PROCEDIMENTOS PARA VIDEOCONFERÊNCIA COM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Para o caso de presos no Estado do Rio de Janeiro ou de São Paulo por ordem (exclusiva
ou não) do Poder Judiciário da Bahia, há a possibilidade de estabelecer audiência por
videoconferência.
Rio de Janeiro - procedimentos:
1 – Se for a primeira videoconferência da Vara com o Estado do Rio de Janeiro,
previamente solicitar análise de viabilidade técnica à SETIM/CPROD através do e-mail
videoconferencia@tjba.jus.br.
2 – Confirmada a viabilidade, em conformidade com o Ato Normativo n. 5/2014 do TJRJ,
os magistrados solicitantes devem encaminhar, desde seus emails funcionais ou oficiais
das Varas, mensagem para dgjur.agendamento@tjrj.jus.br, indicando até três datas para
agendamento.
3 - A DGJUR, então, responderá com a confirmação de uma das datas solicitadas ou,
caso não seja nenhuma delas possível, indicará outras datas alternativas.
4 - Os magistrados deverão confirmar a data pretendida e, nos próximos 10 dias,
encaminhar oficio por e-mail onde devem constar dados necessários para o agendamento
(art. 3º §7º do Ato Normativo do TJRJ), quais sejam:
4.1 - Número do processo, nome das Partes, classificação do delito e número estimado
de participantes;
4.2 - Justificativa para utilização da sala;
4.3 - Identificação e endereço da unidade em que o preso se encontra custodiado;
5 - Com este oficio a DGJUR faz o formulário de agendamento padrão e encaminha
através de e-mail para a serventia, para o magistrado, para a DGSEI-DETEL (diretoria
responsável pelos equipamentos e técnicos da videoconferência no RJ) e, ainda, para os
órgão de segurança responsáveis pela condução do réu, se necessário.

6 - TODAS AS SOLICITAÇÕES DEVEM, TAMBÉM, TER COMO DESTINATÁRIO, NO
EMAIL, A SETIM/CPROD (videoconferencia@tjba.jus.br), PARA QUE ESTA CONFIRME A
VIABILIDADE TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS.

São Paulo – procedimentos:
Para o caso de presos no Estado de São Paulo por ordem (exclusiva ou não) do Poder
Judiciário da Bahia, há a possibilidade de estabelecer audiência por videoconferência.
1 - Se for a primeira videoconferência da Vara com o Estado do Rio de Janeiro,
previamente solicitar análise de viabilidade técnica à SETIM/CPROD através do e-mail
videoconferencia@tjba.jus.br.
2 – Confirmada a viabilidade, preencha o documento nominado "template", completando
os dados que faltam.
3 - preencha no SAJ o documento de categoria 7 - ofício - nº 500456 para posterior
assinatura do juiz e geração de um arquivo PDF.
4 - esses dois documentos devem ser enviados por email, anexados, para
agendamentotele@sp.gov.br,

com

cópia

para

a

SETIM

do

TJ

através

do

videoconferencia@tjba.jus.br.
5 - na sequência, SP confirmará a possibilidade de disponibilização do réu na sala de
videoconferência e a SETIM a ciência de apoio para prover o serviço no dia, hora e lugar
agendados.

