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justiça na covid-19

conferência on-line 

Funcionamento de 
diligências à 
distância

Veja no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=aueXVHpe-jQ

https://www.youtube.com/watch?v=AUeXVHpE-JQ
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Q&a |  Funcionamento de Diligências à Distância 

Questões* 
https://www.youtube.com/watch?v=aueXVHpe-jQ

Questão 1
“Por que razão não se deve utilizar a camara e o micro do PC, e utilizar camara e 
micro externo?”

Resposta
48:22 a 49:00
https://www.youtube.com/watch?v=aUeXVHpe-JQ#t=48m22s

Questão 2
“Será possível solicitar ao Dr. Luís a disponibilização dos diapositivos? Em que 
plataforma podemos consulta-los existindo essa possibilidade?”

Resposta
49:00 a 49:38 
https://www.youtube.com/watch?v=aUeXVHpe-JQ#t=49m00s

Questão 3
“E se durante uma diligência o advogado quiser trocar alguma informação só com 
o seu cliente?”

Resposta
49:39 a 50:29
https://www.youtube.com/watch?v=aUeXVHpe-JQ#t=49m39s

Questão 4
“Questões de confidencialidade do processo; como se asseguram?”

Resposta
50:38 a 52:05
https://www.youtube.com/watch?v=aUeXVHpe-JQ#t=50m38s 

* a presente compilação transcreve, sem revisão, as questões colocadas pelos advogados aos oradores 
relativamente a cada temática.

https://www.youtube.com/watch?v=AUeXVHpE-JQ
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justiça na covid-19

Questão 5
“Como se faz a exibição de documentos e outros meios de prova em áudio ou 
vídeo?”

Resposta
52:07 a 53:30
https://www.youtube.com/watch?v=aUeXVHpe-JQ#t=52m07s

Questão 6
“Quando diz microfone externo, quer significar que uma câmara web com 
microfone incorporado não é adequado?”

Resposta
53:40 a 54:13
https://www.youtube.com/watch?v=aUeXVHpe-JQ#t=53m40s

Questão 7
“Como se envia para a outra parte no webex (diligência Judicial) um documento 
para ser integrado no processo?”

Resposta
54:13 a 54:50
https://www.youtube.com/watch?v=aUeXVHpe-JQ#t=54m13s





Por favor mantenha a
janela do YouTube

maximizada



Exemplo de 
equipamento e 

como configurar

Sugestões básicas:

Ter sempre a última versão do 

Windows instalada

Ter sempre os últimos 
controladores dos dispositivos

Ter sempre o antivírus atualizado



+ R









Problemas 
técnicos e como 
os resolver

•Windows 10 bloqueia a 
câmara

•Antivírus bloqueia a 
câmara

•Definições de áudio no 
Windows 10

•Definições de microfone 
no Windows 10















O ZOOM
Instalar e configurar

Funciona no browser

Opções de segurança

Integração com o 
Outlook – marcar 

reunião

Iniciar reunião 
instantânea

Durante a reunião –
ferramentas do 

Zoom
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^ Por fim, clique em ‘Enviar’
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O WebEx
Instalar e configurar 

Funciona no browser

Opções

Integração com o 
Outlook

Marcar reunião 
instantânea
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RESUMO E DICAS FINAIS CONCLUSÃO




