
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na condição de Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público - 

CNMP, vimos à presença de Vossa Excelência para apresentar proposta de Resolução que 

autoriza a implementação do “MP On-Line” no âmbito do Ministério Público, mediante leitura 

em Sessão Ordinária e distribuição de cópias aos demais Conselheiros para que, no prazo 

previsto no Regimento Interno do CNMP, possa ser analisada e aperfeiçoada, na perspectiva de 

ser votada e aprovada pelo Plenário. 

Colocamo-nos, para tanto e desde logo, à disposição de Vossa Excelência e dos 

nobres Pares. 

 

Brasília-DF, em 10 de novembro de 2020. 

 

 

MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 

 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 

 

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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RESOLUÇÃO Nº [...], DE [DIA] DE [MÊS] DE 2020. 

 

 

 

Dispõe sobre o “MP On-Line” e dá outras 

providências. 

 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição, e com 

fundamento no artigo 147 e seguintes de seu Regimento Interno; 

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 a aprovação, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução nº 345, 

de 9 de outubro de 2020, que autorizou a criação de juízos 100% digitais, nos quais todos os 

atos processuais deverão ser realizados de forma eletrônica e remota, sem a necessidade de 

estrutura física para o seu suporte; 

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); 

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; 
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Considerando as diretrizes da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, a qual dispõe 

sobre a informatização do processo judicial, e do Código de Processo Civil de 2015, que 

privilegiou a utilização dos meios eletrônicos para a prática dos atos processuais; 

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 a decisão plenária proferida nos autos da Proposição nº (...), julgada na 

(...) Sessão Ordinária, realizada em (...), RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar a adoção, pelas Unidades e Ramos do Ministério Público, das 

medidas necessárias à implementação do “MP On-Line”. 

Parágrafo único. No âmbito do “MP On-Line”, todos os atos procedimentais serão 

exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de 

computadores. 

Art. 2º As unidades ministeriais de que trata este ato normativo não terão as suas 

atribuições alteradas em razão da adoção do “MP On-Line”. 

Parágrafo único. No ato da representação, a parte e seu advogado deverão fornecer 

endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, sendo admitida a notificação e a intimação 

por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 270, do Código de Processo Civil. 

Art. 3º A escolha pelo “MP On-Line” é facultativa e será exercida pelo interessado no 

momento da distribuição da representação, podendo o representado opor-se a essa opção em 

sua primeira manifestação nos autos. 

Parágrafo único. Em hipótese alguma, a oposição a que se refere o “caput” poderá 

ensejar a mudança do promotor natural do feito, devendo o “MP On-Line” abranger todas as 

unidades ministeriais com a mesma atribuição territorial e material. 

Art. 4º As Unidades e os Ramos do Ministério Público fornecerão a infraestrutura de 

informática e telecomunicação necessárias ao funcionamento das unidades ministeriais 

incluídas no “MP On-Line” e regulamentarão os critérios de uso desses equipamentos e 
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instalações. 

Parágrafo único. O “MP On-Line” deverá prestar atendimento remoto durante o 

horário de expediente por meio de telefone, e-mail, vídeo-chamadas, aplicativos digitais ou 

outros meios de comunicação que venham a ser definidos pelo respectivo Ministério Público. 

Art. 5º As reuniões e atendimentos no “MP On-Line” ocorrerão exclusivamente por 

videoconferência. 

Parágrafo único. As partes poderão requerer ao membro oficiante no feito a 

participação nos atos processuais por videoconferência em sala disponibilizada pelo Ministério 

Público. 

Art. 6º O atendimento exclusivo de advogados pelos membros e servidores lotados no 

“MP On-Line” ocorrerá durante o horário fixado para o atendimento ao público de forma 

eletrônica, nos termos do parágrafo único do artigo 4º, observando-se a ordem de solicitação, 

os casos urgentes e as preferências legais. 

§1º A demonstração de interesse do advogado de ser atendido pelo membro será 

devidamente registrada, com dia e hora, por meio eletrônico indicado pelo Ministério Público. 

§2º A resposta sobre o atendimento deverá ocorrer no prazo de até 48 horas, 

ressalvadas as situações de urgência. 

Art. 7º As Unidades e os Ramos do Ministério Público que implementarem o “MP On-

Line” deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar o fato ao Conselho Nacional do 

Ministério Público, ocasião em que também enviarão os detalhes sobre sua implantação, 

observada a proteção de dados a que se refere a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

Parágrafo único. O “MP On-Line” será avaliado após 1 (um) ano de sua instalação, 

podendo o Ministério Público optar pela manutenção, pela descontinuidade ou por sua 

ampliação, comunicando tal deliberação ao Conselho Nacional do Ministério Público. 

Art. 8º Os órgãos do Ministério Público poderão editar atos normativos 

complementares, a fim de adequar e especificar a regulamentação da matéria às suas 

necessidades, observadas suas balizas de planejamento estratégico e atendidos os parâmetros 

de segurança que possuam e devam seguir. 
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Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília-DF, [dia] de [mês] de 2020. 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

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

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente e Nobres Pares, temos a honra de lhes 

apresentar esta proposta de Resolução, com a pretensão de que seja autorizada a implementação 

do “MP On-Line” no âmbito do Ministério Público. 

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou a Resolução nº 

345, de 9 de outubro de 2020, a qual autorizou a criação de juízos 100% digitais, nos quais 

todos os atos processuais deverão ser realizados de forma eletrônica e remota, sem a 

necessidade de estrutura física para o seu suporte. 

Com a implementação desse mecanismo, referido órgão constitucional de 

controle do Poder Judiciário preocupou-se em adotar, por meio de inovações tecnológicas, 

soluções criativas, de baixo custo e com alto impacto estrutural em tempos de restrições 

orçamentárias. 

Destacou o Presidente do CNJ, na ocasião, que “no futuro, os fóruns não 

necessitarão de espaços físicos, pois todos os serviços serão oferecidos on-line" e que “o 

alinhamento entre a inteligência humana e artificial também melhorará o gerenciamento de 

processos e de recursos humanos”. 

Destaca-se, ainda, que o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério 

Público estabelece como objetivos estratégicos: assegurar a disponibilidade e a aplicação 

eficiente dos recursos orçamentários e promover soluções tecnológicas integradas e inovadoras. 

É de ser lembrado, ainda, que o Plenário do CNMP aprovou a Resolução nº 199, 

de 10/5/2019, por meio da qual instituiu e regulamentou 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. 

No ponto, esta proposta busca tornar ainda mais facilitado o acesso tecnológico 

aos serviços do Ministério Público, na medida em que vai além da aludida troca de comunicação, 

para tornar toda a cadeia procedimental virtualizada e passível de ocorrer mediante o uso de 

outros recursos tecnológicos, a exemplo da videoconferência. 
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Ressalte-se que o Novo Código de Processo Civil privilegiou a utilização dos 

meios eletrônicos para a prática dos atos processuais, os quais deverão ser produzidos, 

comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico (art. 193, CPC/2015). 

Outrossim, devem ser prestigiadas as diretrizes contidas na Lei nº 11.419, de 19 

de dezembro de 2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, sem descurar 

da existência da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

Tal contexto fático-jurídico concretiza e adensa a aplicação dos princípios do 

acesso à Justiça e da celeridade processual, estabelecidos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, 

da Constituição da República. 

Diante dessas razões, parece-nos conveniente e necessária a autorização para 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. 

Foram esses, portanto, os fundamentos e considerações que nos motivaram a 

delinear a presente proposta de Resolução, de maneira que a apresentamos ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente e aos Nobres Pares e postulamos que, uma vez distribuída e analisada, possa 

ser votada e, enfim, aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. 

 

 

MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 

 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

 

 

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 


