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Prezados (as) Srs. (as). Usuários (as) internos do TJSE, 

 

No dia 01 de abril de 2020, o CNJ apresentou aos Poderes Judiciários de todo o país a PLATAFORMA 

EMERGENCIAL DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA ATOS PROCESSUAIS , a fim de permitir a prática de atos 

processuais que exigem a interação entre Magistrados e demais sujeitos que compõem o Sistema de 

Justiça, a exemplo de alguns tipos de audiências. 

Essa plataforma é resultado do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Órgão e a empresa Cisco 

Brasil Ltda, sendo disponibilizada gratuitamente aos Tribunais enquanto perdurar a situação de pandemia, 

por causa da COVID-19.  

Cumpre-nos informar que, por se tratar de ferramenta que não fora desenvolvida ou customizada pelo 

TJSE, seu suporte técnico é fornecido pelo CNJ. Assim, as ocorrências que fogem ao contido nos tutoriais 

presentes neste documento (a exemplo de erros/inconsistências nas gravações; funcionamento incorreto 

da ferramenta; lentidão do sistema) apenas a área técnica daquele Órgão poderá solucionar (Dúvidas e 

esclarecimentos podem ser tratados pelo e-mail videoconferencia.nacional@cnj.jus.br).  

A obrigatoriedade de cadastro na plataforma restringe-se apenas ao Juízo. Demais participantes das 

audiências (Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados,  Partes e Testemunhas) não precisam 

realizar a inscrição, pois seu acesso à sala de audiência virtual dar-se-á através do link enviado aos 

respectivos e-mails. 

Apesar dessa opção conferida pelo CNJ ser de fácil manuseio, o TJSE prossegue com pesquisas de outras 

soluções tecnológicas que atendam a esta mesma demanda de modo ainda mais prático.  

Por fim, sugerimos o acesso ao webinar promovido pelo CNJ, https://www.youtube.com/watch?v=-

AhD2Gy9wrI, onde constam explicações e demonstração do uso da ferramenta.  

Caso os tutoriais abaixo não sejam suficientes para tirar suas dúvidas, entrar no site do CNJ desenvolvido 

para orientar os usuários  sobre o uso dessa plataforma (https://www.cnj.jus.br/plataforma-

videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/). 

Tutoriais desenvolvidos pelo TJSE: 

TUTORIAL 01 – CRIAR CONTA NA PLATAFORMA CISCO WEBEX 

TUTORIAL 02 – INICIANDO UMA SESSÃO NA PLATAFORMA CISCO WEBEX 

TUTORIAL 03 – GERENCIAMENTO DE REUNIÕES NA PLATAFORMA CISCO WEBEX 

TUTORIAL 04 – INSERINDO O ARQUIVO MP4 NO SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL (SCPv) 

mailto:videoconferencia.nacional@cnj.jus.br
https://www.youtube.com/watch?v=-AhD2Gy9wrI
https://www.youtube.com/watch?v=-AhD2Gy9wrI
https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
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TUTORIAL 01 – CRIAR CONTA NA PLATAFORMA CISCO WEBEX 
(Necessário para Servidores e Magistrados que precisam criar as reuniões, fazer agendamentos 

e gravação no formato Mp4) 

Este tutorial foi extraído do site do CNJ e da empresa Cisco Brasil, com comentários ou instruções 

incluídas pela SETECI. Para maiores detalhes acesse o link https://www.cnj.jus.br/plataforma-

videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/ 

PASSO 1: CADASTRO NA PLATAFORMA 

O usuário (Magistrado ou servidor por ele designado) deverá enviar solicitação de inclusão na 

plataforma por meio do formulário abaixo disponível no link  

https://www.cnj.jus.br/formularios/plataforma-videoconferencia/ . 

 

https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
https://www.cnj.jus.br/formularios/plataforma-videoconferencia/
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O campo “Nome”, sugerimos que seja colocado no nome da Unidade Institucional, Exemplo: 5ª 

Vara Cível. No “Sobrenome” o tipo de sala, exemplo Instrução ou Conciliação. 

No campo “E-mail institucional”, deverá ser inserido o e-mail institucional para 

videoconferência criado pela SETECI exclusivamente para esta finalidade e encaminhado para os 

Magistrados (ex.: videoaudiencia_fgb_5varacivel_instrucao@tjse.jus.br).  

Já a identificação do Juízo será a identificação da sala virtual e, por esta razão, havendo duas salas 

de audiências ou mais (conciliação e instrução) deverá ser feito o cadastro para cada sala.  

Sugestão: 5civel_instrucao (esse campo deve ter de 5 a 20 caracteres, sem espaços em branco e 

sem acentuação)   

 

PASSO 2: ATIVAÇÃO DE CONTA 

Após o devido cadastro, o usuário (através do e-mail institucional indicado no formulário acima) 

receberá um e-mail de ativação da conta requerida (imagem abaixo). 
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Clicar no botão        

O usuário será direcionado para a página de criação de senha. 

 

A Partir desse momento, seu acesso estará liberado para uso da Plataforma Cisco Webex.  

 

Dúvidas com relação a esse tutorial, entrar em contato com a Central de Serviços TIC, abrindo 

um chamado, link https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/ ou através de e-mail 

centraldeservicostic@tjse.jus.br 

 

 

  

https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/
mailto:centraldeservicostic@tjse.jus.br
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TUTORIAL 02 – INICIANDO UMA SESSÃO NA PLATAFORMA CISCO 

WEBEX 
(Necessário para Servidores e Magistrados que precisam criar as reuniões, fazer agendamentos 

e gravação no formato Mp4) 

Este tutorial foi extraído do site do CNJ e da empresa Cisco Brasil, com comentários ou instruções 

incluídas pela SETECI. Para maiores detalhes acesse o link https://www.cnj.jus.br/plataforma-

videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/ 

 

PASSO 1: ACESSE A PLATAFORMA E INICIE SUA SESSÃO PELA 1ª VEZ 

Utilizando algum navegador compatível com a Plataforma Cisco Webex, acesse o seguinte Link:  

https://cnj.webex.com/ 

 

Clicar no botão Iniciar Sessão  

 

https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
https://cnj.webex.com/
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Insira o e-mail Institucional utilizada na criação da conta e sua senha 

 

Abrirá a seguinte tela: 

 

Observação: O link dessa sala para ser disponibilizado para os convidados, é esse abaixo da 

identificação da sua sala: 

 

 

Clicar no botão abaixo para iniciar uma reunião  

 

 



 

 

    7 

 

Clicar em Abrir o Cisco Webex Meeting. Caso ainda não esteja instalado, clicar em abra o 

aplicativo de desktop  

 

Clicar em baixá-lo  

 

 

Clicar no instalador webex.exe  
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O Aplicativo iniciará a instalação  

 

 

Uma nova janela irá abrir já inicializando a câmera e dando opções para configurar o áudio e 

o vídeo  
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Clicar no botão iniciar reunião 
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Agora é aguardar a entrada dos convidados nesta reunião. À medida que vão entrado na sala, 

será apresentado o nome na relação de participantes e caso o vídeo esteja ativo, a sua janela 

será exibida também na tela. Vale lembrar que o link da sala deve ser encaminhado para todos 

os convidados, para terem acesso a esta reunião / audiência. 
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Dúvidas com relação a esse tutorial, entrar em contato com a Central de Serviços TIC, abrindo 

um chamado, link https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/ ou através de e-mail 

centraldeservicostic@tjse.jus.br 

 

 

  

https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/
mailto:centraldeservicostic@tjse.jus.br


 

 

    13 

TUTORIAL 03 – GERENCIAMENTO DE REUNIÕES NA PLATAFORMA 

CISCO WEBEX 
(Necessário para Servidores e Magistrados que precisam gerenciar as reuniões, fazer 

agendamentos e gravação no formato Mp4) 

Este tutorial foi extraído do site do CNJ e da empresa Cisco Brasil, com comentários ou instruções 

incluídas pela SETECI. Para maiores detalhes acesse o link https://www.cnj.jus.br/plataforma-

videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/ 

PASSO 1: GERENCIAMENTO DE REUNIÕES/SALA PESSOAL/SALA DE AUDIÊNCIAS 

Ao iniciar a sessão a seguinte tela surgirá: 

 

Para agendar as audiências (botão “Agendar”), surgirá a seguinte tela: 

https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
https://www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/orientacoes-utilizacao/
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Não modificar o tipo de reunião, deixar como padrão o tipo Webex Meeting Pro;  

No item “Tópico da reunião”, sugerimos inserir o seguinte padrão “Conciliação (ou Instrução) 

+ nº do processo”, exemplo : Conciliação 202023000123; 

Senha da reunião: Caso haja necessidade, faça a alteração (Sugerimos não alterar); 

Defina a Data e hora da reunião; 

No item “convidados” serão incluídos os e-mails dos demais participantes da audiência. Separe 

o e-mail dos convidados com vírgula ou ponto e vírgula (Ministério Público; Defensoria Pública; 

Advogado; Partes; Testemunhas). 

Uma vez agendada, a audiência poderá ser visualizada no tópico “Reuniões”, onde constará os 

dados da assentada e os participantes convidados. 
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Obs.: Lembramos que os participantes/convidados não precisam ter cadastro na plataforma, pois 

acessarão a sala de audiência virtual através de link enviado aos e-mails ou, ainda, o link da sala 

pode ser copiado e enviado por aplicativo de mensagens (whatsapp; telegram). 

No tópico “Preferências” > “Minha Sala Pessoal”, é possível inserir que os participantes apenas 

acessem a sala após a admissão pelo organizador da audiência. 

 

 Orientamos que o usuário insira o BLOQUEIO AUTOMÁTICO (conforme destacado acima), pelo 

período mínimo de 2 minutos, a fim de garantir que qualquer dos participantes acesse a sala 

antes da admissão. Uma vez selecionado este campo, surgirá a seguinte tela na sala de audiências 

(lateral direita da tela da sala), quando um novo participante tentar entrar na reunião:  
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 Passo 2: EXECUÇÃO DE REUNIÃO / CONTROLES 

Ao clicar em “Iniciar reunião”, aparecerá a tela da sala de reunião, conforme abaixo:  

 

 

Os controles/comandos da reunião estarão na parte superior e inferior da tela: 
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 Ativar som 

Iniciar vídeo 

Compartilhar conteúdo (Ver passo 5 deste tutorial) 

Gravar reunião (Ver passo 6 deste tutorial) 

Participante (Exibe os participantes que estão 

na reunião ou aguardam admissão para acessar esta). 

Ao clicar nesta opção, surgirá na tela da sala de 

reunião (lateral direita) a lista de participantes. 

Selecionando cada participante, será possível admitir 

a entrada na reunião; ativar/desativar o áudio dele; 

mover para o lobby (sala de espera) ou o retirar 

definitivamente da reunião, dentre outras 

funcionalidades. 

 Bate papo 

Mais opções (Ao clicar neste botão, surgirá a seguinte aba 

Terminar reunião 

 

Passo 3: COMPARTILHAMENTO 

A plataforma viabiliza o compartilhamento de telas durante a reunião, através do botão 

“Compartilhar conteúdo”. 
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Passo 4: GRAVAÇÃO DA VIDEOCONFERÊNCIA 

 

Uma vez acionada a gravação, surgirá a tela para selecionar a pasta do computador do usuário, onde 

ficará o arquivo de vídeo referente à videoconferência. 

 

Sugerimos que o padrão a ser seguido para nome do arquivo seja o seguinte:  

Número do Processo + Nome + Data.mp4 

Número do Processo com 12 Dígitos ou Numeração Única do caso do SEEU 

Nome do Usuário 

Data no formato DDMMAAAA 

Exemplo:  202040100012-nome-07042020.mp4 
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Feito isto, surgirá a tela abaixo indicando que a videoconferência está sendo gravada:  

  

Encerrada a gravação, aparecerá mensagem, no canto inferior direito da máquina do usuário, 

informando que a gravação fora salva (Tela abaixo). 

 

Dúvidas com relação a esse tutorial, entrar em contato com a Central de Serviços TIC, abrindo 

um chamado, link https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/ ou através de e-mail 

centraldeservicostic@tjse.jus.br 

 

  

https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/
mailto:centraldeservicostic@tjse.jus.br
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TUTORIAL 04 – INSERINDO O ARQUIVO MP4 NO SISTEMA DE 

CONTROLE PROCESSUAL (SCPv) 
(Necessário para Servidores e Magistrados que precisam inserir o arquivo gravado no formato 

MP4 dentro do Sistema de Controle Processual - SCPv) 

PASSO 1: CONSULTAR O PROCESSO A SER INSERIDO O VÍDEO 

Entrar no Sistema de Controle Processual Virtual, na competência respectiva e consultar o processo que 

será inserido o vídeo gravado na Plataforma Cisco Webex Meetings 

 

 

PASSO 2: INSERINDO O VÍDEO 

Clicar no botão Acesso Rápido e escolher a opção Inclusão de Vídeo 
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Ao clicar na opção inclusão de vídeo, a tela para inserir o vídeo será aberta:  

 

 

Colocar a Data da Audiência. 

Descrição da Audiência: Sugestão Número do Processo + Nome + Data no formato DDMMAAAA 

Hora da Audiência: Digitar a hora que iniciou a audiência no formato HH:MM 

Clicar no botão Browse para localizar o arquivo a ser inserido: 
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:  

Após clicar no arquivo a ser inserido a tela completa ficará da seguinte forma: 

 

 

Clicar no botão Enviar: 



 

 

    24 

 

Ao concluir o envio do documento a mensagem abaixo será exibida: 

 

Dúvidas com relação a esse tutorial, entrar em contato com a Central de Serviços TIC, abrindo 

um chamado, link https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/ ou através de e-mail 

centraldeservicostic@tjse.jus.br 

  

https://centraldeservicostic.tjse.jus.br/
mailto:centraldeservicostic@tjse.jus.br
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Considerações Finais 

● O Usuário Organizador precisar instalar o Aplicativo Cisco Webex Meetings no 

computador/notebook, necessário para que possa gravar as audiências e gerenciar os 

acessos às salas. 

● Requisitos mínimos necessários para Uso da Ferramenta: 

 

o Sistema Operacional Windows 

▪ CPU de núcleo dual Intel 2. XX GHz ou processador AMD (2 GB de RAM 

recomendado) 

▪ JavaScript e cookies habilitados nos navegadores 

▪ O Java não é necessário para os usuários do Mozilla Firefox e do Google 

Chrome. 

 

o Navegadores 

▪ Internet Explorer 11 (32 bits/64 bits) 

▪ O navegador Edge é suportado apenas para iniciar e entrar em reuniões, 

eventos, sessões de treinamento ou sessões de suporte no Webex 

Meetings, Webex Events, Webex Training e Webex Support. 

▪ O Mozilla Firefox 52 e posterior é totalmente suportado no Windows. O 

Firefox 51 e versões anteriores não são suportados. Os usuários recebem 

uma mensagem informando isso quando tentam entrar ou iniciar uma 

reunião com essas versões do navegador. 

▪ Mozilla Firefox ESR não é suportado. 

▪ Versão mais recente do Chrome 32 bits/64 bits 

▪ Recomendamos o uso do Chrome como navegador principal para uso da 

Plataforma Cisco Webex. 

 
o Sistema Operacional Mac OS X 

▪ O Firefox 52 e posterior é totalmente suportado no Mac OS X. o Firefox 51 e 

versões anteriores não são suportados. Os usuários recebem uma mensagem 

informando isso quando tentam entrar ou iniciar uma reunião com essas 

versões do navegador. 

▪ Safari 11 e posterior 

▪ Versão mais recente do Chrome 32 bits/64 bits 

▪ O Mac Edge Chromium requer que o cliente de desktop Mac esteja na versão 

40,1 ou posterior. 

 

 

Mais informações sobre requisitos do sistema, acessar o link abaixo: 

https://help.webex.com/pt-br/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements 

 

https://help.webex.com/pt-br/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements

