
Configuração do Gabinete Virtual em computador do TRT 

Para configurar o Gabinete Virtual (primeiro acesso) em computador do TRT é necessário 
seguir os passos abaixo. 

1. Faça login no computador com seu usuário da rede; 
2. Abra o navegador Google Chrome e acesse o endereço https://gv4.trt4.jus.br. 

Adicionalmente, os computadores do TRT podem ter um ícone do Gabinete Virtual na 

área de trabalho - ; 
3. Será apresentada a tela abaixo: 

 
4. Use seu login e senha de rede (o mesmo do Windows) para entrar no sistema; 
5. Será apresentada a janela a seguir.  

 
6. Clique no botão Detectar o Receiver 

7. Será apresentada a caixa de diálogo abaixo: 

 

https://gv4.trt4.jus.br/


8. Marque a opção Sempre abrir links de URL:Citrix Receiver; 

9. Clique em Abrir URL:Citrix Receiver; 

10. Será apresentada a janela abaixo: 

 

Pronto! O Gabinete Virtual está configurado.  

 

Acesso ao Gabinete Virtual em computador do TRT 

1. Faça login no computador com seu usuário de rede; 
2. Abra o navegador Google Chrome e acesse o endereço https://gv4.trt4.jus.br; 
3. Será apresentada a tela abaixo: 

 
4. Use seu login e senha de rede (o mesmo do Windows) para entrar no sistema; 
5. Será apresentada a janela a seguir.  

 

https://gv4.trt4.jus.br/


6. Para abrir um dos aplicativos que possuem atalhos diretamente na tela do Gabinete 
virtual (NovaJus4, e-REC, Infor, e-Sentença), clique no ícone do aplicativo. Aparecerá 
uma janela pequena com uma barra de progresso, indicando a carga do aplicativo 
desejado; 

7. Para abrir outros programas ou os arquivos da rede da sua unidade, clique no 
ícone Desktop; 

7.1 Nesta opção, o Windows será carregado em uma nova janela e você poderá 
usar os demais aplicativos como se estivesse utilizando um computador 
fisicamente na rede do Tribunal. Utilize o Desktop para abrir os arquivos da 
rede da sua unidade, para abrir o Vox e acessar os sistemas internos do TRT4, 
etc. 

8. Durante o carregamento de algum aplicativo no Gabinete Virtual, se aparecer uma 
janela com o título Alerta de Segurança do Windows, marque as opções Redes do 
domínio e Redes privadas, conforme figura abaixo, e clique em Permitir acesso. 

 


