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Oficio Circulam0 i59 /2012-SEC

Goiânia, Ü3 de J^M^rJ^Qàe 2012.
Processou0 4023951/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Orienta os magistrados sobre o registro audiovisual dos atos processuais

instrulórios segundo o Departamento de Tecnologia da Informação e da Divisão de

Atendimento ao Usuário (DAU) desta corregedoria.

Scnhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho n° 3176/2012. das fs. 10/11. 14/15 e 16/17, extraídas do processo em

epígrafe, recomendando a observância das instruções emanadas do Departamento de

Tecnologia da Informação e da Divisão de Atendimento ao Usuário (DAU) desta

corregedoria.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

vvvvw.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

ofcii079/RG(i

Atenciosamente.

DES^TBEAjTRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Telejudidário (62) 3213-1581
cotTeqsec@tiqo ius.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

: 4023951/2012 -Goiânia

: Desembargador Ivo Favaro

: Sugestão

DESPACHO N° m(o /2012

A par das informações prestadas pela Diretora da Divisão de

Gerenciamento do Processo Eletrônico e pelo Diretor do Departamento de Tecnologia da

Informação (fs. 14/15 e 16/17), acolho em termos o Parecer n° 244/2012 (fs. 10/11), pelo

que determino a expedição de ofício circular aos diretores de foro do Estado para ciência

própria e de seus pares, recomendando que observem as orientações formuladas nas

peças acima citadas, cujas cópias, acrescidas das de fs. 10/11 e deste despacho, deverão

acompanhar a comunicação coletiva.

Oficie-se à Diretoria de Informática, dando conhecimento da

situação aqui apresentada e solicitando as medidas necessárias ao atendimento das

melhorias almejadas, com o encaminhamento de reprodução da sugestão inicial (fs. 4/5) e

dos documentos anteriormente citados.

Dê-se ciência ao Desembargador Ivo Favaro sobre as

providências adotadas por esta corregedoria, com a remessa de cópias das peças de fs.

7/9, 10/11 e 16/17, bem como desta provisão.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, r&T de aqosto de 2012.

DES*?§EATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, n°150. 11°andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Gabinete do 3Q Juiz Auxiliar da CGJ

Processo n°: 4023951

Nome: Desembargador Ivo Favaro
Assunto: Sugestão
Comarca: Goiânia
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PARECER N° 244/2012 - 3o JUIZ AUX. CGJ

Cuida-se de sugestão apresentada pelo
Desembargador Ivo Favaro à esta Corregedoria-Geral da Justiça,
no sentido de que este órgão censor instrua os magistrados do
Estado de Goiás a fazerem a degravação dos atos instrutórios
consignados em mídia digital ou, caso não disponibilizem de
recursos para a transcrição respectiva, que se abstenham de
realizar o referido registro.

Instada a se pronunciar acerca da súplica
proemial, o Departamento de Orientação e Correição da
Coordenadoria de Fiscalização e Apoio às Comarcas ressaltou a
inconveniência da adoção da medida proposta, mormente porque a
implementação do sistema de registro audiovisual das solenidades
processuais foi criado para dar celeridade aos referidos atos,
estimulando a modernização do Poder Judiciário, em cumprimento
à Meta n° 2 do próprio Tribunal de Justiça de Goiás.

Esclareceu, ainda, que a degravação
reivindicada implicaria na procrastinação dos atos processuais
instrutórios, porquanto a transcrição de cada minuto de gravação
consumiria, no mínimo, 10 (dez) outros minutos, circunstância que
inviabilizaria por completo a adoção da medida posta em análise.

Por fim, salientou que a baixa qualidade das
gravações pode ser tecnicamente solucionada pela Divisão de
Atendimento ao Usuário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

ucinto relatório. Opino.

Rua ÍO.ISQ^F Andar_1S^este;£íuárf1a _GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax (62)216-
2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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geral da justiça Corregedoria-Geral daJustiça
do estado de goiás Gabinete do 39 Juiz Auxiliar da CGJ
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No caso em voga, observo que a
proposição tratada nos presentes autos abriga certo melindre, pois,
acaso acolhida assim como proposta, a sugestão do ilustre
Desembargador Ivo Favaro, além de implementar um pequeno
retrocesso naquilo onde alhures se avançou, potencializará o risco
de afronta aos princípios da celeridade e da economia processual
preconizados na legislação processual vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o
sistema de gravação de audiências orientado pela Meta n° 2 do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, está em perfeita sintonia
com a previsão contida na Resolução n° 105/2010 do Conselho
Nacional de Justiça, a qual prevê, expressamente, a
desnecessidade de transcrição dos depoimentos então
documentados por mecanismos audiovisuais.

Ante o sucintamente exposto, SUGIRO
seja tão somente expedido Ofício-Circular aos Juizes atuantes no
1o Grau de Jurisdição deste Estado, orientando-os a esclarecer aos
operadores do sistema de gravação audiovisual que, acaso
verifiquem a ocorrência de baixa qualidade dos registros
respectivos, devem os mesmos contatar a Divisão de Atendimento
ao Usuário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a fim de que
se promova a pronta regulagem do referido equipamento.

Em seguida, OPINO no sentido de que
sejam os autos em análise arquivados, comunicando-se sobre esse
fato o cioso Desembargador neles interessado.

É o parecer, "sub censura".

Qpiânia(Go), 19 de abril de 2012.

Sandrj
daCtÚGO

Rua 10, 150, 11° Andar .St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632 - Fax (62)216-
2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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Processo

Nome

Assunto

corregei PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação
Divisão de Implantação Tecnológica

4023951

DESEMBARGADOR

SUGESTÃO
;VO FAVARO

INFORMAÇÃO N° 027/2012

Instados a manifestar nos presentes autos, informamos que a
implementação do Registro Audiovisual de Audiências no Tribunal de Justiça de
Goiás atribui agilidade nos atos processuais, primando pela celeridade
processual.

A agilização dos serviços noTribunal de Justiça e a aceleração da
prestação jurisdicional resulta em benefícios para os jurisdicionados, e a
adaptação da Justiça à tecnologia moderna não pode acarretar prejuízo a
ninguém, tão logo, o interrogatório torna-se mais ágil e fluente o que assegura
maior fidelidade às informações.

Salienta-se que existe limitação material e pessoal para realizar as
degravações, e ainda,torna-se um procedimento cansativo e desgastante, porque
exige concentração, capacidade de entendimento do sentido da inquirição e
resposta, que poderia burlar a segurança jurídica da prova processual.

Ademais, o registro audiovisual é fidedigno ao depoimento, as
degravações involuntariamente diminuiriam a riqueza de expressão, tiques
nervo, semblante e gestos do interrogado.

Cabe destacar que, a Resolução n° 105 no artigo 2o do Conselho
Nacional de Justiça, preconiza , m verbis:

Art. 2o Os depoimentos documentados por meio
audiovisual não precisam de transcrição, (grifo nosso)
Parágrafo único. O magistrado, quando for de sua



corregedc PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação
Divisão de Implantação Tecnológica

preferência pessoal, poderá determinar que os servidores
que estão afetos a seu gabinete ou secretaria procedam à
degravação, observando, nesse caso. as recomendações
médicas quanto à prestação desse serviço.

Mister observar, que nos casos de má qualidade das gravações
audiovisuais, apontados pelo i. Desembargador, pode ter ocorrido
desconfiguração do equipamento, ocasionando em imperfeições nas gravações,
pois, para que o sistema de gravação audiovisual seja profícuo, exige-se que o
mesmo esteja devidamente instalado com as conliguraçòes especificadas pela
empresa terceirizada Kenta - Soluções Tecnológicas, contratada por este
Tribunal.

Outrossim, informamos que a Divisão de Atendimento ao
Usuário - DAU, está devidamente preparada para atendimento ao usuário que
externe dificuldade de manuseio no equipamento.

Aduz o respeitável julgador na peça preambular quanto a baixa
qualidade das gravações, porém importa ressaltar que até o presente, não
houveram quaisquer outras reclamações suscitadas neste sentido.

Destarte, coadunamos com o parecer do 3o Juiz Auxilar da
Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, acostado às fls. 10/11 dos autos suso
mencionado, sugerindo, s.m.j, pelo seu arquivamento.

Goiânia, 09 de Julho de 2012.

a Silva

íe Gerenciamento

ocesso Eletrônico
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PODER JUDICIÁRIO
Carregedoi i
Depadamento de Tecnologia e Informação

Processo n°: 4023951

Nome: DESEMBARGADOR IVO FAVARO

Assunto: SUGESTÃO

INFORMAÇÃO N°049/2012

O Ilustre Desor. Ivo Favaro, ressalta a baixa qualidade das

gravações e sugere (fls.04/05) que a Corregedoria da Justiça instrua as

comarcas a fazer a degravação nas mídias das audiências realizadas na

própria origem ou, não tendo recursos para a tal, "que se abstenham do

registro".

Após analisar os pareceres acostados nos autos,

verificamos que relativo a baixa qualidade das gravações, foi cogitado apenas

o fato do equipamento não estar devidamente regulado, bastando para isto,

que o encarregado do equipamento entre em contato com a Diretoria de

Informática, através da Divisão de Atendimento ao Usuário(DAU), para que

seja orientado de como proceder.

É sabido que isso pode acontecer, e neste sentido

sugerimos o encaminhamento de expediente à Diretoria de Informática para

regular e acompanhar de forma mais próxima a disposição dos equipamentos.

Acreditamos que além da regulagem sugerida, seria

prudente um cuidado maior na hora de utilizar este novo recurso, visto que já

constatamos In loco", que na hora da audiência as partes do processo não

estão sendo posicionadas de forma correta no momento de coletar os

depoimentos, ou seja, está havendo uma distância considerável entre a fala

da parte ouvida e o microfone, bem como, que a fala não está sendo
htllir/Avmv.liao.iiivhi | uchmail

Rua 10 N" 150 Ed. <lo Fórum deGoiânia - Goiás Selor Oeste CEP:74120-020 Fone:(62) 3216-2019
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Corregedoria
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria i j< irai da Justiça
Departamento de Tecnologia e Informação

direcionada para o microfone. Tudo isso corrobora para a má qualidade do

áudio, independente da regulagem dos equipamentos.

Assim, além da comunicação para a Diretoria de

Informática, sugerimos que a Secretaria Executiva da CGJGO, expeça Ofício-

Circular para todas as unidades judiciárias que fazem uso dessa tecnologia

para observar a exposição do parágrafo anterior.

Em atendimento ao Despacho retro n° 1590/2012,da

Excelentíssima Corregedora-Geral da Justiça, Desa Beatriz Figueiredo

Franco, é o que temos a informar.

Goiânia, 02 de Agosto de 2012

RO JÚNIOR

Diretor do Departa Tecnologia da Informação

hllny/www.ijgo.iiis hr | weliniail
Rua 10N° 150 Ed. do Fórum de Goiânia - Goiás Selor Ocsie CEP.74120-020 l-'one:(62) 3216-202')
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