
NOTA TÉCNICA

Dúvidas sobre a Realização de Audiências Criminais
Elaboração:  Equipe técnica da Presidência 

do Tribunal de Justiça da Bahia

Em razão do disposto no Decreto Judiciário nº 276, de 30 de abril de 2020, disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônico no dia 4 de maio de 2020, que disciplina a realização de 

audiências,  por  videoconferência,  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  do  Estado  Bahia,  no 

período da pandemia do COVID-19, de ordem do Desembargador LOURIVAL ALMEIDA 
TRINDADE, Presidente deste Egrério Tribunal de Jusitça da Bahia, foi encaminhado e-

mail   institucional  direcionado  aos  Juízes  que  atuam  em  Unidades  Judiciárias  com 

competência  criminal,  no  qual  foi  colocado  à  disposição  o  e-mail 

duvidascriminais@tjba.jus.br, para o envio de eventuais dúvidas acerca da realização de 

audiências criminais, para fins de análise e elaboração de resposta pela equipe técnica da 

Presidência, visando esclarecer os procedimentos adotados para realização de audiências 

criminais.

Por  essas  razões,  após  a  compilação  das  dúvidas  encaminhadas,  para  melhor 

entendimento desse assunto, optou-se pela emissão desta Nota Técnica.

   DÚVIDAS APRESENTADAS E RESPOSTAS  

1 – ESTRUTURA E QUESTÕES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS

1.1.  Qualquer  comarca,  inclusive  as  do  interior,  tem  estrutura  para 
fazer audiências por videoconferência?

Sim, todas que tenham acesso à internet, câmera e microfone estão aptas a 

fazer videoconferência.

As audiências serão realizadas pela plataforma Lifesize, disponibilizada pelo 

Tribunal de Justiça, sendo que a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização - 

SETIM fornecerá todo o suporte necessário para a realização e gravação das audiências.



Cada unidade terá sua própria sala de audiências (reunião). Para acesso 

bastará que o interessado digite os dados para ingresso, que deverão constar no mandado 

de intimação, a ser expedido com a brevidade que o Juiz entender necessária.

Recomenda-se que o acesso seja feito com antecedência de dez minutos, 

para que eventuais problemas sejam sanados.

1.2 Como devo fazer? Nunca fiz na minha comarca de São Félix nem na 
comarca pela qual respondo atualmente, qual seja, Castro Alves.

Veja  o  passo  a  passo  da  regulamentação  do  TJ 

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/ (Ato Conjunto 02/2019)

1.3 Serão realizadas somente as audiências de réus presos, não é?

À exceção de audiências de custódia e sessões do Tribunal do Júri, podem 

ser feitas em quaisquer processos, mas é prudente, neste momento de muita demanda, 

concentrar nos privados de liberdade.

1.4 Gostaria de questionar como serão realizadas as audiências nas 
Varas da Infância em face da matéria infracional. Em que sistema será realizado o 
ato?

No mesmo sistema para os adultos. A matéria também já foi regulada pelo 

TJ http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/ (Ato Conjunto 16/2019)

1.5. Para acessar o link da audiência, as partes e testemunhas deverão 
antes baixar o aplicativo lifesize ou não é necessário?

Não é necessário. Basta que tenham acesso a internet com navegador

1.6  A  oitiva  de  testemunhas  policiais  pode  ser  realizada  mediante 
plataforma virtual, diretamente do Comando de Polícia a que esteja vinculado? Como 
seria? O Tribunal de Justiça vai promover contato institucional com os Comandos da 
Policia Civil e Militar para proporcionar e uniformizar a prática?

Pode ser buscada pelo TJ essa medida junto com a SSP.

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/
http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/


1.7 Como faço para obter acesso ao sistema, será enviado um link, 
senha ou login para mim? Ou devo abrir chamado para o servicedesk? Em contato 
telefônico fui orientado para que aguarda-se o envio de link para o email da vara. 
Entretanto, não foi dado prazo para tanto e preciso agendar citações e audiências por 
videoconferência.

Sugere-se a abertura de chamado no service desk solicitando a criação de 

uma sala virtual permanente para a unidade jurisdicional. Seria sempre utilizada a mesma 

sala virtual para todos os atos da unidade.

1.8 A obrigação para baixar e acessar o sistema virtual de audiências, 
quando cientificados os réus soltos,  vítimas e testemunhas,  por e-mail,  seria dos 
próprios?

Não há necessidade de baixar aplicativos ou programas. Basta acesso à 

internet com navegador (Mozilla, Chrome)

1.9  Nos  feitos  de  réus  presos,  como  viabilizar  a  realização  de 
audiências perante as varas crimes da comarca de Itabuna, haja vista que o Conjunto 
Penal  da  cidade  somente  possui  um  equipamento  para  videoconferência?,  Seria 
somente uma audiência por vez? Quem teria preferência? Qual a ordem ou critérios 
para agendamentos?

Todas  as  unidades  prisionais  dispõem  de  equipamentos  de 

videoconferência, dimensionados para a demanda normal do serviço. Com a pandemia, a 

demanda se  avolumou.  A SEAP está  providenciando a criação de 10 novas salas  nos 

presídios, uma delas em Itabuna, para buscar equalizar essa situação.

1.10  Todas  as  unidades  prisionais  já  dispõem  dos  mecanismos 
necessários  à  realização  da  audiência  por  videoconferência,  em  especial,  Santo 
Amaro e Feira de Santana?

Todas as unidades vinculadas à SEAP tem equipamentos instalados. Feira 

de Santana, portanto, tem no Conjunto Penal. O mesmo não se aplica a Santo Amaro, pois  

lá não há unidade prisional vinculada à SEAP. O preso possivelmente está custodiado em 

delegacia.



1.11 O link de acesso à audiência deve ser informado já no mandado 
de intimação ou deve ser enviado apenas no momento da audiência?

Como a sala virtual deve ser a mesma para todas as audiências, convém 

ser informada no momento, de modo a evitar que o depoente entre antecipadamente, com a 

sala sendo usada para outra instrução.

1.12  Nos  feitos  de  réus  presos,  como  garantir  que  vítimas  e 
testemunhas,  principalmente  as  da  defesa,  tenham  acesso  a  equipamentos 
adequados  e  à  rede  mundial  de  computadores  (internet)  para  efetivar  a 
videoconferência?  Como  fazer  com  os  processos  que  foram  iniciados  mas  não 
puderam  sem  finalizados  por  falta  de  possibilidade  de  oitiva  de  vítimas  e  ou 
testemunhas de defesa que não tiveram condição de acesso a esses recursos?

A videoconferência é uma ferramenta de auxílio que não resolve todos os 

problemas. Na falta de equipamentos adequados ou acesso à internet pelos atores, não 

haverá a possibilidade de realizar ou finalizar a instrução remotamente.

1.13 Considerando que o Manual do Lifesize que está no site do TJ/BA 
informa a possibilidade de reuniões que NÃO demandem gravação, como serão feitas 
as audiências criminais em que os depoimentos tem que ser gravados? 

No site do TJ, http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/, no  Guia de 

Uso  da  Videoconferência  –  Lifesize  ICON  400

 há a rotina para gravação e download do vídeo gravado.

1.14 O contato com a unidade prisional onde está o réu e/ou eventual 
testemunha  também  presa  é  feito  diretamente  pelo  cartório  ou  há  alguma 
intermediação por parte do TJBA?

Diretamente  pelo  Cartório,  na  forma  da  regulamentação  do  TJ 

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/ (Ato Conjunto 02/2019)

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/
http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2019/08/Guia-Download-e-Recupera%C3%A7%C3%A3o-de-v%C3%ADdeo.pdf
http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2019/08/Guia-Download-e-Recupera%C3%A7%C3%A3o-de-v%C3%ADdeo.pdf


1.15 Qual a antecedência necessária em média entre a marcação e a 
realização da audiência por videoconferência?

Os  prazos  estão  estipulados  na  regulamentação  do  TJ 

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/ (Ato Conjunto 02/2019)

2 – ESPÉCIES DE AUDIÊNCIAS A SEREM REALIZADAS. RÉUS PRESOS, AUDIÊNCIAS 
DE CUSTÓDIA, JUIZADOS ESPECIAIS, ETC …

2.1  Solicito  esclarecimento  quanto  a  obrigatoriedade  ou  não  da 
realização  de  audiências  de  custódia  de  forma  presencial,  considerando  a 
impossibilidade de realização de forma virtual considerando a ausência de estrutura 
para  tanto  nas  delegacias.  O  parágrafo  único  do  art.  1º  do  Decreto  276  veda  a  
realização de audiências presenciais. Já o § 9º do art. 17 do mesmo decreto veda a 
designação  de  audiências  presenciais,  "salvo  nas  hipóteses  excepcionais  de 
audiências  de  custódia  (...)".  Diante  do  aparente  conflito  entre  os  dispositivos 
pergunto se deve ser retomada a realização de audiências de custódia presenciais.

Por  enquanto  as  audiências de custódia deverão ser  feitas apenas com 

análise documental, até que haja deliberação do TJ em contrário.

2.2  Observando   os  termos  do  DECRETO  JUDICIÁRIO  Nº  276, 
30.4.2020, constata-se que não há qualquer protocolo de orientação de como se deve 
agir no que toca as audiência preliminares e as audiências sumárias. Como se sabe 
as  audiências  preliminares  e  audiências  sumárias  são  regidas  pela  Lei  federal  
9.099/95  afetas  aos  juizados  especiais  criminais,  e  parte  significativa  da  sua 
"clientela"  é  bastante  carente  economicamente.  Assim,  gostaria  que  fosse 
esclarecida  essa  falta  de  como  deve  o  juiz  de  juizado  criminal  realizar  essas 
audiências na forma de videoconferência.

A resposta deve ser buscada com a COJE.

2.3  A realização  da  audiência  de  instrução  e  julgamento  no  crime 
depende da anuência do Ministério Público, do Assistente de Acusação e da Defesa, 
pública ou particular?

A designação da instrução é ato privativa da atividade judicante. Contudo, 

neste  cenário,  como  não  houve  preparação  prévia  para  as  audiências  serem  por 

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/


videoconferência, forçoso sempre ouvir as partes sobre a possibilidade de realização por 

esse novo método,  sobretudo porque elas deverão informar os dados para intimação e 

contato das testemunhas arroladas, sendo-lhes facultada a recusa.

Conforme  a  decisão  do  CNJ,  basta  a  parte  declarar  que  não  quer  a 

realização da audiência, não precisando justificar o motivo da recusa.

2.4  Porque  motivo  às  audiências  não  realizadas  não  podem  ser 
redesignadas,  saindo  o  processo  do  fluxo  do  gabinete?  O  cartório  que  está  em 
trabalho remoto não pode se adiantar e preparar todos os atos (mandados, ofícios),  
os quais seriam liberados apenas com o retorno às atividades presenciais?  Seria um 
ganho de trabalho, ao meu sentir.

Por não haver uma data definida do retorno das atividades, a medida visa 

evitar que audiências remarcadas gerem atos a serem cumpridos desnecessariamente.

3 – INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS, VÍTIMAS, PARTES, ETC …

3.1 Como proceder com a testemunha (que não seja policial), já que 
normalmente não consta nos autos email, telefone, sendo incerto de que disponham 
de meios para promoção da oitiva virtualmente;

O Juízo deverá intimar o arrolante para que apresente esses dados.

3.2  Com  relação  às  vítimas  e  testemunhas,  que  precisam  ser 
intimadas,  não  havendo  nos  autos  informações  a  respeito  dos  seus  contatos 
telefônicos,  nem  mesmo  de  e-mail,  de  quem  será  a  incumbência  em  fornecê-los 
visando a realização do ato?

Ao arrolante.

3.3 Caso o Ministério Público e a Defensoria Pública informem que não 
possuem  contato  com  a  vítima  e/ou  testemunhas  arroladas,  a  audiência  ficará 
prejudicada?

Sim, ficará prejudicada.



3.4 No caso de réus soltos, não havendo contato telefônico ou e-mail 
pessoal nos autos, como serão os acusados notificados da data da audiência?

Quando  não  for  possível  obter  os  contatos  do  réu,  a  audiência  será 

prejudicada.

3.5  Na  hipótese  anterior,  caberá  a  Defesa,  pública  ou  particular,  a 
cientificação dos réus?

Caso  a  Defesa  voluntariamente  pretenda  apresentá-los  virtualmente  de 

forma espontânea, não haverá problema. Mas a cientificação é obrigação do Judiciário.

3.6 Ainda na hipótese anterior, informando a Defensoria Pública que 
não possui o contato do réu solto, restará prejudicada a audiência?

Sim, prejudicada.

3.7 Na hipótese da existência de e-mail à intimação do réu, vítima ou 
testemunha, este será encaminhado pelo próprio e-mail da vara. Porém, caso exista 
apenas o contato telefônico, quem será o responsável pelas suas intimações? 

Também a vara, com certificação no processo do resultado da diligência.

3.8 Na hipótese anterior, caso aja a necessidade de encaminhamento 
de mensagem via  telefone,  qual  o  número que será  o responsável  pelo envio da 
mensagem já que a vara não possui telefone institucional?

Da unidade que realizará o ato.

3.9  Com  relação  a  audiência  com  réu  preso,  já  houve  contato  da 
Corregedoria  Geral  de  Justiça  com  a  Secretária  de  Administração  Penitenciária 
disciplinando a forma da sua participação? Na hipótese anterior,  a quem deve ser 
encaminhada a requisição e onde se dará a sua participação na audiência? 

Na  forma  prevista  na  regulamentação  do  TJ 

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/

http://www5.tjba.jus.br/portal/video-conferencia/


3.10 Como se dará a cientificação de testemunhas que são servidores 
da SEFAZ, ANP, Secretarias de Estado?

Da mesma forma que todas as outras testemunhas, por intimação através 

de meio eletrônico.

3.11 Como proceder  às intimações de vítimas,  réus e  testemunhas, 
principalmente as de defesa, pessoas comuns, em se tratando de processos de réus 
soltos,  haja  vista  exigência  da  central  de  mandados  de  que  seja  inserido  nos 
mandados a menção: "urgente"?

3.12 Como ocorrerão as intimações das vítimas e testemunhas, tendo 
em vista que na maioria dos casos não temos dados como e-mail e telefone? 

Os arrolantes deverão ser intimados para apresentar os dados.

3.13 Como viabilizar a audiência em processos criminais, se não se 
tem  e-mail  para  mandar  o  link,  nem  telefones  para  entrar  em  contato  com  as 
testemunhas?

Os arrolantes deverão ser intimados para apresentar os dados. A intimação 

das partes e testemunhas  é obrigação do Juízo, não podendo ser transferida para a parte a  

obrigação de apresentá-la. Entretanto, é necessário salientar que, os arts. 41 e 396-A, do 

Código de Processo Penal, dispõem, respectivamente,  que caberá ao Ministério Público e 

à Defesa o arrolamento de testemunhas, com as devidas qualificações.

Embora a intimação das testemunhas seja obrigação do Judiciário, a correta 

qualificação  das  testemunhas  é  dever  das  partes.  Assim,  como  a  qualificação  da 

testemunhas tem por finalidade identificá-la e notificá-la para os devidos atos processuais,  

pode o Juiz determinar que nessa qualificação sejam incluídos o número de telefone e o e-

mail, devendo, se for o caso, informar que a mesma não os possui.

Promovida a correta qualificação, caberá ao Judiciário promover a intimação 

da testemunha, podendo, para tanto, se fazer de todos os meios legalmente permitidos 

(telefone, e-mail, mensagem, correio). É necessário, contudo, que a intimação seja pessoal, 

ou seja, na pessoa do próprio intimado, o que é diverso da intimação presencial. O que não 

é possível é a intimação por terceira pessoa.



Estando o réu preso ou se tratando de testemunha cuja apresentação é 

necessária que seja requisitada, as requisições deverão ser enviadas por e-mail para as 

respectivas unidades, como hoje costumeiramente se faz. 

De qualquer modo, se a intimação não tiver sucesso, o magistrado  deverá 

proceder como procederia normalmente, podendo, até, indeferi-la.

4 – INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS

4.1  Ainda  que  se  tratem  de  policiais,  como  garantir  a 
incomunicabilidade com outras testemunhas em audiência virtual? Há sinalização de 
possível impugnação pela Defesa.

4.2 Haverá, com relação as referidas testemunhas (policiais e guardas 
municipais), garantia de que uma não ouvirá o depoimento da outra, presencialmente 
(quando  duas  ou  mais  estiverem  juntas)  e  no  próprio  sistema  virtual?  Quem 
fiscalizará a separação no momento da oitiva?

4.3 Como  garantir  a  separação  e  incomunicabilidade  das 
testemunhas?

Não há como garantir a incomunicabilidade, podendo o Juiz adotar qualquer 

medida de ordem prática que entenda necessária para alcançá-la. 

De  qualquer  forma,  a  mera  possibilidade  da  violação  ao  dever  de 

incomunicabilidade entre as testemunhas não inviabiliza a realização das audiências.

Se, no caso concreto, a parte alegar a ocorrência do fato, deve apontar os 

fatos e razões pelas quais considera que houve violação ao princípio da incomunicabilidade, 

cabendo ao magistrado avaliar cada caso.

Na hipótese do magistrado suspeitar  que a  incomunicabilidade não está 

sendo observada, poderá advertir a testemunha ou, até, se assim entender, anular o ato.

Existem,  porém,  algumas  providências  que  o  magistrado  pode  adotar, 

como, por exemplo, a utilização de câmara aberta, de maneira a filmar todo o tronco do 

depoente, assegurando que não existe ninguém próximo e que ele não está consultando 

qualquer anotação. A este respeito, é importante lembrar que o art. 204, parágrafo único, do 

Código  de  Processo  Penal,  autoriza  que  a  testemunha  faça  breves  consultas  a 

apontamentos.



Pode o magistrado, também, na hipótese das testemunhas serem policiais 

militares,  e  que  estejam  prestando  depoimento  na  unidade,  que  o  depoimento  seja 

acompanhado por um Oficial Superior, e maneira a assegurar a integridade do ato. 

5 – REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO

5.1 Como permitir que a vítima veja o Acusado sem ser por ele vista na 
realização do reconhecimento?

Sugere-se que o ingresso da vítima na sala de audiência deverá ser feito 

sem a presença do réu. Após sua identificação, seu vídeo é desabilitado pelo Mediador. Em 

seguida a desabilitação do vídeo da vítima, habilita-se a presença do réu, quando, então, o 

reconhecimento é feito.

6 – CONTATO ENTRE O RÉU E SEU DEFENSOR, ANTES E DURANTE A AUDIÊNCIA

6.1 É possível que a Defensoria Pública ou o Advogado converse com 
o Acusado (preso) reservadamente antes da audiência?

6.2 Ainda na hipótese anterior, em sendo necessária a realização do 
interrogatório  do  réu  preso  (ou  solto),  haverá  garantia  para  ele,  antes  do  ato, 
entrevistar-se RESERVADAMENTE com o seu Defensor, Público ou Particular,  pelo 
sistema audiovisual?

6.3  Como proceder  com a  reivindicação,  pela  defesa,  do direito  de 
estar ao lado do seu assistido/defendido?

Conquanto não se discuta que o réu tem direito a manter contato com seu 

Defensor antes da audiência, é necessário esclarecer que, nem mesmo para o réu preso, é 

obrigação  do  Judiciário  fornecer  os  meios  para  que  isso  ocorra.  Cabe ao Defensor  se 

instrumentalizar para tanto.

7 – MODELO DE ATA DE AUDIÊNCIA

7.1  Como  deve  ser  feito  o  termo  de  audiência?  Há  algum  modelo 
sugerido?

Não há modelo. Cada Juiz lavra sua ata conforme seu entendimento.



8 – INIBIÇÃO AO FALSO TESTEMUNHO

8.1 A presença do Juiz, de certo modo, inibe o falso testemunho. Como 
se dará essa inibição virtualmente?

Cabe ao Juiz  promover as advertências legais e o acompanhamento do 

depoimento como habitualmente procede.

9 – PREVISÃO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS

9.1 Como proceder à manifestação do acusado de querer ser ouvido 
pessoalmente pelo juízo que irá julgá-lo?

9.2 Previsão legal para a sua realização: qual lei autoriza que se ouça 
uma testemunha que não se encontra em prédio do Poder Judiciário?

    O direito de presença física durante os atos processuais, para além de 

exprimir uma das facetas do direito de autodefesa, envolve, ademais, tanto o  direito de 

confrontação  com as vítimas e testemunhas,  como também o  direito  de compreender  

todos os atos praticados durante o processo (quando for o caso, como vimos, deve-se 

nomear tradutor ou intérprete), para que possa ser exercido o contraditório.

   O direito de presença em todos os atos processuais, de outro lado, pode 

ser garantido de duas formas: com a presença física direta na audiência ou mediante os 

modernos  meios  de  comunicação  (videoconferência,  por  exemplo,  que  finalmente  foi  

disciplinada pela lei 11.900/2009, desde que assegurados todos os direitos e garantias 

fundamentais (ampla defesa, contraditório etc.) previstos na referida lei, nada impede o 

uso  das  modernas  tecnologias  na  Justiça.  Assim,  em  face  da  lei  que  disciplinou  as 

audiências por videoconferência, não existe fundamento para que o réu exija ser ouvido  

pessoalmente, salvo se indicar motivos concretos para a necessidade de ser ouvido de 

forma presencial.

10 – IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS – AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS.

10.1 Como será feita a identificação da testemunha? Como será feita a 
verificação de que o documento mostrado por vídeo é original? É autêntico?

A documentação  deverá  ser  apresentada  por  vídeo.  Se  houver  alguma 

dúvida  em  relação  a  identidade  da  pessoa,  caberá  ao  Juiz  decidir  se  prossegue  ou 

suspende a oitiva.



11 – PRISÃO EM FLAGRANTE POR FALSO TESTEMUNHO

11.1 Como se fará a prisão em flagrante da testemunha que prestar 
falso testemunho? 

Não haverá a prisão no momento, mas o Juiz poderá expedir a ordem de 

prisão para a autoridade policial iniciar a imediata perseguição e consumá-la.

12 – CONCORDÂNCIA DAS PARTES. DECISÃO DO CNJ

12.1 Como fazer diante de eventual manifestação de discordância, seja 
pelos  advogados,  seja  pelos  defensores,  seja  por  representantes  do  Ministério 
Público,  seja  de réus,  seja  de vítimas,  seja  de testemunhas,  com a realização de 
audiências por videoconferência?

O CNJ decidiu que as audiências por videoconferência somente poderão 

ocorrer com concordância das partes.

13  –  SALAS  NEUTRAS  NOS  FÓRUNS  –  AUDIÊNCIAS  SEMIPRESENCIAIS  – 
PROIBIÇÃO DO CNJ

13.1 Há a possibilidade da realização de audiência semipresencial na 
hipótese de réu preso, onde há urgência de realização da assentada? (com o réu em 
presídio, e utilização, se for o caso, de salas distintas no Fórum a fim de diminuir o 
número de pessoas na mesma sala – juiz, testemunha, defensor (se presente), MP (se 
presente) – sem prejuízo de medidas complementares, como utilização de máscaras e 
álcool gel). Em caso positivo, o Tribunal dispõe desses equipamentos e técnicos para 
instalação  (tendo  em  vista  a  existência  na  comarca  de  apenas  uma  sala  com 
equipamento  de  videoconferência  disponível  para  todos  os  Juízos)  ou  meios  de 
proceder  as  adaptações  necessárias  nas  máquinas  existentes  com  instalação  de 
câmeras disponíveis?

É uma possibilidade, mas careceria envolvimento de outros setores para 

acontecer.

13.2  Haveria  a  possibilidade  de  deslocamento  das  vítimas, 
testemunhas e réus soltos, na hipótese de suas localizações por e-mail, para uma 



sala  física  visando as suas oitivas,  como forma de  garantir  a  incomunicabilidade 
entre elas?

Essa hipótese os obriga a se deslocarem em época de isolamento social, 

não é recomendada.

13.3 O sistema de videoconferência do CNJ é muito bom e nossos 
equipamentos de câmera permitem captar áudio e vídeo. Com um aplicativo de chat,  
o  juiz,  advogado/defensor  público  e  promotor  de  justiça  poderiam  participar  da 
audiência à distância, cada um usando o aplicativo, de modo que podem se ver e 
ouvir mutuamente em tempo real, por isso denomino de multipartida, pois dividida em 
várias partes.

Ocorre  que  quanto  a  testemunha  penso  que  esta  deveria  estar  no 
fórum, para ser ouvida presencialmente. Neste ponto é que defendo que a audiência 
seja feita de forma semipresencial.

Porém,  sobreveio  a  dúvida  se  poderei  determinar  a  intimação 
unicamente das testemunhas (cidadãos comuns) ou vítimas para que compareçam no 
Fórum local para serem ouvidas pelo sistema de videoconferência (no Fórum apenas 
compareceria um único servidor escalado para receber as testemunhas - colocá-las 
distantes  enquanto  aguardam  a  oitiva  e  direcioná-las  para  a  sala  quando  forem 
ouvidas). A dúvida, portanto, é a seguinte: posso assim proceder?

O CNJ, atualmente, veda essa possibilidade.

14  –  TESTEMUNHAS  POLICIAIS  CIVIS  E  MILITARES  –  PLATAFORMA VIRTUAL.  - 
COMANDOS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR – AJUSTES PARA UNIFORMIZAÇÃO

14.1  As  testemunhas  policiais,  militares  e  civis,  assim  como 
integrantes da guarda municipal, serão ouvidos em que lugar? Já ouve contato da 
Corregedoria  Geral  de  Justiça  com o Secretário  de Segurança Pública  e  o Poder 
Público Municipal para disciplinar a forma de requisição e o local onde deverão se 
deslocar para ser ouvidos?

Não há regra sobre o local em que serão ouvidas. Nada obsta, portanto, 

que sejam ouvidas em suas respectivas unidades.



15  –  NOTIFICAÇÃO  DO  ADOLESCENTE  E  SEUS  RESPONSÁVEIS  LEGAIS  PARA 
AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (ECA – ART. 148, §1º)

15.1 Como serão efetuadas as notificações do adolescentes e  seus 
responsáveis legais, que são obrigatórios?

15.2  A audiência de apresentação é a primeira audiência realizada para 
interrogatório  do  adolescente,  e  quando  o  Juiz  recebe  a  representação  tem  que 
notificar tanto o adolescente quanto o responsável legal, ambos pessoalmente (artigo 
148, §1º). Como efetuar esta notificação, pois quase sempre o adolescente não tem 
celular?

Por qualquer meio legalmente autorizado (e-mail, carta, etc).

O fato da notificação da decisão do recebimento da denúncia ser pessoal 

não  impede  que  o  procedimento  seja  meio  por  qualquer  outro  meio  que  não 

presencialmente por Oficial de Justiça, desde que seja legalmente permitido.

De qualquer modo, é conveniente que a decisão acerca do recebimento da 

denúncia  seja  proferida  na  mesma  audiência,  intimando-se  imediatamente  as  partes, 

evitando-se, assim, a prática de atos processuais.

16 – REUNIÃO DA DEFESA COM O ADOLESCENTE E SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS 
(ECA – ART. 207)

16.1 Como o Defensor Público poderá reunir com o mesmo, antes da 
realização da audiência, conforme determina o ECA, sob pena de nulidade? (Art. 207 
do ECA - Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda 
que ausente ou foragido, será processado sem defensor).

O contato pode ser feito por qualquer meio disponível. A título de exemplo, 

esse contato entre o Defensor  Público,  o  adolescente  e  seus familiares,  pode ser  feito 

através  de  chamadas  de  áudio  ou  vídeo  por  diversos  aplicativos,  o  mais  comum,  o 

Whatsapp,  sendo  pouco  crível  que,  nos  dias  de  hoje,  os  interessados  não  possuam 

equipamentos para essa ferramenta.

Todavia, caso verificada a real impossibilidade desse contato  ser mantido, a 

audiência não se realizará



17  –  CONDUÇÃO  COERCITIVA  DO  ADOLESCENTE  QUE  NÃO  COMPARECER  A 
AUDIÊNCIA. (ECA – ART. 187)

17.1 Se o adolescente não responder ao chamamento judicial, como 
poderei  efetuar  a condução coercitiva,  como sempre acontece,  pois  muitos deles 
apesar de intimados, não comparecem. (Art.  187 -  Se o adolescente,  devidamente 
notificado,  não  comparecer,  injustificadamente  à  audiência  de  apresentação,  a 
autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.

18 – BUSCA E APREENSÃO DO ADOLESCENTE (ECA – ART. 184, §3º)

18.1  Também  como  serão  efetuadas  as  notificações,  pois  além  de 
pessoal, tem a questão da busca e apreensão em caso do adolescente encontrar-se 
em local incerto e não sabido.(Não sendo localizado o adolescente, determina a lei o 
sobrestamento do feito, expedindo-se mandado de busca e apreensão (art. 184, § 3º).

Procede-se na forma determinada, aguardando-se o retorno das atividades 

presenciais para o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

19 – CONDUÇÃO COERCITIVA

 19.1 - Como serão ouvidas às vítimas e/ou testemunham que dependem 
de condução coercitiva? Quem será o responsável  pelo cumprimento da ordem e 
onde serão ouvidas?

Não vislumbro possibilidade de promover condução coercitiva em época de 

isolamento social.

20 – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS SIGILOSAS

20.1  Como  proceder  com  a  inquirição  das  testemunhas  sigilosas, 
considerando o Provimento CGJ/CCI nº 02/2015 ?

Não há regramento para tanto, neste momento.


