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OF. SEGEP N° 98

Florianópolis, 3 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. RAFAEL DE ASSIS HORN

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de

Santa Catarina

Florianópolis -SC

Assunto: Ofício no 17/2017 - CDT-GP OAB-SC / Ofício s/n° Ref:

Instalação de câmeras de áudio e video nas Varas do Trabalho

da 12 Região.

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, informo, conforme

definido em reunião realizada no dia 14 de janeiro de 2020

nesta Presidência, da qual participaram, a par de Vossa

Excelência, os advogados Maurício Voos, Vice-Presidente da

Instituição; Gustavo Villar, Presidente da Comissão do

Direito do Trabalho; Fabrício Mendes dos Santos,

Tesoureiro da Associação Catarinense dos Advogados

Trabalhistas (ACAT); e Pedro Cascaes Neto, Presidente em

exercício da Caixa de Assistência dos Advogados de

Santa Catarina (CAASC); que o tema do expediente em epígrafe

foi submetido à Secretaria de Tecnologia de Informação deste

Tribunal, para manifestação.

Note-se que, nesse ínterim, a realidade de pandemia

que se impôs a partir de março de 2020 à sociedade brasileira

trouxe um novo cenário que afetou sobremaneira o tema aqui

tratado, especialmente tendo em vista a realização de

audiências por videoconferência, fato que permitiu que todos
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os problemas relativos à captura de áudio e vídeo fossem

superados.

Não obstante, subsistia a necessidade de um serviço

de armazenamento das audiências gravadas em local acessível ao

público interno e externo ao Tribunal, sendo que esse

obstáculo foi igualmente superado com o sistema PJeMídias,

desenvolvido pelo CNJ.

Por fim, havia ainda dúvida técnica quanto ao local

de armazenamento das referidas gravações, uma vez que o CNJ

não disponibilizou um local com solução definitiva para o

armazenamento dessas mídias digitais. Para essa finalidade,

este Tribunal providenciou a preparação de equipamentos

próprios com alta capacidade e disponibilidade.

Informo, por fim, que, após todos esses tratamentos

técnicos, passou a estar disponível a todos os advogados

devidamente cadastrados junto ao serviço PjeMídias do CNJ o

acesso às gravações de todas as audiências que são armazenadas

nesse repositório de dados pelos assistentes de audiências.

Limitada ao exposto, colho do ensejo para renovar a

Vossa Excelência protestos de distinta consideração.

Cordialmente,

MLOFE RIA

Desembargadora do Trabalho-Presidente
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