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O objetivo deste manual foi auxiliar magistrados,
servidores, advogados, partes e testemunhas no processo
de familiarização com esta nova forma de realização de
audiência, a qual, longe de pretender complicar o trabalho
de todos os atores processuais, tem a fnalidade de
resguardar a aproximação da Justiça do Trabalho com a
sociedade e com os operadores do direito em geral,
especialmente em razão da impossibilidade atual de
aproximação física. aproximação física.
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Manual para realização de Audiências Telepresenciais

AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL
Diante da declaração de pandemia do coronavírus pela OMS, do Ato Conjunto do CSJT. N. 6 e da
Resolução 314/2020 do CNJ, que suspende por prazo indeterminado a prática de atos
presenciais, determinando a realização de audiência por videoconferência, este manual serve
para orientar a utilização do Google Meet como uma ferramenta para realização da audiência por
videoconferência.
Esse passo-a-passo é destinado às partes e aos advogados do processo. Vamos lá!

a

COMO PARTICIPAR DA VIDEOCONFERÊNCIA?

A audiência por videoconferência será realizada através da ferramenta Google Meet, que
possibilita facilmente a criação de salas virtuais e gerar o link de convite que pode ser
encaminhado por e-mail ou mensagem eletrônica via whatsapp.
Os convidados podem acessar a sala virtual através do navegador (computador) ou pelo
aplicativo do celular, sem precisar de assinatura, basta acessar a Google Play (Android) ou a App
Store (IOS). Para baixar, clique no link abaixo para ser redirecionado:
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COMO FAÇO PARA ENTRAR SALA VIRTUAL DA AUDIÊNCIA?

Para entrar, basta acesar o link enviado para o e-mail informado, no horário designado para a
realização da audiência.
Importante: Solicitamos que as partes informem NECESSARIAMENTE e-mail da GMAIL a fm de
evitar qualquer incompatibilidade na realização. Informamos, desde já, que o aplicativo somente
permite o acesso se o e-mail for GMAIL.
Para acessar, basta clicar em PARTICIPAR DA REUNIÃO ou no link que fca logo abaixo da
caixinha.
Para acessar, basta clicar em PARTICIPAR DA
REUNIÃO ou no link que fca logo abaixo da
caixinha.
Outro modo de acessar a sala virtual é através
do código da sala, que fca ao fnal do link, conforme
exemplo da fgura ao lado:

tpf-wptp-ogp
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Após clicar no link para acessar a página da videoconferência, o aplicativo ou o navegador
solicitará permissão para acessar o vídeo e o áudio do seu dispositivo. Clique em PERMITIR.

Isso permitirá que a ferramenta habilite o microfone e a câmera do computador ou dispositivo
móvel para exibir durante a videoconferência.
Agora é só clicar em
para entrar na sala em que ocorrerá a audiência.
Agora você está PRONTO para realizar a sua audiência.
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COMO PODEREI ACOMPANHAR A ATA DE AUDIÊNCIA?

A ata fcará visível, através do compartilhamento de tela pelo Secretário de audiência, podendo
ser acompanhada em tempo real por todos os presentes.
A disponibilização da ata no PJe, somente ocorrerá, ao fnal da audiência, após revisada em
conjunto com as partes, garantindo assim a fdelidade da transcrição do que ocorreu durante a
audiência.
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E SE MEU MICROFONE NÃO FUNCIONAR?

Fique tranquilo! No Google Meet, há um CHAT, que pode ser acessado pelo ícone

na lateral

direita do navegador ou do aplicativo.
Utilize-o ele para falar o que desejar, assim como para informar eventuais dados (nome
completo, OAB, etc)
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A MINHA AUDIÊNCIA FOI GRAVADA, COMO FAÇO PARA TER ACESSO
AO VÍDEO?

O acesso ao vídeo da audiência é feito através da plataforma disponibilizada pelo CNJ, chamada
PJe Mídias. Após ser inserido o vídeo no PJe Mídias, o link para acesso será disponibilizado nos
autos mediante certidão.
Para advogados: O sistema permite acesso utilizando as mesmas credenciais do Escritório
Digital (somente para visualizar audiências).
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O QUE É ESCRITÓRIO DIGITAL?

O Escritório Digital é um software desenvolvido pelo CNJ em parceria com o Conselho Federal
da OAB para permitir o acesso dos advogados aos diferentes sistemas processuais dos tribunais
brasileiros.
Por seu intermédio, o advogado terá uma única porta de acesso ao Judiciário. O software
funciona como um “tradutor” que “conversa” com diferentes sistemas desenvolvidos pelos
tribunais e apresenta as informações em uma única página, de fácil navegação e operabilidade
para o usuário.
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COMO FAÇO PARA ACESSAR ESSE SISTEMA?

Basta acessar pelo seguinte link: www.escritoriodigital.jus.br
Para o primeiro acesso, haverá consultar o Cadastro Nacional de Advogado (CNA). Havendo
registro desse usuário no CNA (ou seja, sendo efetivamente advogado registrado na OAB), a
senha será enviada por e-mail, podendo o usuário alterá-la em seguida, dentro do próprio
Escritório Digital.
O acesso também pode ser feito diretamente pelo site do PJe Mídias, pelo seguinte link:

https://midias.pje.jus.br/

Viu!? É super fácil, simples e ágil.
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