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RESOLUÇÃO N° 330, DE 26DE AGOSTO DE 2020. 

Regulamen a e estab~ce critério para a rea izaçâo de audiências e outros atos 
processuais pOf videoconferência, em processos de apuração de atos infracionais 
ede execução de medidas so<:ioeducativas,durante o estado de calamidade 

públlca,reoonhec do pelo Deete o Federal n°0612020. emraz.ao da pandem a 
mundial por Covld·19 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suasatnõuições legais e regimentais; 

CONSIDERANDO a atribuição do Conselho acionai de Justiça para o controle da atuação administrativa e financeira do 

Poder Judiciário, podendo expedir atos regulamentares, no ãmbi o de sua compe éncia (art. 03-B, § 4°, da Constitl.lição Federal); 

CONSIDERANDO as disposições dos itens 7.1, 8.1, 8.2. 14.1 e 14.2 das Regras daOrganização das NaQães Unidas para 
Adminis ração da Justiça Juvenil (Regras de Beijing) de 29de novembro de 1985, que dispõem sobre as garantias processuais bãsicas em todas 
as etapasdo processo jucfteia e o direito à in imidade de adolescen es au1ores de ato infracional; 

CONSIDERANDO os i ens 56, 57 e 58 dos Prirtefpios Orien adores da Organização das ações Unidas para Prevenção da 
Definquérteia Juvenil (Prirteipios de Riad) de 1990, quedispõem sobre a administração da justiça para prevenção da prática de atos infracionais 
poradolescentes; 

CONSIDERANDO os itens 1, 2, 17 e 18, das Regras Mfnimas da Organização das ações Unida.s para Proteção de Jovens 
Privados de Liberdade (Regras de Havana) de 14 dedezembro de 1990, que dispõem sobre a obrigação do sistema de justiça de garantir os 
dire· os ea segurança de adolescentes, notadamente o acesso à assisténcia jurídica, bem como anecessidade de ag'lidade na anàlise processual 
dos jovens em internação provisória; 

CONSIDERANDO os itens 37 e 40 da Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 20de novembro de 1989, os quais 
dispõem que todos os adolescentes privados de sua liberdade sejamtratados com a humanidade e o respeito que merece a dignidade inerente 
ã pessoa humana, odireito à presunção de inocéncia, o direito a ter assisténcia jurídica adequada e de ter garantido, nas e apas processuais, a 
presença de seus pais ou representantes legais; 
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CONSIDERANDO que o Comitê das Naçôes Unidas sobre os Oire tos da Ct ança, em suaObservaçâo Geral n224/2019. nos 
parágrafos 46 e 56, J)(e<:omza que os Estados devemassegurar, além dos J)(in<:lplos nerentes ao devido processo legal, que os J)(O<:ed1mentos 
judlclalssejam realizados de (()(ma a permbr que o adolesoente partldpe efetivamente e compreendatodas suas etapas. bem como seja garantida 
a J)(esença de seus pais ou responsável em lodosos momentos dos atos J)(ocessuals; 

CONSIDERA.NDO o disposto no art. 5°, LXXVIII, da Coostttu ção F dera!, que assegura a azoável duração do J)(OCêsso 
judicial os m ios qu garantam a celeridade d sua tra tação: 

CONSIDERANDO o art. 93, XII. da Constitu ção Fed ai . o qual stabelece que a atividade jurisdicional será lnlnt rrupta; 

CONSIDERANDO qu a Coo tltu ção Federal d 1988 estabelece a priondad absoluta nagarantJa dos direitos da cr\ança o 

do adolescente (art. 227). a dignídade da pessoa humana (art.1°. 111) e a não submissão à tortura ou tratamento cruel. desumano o dog adante 

(art. 5°. 111): 

CONSIDERANDO as disposições do art. ~. LIV, LV e LX, da Constituição Federal, queestabelecem as garantias 
fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampladefesa, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 8.069 de 1990, que dispõe sobre o Esta uto daCriança e do Adolescente - ECA, 
especialmente em seus artigos 108, 110, 1 1 e 14 , quepreveem que nenhum adolesoente será privado de sua liberdade sem o devido J)(ocesso 
legal,garantem o acesso à assistência jurfdica gra uita e a impossibi • ade de prorrogação do prazo de45 dias da Internação provisória; 

CONSIDERANDO a urgência e a necessidade de se evitar o risco de perecimen o dodireito tutelado, com fundamento nos 

pnnclplos da proteç o Integral e da pnondade absolu adlspostos nos ans 3° e 4°do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

CONSIDERANDO a Resolução Conanda nº 119. d 11 de dez mbro d 2006. que dlspOGSobre o Slst a acionai de 
At ndlmonto Soe oeducat o dá outras J)(Ovld nelas: 

CONSIDERANDO o dispo to no Sistema NaCiOnal do Atendimento Socioeducalivo. L in°t2.594 do 18 de janeiro de 2012. 
em SéUS artigos 35. 36. 42 e 43, quo d põem sobre o princlpios que regerão a execução das medidas socioeduealivas e obre os prazos 
eprocedimontos para reavaliação da manutenção. da subSbtuição ou da suspensão da medidasde mOtO aberto ou de restrição o privação da 
liberdade. 

CONSIDERANDO a declaraçao pú ica d pandemia m relação ao novo Coronaviruspela Organização 4undaal da Saúde 
- OMS. de 1 de março de 2020. assim como a Oeclaraçaodo Em rgãncia em Saúde Pública de lmportãncaa InternaCIOnal da OMS. de 30 de 

janeiro de2020. e a Lei n°13.979. de 6 de feverei o de 2020. que dispõe sobre medidas paraenfrentamento da situação de emergência em saúde 
pú ica de importãncia 'nternacionaldecorrente do novo Coronavirus: 

CONSIDERANDO que o Plenário do SuJ)(emo Tribunal Federal- STF. em sessãorealizada em 6 de maio de 2020. decidiu 
que estados e municipios. no âmbito de suascompetências e em seu território. podem adotar. respectivamente. medidas de restrição âlocomoção 
intermunicipal e local durante o estado de emergência deoorrente da pandemia donovo Coronavrrus. sem a necessidade de autorização 
do 4inistério da Saúde para a dectetaçãodo isolamento. quarentena e outras providências ao deferirem medida cautela na Ação Direta 

delncons i ucional idade - ADI n° 6343, para suspender parcialmente a eficácia de dispositivos desMedidas Provisórias - MPs n° 92612020 e 
92712020: 

CONSIDERANDO que alguns es ados federados e municipios estão, relativizando asregras de isolamento social, enquanto 
outros entes vém enfrentando maiores dificuldades,chegando a instituir o regime de locl<down, de modo a impedir um regramen o ünico para 
todos ostribunais do pais; 

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a neoessidade de seassegurarem condições para sua 
continuidade. compati izando-a com a preservação da saúdede magistrados, agentes públicos, advogados, das partes do processo e usuârios 
em geral; 

CONSIDERANDO a neoessidade de se eslabeleoer um planejamento de retomo gradual ás atividades presenciais, onde 
seja possivel e de ac()(do com critérios estabelecidos porautorídades médicas e sanitárias; 
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CONSIDERANDO a Resolução C J nº313J2020, que estabeleoe, no âmbito do Pod rJIJdidárto, reg me de plantão 
ex ra()(dlnár o para unif()(miz.ar o funcionamento dos servl9osj1Jdldár os. oom o ob et vo de preven r o contágio p lo novo Coronavrrus (Cov d·19). 

e gruantir oacesso à JUStiça ne te p riodo emergencial sua pr()(rogação de prazo disposta na R soluçâoC n° 31412020 e Resolução CNJ 

n° 318/2020: 

CONSIDERANDO as disposições da Resolução CNJ n° 32212020, que estabelececondições para a retomada dos serviços 
presenciais nos 6fgãos do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a decisão plenária ornada no julgamento do Ato orma ivon°000610 -82.2020.2.00.0000. na 48" Sessão 
Virtual Ex ra()(d. ária, realizada em 10 deagostode 2020; 

RESOLVE: 

An 1°As medidas transi órias e excepcionais previstas nesta Resolução vigorarão duranteo estado de calamidade p(l lca 

reconhecido pelo Oecte o Federal nº- 06/2020, em razão dapandem a mundial (Cov d-19). que de erm nou. dentre ootras medidas. o solamento 

socialindiCado pe Organização undlêll de Saúde. consid rando as disposiQO da Resolução C J n°32212020. 

An 2° A realização de audiências I)()( meio de videoconferência em processos deapuração de atos · nfracionais e de execução 
de medidas socioeducativas é permitida de formaexcepcional apenas quando não seja possivcl a realização presencial dos a os nos termos 
do art.111 do ECA. 

Patágrafo Único. Os tribunais poderão utilizar plataforma disponibiliZada pelo Conselho acionai de Justiça ou ferramenta 

similar, conforme previsão no art. 6°. § 2° da Resolução CNJ n°31412020, desde que garantido o sigilo característico dos atos de processo 
socioeducativo (art.143 do ECA). 

espeaal: 
Art. 3° As audl naas r hzadas por vldeoconf r(lncla dev rao oos rvat os p ncipio&n r ntes ao d vldo ptoce so lagal. em 

I ~ ampla defesa e o con raditório; 

11-a igualdad na relação processual : 

111 -a presunção de inocência; 

IV - a proteção da In m dado vida privada: 

V - a efe iva participação do adolescente na integralidade da audiência ou ato processual; e 

VI - a segurança da nformaçâo e conexao. 

§1° Os atos realizados p()( videoconferência deverão observar, na medida do posslvel, amáxima equivalência com os atos 
realizados presencialmente. 

§2° Deverá ser garantida assistência gratuita por tradutOf ou 'ntêrpre e, caso o adolesoentenão oompreenda ou não fale 
uentemente a língua portuguesa. 

Art..42 S mp julzodosp nciplo pr vistosnoattigoant rlor.omagistradodev ráobservaregatantlrosp nciplosedi~ itos 
especiflcos do direito nfantojuv nl . csp clalm nto: 

adolescen e; e 

I ~ prioridade absolu a à criança e ao adolescente; 

11 - a brevidade exc pcionall<lad da medida soclooducawa: 

111 -o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

IV - a oonii'IVllnc a famll r c oomun t ria : 

V~ legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que oconferido ao adulto; 

VI - a não d salm nação do adol scente: 

VIl - a individualização da medida socioeducativa, oonsiderando-se a idade, capacidadese circunstâncias pessoais do 

VIII - a garantia do sig•lo do pt~sso soe ooducat o e da nUm ade do adolescente. 

Parágrafo Único. De forma a assegurar o principio constitucional à convivência familiar ecomunitária. o magistrado 
oompetente zclará para que seja garantida a participação dos pais ouresponsàveis do adolescente em qualquer fase do procedimen o, em 
conformidade ao artigo 111,VI, do ECA. 

Art. s0 caso de adolesc nte subm tido a internação provisória. o magistrado deverâ p itar o limite mruumo e 
improrrogáv I de 45 dias previsto no artigo 183 do ECA. 
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Art. 62 Nas aud ênàas e atos processua realizados por ~eoconferêncla deverá serv riflcada a adequação dos meios 
tecnológiCOs ap os a promover Igualdade de oondlçlOes a lodosos participantes. observando-se, especialmente: 

I -a disponi idade de cãmera e microfone e a disposição destes equipamen os de modoa pemf · a oorreta visualização 
da sala em que se encontra o adolescente: 

11 - a oonexão estávef de nternet: 

111 -a gravação audiovisual e o armazenamento das gravSQães de audiências em sistemaeletrónioo e flsioo, quando 
necessário. garantido o sigilo indispensãvel dos atos processuais: e 

IV - a garanta de d grtallzação dos processos, quando flslcos . 

§ 1° Em caso de dificuldade écnica, fica estabelecido o dever de oolaboração mútua dos atores processuais a fim de promover 
sua superação, sempre baseado no superior interesse doadolesoente. 

§ 2° Ao fi ai da audiência. será lavrada ata da audl"ncia em que conste que o ato foirealizado. excepcionalmente. por meio 
de vKieoconf r· ncia em razão de risco de oontam naçãopela Covid-19. devendo-se registrar todas as ocorrências e incidentes ocorridos durante 
o ato. 

§ 3° Quando o adolescen e for owido por vldeooonferêncla . o mag trado deve adotartodas as cau efas para assegurar que 
a oit a seja fetta em amblen e reservado, seguro e livre de ntlmídaçâo, ameaça ou ooaçtlo. 

§4° Não sendo possível assegurar que a audiência por vK!eoconferéncia em processos deapuração de atos infracionais ou 
de execução de medidas socioeducativas sejam realizadas emambientes frvres de interferências, com a garantia de segurança, sigilo e in ·midade 
neoessáriosao ato, deverá o juizo dispon'bi ízar espaço no ambien e forense para a realização do ato oudesignar sua realização presencial, 
respeitados os protocolos sanitários. 

Art. 7° Designada a audiência por vidaoconferencia. as partes deverão s r intimadas comantecedêncla. 

§ 1° Se qualquer das partes nformar, pré a e justificadamente, a 1mposs blhdade dereallzaçtto da audiência por 
v deoconferênaa, deverá o taglstrado dec d r aoerca da suspens odo ato ou sua reallzaçtlo por melo presencial. 

§ 2° Csberã ao juizo informar ao Minis ério Pü 100, à defesa, ao Órgão Ges or do SistemaEstadual de Atendimento 
Socioeducativo, ao adolescente e seu responsável, à vitima e ástes emunhas o link de aoesso á sala virtual de audiência, assim como o dia 
e a hora de suarealização. 

§ 3° O juizo dev rã assegurar a d1Qitalização integ ai do processo quando este tramitar emmeto fisico e seu acesso prévio 
pelas pattes com anteced ncia ao ato por videoconferência. 

Art. 82 Quando o adolescente. seus famll res ou responsáveis, o ofendido ou ates emunha n o d spuserem de recursos 
adequados ou n o possam aoessar a v deoconferêncla,deverá o Juizo d' pon bihzar espaço no amb ente forense para a reallzaç:lo do ato. 

§ 1° A unidade judiciária devera zefar para a observância de práticas sanitãrias. corno odis anciamen o mfnimo de um metro 
entre os presentes, a desinfecção de equipamentos apóso uso de cada participao e e outras medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias. 

§ 2° caso previsto no caput. aos magistrados. advogados e representantes doMinisté lo Público e da oarensoria Pública e 
aos demaJS pa ticipantes será d poníbíhzado r kpara acesso a videoconferáncía. sende>lhes facultado optat por participat do ato na localidade. 
deacordo com as orientaQões sanitárias. 

§ 3° O ato será pres dldo pefo tu z de d re~to e oontará com ao menos um servidor paraacompanhar a videoconferência na 
sede da un dade Judiciária, que será responsável pelavenficaçâo da regula dade do ato, pela ldentlflcaç:lo das partes. entre outras medidas. 

§ 4° Se as restrições sanitárias não permitirem a utilização do espSQO forense, a audiénciapor meio de videoconreréncia serã 
redesignada e fei a de forma presencial, sem que isso represente prejuízo ao adolescente privado de liberdade. 

Art. 9° o caso de adolescente privado de liberdade que exc pcionalmente partJcipe doato do processo soaoeducativo por 
videoconferência. deverá o JUízo: 

1- garan ·r a inf()(ll1açilo acerca da realizaçilo do ato por videoconferência em razão dapandemia CovKI-19; 

11 -eartiflcar- e de que a sala ulilitada para a vidaoconrerencia tenha sido fiscaliz.ada demodo a assegurar ambiente lrvre de 
intimidação. ameaça ou coação: 

111 -assegurar ao adolescente: 

a) não estar algemado. salvo decisão judicial fundamentada nos termos da SumulaVinculanta n° 11: 

b) o acesso à ass stência urldica: 

c) o di eito da assistir a audiência em sua integra idade: 

d) o direi o de parbelpação de seus fam lares ou responsáve s: 

IV- inquirir o adolescente sobre o tratamento recebido no estabelecimento socioeducativo,quastionando sobre a ocorrência 
de tortura ou outros tratamentos cruéis. desumanos oudegradantas: 

V - reg trar nos autos ou na gravaç o audiovisual quaisquer Irregularidades emequlpamentos, conex o de Internet. entre 
outros que ooorram durante a audiência. 
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Parágrafo (mico. Quando identificados indfcios de ooorrência de tortura ou ou rostratamen os cruéis, desumanos ou 
degradantes, o magistrado requisitará realização de exame decorpo de deli o e reg· trará possfveis lesões por meio da gravação audiovisual, 
poderá detenninara realização da audiência de modo presencial, bem como adolar outras providências cabfveis. 

Art. 10. t: garantido ao adolescente a assistência juridica por seu defensOf nas audi"nciaspor videoconferência. 
compreendendo. entre outras. o direito a: 

I -entrevista prévia e reservada com seu defensor, inclusive POf meios e4emáticos, pelotempo adequado à preparaç o de 
sua defesa; 

11 -acesso a matos para comunicação. livre e reservada. entre os d tensores que estejameventualmente em locais distintos. 
bem COfnO entre o defen 01 e o adolescente: 

111 - participação de seus pais ou responsáveis, em confonnidade com o Eslatuto da(;(iança e do Adolescente. 

Art. 11. A audiência de apresenlação poderá s r realizada por meio de videoconferência.excepcionalmente e p01 meio de 
decisá<l fundamentada. após Oitiva das partes. devendo omagistrado garan · : 

I -a presença de um dos pais ou responsáveis no mesmo local que o adolesoente,respeitados os pro ocolos sanitários; 

11 -os meios para assegurar o segredo de justiça próprio do processo socioeducativodurattte o interrogatório. p cialmente: 

a) que as salas des inadas à participação dos adolesoentes e seus responsáveis sejamprotegidas de visualização e escuta externa; e 

b) que. durante o · terrogatóno do adolescente. ap nas pennaneçam na mesma sala queel us pais ou responsâve· e 
seu d tensor. se a defesa houver manifestado nt resse emparticipar pre cialment do ato. 

111 -a digitalização in egral do inquéri o policial ou procedimen o investigativo, assim comoda represen ação e demais 
documentos existentes nos autos, quando o processo ramitar emmeio físico, e seu acesso prévio pelas partes com antecedência. 

§1° O juizo deverá constru· soluções conjunlas com as instituições locais com vistas ârealização do exame de corpo de 
delito ad cautelam em espaço adequado e com fluxo condizenlecom as recomendações sanitárias. e a sua jlmlada aos autos previamente à 
realização daaudiéncia de apresentação. podendo o tema ser equacionado. inclusive. no âmbito do comitêinterinslitucional previsto no art. 14 

da Recomendação C J n° 62. 

§2° Demonstrada a impossibilidade de partlcipa~o presenaal dos pa ou responsáveis doadOfescente nos t rmos do Inciso 
I d ste artigo. o magistrado autOtizarâ sua par!JCipação pOJVideooonfarêncla. em casos exoapciona s med nta deosilo fundamentada. dev ndo 
adotartodas as providências para resguardar a intimidada e s.gllo lnerantas ao ato. 

§3° Caso os pa ou responsáve s nl!o se,am localizados ou, se notificados para o a o, nãose apresentarem para acompanhar 
o adolesoente na audiência por \.1deoconferêncla, semíustlfica a, deverá o JUizo deStgnar curador espec a para o a o. 

Arl 12. as audiências de instrução e durante o processo de conhecimento. deverá ojulzo: 

I -garantir a presença de um dos pais ou responsáve com o adolescente dentro daun da de, se as condições sanitárias 
pemubrem, ou videoconferência, quando houverlmposs1blhdade de presença, de\.1damen e JUStificada; 

11 -assegurar a incomunicabilidade de vitimas e testemunhas. certifteando-se de que o localnão tenha interferência de outras 
pessoas e sem acesso manual a dispositivos que lhe pennilamconlatar terceiros durante a oitiva: 

111-adotar, na tomada de depOimento de testemunhas e na oitiva de peritos, asprovidêncaas necessárias à garantia do segredo 
de jus iça próprio do processo de apuração deato Infracional; e 

IV -assegurar a efetiva participação do adOlescente durante a integralidade da audiência. garantindo sua comunicação direta 
com seu defensor até o final do ato. 

An 13. Para fins de realização de audiências POf \.1deoconferêncla no curso dos processos de execução de medidas 
socioeduca ivas, deverá o jufzo garantir a digi alização do Planolndl\.1dual de Atendlmen o • PIA e do rela ório éallco de avaliaç o, caso não 
es ejam nos autos,além de outras peças que as partes indicarem, e conceder seu acesso às panes comantecedência. 

§1° Tratando-se de audiéncia para a realização de pericia ou avaliação paracomplementação do PIA, o magistrado somente 
deverá designar sua rearaação pOJVideooonferência se houver compa 'bilidade en re a modalidade virtual do ato e a na ureza daperfcia ou 
avaliação a ser realizada. 

§ 2° Tralando-s d audl ela para I pugnaçao ou complemenJaçao do PIA. requ ridap la d rosa ou pelo Mi 1st rio Público. 
o JUiZO comunicará a d lg açao do ato à dlr ção doprograma do at ndlm nto. a fim da que vlélblllze a partiapaçao por vlooooonrarêncla 
doadOfescent . s us pais ou rasponsáv ls e dos proflSSiOna da ulpe téet~lca d ror • nclaancarr ada da elaboraçao do PIA. 

§3° Nas hipóteses em que en ender necessária a designação de audiência para ns dereava iação da medida socioeducativa, 
o juiz in ·mará, com antecedência, a defesa, o inistérioPúblíoo, o adolescente e seus pais ou responsável , e cientificará a direç o do programa 
dea endlmento, a fim de que viabilize a participação, por videoconferência , do adolescente e seuspais ou responsável e dos profisslona' da 
equipe técníca de referência responsáveis pelaelaboraç o do rela ório de avaliação. 

§ 4° A realização de audiência por \.1deoconferéncia para eventual subs i uição de medidasocioeducativa pOf outra mais 
gravosa. analise de in emação-sanção e revisão de sançãodisciplinar apfiCélda pelo estabelecimento socioeducativo serâ feita de modo presencial , 
cabendoa designação de alo por videoconferência apenas quando as condições sanitáriasimpossi itarem a realização presencial. 

An. 14. Os ttlbunals poderão ublizar plataforma dlsponlb llzada pelo Conselho aciona Ide Just ça ou ferramenta similar. desde 
que observados os requisitos técníoos que permitam apartlelpação pantária. devendo fomeoer suporte técn co adequado 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigOf na data de sua publicação. 
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