PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gabinete do Desembargador Saraiva Sobrinho

INSTRUÇÕES PARA AGENDAMENTO DE REUNIÃO VIRTUAL

Em cumprimento à Resolução nº 337, do Conselho Nacional de Justiça, esta
unidade judiciária, Gabinete do Desembargador Saraiva Sobrinho do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Norte (TJRN), adotará a Plataforma de Videoconferência (Microsoft®
Teams), disponibilizada pelo Poder Judiciário Potiguar, para atendimento às partes e
advogados.
O encontro virtual se dará, ordinariamente, às quintas- feiras, no período das 9h
(nove horas) às 11h (onze horas).
Para agendamento, o(s) interessado(s) deverá(ão) seguir as seguintes instruções:
1. Solicitar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, o agendamento da
reunião virtual pelo e-mail saraivasobrinho@tjrn.jus.br ou telefone: (84) 3673.8200;
2. Informar:
i)

o(s) número(s) do(s) processo(s) do(s) qual(is) pretende(m) tratar;

ii)

o(s)

nome(s)

completos(s) e

número(s)

de

inscrição(ões)

na

Ordem dos Advogados do Brasil, anexando cópia do respectivo documento; e
iii)

endereço eletrônico e número de telefone para contato;

3. Responder ao e-mail de confirmação da reunião virtual:
i)

exarando anuência em relação ao dia e horário agendado;

ii)

requerendo o seu reaprazamento; ou

iii)

desistência;

4. Comparecer à sala de reunião virtual (Microsoft® Teams) com antecedência mínima de
10min (dez minutos), no link: <Des.SaraivaSobrinho>;
5. Observar

as

recomendações

andamento do encontro.

técnicas e comportamentais para o bom

PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gabinete do Desembargador Saraiva Sobrinho

RECOMENDAÇÕES PARA A VIDEOCONFERÊNCIA

1.

Priorize ambientes calmos, silenciosos para a realização da conferência virtual;

2.

Evite interferências externas, recomenda-se, aos que não estiverem com a fala,

permanecerem com o microfone e vídeo desativados;
3.

Use microfones e fones de ouvido, para melhor captação e transmissão do áudio;

4.

Verifique a estabilidade da conexão com a internet e a carga da bateria do

dispositivo (computador/tablet/celular) utilizado;
5.

Porte-se com decoro e vestimentas condizentes a o ato;

6.

Em caso de dúvidas, sobre o funcionamento da plataforma de Videoconferência

(Microsoft® Teams), indica-se observar as recomendações disponibilizados pela SETIC
no link:<Como utilizar o Teams - Webinário>;
7.

Precisando de auxílio na instalação do aplicativo e/ou na conexão com o link da

sala (Des.SaraivaSobrinho), contacte o suporte técnico: Agile - telefone: (84)
3673.8390 - <https://agile.tjrn.jus.br/>.

Natal, janeiro de 2022.

Desembargador Saraiva Sobrinho

