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Ofício Circular n°. Ü2A/2013-DIP Goiânia, tjffiàe agosto de 2013.

As Suas Excelências os(as) Senhores(as)

Juízes(as) de Direito Diretores dos Foros

Assunto: Alimentação de Sistema - Ausência de publicação das audiências gravadas no

Sistema de Registro Audiovisual de Audiências - DRS.

Senhores(as) Juízes(as),

Em razão dos esclarecimentos alinhavados no Ofício n°

95/2013 - Dl, de 30/7/2013, da lavra do Diretor de Informática do Tribunal de Justiça,

Antônio Pires de Castro Júnior (cópia anexa), acerca da ausência de publicação, por

parte de algumas das unidades judiciárias, das gravações audiovisuais das audiências,

recomendo-lhes a imediata adoção das providências necessárias.

A título de ilustração seguem portfólios, com o objetivo de

orientar a adoção das medidas a serem implementadas para sanar tal irregularidade,

cuja inércia poderá culminar na perda de dados e evocar enormes transtornos.
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9-PUBLICANDO AU DIÊNCIA NO SERVIDOR

A Publicação é o envio da audiência gravada para o servidor central
responsável pelo armazenamento seguro e disponibilização.
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anam

Na lista de Audiências selecione
a audiência que deseja Publicar.

Clique no botão Publicar na barra de ferramentas
e aguarde o status da audiência mudar de Encerrada
para Publicada.

^^ Publiquei. Posso reabrir para alteração?
•£J Nâo.Apublicaçãofecha o processo

' definitivamente.
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9 - PUBLICANDO AUDIÊNCIA NO SERVIDOR

A Publicação 6 o envio da audiência gravada para o servidor central
responsável pelo armazenamento seguro e disponibilizaçâo.

3»
Na lista de Audiências selecione
a audiência que deseja Publicar.
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I Clique no botão Publicar na barra de ferramentas
e aguarde o status da audiência mudar de Encerrada
para Publicada.

Publiquei. Posso reabrir para alteração?
M0 -Não. Apublicação fecha oprocesso
^— definitivamente.

Outrossim, assevero que eventuais dificuldades para

regularizar a situação, alimentação do sistema "DRS AUDIÊNCIAS", poderão ser

sanadas pela Central de Serviços da Diretoria de Informática, telefone n° 3216-2202.

Atenciosamente

Desembargadora Nelmaroancò-Ferreira Perilo

Corregedora-Gerlal da Justiça
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d6 iustiCa Diretoria de Informática
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Ofício n° 095/2013 - Dl Goiânia, terça-feira, 30de julho de 2013.

Excelentíssima Senhora &c^ ^ '^
Desembargadora NELMABRANCO FERREIRAPERILO 4^W^^^'
DD. Corregedora-Geral da Justiça do Estado de Goiás

NESTA.

Assunto: Informa quanto a ausência de publicação das audiências gravadas no Sistema de
Registro Audiovisual de Audiências.

Senhora Corregedora-Geral,

É sabido que o sistema conhecido como DRS Audiências é utilizado por
mais de 70% (setenta por cento) dos magistrados de 1o grau, para gravação em áudio

e vídeo das audiências e coleta de dados das testemunhas.

Nesse sistema, após a gravação das audiências é gerado um arquivo no

computador local da sala de audiência. Este arquivo deve ser publicado no computador

central deste Egrégio Poder.

O processo de publicação da gravação audiovisual, em síntese, consiste

em assinar digitalmente o arquivo gravado e transferir do disco rígido do

microcomputador (estação de trabalho) para computadores servidores. Somente após,

as informações relativas à gravação audiovisual são inseridas no banco de dados do

sistema.

Isto posto, caso o processo de publicação acima descrito não seja

realizado e alguma anomalia seja detectada posteriormente no microcomputador

(estação de trabalho) onde foi realizado a gravação audiovisual, há probabilidade da

perda de informações constantes da gravação, ou seja, perder toda a audiência e
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inquirição de testemunhas.

Neste sentido, venho por meio deste informar Vossa Excelência que não

está sendo realizado por algumas unidades judiciárias o processo de publicação da

gravação audiovisual das audiências, já contemplados pelo citado sistema.

Ante o exposto, solicitamos a Vossa Excelência cientificar os magistrados

quanto a possível ocorrência de perca das gravações audiovisuais, caso o

procedimento acima transcrito não seja realizado, bem como solicitar que efetuem a

imediata publicação após a realização da audiência.

A oportunidade, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para

quaisquer esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

ANTÔQHOPp
DiretsHfé Informática

JÚNIOR
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