
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO 

ORAL NA SESSÃO VIRTUAL DO CTF 

 

IMPORTANTE: Para que o sujeito passivo ou o seu procurador realizem sustentação oral 

ou participem da sessão de julgamento virtual, recomenda-se a utilização de um desktop 

ou notebook com acesso a uma conexão de internet de qualidade. O acesso à sala virtual 

será feito por meio do link encaminhado ao e-mail cadastrado. Outra opção é o acesso à 

reunião através de smartphones com Android ou IOS. Para isso basta instalar, de forma 

gratuita, o aplicativo GOOGLE MEET em seu dispositivo.   

 

1. Publicada a pauta de sessão virtual e havendo interesse em assistir ou realizar 

sustentação oral, o interessado deverá enviar e-mail até 2 (dois) dias antes da sessão para 

ctf.sefin@gmail.com, contendo os seguintes dados, de acordo com o parágrafo único do 

artigo 3° da Instrução Normativa nº 01/2020/CTF: 

 o e-mail pelo qual receberão o link para acesso à transmissão da sessão; 

 Câmara Julgadora; 

 data da sessão; 

 número do processo; 

 nome completo de quem fará a sustentação oral e, caso não esteja constituído nos 

autos, anexar documentos que comprovem sua legitimidade. 

 

2. Aguardar o recebimento do convite no endereço eletrônico cadastrado com um link 

para ingressar na reunião. 

 

3. No horário designado para a sessão conforme pauta publicada, o inscrito deverá estar 

conectado à Internet e à ferramenta de reuniões, equipado com câmera, autofalante e 

microfone, bem como disponível para o momento de sua participação. 

 

4. O participante será mantido em espera em antessala virtual e será introduzido na 

sessão pelo presidente da Câmara segundo a ordem da pauta publicada, observando o 

procedimento previsto no regimento do CTF, ressalvando-se que aqueles processos em que 
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houver inscrição para realização de sustentação oral serão julgados no início da sessão. 

 

5. Importante ressaltar que, publicada a pauta de sessão virtual, o sujeito passivo ou seu 

procurador podem solicitar a retirada do processo de pauta em até 2 (dois) dias antes da 

sessão, por meio do e-mail ctf.sefin@gmail.com, para que o processo seja oportunamente 

incluído em pauta de sessão presencial.
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ACESSO PELO DESKTOP 

1. Você receberá um link por e-mail com o convite para a reunião. 

2. Clique no link enviado. 

3. Clique em Pedir para participar 

 

 

4. O site solicitará permissão para usar sua Câmera e Microfone, clique em Permitir 

 

 

 

5. Aguarde o início da reunião 



 

 

Caso não consiga acesso pelo link enviado, você poderá acessar pelo código da 

reunião. 

1. Acesse a página do Google Meet: https://meet.google.com 

2. Clique na opção Digite o código da reunião (O código está no final do link que 

será enviado, por exemplo: no link https://meet.google.com/mce-aini-trn, o código é  

mceainitrn, não é necessário usar o hífen) 

 

 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/mce-aini-trn


3. Digite o código da reunião 

 

 

4. Clique em Participar 

 

 

5. Clique em Pedir para participar 



 

 

6. Aguarde o Início da Reunião 

 

 

 

Para acessar o Google Meet pelo Celular, você deverá instalar o Aplicativo no Play 

Store (android) ou App Store (IOS) 

 

ACESSO PELO CELULAR (ANDROID) 

 

1. Entre no Play Store 

2. Digite Google Meet na barra de pesquisa 

3. Clique em Instalar 



 

 

4. Clique em Abrir 

 

5. Clique em Continuar 



 

 

6. O aplicativo solicitará permissão de tirar fotos e gravar vídeos, clique em Permitir 

 



7. O aplicativo solicitará permissão para gravar áudio, clique em Permitir 

 

 

8. Seu aplicativo está instalado, aguarde receber o link para início da Reunião 

 

 

 

ACESSO PELO CELULAR (IOS) 

1. Entre no App Store 

2. Digite Google Meet na barra de pesquisa 

3. Clique em Obter 



 

 

4. Clique em Abrir 

 

 

5. Clique em Continuar 

 



 

 

6. O aplicativo solicitará permissão de acesso ao microfone, clique em Permitir 

 

 



7. O aplicativo solicitará permissão de acesso à Câmera, clique em Permitir 

 

 

8. Faça login no aplicativo 
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