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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 151

Disciplina os eventos realizados por telepresença (videoconferência)
no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região – JF1.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO – TRF1, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

a) a Resolução CNJ 105, de 6 de abril de 2010, que dispõe sobre a documentação dos
depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual e a realização de interrogatório e inquirição de
testemunhas por videoconferência;

b) o Provimento CJF 13, de 15 de março de 2013, que disciplina a oitiva por
videoconferência na Justiça Federal;

c) o Provimento TRF1/Coger 108, de 1º de janeiro de 2014, que determina que não
serão objeto de distribuição as cartas precatórias referentes a atos que não demandem atividade
jurisdicional por parte do juízo deprecado, como agendamento de salas de videoconferência;

d) o Provimento TRF1/Coger 109, de 6 de fevereiro de 2014, que determinou o uso
prioritário da videoconferência para oitiva de pessoas em outras localidades;

e) o Provimento TRF1/Coger 117, de 12 de junho de 2014, que regulamenta a
realização de videoconferência nas seções e subseções judiciárias da 1ª Região, em matéria cível e
criminal;

f) a grande quantidade de videoconferências, administrativas e judiciais, realizadas
diariamente na Justiça Federal da 1ª Região – JF1;

g) os recursos tecnológicos e humanos limitados para gerência das videoconferências;

h) a necessidade de uniformização e otimização dos procedimentos referentes às
videoconferências;

i) a decisão do Comitê Gestor de Tecnologia da Informção – CGTI, em reunião do dia
25 de março de 2015, que aprovou a proposta de regulamentação dos eventos realizados por telepresença,

RESOLVE:

Art. 1º Definir os procedimentos a ser adotados para agendamento e realização de
eventos por telepresença (videoconferência), administrativos e judiciais, no âmbito da Justiça Federal da 1ª
Região.

Parágrafo único. Para todos os efeitos desta Portaria, deverá ser considerado o horário
de Brasília, em especial no agendamento das videoconferências.

Art. 2º Toda logística referente ao evento que se pretende realizar por videoconferência
(definição e reserva das salas, garantia da presença dos interessados nas salas, no horário previsto,
acompanhamento dos interessados, iluminação e sonorização adequadas dos ambientes, demais recursos
necessários ao evento etc.) será de exclusiva responsabilidade dos interessados diretos pelo evento,
podendo ser auxiliados pela administração local.

§ 1º Em videoconferência administrativa, será responsável pela conexão a unidade
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coordenadora da reunião, interna ou externa à Justiça Federal da 1ª Região – JF1.

§ 2º Em videoconferência judicial, será responsável pela conexão o órgão requerente,
interno ou externo à JF1.

§ 3º Cabe às unidades de Tecnologia da Informação – TI no Tribunal, seções e
subseções prestar o apoio técnico no caso de eventual falha em equipamento ou serviço de TI.

§ 4º Havendo necessidade de apoio técnico de TI, deve ser acionada diretamente pelo
interessado, de preferência previamente ao início da videoconferência, a unidade local de TI, interna ou
externa à JF1, que, se necessário, acionará a unidade responsável de TI na subseção, seção ou Tribunal,
conforme o caso.

§ 5º Qualquer contratempo que não seja decorrente de questões técnicas de TI deve ser
sanado diretamente pelas unidades interessadas no evento, sendo imprescindível que as localidades
participantes da videoconferência obtenham previamente as informações necessárias para contatos
imediatos umas com as outras antes e durante a videoconferência.

Art. 3º A conexão será estabelecida impreterivelmente no horário previsto para o início
da videoconferência, não sendo possível adiantar a conexão sem risco de se prejudicarem as demais
videoconferências agendadas.

§ 1º Poderão ser realizados testes de conexão até 30min antes do horário previsto para o
início da videoconferência.

§ 2º Será cancelada a videoconferência cuja conexão não puder ser estabelecida, por
qualquer motivo, após 30min do horário previsto para o seu início, caso haja prejuízo para o
estabelecimento da conexão referente a outras videoconferências agendadas.

§ 3º Será encerrada a videoconferência após 30min do horário máximo previsto para o
seu término, sem opção de reconexão, caso haja prejuízo para o estabelecimento da conexão referente a
outras videoconferências agendadas.

Art. 4º Será gravada pela JF1, se explicitamente requerido, apenas videoconferência,
administrativa ou judicial, na qual alguma de suas unidades seja responsável por iniciar a conexão ou,
excepcionalmente, se nenhuma outra localidade participante da videoconferência dispuser de condições
técnicas para realização da gravação, o que deverá ser devidamente comprovado.

§ 1º A falta de condições técnicas necessárias à gravação da videoconferência,
permanente ou eventual, deverá ser atestada por meio de pareceres das áreas de TI de todas as localidades
participantes, internas e externas à JF1, preferindo-se o adiamento do ato caso a impossibilidade técnica
seja eventual, nos termos do art. 1º do Provimento TRF1/Coger 117, de 12 de junho de 2014.

§ 2º Será disponibilizado apenas um arquivo contendo a gravação de toda a
videoconferência, mesmo que tenham ocorrido vários eventos distintos durante a mesma conexão, como
várias oitivas, cabendo ao interessado fazer a separação em quantos arquivos lhe convier, assim como
proceder à transcrição da gravação ou qualquer outra ação.

§ 3º A gravação da videoconferência deverá ser realizada diretamente pela unidade
responsável pela coordenação da videoconferência, assim como posterior gravação do arquivo em mídia
que melhor lhe convier (sistemas que aceitam documentos multimídia, como PJe e SEI, pasta na rede, pen
drive, CD-ROM, DVD etc.) e o seu envio a outros interessados, cabendo à área de TI dar apoio no caso
de dúvidas ou dificuldades técnicas.

Art. 5º A área responsável por videoconferências no Tribunal intermediará a conexão,
desde que pelo menos uma das localidades participantes seja da JF1 e exclusivamente nos seguintes casos:

a) se houver três ou mais participantes na videoconferência, internos ou externos à JF1;

b) se houver pelo menos uma localidade participante da videoconferência que não
utilize a rede de comunicação de dados Infovia, gerenciada pelo Conselho Nacional de Justiça;
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c) se houver interesse na gravação da videoconferência e nenhuma das localidades,
internas e externas à JF1, dispuser de condições técnicas para realização da gravação.

§ 1º O pedido de agendamento de videoconferência deverá ser encaminhado
exclusivamente por meio de solicitação de serviço (“VIDEOCONFERÊNCIA – AGENDAMENTO"),
registrado diretamente pelo interessado da JF1 no sistema eSosti, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência do início do horário previsto para a videoconferência, desconsiderando-se os dias
não úteis no Tribunal, sendo rejeitado pedido registrado com antecedência inferior.

§ 2º Deverá ser registrada uma solicitação no sistema eSosti para cada videoconferência,
sendo recusado pedido de agendamento de mais de uma videoconferência na mesma solicitação.

§ 3º Havendo mais de uma localidade da JF1 participante da videoconferência, apenas
uma deve registrar a solicitação de agendamento no sistema eSosti, sendo rejeitadas as demais solicitações
registradas posteriormente.

§ 4º Os pareceres atestando a falta de condições técnicas necessárias à gravação da
videoconferência, nos termos do art. 4º, § 1º, deverão ser anexados à solicitação de agendamento no
sistema eSosti, sem os quais a solicitação será rejeitada.

§ 5º Deverão constar obrigatoriamente da solicitação registrada no sistema eSosti as
seguintes informações, sendo rejeitada a solicitação de agendamento incompleta:

a) data de realização da videoconferência, que deve ser dia útil para o Tribunal;

b) horário de início da videoconferência (horário de Brasília), que deve ser hora cheia
ou fração de 30min, das 8h às 19h (horário de Brasília). Ex.: 14h, 14h30, 15h, 15h30 etc.;

c) horário máximo para término da videoconferência (horário de Brasília), que deve ser
hora cheia ou fração de 30min, das 8h30 às 19h30 (horário de Brasília). Ex.: 14h, 14h30, 15h, 15h30 etc.;

d) endereço de rede (IP) do equipamento de origem da conexão e nome da unidade
coordenadora do evento, assim como o nome do equipamento de origem quando se tratar de equipamento
da JF1. Em videoconferência administrativa, deve ser informada como origem da conexão a unidade
coordenadora da reunião, interna ou externa à JF1. Em videoconferência judicial, deve ser informado
como origem da conexão o órgão requerente, interno ou externo à JF1. Ex.: 172.31.105.71/ JFMG-BHE-
7V (7ª Vara da SJMG);

e) endereço(s) de rede (IP) do(s) equipamento(s) de destino da conexão e nome(s) da(s)
unidade(s) convidada(s), assim como nome(s) do(s) equipamento(s) de destino quando se tratar de
equipamento(s) da JF1. Em videoconferência administrativa, deve(m) ser informada(s) como destino(s) da
conexão a(s) unidade(s) convidada(s) para a reunião, interna(s) ou externa(s) à JF1. Em videoconferência
judicial, deve(m) ser informado(s) como destino(s) da conexão o(s) órgão(s) requerido(s), interno(s) ou
externo(s) à JF1. Ex.: 172.31.105.35/JFBA-SLV-3V (3ª Vara da SJBA), 172.31.5.172 (1ª Vara da SJPR)
e 172.31.20.232 (3ª Vara do TJSP);

f) indicação explícita se a videoconferência é administrativa ou judicial,
independentemente das unidades envolvidas;

g) indicação explícita se há ou não necessidade de gravação da videoconferência,
independentemente das unidades envolvidas e do tipo da videoconferência, administrativa ou judicial.

§ 6º Havendo disponibilidade de agenda, de acordo com a capacidade dos
equipamentos responsáveis pelas videoconferências e da equipe responsável pela gerência das
videoconferências, e observando-se estritamente a ordem do registro das solicitações no sistema eSosti, o
agendamento será confirmado até o primeiro dia útil seguinte à solicitação, exclusivamente por meio de
informação registrada na própria solicitação, no sistema eSosti, não sendo atendido pedido de confirmação
de agendamento por telefone.

§ 7º Providências outras que dependam de confirmação do pedido de agendamento da
videoconferência, como intimação de partes, devem ser adotadas apenas após essa confirmação.
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§ 8º O atalho para baixar o arquivo contendo a gravação da videoconferência será
informado na própria solicitação, no sistema eSosti, cabendo ao responsável pela coordenação da
videoconferência realizar a baixa do arquivo e sua gravação na mídia que melhor lhe convier (sistemas
que aceitam documentos multimídia, como PJe e SEI, pasta na rede, pen drive, CD-ROM, DVD etc.).

§ 9º O arquivo referente à gravação da videoconferência será mantido disponível para
baixa pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses após a realização da videoconferência, sendo excluído
automática e definitivamente após esse prazo, sem possibilidade de recuperação.

§ 10 Eventual pedido de informação ou dúvida quanto à videoconferência deverão ser
registrados na solicitação, no sistema eSosti, não sendo atendido pedido por telefone.

Art. 6º A unidade da JF1 deverá dar conhecimento desta Portaria às unidades externas
à JF1 com as quais realizar videoconferência, em especial quando se tratar de videoconferência judicial.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 27/03/2015, às 16:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 0456849 e o código CRC 8613C934.
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