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Coleta de prova em audiência telepresencial

Assunto: Coleta de prova em audiência telepresencial.
Local de Pesquisa: Migalhas; Jusbrasil; JusLaboris.
Estratégia de busca: “Prova Oral” AND “Audiências telepresenciais” OR "Videoconferência" 
Filtro: Artigo; Artigo de periódico; 2020-2021.

Precisa de uma pesquisa sobre outra temática? 
Encaminhe um e-mail com o assunto para a biblioteca e atenderemos sua
solicitação. Nosso e-mail: biblioteca@trt7.jus.br
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