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Diante do cenário atual e para
dar continuidade à prestação
jurisdicional, o Tribunal de
Justiça emitiu um Comunicado
regulamentando a realização de
audiências virtuais, por
videoconferência. O FIUS está
por dentro dessas mudanças e
está preparado para
acompanhar essa evolução.

QUANDO OCORRERÃO
AS AUDIÊNCIAS POR
VIDEOCONFERÊNCIA?

O Juiz poderá marcar audiência por videoconferência nos
casos em que for possível a intimação e a participação das
partes e testemunhas na audiência. A realização da audiência
não estará vinculada à concordância das partes, mas elas
poderão ser adiadas caso haja impossibilidade técnica ou
prática a ser apontada e devidamente justi�cada por
quaisquer envolvidos.

COMO OCORRERÃO AS
AUDIÊNCIAS VIRTUAIS?

As audiências virtuais serão realizadas pelo Microsoft Teams,
que poderá ser acessado pelo computador ou pelo celular,
mesmo que o participante não tenha o aplicativo instalado.
O servidor do TJSP organizará a audiência e enviará um link
de acesso, via e-mail, aos participantes (advogados ou
diretamente à parte, se não estiver representada por
advogado).
Na data e na hora da audiência, os participantes acessarão o
link enviado e habilitarão o áudio e o vídeo dos seus
aparelhos. As partes, advogados e testemunhas ingressarão
em um lobby (tal como uma sala de espera), onde aguardarão
até serem admitidos na audiência pelo organizador. Como
primeiro ato após a admissão, os participantes apresentarão
à câmera documento de identi�cação com foto.

COMO SERÃO REGISTRADAS
AS AUDIÊNCIAS VIRTUAIS?

Todas as audiências serão gravadas pelo servidor
responsável ou pelo próprio juiz. A gravação será salva no
Microsoft OneDrive, onde permanecerá até a extinção do
processo, e será disponibilizada aos participantes mediante
envio de link de acesso, após autorização do juiz.
No processo será emitido um termo de audiência
certi�cando que a audiência foi realizada virtualmente em
razão da pandemia de COVID-19, indicando quem participou
e onde a gravação foi armazenada.

COMO FUNCIONARÁ PARA A OITIVA
DE TESTEMUNHAS E/OU VÍTIMAS?
As testemunhas acessarão o link de acesso no mesmo
horário marcado e aguardarão no lobby para serem
admitidas e removidas logo após prestarem
depoimentos.

Havendo testemunhas ou vítimas que pretendam prestar
depoimento sem visualização por outras partes, isso
deverá ser informado quando da consulta sobre a
concordância da audiência virtual. Elas receberão um link
de acesso próprio e serão ouvidas separadamente, com
gravação independente e sem habilitação do vídeo do
seu equipamento.

E NOS CASOS DE
VÍTIMA/TESTEMUNHAS
PROTEGIDAS?
Tais hipóteses deverão ser
informadas também quando da
consulta sobre a concordância
da audiência virtual. Nesses
casos, a identi�cação com a
exibição de documento deverá
ser feita em gravação separada,
apenas com a participação do
Juiz ou servidor, momento em
que a vítima ou testemunha
protegida será orientada a
permanecer com o vídeo
desabilitado durante sua oitiva,
que será gravada em outro
arquivo, sem imagem. O acesso
à gravação poderá ser
solicitado ao juízo e será
disponibilizado por e-mail
apenas para a parte autorizada.
Nesses casos a gravação não
�cará disponível no Onedrive.

E SE ACONTECER
ALGUMA FALHA?

Em caso de falha, serão preservados os atos
realizados até o momento da interrupção. Caberá
ao juiz avaliar se é viável continuar a audiência ou
se será necessário remarcar. As partes e
advogados serão informados via contato
telefônico por servidor responsável ou pelo
próprio juiz.

BASTA O ACESSO NO
MOMENTO DA AUDIÊNCIA?

O servidor poderá agendar uma “reunião teste”
antes da audiência, para regular as con�gurações
de áudio, vídeo e conexão.
Nesse caso, os advogados e partes também
serão informados por e-mail.
O TJSP disponibiliza canais de suporte técnico,
por e-mail (trabalhoespecial@tjsp.jus.br), portal
eletrônico (https://www.tjsp.jus.br/suporte) e
por telefone (0800 770 2779).
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