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1. Objetivo      

Este manual tem o objetivo de 

aos vídeos gravados nas audiências da Justiça Federal do Rio de 

computadores (internet). 

Para acesso ao sistema deverão ser utilizados 

bits, instalados no sistema operacional Windows 7. Não foi homologado o uso em sistemas operacionais 

superiores ou diferentes do Windows 7

Android ou Linux. 

• Internet Explorer 8 ou superior (32 bits

• Mozilla Firefox 32 bits para Windows 7. 

disponível no link abaixo, para habilitar o funcionamento do plug

vídeos corretamente: 

https://support.mozilla.org/pt

O acesso pode ser feito diretamente através do link da aplicação
Processual Eletrônico da SJRJ. Foram mantidas as mesmas regras de permissão de acesso atualmente em vigor 
para utilização do Portal Processual.

 
Para o PRIMEIRO ACESSO 

descritas no item “4. Ações Iniciais para a Visualização dos Vídeos

2. Visualização das Audiências pela Internet

 

Há dois meios de acesso aos vídeos das audiências
 

• Portal Processual - http://procweb.jfrj.jus.br/portal/login.asp

• Aplicação de Consulta -  

 
2.1. Acessando o vídeo pelo 

 
O Portal Processual Eletrônico da SJRJ permite diversas consultas às informações dos processos 

em tramitação na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 
 

Para localizar um processo e assistir a uma audiência realizada, siga as etapas listadas a seguir.
 

• Digite no navegador 
surgirá (figura 1); 

• Em seguida, informe os seus dados 
Processual. 
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de orientar os usuários quanto aos procedimentos necessários para o acesso 

aos vídeos gravados nas audiências da Justiça Federal do Rio de Janeiro, através da rede mund

deverão ser utilizados SOMENTE os navegadores listados a 

, instalados no sistema operacional Windows 7. Não foi homologado o uso em sistemas operacionais 

superiores ou diferentes do Windows 7, não havendo garantia de funcionamento em ambientes com o IOS, 

Internet Explorer 8 ou superior (32 bits) para Windows 7 

Mozilla Firefox 32 bits para Windows 7. A partir da versão 38.0 deve ser seguido

disponível no link abaixo, para habilitar o funcionamento do plug-in do Media Player e exibir os 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/windows-media-ou-outros-plugins-pararam

O acesso pode ser feito diretamente através do link da aplicação de consulta ou através do Portal 
Processual Eletrônico da SJRJ. Foram mantidas as mesmas regras de permissão de acesso atualmente em vigor 
para utilização do Portal Processual. 

 em cada computador, é necessário realizar as instruções de instalação 
4. Ações Iniciais para a Visualização dos Vídeos”. 

Visualização das Audiências pela Internet  

aos vídeos das audiências, descritos abaixo nos itens 2.1 e 2.2

http://procweb.jfrj.jus.br/portal/login.asp 

  http://audiencias.jfrj.jus.br 

Acessando o vídeo pelo Portal Processual Eletrônico da SJRJ

O Portal Processual Eletrônico da SJRJ permite diversas consultas às informações dos processos 
em tramitação na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, inclusive o acesso aos vídeos das audiências.

processo e assistir a uma audiência realizada, siga as etapas listadas a seguir.

no navegador o endereço http://procweb.jfrj.jus.br/portal/login.asp

  

informe os seus dados - usuário e senha - para autenticação e acesso ao Portal 
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rientar os usuários quanto aos procedimentos necessários para o acesso 

Janeiro, através da rede mundial de 

os navegadores listados a seguir na versão 32 

, instalados no sistema operacional Windows 7. Não foi homologado o uso em sistemas operacionais 

não havendo garantia de funcionamento em ambientes com o IOS, 

A partir da versão 38.0 deve ser seguido  o procedimento 

in do Media Player e exibir os 

pararam-de-funcion 

de consulta ou através do Portal 
Processual Eletrônico da SJRJ. Foram mantidas as mesmas regras de permissão de acesso atualmente em vigor 

necessário realizar as instruções de instalação 

itens 2.1 e 2.2: 

Portal Processual Eletrônico da SJRJ 

O Portal Processual Eletrônico da SJRJ permite diversas consultas às informações dos processos 
o acesso aos vídeos das audiências. 

processo e assistir a uma audiência realizada, siga as etapas listadas a seguir. 

http://procweb.jfrj.jus.br/portal/login.asp e a tela abaixo 

enticação e acesso ao Portal 
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• Ao abrir a página principal 
Audiências (figura 2).

•  Informe, novamente, o
audiências, conforme tela abaixo 
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Figura 1 

 
 

Ao abrir a página principal - SERVIÇOS DO PROCESSO ELETRÔNICO 
(figura 2). 

 

Figura 2 

 
o usuário e a senha digitados na figura 1 para acesso aos vídeos das 

audiências, conforme tela abaixo (figura 3). 
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SERVIÇOS DO PROCESSO ELETRÔNICO -, selecione o item 

 

usuário e a senha digitados na figura 1 para acesso aos vídeos das 
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• Após a validação dos dados, a página de pesquisa será exibida 

•  Preencha os campos

qual a audiência será pesquisada

a) Data de início da audiência;
b) Data final da audiência;
c) Número do Processo;
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Figura 3 

                                                                                                                                     - Atenção 

a validação dos dados, a página de pesquisa será exibida (figura 4)

Figura 4 

Preencha os campos abaixo, sabendo que a data de início e a data 

qual a audiência será pesquisada: 

cio da audiência; 
Data final da audiência; 
Número do Processo; 
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Atenção - 

(figura 4). 

 

 final formam o período no 
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• Clique no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa no sistema;

• A aplicação exibirá a tela 
que estão listadas a partir do 

 

Notas:  
 

• Os três campos são de preenchimento obrigatório;

• O número do processo pode ser informado no formato de 15 ou 20 dígi
e traço; 

• Caso queira trocar o número do processo dig

• Caso você tente acessar um processo inexistente ou tenha 
número, aparecerá a seguinte mensagem:

                      “Processo não localizado no sistema. Verifique o número informado”

 

2.2. Acessando o vídeo 
 
• Digite no navegador 

(figura 5);  

• Em seguida, informe os seus dados 
das audiências. 

                                                                                             

• Após a validação dos dados, 
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Clique no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa no sistema; 

a tela com o resultado da pesquisa acompanhada 
a partir do item “2.3. Descrição das Telas Subsequentes”

Os três campos são de preenchimento obrigatório; 

O número do processo pode ser informado no formato de 15 ou 20 dígi

Caso queira trocar o número do processo digitado, clique no botão “Limpar”;

Caso você tente acessar um processo inexistente ou tenha digitado incorretamente al
, aparecerá a seguinte mensagem: 

Processo não localizado no sistema. Verifique o número informado”

o vídeo diretamente pelo endereço da aplicação

no navegador o endereço http://audiencias.jfrj.jus.br/drswebtrf2

Em seguida, informe os seus dados - usuário e senha - para autenticação e acesso à

 
 

Figura 5 

                                                                                                                           

validação dos dados, a página de pesquisa será exibida (figura 
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acompanhada de uma sequência de telas 
“2.3. Descrição das Telas Subsequentes”; 

O número do processo pode ser informado no formato de 15 ou 20 dígitos, com ou sem pontos 

no botão “Limpar”; 

digitado incorretamente algum 

Processo não localizado no sistema. Verifique o número informado” 

da aplicação 

http://audiencias.jfrj.jus.br/drswebtrf2 e a tela abaixo surgirá 

para autenticação e acesso à  pesquisa 

 

                - Atenção - 

(figura 6): 
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• Preencha os campos 

qual a audiência será pesquisada

a) Data de início da audiência;
b) Data final da audiência;
c) Número do Processo;

 

• Clique no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa no sistema;

• A aplicação exibirá a tela com o resultado da pesquisa acompanhada de uma sequência de telas 
que estão listadas a partir do 

 

 
 
Notas:  
 

• Os três campos são de preenchimento obrigatório;

• O número do processo pode ser informado no formato de 15 ou 20 dígi
e traço; 

• Caso queira trocar o número do processo dig

• Caso você tente acessar um processo inexistente ou tenha digitado incorretamente algum 
número, aparecerá a seguinte mensagem:

                      “Processo não localizado no sistema. Verifique o número informado”

 
 
2.3.  Descrição das Telas Subsequentes
 

2.3.1. Tela Resultado da Pesquisa 

• Ícone de abertura do processo;

• Número do processo solicitado;

• Data e hora do Processo;

• Descrição do Processo;

• Botão “Voltar”, caso queira retornar a tela anterior.
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Figura 6 

 abaixo, sabendo que a data de início e a data final formam o período no 

qual a audiência será pesquisada: 

cio da audiência; 
Data final da audiência; 
Número do Processo; 

Clique no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa no sistema; 

A aplicação exibirá a tela com o resultado da pesquisa acompanhada de uma sequência de telas 
que estão listadas a partir do item “2.3. Descrição das Telas Subsequentes”;

Os três campos são de preenchimento obrigatório; 

O número do processo pode ser informado no formato de 15 ou 20 dígi

Caso queira trocar o número do processo digitado, clique no botão “Limpar”;

acessar um processo inexistente ou tenha digitado incorretamente algum 
número, aparecerá a seguinte mensagem: 

Processo não localizado no sistema. Verifique o número informado”

Descrição das Telas Subsequentes : 

Tela Resultado da Pesquisa (figura 7) - temos os seguintes campos:

Ícone de abertura do processo; 

Número do processo solicitado; 

Data e hora do Processo; 

Descrição do Processo; 

Botão “Voltar”, caso queira retornar a tela anterior. 
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abaixo, sabendo que a data de início e a data final formam o período no 

A aplicação exibirá a tela com o resultado da pesquisa acompanhada de uma sequência de telas 
item “2.3. Descrição das Telas Subsequentes”; 

O número do processo pode ser informado no formato de 15 ou 20 dígitos, com ou sem pontos 

itado, clique no botão “Limpar”; 

acessar um processo inexistente ou tenha digitado incorretamente algum 

Processo não localizado no sistema. Verifique o número informado” 
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2.3.2. Tela de Exibição do Vídeo
 

•  Indices da Audiência e suas descrições;

• Tempo de cada Depoimento;

•  Participante (Papel):

•  Assunto. 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Descrição das Funções da Tela de Exibição
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  Figura 7 

Tela de Exibição do Vídeo (figura 8) - temos os seguintes campos: 

Indices da Audiência e suas descrições; 

Tempo de cada Depoimento; 

Participante (Papel): 

Figura 8 

 

3. Descrição das Funções da Tela de Exibição (figura 9): 
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:

 

3.  Situações Especiais: Vídeos em Processos com Segredo de Justiça e 

Vídeos Sigilosos 

Abaixo (figura 10) pode ser vista a 

 

Após clicar no ícone de abertura do processo selecionado, duas mensagens podem 
(figuras  

 11 e 12): 
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Figura 9 

Vídeos em Processos com Segredo de Justiça e 

pode ser vista a Tela de Resultado da Pesquisa. 

Figura 10 

Após clicar no ícone de abertura do processo selecionado, duas mensagens podem 
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Vídeos em Processos com Segredo de Justiça e 

 

Após clicar no ícone de abertura do processo selecionado, duas mensagens podem surgir 
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A primeira tela (figura 11)

processual e, dessa forma, o acesso ao processo é

Já a segunda (figura 12)

produzido. 

Em ambos os casos, a conduta a ser seguida é a mesma

Vara Federal ou Juizado Especial

 

4.      Ações Iniciais para a Visualização dos Vídeos

  
Antes da primeira consulta

instruções de instalação descritas abaixo, que irão variar dependendo do navegador que está sendo utilizado. 
 

• Para navegadores IE8 ou superior e Mozilla Firefox

• Para navegador IE11
execução do vídeo;
 

 
4.1. Internet Explorer Versões 8, 9 e 10 ou Mozilla Firefox

 
  

 
 

Seguindo as instruções do item 2, a

Firefox, no primeiro acesso, aparecerá a mensagem 

Media Player".  

 

• Clique no executável para instalar o "plug
 

INTERNET EXPLORER Versões 8, 9 e 10 ou Mozilla Firefox
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Figura 11 

                                OU 

Figura 12 

(figura 11) indica que o processo tramita em segredo de justiça no sistema 

processual e, dessa forma, o acesso ao processo é restrito. 

(figura 12) refere-se especificamente ao sigilo da audiência

Em ambos os casos, a conduta a ser seguida é a mesma: buscar orientações na Secretaria da 

special Federal. 

Iniciais para a Visualização dos Vídeos  

primeira consulta aos vídeos, em determinado computador
instruções de instalação descritas abaixo, que irão variar dependendo do navegador que está sendo utilizado. 

res IE8 ou superior e Mozilla Firefox:  baixar o “Plug

Para navegador IE11: baixar o “Plug-in” e executar procedimentos de compatibilidade para 
execução do vídeo; 

nternet Explorer Versões 8, 9 e 10 ou Mozilla Firefox 

Seguindo as instruções do item 2, ao tentar abrir os processos no navegador IE8, IE9, IE10 ou Mozilla 

aparecerá a mensagem "Não foi possível carregar o plugin do Window

Clique no executável para instalar o "plug-in", conforme abaixo (figura 13):

INTERNET EXPLORER Versões 8, 9 e 10 ou Mozilla Firefox 
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indica que o processo tramita em segredo de justiça no sistema 

se especificamente ao sigilo da audiência e ao vídeo nela 

buscar orientações na Secretaria da 

determinado computador, é necessário seguir as 
instruções de instalação descritas abaixo, que irão variar dependendo do navegador que está sendo utilizado.  

:  baixar o “Plug-in” para abrir o vídeo; 

in” e executar procedimentos de compatibilidade para 

 

gador IE8, IE9, IE10 ou Mozilla 

"Não foi possível carregar o plugin do Windows 

(figura 13): 
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• Após clicar no link, grave o arquivo na pasta 
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Figura 13 

 

grave o arquivo na pasta Downloads; (Figura 14) 

Figura 14 
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• Abra a pasta Downloads e dê um duplo clique no arquivo 
para iniciar a instalação do plug

• Selecione o campo "NEXT" e, na tela seguinte, clique na caixa para aceitar os termos de uso.
(figuras 16 e 17) 
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Abra a pasta Downloads e dê um duplo clique no arquivo 
para iniciar a instalação do plug-in. (figura 15) 

Figura 15 

Selecione o campo "NEXT" e, na tela seguinte, clique na caixa para aceitar os termos de uso.
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Abra a pasta Downloads e dê um duplo clique no arquivo vmpfirefoxplugin.exe 

 

Selecione o campo "NEXT" e, na tela seguinte, clique na caixa para aceitar os termos de uso. 
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• Selecione a opção "INSTALL" e 

• Reinicie (fechar e abrir) 
do item 2. 

 

4.2. Internet Explorer Versões 
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Figura 16 

 

Figura 17 

 

Selecione a opção "INSTALL" e aguarde o final da instalação. (figura 18)

Figura 18 

(fechar e abrir) o navegador e proceda a nova consulta ao vídeo

nternet Explorer Versões 11 
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(figura 18) 

 

o navegador e proceda a nova consulta ao vídeo, conforme orientações 
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Depois de instalar o plug
conforme descrito no item 2, 

 
Caso o vídeo não abra, conforme visto na tela abaixo

 

• Acesse o endereço http://audiencias.jfrj.jus.br/drswebtrf2/Login.aspx

• Clique no menu Ferramentas do Internet Explorer 11;

• Em seguida, selecione a opção 
20). 
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Depois de instalar o plug-in, descrito no item 4.1 e abrir os processos no navegador IE versão 11, 
conforme descrito no item 2, poderá ocorrer uma incompatibilidade para reprodução do vídeo.

Caso o vídeo não abra, conforme visto na tela abaixo (figura 19), siga os seguintes passos

Figura 19 

 

http://audiencias.jfrj.jus.br/drswebtrf2/Login.aspx

Clique no menu Ferramentas do Internet Explorer 11; 

Em seguida, selecione a opção “Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade“

Figura 20 

INTERNET EXPLORER VERSÃO 11 
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e abrir os processos no navegador IE versão 11, 
poderá ocorrer uma incompatibilidade para reprodução do vídeo. 

, siga os seguintes passos: 

 

http://audiencias.jfrj.jus.br/drswebtrf2/Login.aspx no navegador; 

“Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade“ (figura 
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• Logo após, a tela abaixo 
 

• Clique no botão Fechar
 

 

• Reinicie (fechar e abrir) 
do item 2. 
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Logo após, a tela abaixo (figura 21) surgirá. Clique no botão “Adicionar”.

 

Figura 21 

Clique no botão Fechar: (figura 22) 

Figura 22 

(fechar e abrir) o navegador e proceda a nova consulta ao vídeo
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surgirá. Clique no botão “Adicionar”. 

 

 

navegador e proceda a nova consulta ao vídeo, conforme orientações 


