Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Diretoria Judiciária
Considerando o vasto nú mero de atendimentos, dú vidas e questionamentos acerca das sessõ es
virtuais de julgamento e sessõ es de julgamento por videoconferência, a Diretoria Judiciá ria do Tribunal
de Justiça da Paraíba apresenta quadro comparativo sobre a matéria, para conhecimento dos
Advogados e demais Operadores do Direito.
SESSÕES VIRTUAIS X SESSÕES POR VIDEOCONFERÊNCIA
Quadro comparativo
Sessões virtuais

Sessões por videoconferência

Regramento

Resoluçã o do TJPB nº 17/2020,
publicada no DJe de 15/05/2020.

Resoluçã o do TJPB nº 12/2020,
publicada no DJe de 17/04/2020.

Intimação

Diá rio da Justiça Eletrô nico

Diá rio da Justiça Eletrô nico

Dia

Sempre as segundas-feiras para todos De acordo com as previsõ es do RITJPB,
os Ó rgã os Colegiados do TJPB.
Resoluçã o do Conselho da Magistratura
nº 16/2018 e Resoluçã o da Presidência
nº 51/2011.
Em 2020:
1ª Câmara Cível – Segundas e quintasfeiras
2ª Câmara Cível – Terças e quintas-feiras
3ª Câmara Cível – Segundas e quintasfeiras
4ª Câmara Cível – Terças e quintas-feiras
Câmara Criminal – Terças e quintasfeiras
1ª e 2ª Seçõ es Cíveis e Tribunal Pleno Quartas-feiras

Duração:

7 dias corridos

1 dia

Ambiente virtual

Sistema PJe

Aplicativo ZOOM, disponível para
desktops e aparelhos celulares com
sistemas operacionais IOS ou Android.

Processos

Apenas os processos eletrô nicos.

Processos eletrô nicos e físicos.

Sustentação oral

Nã o é possível.
Acaso haja pretensã o do advogado em
realizar a defesa oral ou arguir
questõ es de fato, deverá solicitar ao
Relator, através de petiçã o, nos
pró prios autos, até a abertura da
sessã o virtual de julgamento, a
retirada do processo da pauta virtual
para inclusã o em uma pauta
presencial (atualmente realizada por
videoconferência).

Possível.
Acaso haja pretensã o do advogado em
realizar a defesa oral ou arguir questõ es
de fato, deverá fazer inscrição prévia,

realizada por e-mail enviado à
Assessoria do respectivo Órgão, em até
24 horas antes do dia da sessão,
contendo a identificação do inscrito
(nome completo, número da OAB,
sendo o caso, além de telefone para

contato) e a identificação do processo
(número, classe e Órgão Julgador).
Acompanhamento Apó s o término da sessã o, pelo
do julgamento
pró prio Sistema PJe, quando da
juntada da certidã o de julgamento,
acó rdã o ou intimaçã o correlatos.

Através do aplicativo ZOOM, no caso de
haver requerimento de sustentaçã o oral
e durante o julgamento do processo
respectivo.
Íntegra da sessã o, em tempo real,

através do Portal Oficial do Tribunal de
Justiça da Paraíba no YouTube.

