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A realização das audiências virtuais nos procedimentos 

extrajudiciais em tramitação no MPCE está disciplinada no 

, sendo disponibilizado um explicativo, 

com o passo a passo, desde a ambientação até a realização do ato.

O manual informa as 3 etapas para organização da audiência: 

preparação, realização e finalização, que devem ser seguidas por todas 

as promotorias, inclusive com vídeos explicativos sobre criação da sala 

virtual, gravação e compartilhamento dos dados da audiência.

Informaremos neste tutorial apenas algumas observações que 

entendemos que merecem mais atenção no âmbito da atuação cível 

extrajudicial do MPCE:

Ato 

Normativo nº 115/2020 Manual 

1) Inicialmente, observar no compartilhamento das informações, 

publicização de atos e gravação das audiências, que os procedimentos 

extrajudiciais de tutela individual do idoso e da pessoa com deficiência 

tramitam sob sigilo, nos termos do art. 189, III, do CPC e art. 8º, § 2º da Lei 

7347/85.

2) Ainda na fase de preparação, importante verificar se a demanda 

apresentada no procedimento permite a realização de audiência virtual;
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Ferramentas:
Computador, celular ou tablet com acesso 

à internet, e câmera e áudio funcionando.

(Caso não tenha tais recursos, mas possa 

conseguir com ajuda de vizinhos e parentes 

na data de realização da audiência, também 

é possível participar).

Ambiente:
Ambiente preferencialmente silencioso 

e iluminado, em que você possa conversar 

com a promotoria de justiça, sem 

distrações ou interrupções.
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3) Após, entrar em contato com as partes sobre a possibilidade de 

participar da audiência, ressaltando a importância da realização do ato, 

que trará eficiência e celeridade para resolução da situação.

As partes devem ter: 

4) Caso a parte não tenha tais recursos, mas possa conseguir com ajuda 

de vizinhos e parentes na data de realização do ato, também é possível a 

marcação.

5) As demais etapas da preparação devem seguir as orientações gerais 

mencionadas no manual explicativo: 

- computador, celular ou tablet com dispositivo de vídeo e áudio e 

com acesso à internet; 

- um ambiente em que possa falar sem sentir qualquer tipo de 

coação.

- designação da audiência virtual no cadastro do procedimento 

extrajudicial, por meio de despacho do membro do MPCE;

- Agendamento na plataforma Microsoft Teams pelo servidor 

lotado no órgão de execução;

- Intimação das partes por e-mail institucional, mensagem de 

whatsapp ou ligação;

- Certificar a informação nos autos.
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Dúvidas:

Fone: (85) 3252-6352

E-mail: caocidadania@mpce.mp.br

A participação na audiência virtual é bem simples! 

Mas se tiver dúvidas, entre em contato com o(a) 

servidor(a) da promotoria, que ele poderá ajudá-lo.
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6) A realização da audiência virtual deve seguir as orientações abaixo:

7) A finalização da audiência virtual deve seguir as orientações abaixo:

- No dia e hora programados, iniciar a reunião virtual (a gravação 

da audiênca na plataforma Microsoft Teams somente deverá ser feita 

quando imprescindível à prova dos fatos ocorridos no evento);

- Certificar-se de que todos os convidados estão presentes, que 

escutam e que podem falar;

- Informar às partes que a audiência será gravada, quando for o 

caso;

- Estabelecer a política de comunicação da reunião, com roteiro 

caso necessário;

- Registrar as falas relevantes, para que possam ser mencionadas 

em petições, quando for o caso;

- Comunicar às partes sobre as próximas etapas do 

procedimento;

- Encerrar a audiência.

- Se a reunião for gravada, armazenar o vídeo na pasta Sharepoint 

da Promotoria de Justiça (nesse caso, o link onde poderá ser encontrado 

o respectivo vídeo deverá ser obrigatoriamente disponibilizado no SAJ-

MP, seja no próprio termo, seja em certidão emitida pelo servidor);

- Elaborar a ata de audiência no SAJ-MP, na qual serão registrados 

os encaminhamentos, os pedidos das partes e outras questões 

relevantes, com assinatura digital do membro do MP;

- Realizar o compartilhamento da ata da audiência com as partes.


