


NOTIFICAÇÃO  

RESPONSABILIDADE
DAS  PARTES

APRESENTAÇÃO  DE
DEFESA

Os TRTs podem alterar os prazos e a suspensão
de suas atividades de acordo com o avanço da
pandemia. Assim, será necessário consultar o site
do TRT para verificar se há novo Ato ou Portaria.

Informações gerais

SUSPENSÃO  PRAZOS
E  AUDIÊNCIAS

AUDIÊNCIAS
TELEPRESENCIAIS

Durante a pandemia , os TRTs realizarão
audiências de forma telepresencial ,
podendo ocorrer variação na plataforma
utilizada .

Pode ser via postal , sem prejuízo da
utilização de mandados judiciais ou
meios eletrônicos complementares , tais
como e-mail , aplicativos de mensagens e
similares .

Comunicar previamente eventual
impossibilidade tecnológica de
participação , bem como os endereços
eletrônicos para recebimento do convite
(link) para participar da audiência .

Será facultada aos juízes de primeiro
grau a utilização do rito estabelecido no
artigo 335 do CPC , inclusive sob pena de
revelia .

ATA  DE  AUDIÊNCIAS
E  MÍDIAS

A ata poderá ser acompanhada em tempo
real , pelo compartilhamento de tela do
secretário da Vara . Os depoimentos serão
gravados e disponibilizados no PJE-mídias
ou local de acesso similar .



Orientações prévias para as
audiências

VESTIMENTA  ADEQUADA

Vestir-se adequadamente para a realização da
audiência , mantendo a formalidade como se
fosse presencial . Não é permitido o uso de
regatas , bonés ou óculos de sol .

CONEXÃO  COM  INTERNET

Verificar previamente sua conexão com a
internet . Recomenda-se a utilização de wi-fi
para maior segurança e estabilidade .

SILÊNCIO

Certifique-se de que o ambiente está silencioso
e tranquilo . Evite sons naturais .

HORÁRIO  MARCADO

O link para acesso à audiência poderá
ser enviado alguns minutos antes da
audiência , mas é importante estar
preparado até uma hora antes do
horário marcado .

DOCUMENTO  DE
IDENTIFICAÇÃO

Lembre-se de portar carteira da OAB ,
caso solicitem a apresentação de
documento .

Verifique se a bateria do dispositivo
utilizado para acessar a audiência está
cheia .

BATERIA
RECARREGADA



Orientações internas para
as audiências

NOTIFICAÇÃO
Recebida a notificação , realizar os
agendamentos necessários no sistema
Citrix Sisjuri . Em se tratando de
extrapauta , solicitar os dados do
preposto com urgência ao cliente .

DADOS  DAS  PARTES

CONTATO  COM  PREPOSTO
Repassar as particularidades do caso e
explicar como se dará a audiência.

Importante relembrar as orientações sobre a
vestimenta adequada, a apresentação dos
documentos de identificação, bem como
testar as funcionalidades da plataforma
(áudio e vídeo) com o preposto.

Informar à Secretaria da Vara os dados
dos participantes da audiência , bem
como endereço eletrônico de cada um .
Se necessário , juntar
substabelecimento e carta de
preposição .



Tutoriais em vídeo para
acesso de cada plataforma

GOOGLE  MEET CISCO  WEBEX MICROSOFT  TEAMS

CLIQUE EM CADA
PLATAFORMA

ou 

ESCANEIE COM
SEU SMARTFONE 

https://drive.google.com/file/d/19m8sdYbYOjY-ZsqF_zJtX7EGXg8WtMm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRafervnb05ETyV4CvxEBZouTJFOBIaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAsguyFXQUW-KOXDp_gnzgpVWwZ7V-b1/view?usp=sharing


Resolução 313/2020 Resolução 314/2020

Resolução 318/2020

ESCANEIE COM
SEU SMARTFONE 

CLIQUE EM CADA
RESOLUÇÃO

ou Disposições

Resolução 317/2020

Resolução 322/2020

https://drive.google.com/file/d/1ugta15VdTnyffM0taQfdDtQmZGWpScT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fVYzrjojlZcd6-gfT5bwGQmLQSP5Tc5X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cujKOTfrnLLoCegJB53r7ybIOqjqwMb2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxfql1awls6_KB878wt0vmK5FqeE_FV9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7lmSLbGerlh3otJYpDZ0sEKmwoY3rvd/view?usp=sharing


Disposições dos TRTs

TRT 1ª
REGIÃO

TRT 2ª
REGIÃO

TRT 3ª
REGIÃO

TRT 4ª
REGIÃO

TRT 5ª
REGIÃO

TRT 6ª
REGIÃO

TRT 7ª
REGIÃO

TRT 8ª
REGIÃO

CLIQUE EM
CADA TRT

ou 

ESCANEIE COM
SEU SMARTFONE 

https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/bitstream/1001/2253571/4/Ato2020-0006_PresCorreg_Rep-C.htm
https://drive.google.com/file/d/1uRgXuaRlOjgh8GNoTYYQMOv2l_N4ir7A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGaQPXZ5eDSVaH6Q03tgAIh8PIGm4OiN/view?usp=sharing
https://www.trt4.jus.br/portais/documento-ato/1059536/1770compilada.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LBSJBUAW6Uz-OdP518eMHLqR2GOauj8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13038Z1YRWjiek9fIxUKd1L1owulkD-z4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_N0dGLKmEIGgNXyvwLM4nJPZcrN9SEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqOFiIEP19j6mSbaOQp3BDNmoNadR_VI/view?usp=sharing


Disposições dos TRTs

TRT 9ª
REGIÃO

TRT 10ª
REGIÃO

TRT 11ª
REGIÃO

TRT 12ª
REGIÃO

TRT 13ª
REGIÃO

TRT 14ª
REGIÃO

TRT 15ª
REGIÃO

TRT 16ª
REGIÃO

CLIQUE EM
CADA TRT

ou 

ESCANEIE COM
SEU SMARTFONE 

https://drive.google.com/file/d/13xjxmPOJa_CUYeDMfbM03UyhdQsauY0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kb_bUMD1VHghYoE17R9zL07-2NOzKEnu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-MsiF3nf2zG01JvKDjvX4Rdh3fPq-Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hf1sgYtjfBsdjYhnv2WOSpSwU3Q11x1Y/view?usp=sharingf
https://drive.google.com/file/d/1NlEpHpKQ0MoYMb5hQOsRNJeYIqTd7WYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FF45y4pGzi3LJJUzKtmnaV_D5WFMqA5d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lE89DZpeBdKgSzynA4hV5QxzmiO-cbOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfUgGRL1_p7x0WGhN23__OsnJhAyLyAD/view?usp=sharing


Disposições dos TRTs

TRT 17ª
REGIÃO

TRT 18ª
REGIÃO

TRT 19ª
REGIÃO

TRT 20ª
REGIÃO

TRT 21ª
REGIÃO

TRT 22ª
REGIÃO

TRT 23ª
REGIÃO

TRT 24ª
REGIÃO

CLIQUE EM
CADA TRT

ou 

ESCANEIE COM
SEU SMARTFONE 

https://drive.google.com/file/d/1aLv9F8-kb0U3UuLewnv7OHW5OD871h94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E3B-zmQjtVAKjadJD1EAf6r-z5H_cN8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfY6bHlBChNlz6mS8bNgHgNTnPSYYTW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-Ohb_8Jx_J9mgYEk967NdOQbRJnxgb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z5azR9BiAaeTnJyZaz9tJrBUjfADJl8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQRumJFfeZgNV8UaMEjq6UWgBKV09ywv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JUc1d1BTvWIaykvQUcE78IdrmvRwxhy0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7rLSP6BoqyTlzrx3qrm8NtAUaw8LOIg/view?usp=sharing



