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TÉCNICA DE REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA – TECAU
Competência técnica: Assessoramento
Conhecimentos relacionados: Técnicas de Elaboração de Minuta de Sentença e
Acórdão

Objetivo Geral
Proporcionar aos servidores do TJRJ o conhecimento e entendimento das
técnicas necessárias para a realização de audiências.
Objetivos Específicos





Conhecer os principais tipos de audiência;
Preparar o processo para a realização da audiência;
Compreender o modo como deve ser redigida a ata da audiência e o
termo de depoimento;
Realizar os procedimentos para impressão da pauta, designação da
audiência e lançamento de seu resultado junto ao sistema informatizado.

Metodologia e Recursos
Aula expositiva com a utilização de materiais de leitura e recursos
audiovisuais.
Conteúdo Programático











Gabinete do juízo (atribuições relacionadas à realização da audiência);
Tipos de audiência (Juizado Especial Criminal; Juizado da Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; Juízo Criminal; Tribunal do Júri;
Juizado Especial Cível; Juizado Especial da Fazenda Pública; Juízo Cível;
Juízo de Família; Juízo da Infância, da Juventude e do Idoso; Audiências
comuns a diversos Juízos);
Designação da audiência e preparação do processo (escolha da data da
audiência e verificação das diligências necessárias a sua realização);
Marcação da audiência no sistema DCP;
Pauta da audiência (preparação e impressão da pauta);
Ata de audiência e termo de depoimento (redação da assentada e do
termo de depoimento);
Inserção de autotexto;
Lançamento do resultado da audiência no sistema DCP;
Sistema de gravação digital audiovisual.

Avaliação
Verificação de aprendizagem escrita aplicada ao final do curso.
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Carga horária
15 horas
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