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A sustentação oral no RITJGO.
Cabimento. Entendimentos das
Câmaras.
Como se inscrever para uma
sustentação oral no TJGO: forma e
prazo.
Intimações e acompanhamento.
Prioridades, inversões de ordem,
adiamentos e retirada de pauta (como
e quando solicitar). Pedidos de vista.
Pauta adiada.
Litisconsórcio e sustentações
plúrimas.
Distribuição de memoriais e pedido de
atendimento prévio: forma e prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – GO (3 horas):
A sustentação oral no RITJGO.
Cabimento. Entendimentos das
Câmaras.
Como se inscrever para uma
sustentação oral no TJGO: forma e
prazo.
Intimações e acompanhamento.
Prioridades, inversões de ordem,
adiamentos e retirada de pauta (como
e quando solicitar). Pedidos de vista.
Pauta adiada.
Litisconsórcio e sustentações
plúrimas.
Distribuição de memoriais e pedido de
atendimento prévio: forma e prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – GO (3 horas):

Configurações iniciais (câmera, fundo
virtual, microfone, redutor de ruído).
Manuseio da plataforma Zoom (antes,
durante e depois da sustentação).
Chat.
Dificuldades técnicas antes e durante
a sustentação: Como proceder.
Demonstração da plataforma e tira-
dúvidas.

MÓDULO I – ASPECTOS
NORMATIVOS (6 horas)

MÓDULO II – ASPECTOS
TECNOLÓGICOS 
(2 horas)

Demais pontos relevantes e tira-dúvidas.

A sustentação oral no Regimento Interno
das Turmas Recursais.
Cabimento. Entendimentos das Turmas.
Como se inscrever para uma
sustentação oral nas Turmas Recursais:
forma e prazo.
Intimações e acompanhamento.
Prioridades, inversões de ordem,
adiamentos e retirada (como e quando
solicitar). Pedidos de vista. Pauta
adiada.
Litisconsórcio e sustentações plúrimas.
Distribuição de memoriais e pedido de
atendimento prévio: forma e prazo.
Demais pontos relevantes e tira-dúvidas.

  TURMAS RECURSAIS – GO (3 horas):
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Preparação técnica. Testes do
equipamento. Ambiente e vestimentas.
Preparação do estado emocional.
Aguardando a vez.
Organização da Sustentação:
Estruturação e Tempo da fala
(Roteiro).

Cumprimentos iniciais: sequência e
pronomes de tratamento.
A sustentação em si: Explicações
iniciais sobre o que será sustentado.
Linguagem. Conteúdo e objetividade.

PREPARANDO A SUSTENTAÇÃO (1 hora)

 DESENVOLVENDO A SUSTENTAÇÃO (2
horas)

A sustentação oral no RITJGO.
Cabimento. Entendimentos das
Câmaras.
Como se inscrever para uma
sustentação oral no TJGO: forma e
prazo.
Intimações e acompanhamento.
Prioridades, inversões de ordem,
adiamentos e retirada de pauta (como
e quando solicitar). Pedidos de vista.
Pauta adiada.
Litisconsórcio e sustentações
plúrimas.
Distribuição de memoriais e pedido de
atendimento prévio: forma e prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – GO (3 horas):

Apartes, pela ordem, questão de fato
etc.
Participação do Ministério Público ou
amicus curiae.
Dispensa total ou parcial da
sustentação quando adiantado voto
favorável.
Divergência e ampliação do
julgamento.
Sessão de julgamento simulada e tira-
dúvidas.

Visão geral do ritual e da dinâmica da
sessão.
Apartes, pela ordem, questão de fato
etc.
Participação do Ministério Público ou
amicus curiae.

ENTENDENDO A SESSÃO DE JULGAMENTO
– TURMA RECURSAL (4 horas)

MÓDULO III – ASPECTOS
PRAGMÁTICOS (11 horas)

Postura e comportamento do
sustentante. Etiqueta. Iluminação,
microfone, ambiente/fundo, vestimenta,
volume de voz, gestos). 
Como reagir se: o Relator pede dispensa
da sustentação, adiantando voto
favorável ao sustentante; o relator pede
para focar apenas em certo ponto,
adiantando voto favorável às demais
questões; o relator interrompe, pedindo
mais esclarecimentos; parte contrária
pedir aparte ou interromper; pessoas
conhecidas ou próximas (advogados ou
julgadores) estiverem na sessão; o
equipamento (câmera, microfone) falhar;
outras situações.

Visão geral do ritual e da dinâmica da
sessão.

ENTENDENDO A SESSÃO DE JULGAMENTO –
TJGO (4 horas)
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Dispensa total ou parcial da
sustentação quando adiantado voto
favorável.
Divergência e ampliação do
julgamento.
Sessão de julgamento simulada e tira-
dúvidas.

A sustentação oral no RITJGO.
Cabimento. Entendimentos das
Câmaras.
Como se inscrever para uma
sustentação oral no TJGO: forma e
prazo.
Intimações e acompanhamento.
Prioridades, inversões de ordem,
adiamentos e retirada de pauta (como
e quando solicitar). Pedidos de vista.
Pauta adiada.
Litisconsórcio e sustentações
plúrimas.
Distribuição de memoriais e pedido de
atendimento prévio: forma e prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – GO (3 horas):

Sustentação estéril ou impertinente: O
que não fazer numa sustentação
perante um colegiado criminal.
Distribuição de memoriais e
atendimentos prévios: Quando e como
são úteis.

Direto ao Ponto: O que importa numa
Sustentação Oral, na visão do
colegiado dos juizados.
Sustentação estéril ou impertinente: O
que não fazer numa sustentação
perante um colegiado do sistema dos
juizados.
Distribuição de memoriais e
atendimentos prévios: Quando e como
são úteis.

COLEGIADO - TURMAS RECURSAIS 
(2 horas)

Direto ao Ponto: O que importa numa
Sustentação Oral, na visão do colegiado
cível
Sustentação estéril ou impertinente: O
que não fazer numa sustentação perante
um colegiado cível.
Distribuição de memoriais e
atendimentos prévios: Quando e como
são úteis.

Direto ao Ponto: O que importa numa
Sustentação Oral, na visão do colegiado
criminal.

COLEGIADO CÍVEL – TJ (2 horas)

  COLEGIADO CRIMINAL – TJ (2 horas)
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MÓDULO IV – A SUSTENTAÇÃO
ORAL NA VISÃO DO COLEGIADO
(6 horas)
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Desª. Amélia Martins de Araújo
Presidente da 1ª Seção Cível

Dr. Fernando Montefusco
1º Juiz da 2ª Turma Recursal

Des. Maurício Porfírio Rosa

Presidente da 5ª Câmara Cível

Dr. Valter Ventura Neto

Procurador da Fazenda Nacional e palestrante.

Des. Itaney Francisco Campos

Presidente da 1ª Câmara Criminal

Luciana Costa Rabelo Pinheiro

Analista Judiciária e Secretária da 2ª Câmara
Criminal. Atuou na Seção Criminal por 7 anos.

Des. Edison Miguel Jr.

Presidente da 2ª Câmara Criminal

Divino Pinheiro Lemes

Analista Judiciário e Diretor Judiciário do TJGO.
Técnico em Informática. Foi Secretário da 2ª
Câmara Cível por 10 anos.

Dr. Wild Afonso Ogawa

Vice-Coordenador das Turmas Recursais,
Presidente da 1ª Turma Recursal

Ana Francisca Figueiredo Dias Bittar

Analista Judiciária e Secretária-Geral das
Turmas Recursais
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