
Caros Advogados(as)/Defensores Públicos e partes processuais,

Para  participar  da  audiência  de  conciliação  e/ou  mediação  por  aplicativo  de 
videoconferência  designada  pelo  CEJUSC  –  Centro  Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  e 
Cidadania em parceira com o  NCP7 - Núcleo de Conciliação Paralela da 7ª Vara Cível da 
Comarca  de  Governador  Valadares,  é  necessário  que  os  participantes  sigam  as  seguintes 
orientações:

➢ Os(as)  Advogados(as)/Defensores Públicos e as partes processuais  deverão instalar  o 
aplicativo CISCO WEBEX MEETINGS em um aparelho de telefone celular,  através da loja de 
aplicativos  do  seu  dispositivo  smartphone,  ou,  caso  utilizem  um  computador,  realizarem  o 
download e a instalação do programa CISCO WEBEX MEETINGS. Segue o link para download: 
https://www.webex.com/downloads.html.

➢ O link/convite para participar da audiência foi enviado para o grupo de WhatsApp criado 
pelo NCP7 - Núcleo de Conciliação Paralela, cujo nome do grupo é o número do processo judicial, 
e só permitirá o acesso à audiência na data e horário previsto para a sua realização.

➢ Com  o  aplicativo  ou  programa  instalado  em  seus  equipamentos,  os(as) 
Advogados(as)/Defensores Públicos e as partes processuais deverão estar em local com acesso à 
internet  no  horário  marcado  para  a  audiência,  de  preferência  em  lugar  sem  barulhos  e 
interferências, munidos(as) de seus documentos pessoais, quando deverão clicar no link/convite e 
serão redirecionados(as) para a sala de reunião virtual, onde ocorrerá a audiência.

➢ Durante a audiência siga sempre as orientações do(a/s) conciliador(a/es)/mediador(a/es), 
seja cordial e mantenha o microfone desligado quando algum outro participante estiver falando, 
para melhor compreensão de todos e para manter a qualidade do áudio durante a audiência.

Outras orientações sobre audiências  por  videoconferência  podem ser  visualizadas no 
Manual para Partes e Testemunhas sobre o Uso da Videoconferência, no portal eletrônico do 
Conselho  Nacional  de  Justiça,  através  deste  link:  https://www.cnj.jus.br/plataforma-
videoconferencia-nacional/manual-para-partes-e-testemunhas-sobre-o-uso-da-videoconferencia/.

Quaisquer informações acerca desta audiência por videoconferência podem ser obtidas 
no  CEJUSC  –  Centro  Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  e  Cidadania, através  do 
telefone/WhatsApp (33) 3279-5869, ou na 7ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, 
por meio do telefone (33) 3279-5839.
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