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Em atendimento à orientação do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais Regionais 
do Trabalho estão realizando audiências por videoconferência, para respeitar o 
distanciamento social em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

A prática adotada pelos Tribunais Regionais do Trabalho durante o período de isolamento 
social para prevenção do contágio da COVID-19 desafia a advocacia a se atualizar e 
aprender a utilizar as novas ferramentas de trabalho. 

O domínio das normas que regulam as audiências virtuais, dos procedimentos a serem 
adotados e das ações práticas para a utilização da plataforma, será extremamente 
necessário para a realização destes atos processuais.

Não há previsão de retorno das atividades presenciais e, por enquanto, as audiências 
continuarão sendo de forma telepresencial, sendo que esta poderá ser uma tendência 
que talvez permaneça até mesmo quando as atividades presenciais retornarem.

As secretarias das Varas do Trabalho encaminham os dados para as partes e procuradores, 
como por exemplo: link, número e senha da reunião e, no horário designado, a audiência 
é realizada normalmente.

Assim, nós do Duarte Tonetti Advogados preparamos um material para repassarmos 
nossa experiência de forma a facilitar todas as técnicas e práticas para que cada 
participante tenha um desempenho preciso na realização destes atos.
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ITENS NECESSÁRIOS 
PARA A REALIZAÇÃO 

DA AUDIÊNCIA 
VIRTUAL
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O acesso dos participantes poderá ser efetuado por meio de diferentes dispositivos tais 
como desktop (computador), laptop (notebook), tablet ou smartphone (celular).  

O Duarte Tonetti Advogados lista abaixo os itens necessários para que este ato seja 
realizado da melhor forma possível:

• endereço eletrônico (conta de e-mail)
• internet com boa qualidade de conexão
• computador ou notebook com câmera e microfone
• smartphone com câmera e microfone
• aplicativos instalados no computador/notebook ou no smartphone/tablet (Cisco 

Webex e Google Meet)

As secretarias das varas recomendam a utilização de fones de ouvido com microfone 
embutido para evitar ruídos externos, bem como, para melhorar a audição dos 
participantes.

PLATAFORMAS UTILIZADAS
Para a realização destas audiências, estão sendo utilizadas as plataformas de reuniões 
virtuais “Cisco Webex” e “Google Meet”:

Para melhor exemplificar, o Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região, que engloba 
Grande São Paulo e Baixada Santista, está utilizando a plataforma Cisco Webex.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região, que engloba o interior do Estado de São 
Paulo, está utilizando a plataforma Google Meet.

Na dúvida, as Secretarias sempre vão disponibilizar nos autos do processo qual 
plataforma será utilizada.
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ACESSANDO A PLATAFORMA PARA O 
INGRESSO NAS AUDIÊNCIAS
As Secretarias vão disponibilizar os links para o acesso à salas virtuais das audiências.

No caso das audiências pelo Cisco Webex, além do link, será disponibilizado o número da 
reunião e a senha para o acesso.

Segue abaixo uma exemplificação do acesso pela plataforma Cisco Webex pelo 
computador:

 → acessar o site ao lado e clicar em entrar: https://www.webex.com/pt/index.html

 → inserir o número da reunião: (informação disponibilizada nos autos do processo)

https://www.webex.com/pt/index.html
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 → inserir a senha da reunião: (dado informado pela Secretaria)

 → aparecerá a tela com os dados do processo e horário da audiência

 → 20/30 minutos antes da audiência, libera-se uma contagem regressiva e quando estiver 
liberado, o campo aparecerá em verde e poderá iniciar a audiência.

O acesso também poderá ser feito apenas clicando no link encaminhado pela Secretaria 
da Vara que realizará a audiência.
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Para o acesso pela plataforma Google Meet, o participante deverá clicar no link 
encaminhado pela Secretaria da Vara que realizará a audiência:

Após aparecer a tela acima, o participante deverá clicar no item 

A audiência terá início após o administrador da sala autorizar o acesso.

O Duarte Tonetti Advogados recomenda os passos abaixo antes do início das 
audiências: 

1. realize testes de acesso antes da audiência;
2. esteja conectado com pelo menos 30 minutos de antecedência;
3. verifique se o link informado corresponde ao processo que será realizada a 
audiência;
4. verifique o áudio e câmera do computador ou celular;
5. certifique-se que o enquadramento na câmera está adequado de forma a 
possibilitar a visualização de sua imagem para todos os participantes;
6. tenha em mãos documentos de identificação com foto (RG ou CNH);
7. disponibilize um telefone para contato com advogado ou pela secretaria da 
vara.
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REALIZANDO A AUDIÊNCIA
O procedimento adotado pelos juízes para a realização da audiência virtual é o mesmo 
que seria utilizado em uma audiência presencial.

Cada participante (parte, advogado e testemunha) deverá acessar a sala virtual em seu 
próprio computador.

Após o ingresso na sala virtual de audiências, a audiência é apregoada, com a 
identificação da parte reclamante e seu advogado e da mesma forma com a parte 
reclamada (representante/preposto) e seu advogado.

Identificadas as partes do processo, é questionado pelo juiz o interesse em uma 
conciliação.

Não havendo a realização de acordo, o juiz iniciará a audiência com depoimento das 
partes e das testemunhas presentes que tenham acessado à sala virtual.

Para o depoimento das partes e testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho está  
adotando o acesso individual de cada participante que está prestando depoimento.

O áudio de todos os depoimentos somente será disponibilizado aos juízes e aos 
advogados. Exemplificando: quando a parte reclamante estiver prestando depoimento, a 
parte reclamada, assim como as testemunhas não estarão ouvindo.

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA
Havendo impossibilidade de realização da audiência, o fato deverá ser informado com 
bastante antecedência ao juiz, o qual poderá redesignar a mesma para uma data futura 
ou para realizá-la de forma presencial.

A  ausência de condições técnicas para a realização do ato, como por exemplo a falta de 
computador ou a impossibilidade de acesso à internet, poderão ser justificativas para 
ensejar a redesignação da audiência.

Contudo, a justificativa deve ser plausível e comprovada nos autos, sob pena de ser 
considerado ato atentatório a dignidade da justiça, punível com multa e, sendo mantida a 
data da realização do ato.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção é demonstrar para cada participante que a audiência virtual seguirá os 
mesmos procedimentos de uma audiência presencial, sendo que a diferença é que cada 
um estará em seu computador.

Tendo isso em mente, a realização do ato ocorrerá de uma forma mais natural e mais 
célere.

Embora a audiência seja realizada de forma telepresencial, o Duarte Tonetti Advogados 
pede atenção dos participantes aos seguintes detalhes:

  - postura dos participantes 

  - tom de voz do participante

  - roupas utilizadas
  
A audiência telepresencial ainda é um ato judicial forma, sendo que os participantes 
deverão ter postura e trajes adequados à realização do ato.

O Duarte Tonetti Advogados recomenda, ainda, que, durante a participação, deixem os 
microfones desligados, utilizando-o apenas no ato do pronunciamento.

O Duarte Tonetti Advogados espera ter auxiliado seus clientes e parceiros com os 
esclarecimentos aqui trazidos, mantendo assim a premissa de sempre mantê-los 
informados sobre as constantes inovações legais, bem como às tecnológicas a elas 
relacionadas.

Advogado e coordenador da área contenciosa trabalhista no Duarte Tonetti Advogados. 
Atua em demandas estratégicas e possui vasta experiência em execução e sustentação 
oral perante o Tribunais Regionais do Trabalho. É palestrante sobre legislação e riscos 
trabalhistas.

José Roberto Siqueira
coordenador

Nosso especialista
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