
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

GABINETE DA CONSELHEIRA SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

No uso da atribuição conferida pela art. 147, inciso I, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público; e em atenção ao Ofício nº 1670/2021-GP, de lavra do 

Exmo. Presidente da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael de Assis 

Horn, apresento a Vossa Excelência Proposta de Resolução com vistas a desenvolver e 

disponibilizar a todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados sistema eletrônico de 

gravação dos atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais realizadas presencialmente 

ou por videoconferência, tornando obrigatória a gravação dos citados atos. 

 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva a justificativa e o texto sugerido por esta 

Conselheira, requerendo a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis à tramitação 

desta Proposição, na forma do art. 147 e seguintes do RI/CNMP. 

 

Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. 

 

 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

Conselheira Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A Ç Ã O 

 

 

A presente proposta visa regulamentar, no âmbito do Conselho Nacional do 

Ministério Público, o desenvolvimento e a disponibilização, a todos os ramos do Ministério Público 

da União e dos Estados, de sistema eletrônico de gravação dos atendimentos, oitivas, reuniões e 

audiências extrajudiciais realizadas presencialmente ou por videoconferência, objetivando 

aperfeiçoar e otimizar a atividade finalística ministerial. Ademais, busca-se com a Proposição em 

tela tornar obrigatória a realização da gravação dos citados atos, consoante as razões abaixo 

delineadas. 

 

De início, sobreleva acentuar que, em 23/7/2021, recebi o Ofício nº 1670/2021-GP, 

de lavra do Exmo. Presidente da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. 

Rafael de Assis Horn, solicitando a edição por este CNMP de ato normativo que buscasse incentivar 

a prática de gravação dos atos ministeriais, em paralelo à recente modificação normativa promovida 

pelo Conselho Nacional de Justiça. Em suma, consoante bem destacado no referido expediente, 

busca-se com isso garantir melhorias no que toca à proteção do direito das partes, à ampliação da 

eficiência e da transparência e ao respeito ao devido processo legal. 

 

Pois bem. Louvando a brilhante iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção de Santa Catarina, reputo como necessário apresentar a presente Proposição. 

 

Como sabido, o desenvolvimento tecnológico permite garantir o efetivo acesso à 

Justiça e a dignidade humana, além de criar soluções mais econômicas ao reduzir seus custos 

internos e promover o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. 

 

Recentemente, foi aprovada a Resolução que autorizou a implementação do MP On-

Line”, destinado a fortalecer e aprimorar a atuação dos órgãos do Ministério Público na defesa dos 

interesses da sociedade em tempos nos quais o uso de ferramentas tecnológicas apresenta-se 

inarredável e insofismável. 
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O Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, por sua vez, estabelece 

como objetivos estratégicos: “assegurar a disponibilidade e a aplicação eficiente dos recursos 

orçamentários e promover soluções tecnológicas integradas e inovadoras”. 

 

No intuito de regulamentar a prática de atos processuais de maneira remota, ainda 

que de forma emergencial e temporária, o CNJ aprovou recentemente, em 9/2/2021, durante a 324ª 

Sessão Ordinária, ato normativo que regulamenta a disponibilização de plataforma de 

videoconferência, pelas secretarias e serventias judiciais, de forma a permitir o atendimento 

imediato de partes e advogados pelos servidores do juízo, durante o horário de expediente, em 

moldes similares ao do atendimento presencial (que ocorria no denominado “balcão”), e sem 

prejuízo da coexistência de outros meios de comunicação. 

 

Muito antes, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 105 de 06 de 

abril de 2010, objetivando obter maior fidelidade das informações, bem como conferir mais 

agilidade aos atos processuais, resolveu desenvolver e disponibilizar a todos os tribunais 

sistemas eletrônicos de gravação dos depoimentos, dos interrogatórios e de inquirição de 

testemunhas por videoconferência. 

 

Ainda, o Nobre Conselho aprovou a Recomendação nº 94, de 9 de abril de 2021, a 

qual recomenda aos Tribunais brasileiros a adoção de medidas incentivadoras da prática de 

gravação de atos processuais presenciais e remotos, com vistas à melhoria da prestação 

jurisdicional. 

 

Desta forma, com a finalidade de fortalecer e aprimorar a prestação da atuação dos 

órgãos do Ministério Público na defesa dos interesses da sociedade, reconheço que, na condição de 

Órgão Nacional de Controle, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público incentivar a 

promoção de soluções tecnológicas integradas e inovadoras, tomando, desde já, a iniciativa de 

disponibilizar para os diversos ramos e unidades do Parquet, assim como o fizera o CNJ, sistema 

eletrônico de gravação para os atos. 

 

Nesse sentido, os membros e servidores das unidades ministeriais deverão utilizar o 
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sistema eletrônico de gravação para atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais 

realizadas presencialmente ou por videoconferência, a ser desenvolvido e disponibilizado por este 

Conselho, salvo casos excepcionais devidamente justificados. 

 

A utilização de sistema eletrônico de gravação conferirá mais celeridade, segurança e 

fidelidade aos atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais, sejam estas realizadas 

presencialmente ou por meio de videoconferência.  

 

Ademais, importa ressaltar que a gravação aqui pretendida terá o condão de também 

robustecer a atuação disciplinar dos órgãos correicionais. Explico. 

 

Com efeito, a condução de oitivas instrutórias não confere ao Membro do Ministério 

Público a faculdade de proferir manifestações ofensivas e depreciativas contra aqueles com os quais 

se relacione em razão do serviço (advogados, investigados, testemunhas), de modo que a gravação 

dos atos possibilitará que sejam melhor apuradas ulteriormente eventuais violações ao dever 

funcional de urbanidade, que também podem constituir abuso de autoridade.  

 

Ora, é preciso ter em consideração que o dever de urbanidade é um dever ético, razão 

pela qual expressões ríspidas utilizadas por Membro do Parquet, ainda que no contexto de uma 

oitiva de testemunha, mas com o aparente propósito gratuito e leviano de constranger, poderão ser 

objeto de apuração disciplinar, cuja instrução será facilitada pela gravação dos atos. Assim, com 

vistas a fazer valer o espírito público (que deve contemplar requisitos que destaquem a probidade, a 

correção de caráter e a integridade) e garantir à sociedade ferramentas de combate à onipotência e 

ao vilipêndio ministerial de normas fundamentais para alcançar seus fins, torna-se relevante a 

exigência de gravação dos atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais realizadas 

presencialmente ou por videoconferência. 

 

Registro que, de igual forma, as citadas gravações terão o condão de coibir e, 

eventualmente, servir de elemento probatório para reprimir excessos praticados pelos demais 

sujeitos que participam dos atos.  

 

Diante das razões expostas, bem como da relevância do tema, requeiro que a presente 
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proposta receba a devida tramitação regimental perante este Conselho Nacional, para que, ao final, 

seja aprovada. 

 

Brasília, 10 de agosto de 2021. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

Conselheira Nacional do Ministério Público 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº________ , DE 2021. 

 

 

Dispõe sobre o desenvolvimento e a disponibilização a 

todos os ramos do Ministério Público da União e dos 

Estados de sistema eletrônico de gravação dos 

atendimentos, oitivas, reuniões e audiências 

extrajudiciais realizadas presencialmente ou por 

videoconferência, tornando obrigatória a gravação dos 

citados atos. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e com arrimo nos 

artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno; 

Considerando as funções institucionais do Ministério Público, arroladas no artigo 

129 da Constituição da República; 

Considerando que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, 

no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

Considerando que o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público 

estabelece os objetivos estratégicos de assegurar a disponibilidade e a aplicação eficiente dos 

recursos orçamentários e de promover soluções tecnológicas integradas e inovadoras; 

Considerando que o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu e disponibilizou a 

todos os tribunais sistemas eletrônicos de gravação dos depoimentos, dos interrogatórios e de 

inquirição de testemunhas por videoconferência, com o objetivo de garantir a celeridade e 

efetividade judicial. 

Considerando a simetria constitucional existente entre o Poder Judiciário e o 

Ministério Público, nos termos do art. 129, § 4º, da Constituição, a qual induz a tratamento 

institucional e programático equilibrado e indistinto entre as duas Magistraturas; 

Considerando a necessidade de se implementarem mecanismos que concretizem os 

princípios constitucionais do acesso à Justiça e da celeridade processual (art. 5º, XXXV e 

LXXVIII, da Constituição); 
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Considerando que a Resolução CNMP nº 199, de 10 de maio de 2019, institui e 

regulamenta o uso de aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares 

para comunicação de atos processuais no âmbito do CNMP e do Ministério Público brasileiro, bem 

como a necessidade de se disponibilizarem outras ferramentas de tecnologia da informação aos atos 

procedimentais realizados pelo Ministério Público; 

Considerando o fenômeno da transformação digital e a crescente utilização da 

Internet e de recursos tecnológicos para acesso e processamento de dados por parte do Ministério 

Público; 

Considerando que a utilização de sistema eletrônico de gravação conferirá mais 

celeridade, segurança e fidelidade aos atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais, 

aperfeiçoando a proteção do direito das partes, a eficiência, a transparência e o respeito ao devido 

processo legal; 

Considerando que a gravação dos atos tem o condão de coibir e, eventualmente, 

servir de elemento probatório para reprimir excessos praticados pelos agentes ministeriais e demais 

sujeitos que participam dos atos, RESOLVE: 

 

Art. 1º O Conselho Nacional do Ministério Público desenvolverá e disponibilizará a 

todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados sistema eletrônico de gravação dos 

atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais realizadas presencialmente ou por 

videoconferência.  

Art. 2º Os atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais documentados 

por meio audiovisual não serão transcritos.  

Parágrafo único. O membro, quando entender necessário, poderá determinar que os 

servidores que estão afetos a sua unidade ministerial procedam à degravação dos atos, apresentando 

a devida justificativa. 

Art. 3° Os membros e servidores das unidades ministeriais deverão utilizar o sistema 

eletrônico de gravação para atendimentos, oitivas, reuniões e audiências extrajudiciais realizadas 

presencialmente ou por videoconferência, salvo casos excepcionais devidamente justificados. 

Art. 4º Os membros e servidores do Ministério Público não negarão publicidade às 

gravações efetuadas, salvo existência de previsão legal que disponha de modo diverso. 

Art. 5º Compete à Administração Superior de cada Ministério Público fornecer os 

meios físicos e tecnológicos necessários à utilização do sistema eletrônico de gravação a ser 
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disponibilizado por este Conselho. 

Art. 6º As eventuais despesas decorrentes desta resolução deverão observar a 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília (DF), 10 de agosto de 2021. 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


