
PASSO A PASSO – SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO VIRTUAL 

Antes de orientar sobre os procedimentos de ingresso na sessão virtual, cabe um esclarecimento sobre a 

ferramenta tecnológica que será utilizada para realizar e transmitir a sessão virtual. 

 

O sistema Microsoft Teams dispõe de um recurso denominado “EVENTO AO VIVO”, comportando três funções: 

1. PRODUTOR – aquele responsável pela produção do evento ao vivo, com poder de preparar e inserir 

imagens e áudios dos apresentadores. O produtor será um servidor da Secretaria da Turma Recursal que 

ficará responsável por selecionar a imagem que aparecerá na transmissão ao público em geral ( live ). É o 

responsável também por manter desativados os microfones dos apresentadores que estejam na fila 

virtual aguardando o momento de realizar a sustentação oral. É igualmente responsável por convidar 

apresentadores que ainda não se conectaram na fila virtual. E pode interagir com os apresentadores 

através do chat. O produtor é quem agenda a sessão virtual no sistema Teams, momento em que os 

apresentadores receberão um convite por e-mail. 

 

2. APRESENTADORES – aqueles que farão uso da palavra e terão as imagens transmitidas ao público em geral 

( live ). No caso da sessão virtual, serão apresentadores fixos os três Juízes Federais Relatores da Turma 

Recursal e apresentadores temporários (enquanto fizerem as sustentações orais e até a conclusão do 

julgamento do recurso respectivo) os Advogados, Advogados Públicos e o Ministério Público Federal. 

Encerrada a sustentação oral e concluído o julgamento do recurso, os apresentadores temporários 

precisarão ser removidos da sessão virtual pelo produtor, podendo continuar assistindo a sessão virtual 

pelo link público divulgado na página da Seção Judiciária de Rondônia. O sistema comporta a inclusão de 

até 250 apresentadores. No entanto, apenas 10(dez) poderão aparecer na tela de controle de imagens do 

produtor, sendo este o motivo porque os apresentadores temporários precisam ser removidos da sessão 

virtual assim que encerrar o julgamento do recurso relativo ao pedido de sustentação oral. 

 

3. PARTICIPANTES – aqueles que assistem a sessão virtual pelo link público divulgado no portal da Seção 

Judiciária de Rondônia. Os participantes acompanharão a imagem de um dos apresentadores, podendo 

ser fixo ou temporário de acordo com a seleção do produtor e terão acesso ao áudio de todos os 

apresentadores, simultaneamente, se for o caso. 

 

4. A sessão virtual será gravada no sistema Microsoft Teams.  

 

 

PROCEDIMENTOS PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL 

 

O acesso à sessão virtual para sustentação oral deverá ser feito através de um computador desktop ou notebook, 

ambos com webcam. 

Observação: O aparelho celular, nesse momento, poderá ser usado exclusivamente para assistir a sessão virtual. 

Recomendamos, segundo o que nos foi passado pela área técnica da Microsoft, que seja previamente baixado no 

computador desktop ou notebook a versão GRATUITA do Microsoft Teams (válida para qualquer endereço 

eletrônico) conforme o passo a passo constate no banner da Turma Recursal AC/RO, localizado na parte inferior 

do portal da Seção Judiciária de Rondônia (https://portal.trf1.jus.br/sjro/).  



 

Os advogados, advogados públicos ou Ministério Público Federal, previamente inscritos para sustentação oral, 

receberão um CONVITE POR E-MAIL, no endereço eletrônico cadastrado junto à Secretaria da Turma Recursal 

AC/RO para que INGRESSEM na plataforma tecnológica Microsoft Teams como APRESENTADORES, no dia e 

horário designados para a sessão virtual. 

 

O ingresso na sessão virtual se dará por meio do recurso tecnológico “evento ao vivo” (denominação do sistema 

Teams) ou “live” e respeitará a ordem de inscrição para sustentação oral, conforme anunciar nominalmente o Juiz 

Federal Presidente da Turma Recursal e operacionalizar o produtor (servidor da TR AC/RO). 

 

Para ingressar na sessão virtual o Advogado, Advogado Público ou Ministério Público deverá acessar o e-mail 

cadastrado e o convite recebido, clicando em seguida em Ingressar no evento ao vivo, conforme imagem abaixo. 

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams 

Ingressar em evento ao vivo 

Ingresse como produtor ou apresentador quando chegar a hora do evento ao vivo. 

Não encaminhe este convite para os participantes. 

  

Ajuda do produtor | Ajuda do apresentador | Saiba mais 

Gerenciar recursos de evento ao vivo 

 

 

Em seguida, aparecerá a tela do Microsoft Teams para participar como produtor. Selecione Ingressar agora. 

 



 

Aqueles que irão realizar sustentação oral, antes de serem autorizados pelo Juiz Federal Presidente da Turma 

Recursal, deverão manter seus microfones DESATIVADOS para não interferir na condução dos trabalhos. 

 

A transmissão do áudio ocorre de forma simultânea ou seja durante a sessão virtual os três Juízes Federais 

Relatores eventualmente que estiver usando a palavra para sustentação oral poderão falar ao mesmo tempo, 

sendo simultaneamente ouvidos por todos os “apresentadores” e por todos os “participantes” (aqueles que 

apenas acompanham a sessão virtual, sem poder se manifestar e nem ser vistos). 


