
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO OU REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO 

ORAL NA SESSÃO VIRTUAL 

IMPORTANTE: Para que o patrono ou o recorrente realizem sustentação oral ou participem da 

sessão de julgamento virtual deverão cadastrar previamente uma conta na Microsoft, com 

seu email, de forma gratuita. 

 

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

sustentação oral o interessado deverá enviar email até 48 horas antes da sessão para 

cmt_virtual@prefeitura.sp.gov.br indicando os seguintes dados: 

ASSUNTO: Sustentação oral “X” Câmara (especificar em qual a Câmara julgadora será o 

julgamento) 

- data da sessão 

- número do recurso 

- nome completo de quem fará a sustentação oral (um patrono por recurso), se for o 

caso. 

 

 

2. Indicar ainda o email associado à conta cadastrada no Microsoft Teams e anexar 

documento de identidade com fotografia visível de quem fará a sustentação oral, e 

caso não esteja constituído nos autos, anexar documentos que comprovem sua 

legitimidade. 

 

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

para ingressar na reunião. Ressaltamos que o acesso ao Microsoft Teams poderá ser 

feito via web não sendo necessário instalar o programa. 

 

4. Caso não receba o link de convite até 24 horas antes da realização da sessão, a parte 

deverá enviar novo email solicitando o link, anexando cópia do email enviado 

anteriormente. 

 

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

conectado à ferramenta de reuniões e disponível para o momento de sua participação. 

 

6. O participante será mantido em espera em antessala e será introduzido na sessão pelo 

coordenador segundo a ordem da pauta publicada, observando o procedimento 

previsto no regimento do CMT, ressalvando-se que aqueles recursos em que houver 

inscrição para realização de sustentação oral serão julgados no início da sessão. 

 

ATENÇÃO: A inscrição é individual e se reporta EXCLUSIVAMENTE à sessão indicada no email e 

deverá ser realizada a cada pauta publicada. 
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