
Aspectos históricos e atuais das audiências virtuais: a necessidade 

iminente de reforma do devido processo legal 

1. Introdução 

 

Indiscutível que a revolução tecnológica alterou nossa forma de ver, sentir 

e, até mesmo, interagir com o mundo a nossa volta. E no direito – por mais 

conservador e avesso as súbitas inovações – não seria diferente, já que se trata de 

ciência que acompanha o desenvolvimento da sociedade e com ela evolui.  

A pandemia de Covid-19 nos obrigou a vivenciar diversos temas e 

realidades que, muitos preferiam deixar esquecidos para que não fosse necessário 

discuti-los. De relacionamentos familiares, agressões, falhas, faltas e crônicas 

deficiências estatais, ao abissal desnível social existente na nossa sociedade atual 

– tornando o “ficar em casa” e “distanciamento social” prazer, para alguns, e para 

outros, uma conciliação impossível. Inclusive o judiciário brasileiro se viu 

obrigado a se reinventar, desapegar-se de meios arcaicos de solução de litígios e, 

com o apoio da tecnologia, achar saídas, inovações e soluções, duras ou não. 

Tal e como quando das primeiras utilizações de máquina de escrever para 

se redigir uma peça ou sentença, que chegou a levantar acalorada discussão 

acerca de sua validade, já que tal peça deveria advir do “punho autor” do 

Magistrado, poucas não foram (e algumas ainda são) as vozes que se levantaram 

contra a informatização do processo judicial e sua digitalização, e agora que se 

fala em se repetir este ato, tornando as audiências, sustentações orais e despachos 

também eletrônicos, volta-se aos mesmos questionamentos: a segurança, o 

acesso, a inafastabilidade da justiça, como ficam? 

Não se pretende, nas curtas páginas deste artigo, resolver ou exaurir as 

questões relacionadas a virtualização das audiências –mesmo porque, a simples 

pluralidade deste instituto tornaria impossível a unidade de um texto acadêmico 

minimamente exauriente. Assim, tem-se como principal objetivo encontrar 

meios de enfrentamento desta nova realidade que se apresenta, tão assustadora 

quanto encantadora, aos operadores do direito e aos jurisdicionados. 

Para tanto, analisar-se-ão as propostas já feitas para estas “audiências 

virtuais” no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de 



Justiça do Estado de São Paulo, seus fundamentos técnicos e impactos imediatos 

à atividade judicial, ainda que sob a ótica do advogado – não negando, portanto, 

a justiça e razoabilidade da visão estatal e, especialmente do judiciário sobre a 

questão –, de forma a contribuir para com esta necessária discussão. 

Afinal, se não se sabe, exatamente, como elas serão implementadas ou 

quando se tornarão uma realidade, não se crê que ninguém duvide da 

possibilidade de transformar e modernizar a realização de audiências judiciais, 

tal como aconteceu com quase todos os aspectos de nossa vida, forense ou não, 

em razão da revolução tecnológica que vivemos. 

 

2. Das Audiências  

 

 A audiência, conforme ensina CALAMANDREI, sempre foi um “heroico 

corpo a corpo oratório”, no qual o advogado busca “ser escutado por um tribunal 

que já ouviu dar a hora do almoço”, trazendo ao lume o grande objetivo desta 

solenidade: fazer ver e ouvir, não só as partes do litígio, mas aquelas que, sob 

juramento de falar a verdade, possam trazer luz ao que verdadeiramente ocorreu. 

Neste mesmo sentido, como bem assinala o Ministro aposentado do Superior 

Tribunal de Justiça MASSAMI UYEDA, citando aula de Filosofia de Direito da 

Universidade de São Paulo ministrada pelo professor Renato Czerna, “não tem a 

Justiça Humana a infalibilidade ou a vigilância inescapável da deusa grega 

Themis” (UYEDA, 2007). 

Ao lado dos julgamentos colegiados, certamente a audiência sempre foi o 

ato mais solene dos processos modernos exigindo até hoje vestimenta e postura 

específica, com ritos e formalidades que sobrevivem as mais vigorosas investidas 

da informalidade e instrumentalidade que norteiam as regras processuais atuais. 

E nem poderia ser de outra forma, já que imprescindíveis determinados 

procedimentos e métodos para se assegurar, não só a realização da justiça, mas a 

equidade e paridade de armas que àquela exige para ocorrer. 

Segundo NEVES, a audiência é ato processual complexo, onde diversos 

atos são realizados, tanto pelo juiz, quanto pelos demais envolvidos no processo 

– advogados, partes, serventuários, membros do Ministério Público – e é, em 

regra, pública, isto é, “deve ser realizada de portas abertas, franqueando-se a 



presença a qualquer um do povo que  por qualquer motivo se interesse em 

assisti-la” (NEVES, 2017). 

Ainda, segundo o doutrinador, esta solenidade deve observar uma ordem 

específica, acrescendo-se os atos dependendo da sua natureza – audiências de 

conciliação, instrução ou instrução e julgamento –, iniciando-se com a abertura 

da audiência, convocando-se as partes a participarem e qualificando-as, tentativa 

de conciliação, definição dos pontos controvertidos, esclarecimentos periciais, 

depoimentos pessoais, oitiva das testemunhas, debates e prolação da sentença 

(NEVES, 2017). 

 Em consequência delimitando este ato formal, os artigos 217 e 365, caput 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil, definem que a audiência – como 

os demais atos processuais – deve ocorrer preferencialmente na sede do juízo, 

tratando-se de solenidade una e contínua, sendo excepcional sua realização 

noutro local ou sua cisão, validando-se apenas as exceções se justificadas e/ou 

anuídas entre as partes. 

Percebe-se, com fácil clareza, que a complexidade atribuída a este ato 

processual não é apenas decorrente da multiplicidade de ações envolvidas, mas 

também e, especialmente, em razão da necessidade de se preservar as garantias 

constitucionais e legais necessárias a realização da própria Justiça e a pacificação 

social.  

São estes aspectos que precisar-se-ão confrontar e harmonizar a realização   

da audiência virtual, especialmente a de instrução. 

 

3. O Processo Eletrônico 

 

Visando regulamentar e modernizar o arcabouço procedimental que 

suporta a tramitação processual, em 19 de dezembro de 2006 foi publicada a Lei 

Federal nº 11.419 que dispõe sobre a informatização do processo, praticamente 

incorporada pelo atual Código de Processo Civil, tanto em artigos esparsos, 

quanto no Livro IV, Título I, Capítulo I, Seção II – artigos 193 a 199 –,  

estabelecendo a possibilidade dos atos processuais serem total ou parcialmente 

digitais, merecendo destaque o quanto disposto nos artigos 196 a 199 do Código 

de Processo Civil, verbatim: 

 



Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, 
supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a 
comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e 
velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a 
incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e 
editando, para esse fim, os atos que forem necessários, 
respeitadas as normas fundamentais deste Código. 
 
Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de 
seu sistema de automação em página própria na rede mundial 
de computadores, gozando a divulgação de presunção de 
veracidade e confiabilidade. 
Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de 
erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro 
dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista 
no art. 223, caput e § 1º. 
 
Art. 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter 
gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos 
necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao 
acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. 
Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não 
eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os 
equipamentos previstos no caput. 
 
Art. 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às 
pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede 
mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos 
judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à 
assinatura eletrônica. 

 

Da atenta leitura destes comandos legais extrai-se a preocupação do 

legislador em assegurar, não só a uniformidade do processo informatizado, mas, 

especialmente, a publicidade dos atos, a acessibilidade e a inafastabilidade da 

tutela jurisdicional entregues por este meio, impondo que os sistemas eletrônicos 

deverão ser acessíveis ao público em geral, inclusive de forma gratuita e 

independente de equipamentos a serem adquiridos pelo jurisdicionado. 

É de se lamentar – apesar de ser compreensível a limitação orçamentária 

e organizacional que deve ter instruído esta previsão – o quanto disposto no 

artigo 198, parágrafo único, especialmente quando se analisa a possibilidade de 

serem realizadas audiências pela via eletrônica, haja vista a ausência de cautela 

do legislador ao deixar de determinar a vigência de referida norma, permitindo a 

adequação dos Tribunais a esta nova realidade, sem transferir ao jurisdicionado 

o ônus deste acesso. 



Ônus este que, certamente, pode ser barreira intransponível ao acesso ao 

judiciário por uma vasta maioria da população brasileira, especialmente aqueles 

assistidos pelas Defensorias Públicas ou pelos convênios junto a Ordem dos 

Advogados do Brasil, mas também aos que, até mesmo por falta de instrução ou 

familiaridade, não detém o uso de tecnologia como algo cotidiano ou fácil. 

Apesar destas ressalvas, não se pode negar que, ao menos desde 2006 – e 

mais claramente após o advento do Código de Processo Civil em vigor – já existe 

fundamento legal que viabiliza a realização dos atos processuais eletrônicos, 

inclusive audiências.  

Tal fato nos faz questionar a utilidade e necessidade da novel Lei Federal nº 

13.994/2020, que autoriza a realização de audiências de conciliação virtual no 

âmbito dos Juizados Especiais. 

Resta saber se, além de substrato legal, existe substrato técnico para 

realização destas solenidades, especialmente respeitando os preceitos, princípios 

e direitos das partes e demais intervenientes nesta solenidade. 

 

4. Resolução nº 314 do Conselho Nacional de Justiça 

 

Em cumprimento com o determinado pelo artigo 196 do Código de 

Processo Civil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Resolução nº 314 

que regulamenta, em seu artigo 6º, a realização de atos virtuais, a serem 

realizados por meio da ferramenta Cisco Webex ou outra equivalente (§ 2º), 

devendo o arquivo de gravação deste ato ser imediatamente disponibilizado no 

andamento processual. 

A referida Resolução, prudentemente, alerta no parágrafo 3º que  

 

§ 3º As   audiências   em   primeiro   grau   de   jurisdição   por   
meio   de videoconferência   devem   considerar   as   dificuldades   
de   intimação   de   partes   e testemunhas,  realizando-se  esses  
atos  somente  quando  for  possível  a  participação, vedada    a    
atribuição    de    responsabilidade    aos    advogados    e    
procuradores    em providenciarem  o  comparecimento  de  
partes  e  testemunhas  a  qualquer  localidade  fora de prédios 
oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. 

 

Vê-se,  de forma nítida, a preocupação do próprio CNJ, não apenas em 

assegurar que a realização das audiências não se torne uma armadilha às partes, 



inaptas ou incapazes de acessar o sistema elegido, mas também de impedir que 

se transfira aos advogados e procuradores das partes o ônus de assegurar o 

comparecimento das partes e testemunhas, salvo os prédios oficiais do Poder 

Judiciário. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do Provimento 

Conselho Superior da Magistratura nº 2554/20 (alterado pelo Provimento nº 

2557/20) estabeleceu que os atos virtuais, incluindo as audiências, serão 

realizadas pela plataforma Microsoft Teams, vinculando a realização destas a 

“possibilidade de intimação e de participação das partes e testemunhas no ato, 

por meio do link de acesso da gravação junto ao Microsoft OneDrive, a ser 

disponibilizado pelo juízo, observadas as demais disposições dos Comunicados 

CG nº 284/2020 e nº 323/2020” (Provimento nº 2554/20, artigo 2º, parágrafo 

4º). 

Detalhando ainda mais a questão, o Comunicado CG nº 284/2020 do 

referido sodalício, estabelece que, as intimações ocorrerão por meio dos 

procuradores ou, se desassistidos, diretamente às partes por e-mail, não 

dispensando o envio deste link a intimação prévia e formal, bem como os demais 

atos e procedimentos a serem realizados. 

Chama a atenção a orientação nº 8 e seu subitem referente a eventual 

oitiva das partes ou testemunhas e comunicação entre o defensor e o réu, 

destacando o citado comunicado que, na primeira hipótese, “o magistrado  zelará  

para  que  seja  garantida  a  incomunicabilidade  de testemunhas” e, na segunda, 

que será determinada a permanência “exclusivamente do advogado    ou    

defensor    público    e    seu    representado    para    contato    prévio, 

preferencialmente   por   meio   de fone   que   garanta   o   sigilo   da   comunicação”, 

de forma a assegurar não só o cumprimento das normas legais sobre a matéria, 

mas as prerrogativas profissionais do advogado atuante, em especial no âmbito 

criminal. 

Todavia, nada é dito acerca de como se assegurará não só essa 

“incomunicabilidade das testemunhas” – que, inclusive por praticidade (e por 

que não por malandragem), poderão estar no mesmo recinto ou local de 

realização da audiência – mas também como se garantirá o “sigilo da 

comunicação” advogado / cliente, especialmente considerando que o próprio 



comunicado, no citado item 8 estabelece que “a  gravação será  feita  em arquivo 

único.” 

Seria, então, também gravada essa comunicação sigilosa? Crê-se, por 

óbvio, que se trate de um lapso redacional, posto que tal gravação tornaria 

absolutamente impraticável a comunicação advogado/cliente e o próprio 

exercício da advocacia nesta modalidade. 

O referido comunicado, ainda, traz importante orientação para os casos de 

falha dos meios de comunicação e acesso, regulando a questão da seguinte forma: 

 

15)Nos casos de falha de transmissão de dados entre as estações 
de trabalho serão preservados os atos até então praticados e 
registrados em gravação, cabendo ao magistrado avaliar as 
condições para a continuidade do ato, possível pelo mesmo link, 
ou sua redesignação. No caso de falha na conexão que impeça a 
continuidade da audiência, uma vez iniciada a gravação ela será 
salva automaticamente pelo sistema até o momento da queda da 
conexão. Importante que o magistrado ou servidor designado 
disponha do contato telefônico das partes para informar sobre 
eventual continuidade ou resignação da audiência. No caso de 
mais de um vídeo gravado para a mesma audiência deverá ser 
renomeado como “parte 1”, “parte2”, e assim sucessivamente; 

 

Esta previsão, mais uma vez, demonstra a preocupação do Poder 

Judiciário não só de se evitar que este importantíssimo ato processual se torne 

“pró forma” (ou mesmo uma armadilha às partes), mas também de como se 

proceder neste novo momento do judiciário brasileiro, com esperados percalços 

e necessários ajustes durante suas realizações. 

 

5. As “Teleaudiências” instituídas pela Lei Federal nº 10.792/2003 

 

Ao se tratar das audiências virtuais, ainda que cíveis, não se pode ignorar 

a bem sucedida experiência decorrente da Lei Federal º 10.792, de 1º de 

Dezembro de 2003, que permitiu e regulamentou o interrogatório e audiências 

de acusados presos de forma remota na esfera criminal, alteração esta que não só 

reduziu o tempo de tramitação dos processos criminais, mas aumentou a 

segurança e racionalizou e reduziu os custos inerentes a realização destas 

solenidades, evitando o deslocamento do réu do presídio ou centro de detenção 

ao fórum para sua realização. 



Fato incontroverso que se trata de um exemplo a ser analisado e seguido 

pelas demais esferas do Poder Judiciário, especialmente para implementação de 

audiências virtuais como propostas. 

Todavia, apesar da similitude de situações, indiscutível o distanciamento 

prático e técnico do cenário criminal e o qual se vê e busca implementar nos 

processos cíveis, especialmente considerando que, enquanto foi o próprio órgão 

Estatal que se aparelhou para viabilizar estas audiências – vide v.g., a Lei 

Estadual Paulista nº 11.819, de 05 de janeiro de 2005 –, o atual cenário não 

permite, e sequer prevê – tais medidas ou condutas. Ou seja, caberá às partes e 

aos advogados arcarem com os custos e busca pelos meios para participarem 

destas audiências. 

Outro ponto de distanciamento está no detalhamento e refinamento das 

soluções utilizadas posto que o sistema implementado no âmbito criminal foi 

detalhado ao extremo, ao ponto de permitir que o Magistrado que conduz e 

preside a audiência manuseie “o sistema de controle e tem condições de 

aproximar a fisionomia do acusado (zoom); podendo abrir, na tela, o maior 

ângulo possível da sala (geralmente 180 graus), sendo viável fazer um 

semicírculo virtual no ambiente.” (BARROS, 2010) 

Noutro bordo, as audiências virtuais cíveis não terão nenhuma destas 

ferramentas, ainda que durante a tomada de depoimentos pessoais ou oitiva de 

testemunhas, sem sequer ser possível afirmar que não haverá comunicação ou 

orientação destas durante estes atos. 

Fácil, portanto, perceber que, enquanto no processo e “teleaudiência” 

criminal a atuação e disponibilização de ferramental por parte do Estado 

assegurou o respeito aos direitos das partes e procuradores, bem como dos 

princípios norteadores do nosso ordenamento jurídico, mantendo o ambiente 

controlado pelo órgão estatal –, as audiências virtuais cíveis não contarão com tal 

estrutura, ao menos neste primeiro momento, deixando claro quão diferentes 

poderão ser os resultados destas duas iniciativas. 

 

6. Questões práticas 

 

Crê-se evidente a qualquer operador do direito com o mínimo de prática 

processual que, não obstante a necessidade das audiências virtuais, sua 



regulamentação e organização ainda demandam muitos esclarecimentos e 

aperfeiçoamento. 

A Resolução nº 314 do CNJ, assim como a regulamentação do Sodalício 

Bandeirante, têm boas intenções e delineiam claro norte para realização das 

audiências virtuais, mas falha ao analisar e regular a questão apenas sob a ótica 

de como esta solenidade deverá ser implementada pelo Poder Judiciário, 

ignorando questões capitais como, por exemplo, a publicidade (ou segredo de 

justiça) destes atos.  

Tais considerações nos levam a questionar:   Poderão terceiros ao processo 

pedirem para participar como ouvintes deste ato? Como se impedirá a gravação 

e divulgação desta solenidade (em caso de segredo de justiça) por uma das partes? 

Como se operacionalizarão praticamente os atos necessários a garantir a 

incomunicabilidade das partes e testemunhas durante as oitivas e quem 

responderá pela violação destas obrigações? 

Especialmente, não se tratou de como se viabilizará o acesso do 

jurisdicionado hipossuficiente a estes atos– e tal lacuna talvez seja a mais grave 

de todas: ficarão os assistidos pela Defensoria Pública ou beneficiários da 

gratuidade da justiça alijados destes atos, com seus processos parados 

aguardando o restabelecimento da “normalidade” para a realização dos atos pela 

forma tradicional?  

É certo que se espera e exige-se de todos os envolvidos e intervenientes 

num processo judicial uma atuação proba e de boa-fé, bem como que estes 

contribuam para a célere e efetiva conclusão do processo. Contudo, a existência 

destas premissas não permite ignorar a realidade de que, infelizmente, não serão 

poucos aqueles que tentarão se beneficiar desta situação ou, ainda, não terão 

condições – ou mesmo discernimento – para bem atuar virtualmente nestas 

audiências. 

Muito, talvez, se evoluiria se o CNJ e os Tribunais, antes de buscar regular 

a matéria, tivessem convidado e ouvido o Ministério Público e a Advocacia – tanto 

por meio da Ordem dos Advogados do Brasil quanto pelas Defensorias Públicas, 

principais interessados de que se volte a realizar este importante ato processual.   

Prova disso estão nos diversos ofícios emitidos pela presidência da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Secional São Paulo a respeito do tema, alertando os 

Tribunais com jurisdição no Estado de São Paulo dos riscos e impactos que estas 



audiências, se má conduzidas, trarão às partes, repletos de sugestões de como 

poderiam ser evitados tais problemas. 

E, se não desejam ouvir estes pares no exercício da jurisdição – 

indispensáveis à administração da justiça –, deveria o Tribunal Bandeirante ouvir 

seus próprios membros para perceber que, como toda solução, não se aplicará a 

todos os casos e demandará a análise criteriosa caso a caso para evitar prejuízos 

às partes. Não por outros motivos que, no último dia 18 de maio de 2020, 

noticiou-se que o Desembargador Willian Campos, membro da 15ª Câmara de 

Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suspendeu a 

realização de audiência virtual em razão da complexidade da causa, cuja coleta da 

prova exigiria maior cautela (MIGALHAS, 2020). 

 

7. Conclusão 

 

Não se olvida que a realidade – especialmente se o cenário pandêmico se 

alongar ou tornar-se recorrente –, inclusive do Poder Judiciário, irá mudar.  

E, provando mais uma vez que, quem não faz a história, acaba sendo 

levado a reboque por ela, o Judiciário acabou atrasado e está tendo que resolver 

como fazer audiências à distância sem ter opção ou tempo para muitos estudos. 

Afinal, se desde 2006 os atos virtuais são possíveis de serem realizados, por qual 

razão só agora, no olho do furação, é que isso está sendo pensado? 

Porque já não se fez corriqueira as sustentações orais virtuais – 

autorizadas pelo Código de Processo Civil desde 2017 – ou se implementou, 

inclusive para teste, a oitiva de testemunhas extra terra por vídeo conferência? 

Obviamente, o conservadorismo costumeiro dos órgãos jurisdicionais 

acabou por prevalecer – afinal, não eram os membros do Poder Judiciário que 

precisariam se deslocar para realizar a sustentação oral na capital ou acompanhar 

a oitiva da testemunha em uma comarca distante. 

Agora, quando as estatísticas de produtividade batem recordes, mas 

muitos processos não se concluem por faltar a audiência de instrução, esta 

questão torna-se premente e essencial. 

Portanto, tão claro quanto o fato de que as audiências virtuais são 

imprescindíveis neste momento de distanciamento social – e que já deveriam ser 

uma realidade muito antes deste cenário –, é a necessidade de urgente e séria 



análise e regulamentação ampla deste ato judicial tão importante e solene, com 

foco não só em como fazer a audiência, mas também e especialmente como 

organizar, gerir e, se necessário, punir quem tentar se beneficiar desta nova 

realidade. 

Sem estas medidas, o risco de audiências nulas e de se criar um cenário de 

aversão a essa realidade são, mais que possíveis, uma triste e esperada 

consequência.  
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