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O Sistema do Judiciário tem passado por diversas mudanças nos últimos anos, principalmente

no âmbito da digitalização e informatização dos processos, entretanto, certos pontos devem

ser destacados acerca desse aspecto, principalmente quando leva-se em consideração que eles

foram adotados devido a necessidade de urgência no ano de 2020, em vista da Pandemia do

COVID-19. Neste contexto, as audiências começaram a ser transmitidas de forma virtual, ou

seja, através de Teleconferências, é inegável que as audiências realizadas dessa maneira

aproximam as pessoas do acesso à justiça, ora posto que não há mais a necessidade de

comparecimento ao fórum, e neste aspecto, isso é extremamente benéfico, haja vista que

diversas vezes as partes acabam tendo que se deslocar da sua casa, e deste modo, gastando

com transporte. entretanto, deve-se considerar até que ponto a realização dessas audiências

em formato telepresencial são de fato inclusivas, ou ainda, até que ponto elas são benéficas ou

maléficas para as partes envolvidas no processo. Diga-se de passagem que o Brasil ainda é um

país subdesenvolvido, e por consequência, não são todas as partes que realmente possuem o

devido acesso a um bom computador, ou ainda, a uma boa internet, e não apenas os réus ou

autores, mas também ou próprios advogados, ora posto que alguns deles, ainda em início de

carreira, não irão possuir os aparelhos adequados para a realização da audiência, como uma

sala de reunião ou ainda um bom computador com câmera. Outro ponto de destaque é

justamente a fraude em audiências, haja vista que as audiência telepresenciais abrem margem

para que aconteça diversas artimanhas, como indução ao testemunho ou ainda, a possibilidade

de conseguir ler o testemunho. Em suma, os aspectos da realização das audiência

telepresenciais devem ser amplamente discutidos, principalmente seus pontos positivos e
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obter-se maneiras de evitar a defraudação das audiências realizadas através de

teleconferências.
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