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Report 

Pesquisa OAB/SP sobre AUDIÊNCIAS VIRTUAIS – Sociedades de Advogados 

 

Comissão Permanente das Sociedades de Advogados da OAB/SP 

A Comissão Permanente das Sociedades de Advogados da OAB/SP realizou consulta para conhecer 
melhor os desafios impostos às Sociedades de Advogados em razão da realização de audiências virtuais, 
inclusive durante a pandemia do COVID-19. 

O objetivo da pesquisa foi subsidiar a continuada atuação da OAB/SP na busca de soluções e suporte 
ao exercício regular de suas atividades em prol da advocacia e das sociedades de advogados paulista. 

Para tanto, foram recepcionadas 2.310 (duas mil, trezentas e dez) respostas às questões abaixo, cujos 
resultados compilados seguem para melhor entendimento de medidas que poderão ser tomadas, através de 
apoio estrutural ou institucional, perante os órgãos oficiais, para auxiliar as sociedades e advogados. 

1) Das 2.310 respostas recepcionadas: 
 

Tamanho (incluindo sócios, associados e advogados assalariados): 

48,7% Apenas 1 advogado 
42,3% de 2 até 5 advogados 
6% de 6 a 20 advogados 
1,35% De 21 a 50 advogados 
0,65% de 51 a 100 advogados 
1% mais de 100 advogados 

 

Localização Geográfica: 

41,4% Capital 
14,5% Grande São Paulo 
40,6% Interior 
3,5% Litoral 

 

Principais Tribunais de atuação, se houver (máximo 2): 

44,01% Tribunal de Justiça de SP 
21,99% TRT2 
17,20% TRT15 
6,97% TRF 
5,44% Tribunais Superiores 
0,98% Tribunais Administrativos 
3,41% Nenhum ou mais de dois 
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2) Frente as orientações do CNJ atualmente em vigor, qual é o posicionamento da Sociedade de Advogados 
que você representa, com relação à forma como os atos processuais foram retomados, ESPECIALMENTE 
com a realização, em ambiente virtual, de audiências de conciliação  (“Audiência Virtual de 
Conciliação”) e de audiências de instrução e julgamento (“Audiência Virtual de Instrução e 
Julgamento”)?  

 

A 17,7% 
TOTALMENTE CONTRA ambas 
audiências em ambiente virtual 

B 59,9% 

FAVORÁVEL às audiências de 
conciliação em ambiente virtual, mas 
CONTRA as audiências de instrução e 
julgamento em ambiente virtual 

C 22,4% 
A FAVOR de todas as audiências em 
ambiente virtual 

 

PRÓXIMA PERGUNTA PARA QUEM RESPONDEU A: 

3) Se você é TOTALMENTE CONTRA a realização de audiências virtuais, sejam elas de conciliação, sejam 
elas de instrução e julgamento, indique até 3 (três) motivos para sua posição, para que a OAB/SP 
possa aperfeiçoar seu posicionamento sobre o assunto. 

 

 Não temos acesso razoável a tecnologia/computadores/internet 

 Nossa tecnologia não é confiável 

 
Não há na nossa região infra estrutura de energia confiável para evitar quedas de conexão 
durante a audiência 

33,02% 
Há risco de as partes não entenderem as audiências virtuais, especialmente nos CEJUSCS e nos 
Juizados Especiais 

 
Não temos como trabalhar em equipe em home office durante a pandemia, o que prejudica o 
cliente/processo 

 Não tenho quem me substitua caso eu me contamine com o COVID-19 

 Não é possível compatibilizar o devido processo legal com os efeitos da pandemia 

36,02% 
Não há segurança jurídica/tecnológica para a realização de qualquer ato/audiência/produção 
de provas/reunião no ambiente virtual 

 
Não temos acesso a documentos que não estão disponíveis em formato digital/com terceiros 
durante a pandemia 

 Não tenho acesso aos documentos do escritório durante a pandemia 

 
O número de advogados disponíveis durante a pandemia é insuficiente para o exercício regular 
da profissão 

 
Há sobrecarga de trabalho em home office, durante a pandemia, o que impede o exercício 
regular da profissão 

30,96% 
Não há acesso físico para contato com o cliente, testemunhas e/ou contraparte, durante a 
pandemia 

 Não há segurança jurídica em ambiente virtual* 

 
Há sobrecarga de funções domésticas que impedem o exercício regular da profissão, durante a 
pandemia. 

 
A realização da audiência, na modalidade virtual, deveria estar sujeita à concordância do 
advogado 

 A conexão deve ser responsabilidade do Tribunal respectivo 

 
Outro (especificar abaixo): [Nota Tecnologia: inserir campo que permita digitação para essa 
especificação] 
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PRÓXIMA PERGUNTA PARA QUEM RESPONDEU B: 

4) Se você é FAVORÁVEL às audiências de conciliação em ambiente virtual, mas CONTRA as audiências 
de instrução e julgamento em ambiente virtual, indique quais as principais preocupações que você 
acredita que deveriam ser endereçadas (assinale até 3 (três) motivos). 

 

31,33% 
A realização da audiência de instrução, na modalidade virtual, deveria estar sujeita à 
concordância do advogado 

44,38% Há risco na segurança da oitiva das testemunhas nas audiências virtuais 

 Não poderemos ter contato com o cliente durante a audiência, por conta da pandemia 
24,29% Há risco de as partes e testemunhas não entenderem as audiências virtuais 

 
Não é possível compatibilizar a produção de provas em ambiente virtual com o devido processo 
legal 

 
A produção de provas em ambiente particular coloca em risco a integridade das pessoas 
envolvidas e da própria prova 

 A produção de provas deve ser dar em ambiente público na presença física do Juiz 

 Não tenho acesso irrestrito às provas para compor a audiência virtual durante a pandemia 

 Não tenho tecnologia de ponta para evitar quedas de conexão na audiência  

 
Não há na minha região infra estrutura de energia confiável para evitar quedas de conexão 
durante a audiência 

 Não temos acesso à nenhuma tecnologia/computadores/internet 

 Nossa tecnologia não é confiável 

 Não temos como trabalhar em equipe em home office, o que prejudica o cliente/processo 

 Não tenho quem me substitua caso eu me contamine com o COVID-19 

 Não há segurança jurídica/tecnológica no contato com o cliente 

 
Preciso ter acesso a documentos que estão fisicamente no fórum, indisponíveis durante a 
pandemia 

 Não tenho acesso aos documentos do escritório durante a pandemia 

 
O número de advogados disponíveis é insuficiente para o exercício regular da profissão durante 
a pandemia 

 
Há sobrecarga de trabalho em home office, durante a pandemia, o que impede o exercício 
regular da profissão 

 
Não há acesso físico para contato com o cliente, testemunhas e/ou contraparte durante a 
pandemia 

 
Não há segurança jurídica/tecnológica para a realização de qualquer ato/audiência/produção de 
provas/reunião no ambiente virtual 

 
Outro (especificar abaixo): [Nota Tecnologia: inserir campo que permita digitação para essa 
especificação] 
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