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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 5 DE AGOSTO DE 2018.

Regulamenta os procedimentos de utilização das Salas de Oitivas no 
âmbito do Ministério Público Federal no Espírito Santo. 

O  PROCURADOR-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições regulamentares previstas nos artigos 55 e 56 

do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n. 

357,  de  5  de  maio  de  2015,  conforme  PGEA n.  1.17.000.001603/2017-22,  alinhado  aos 

objetivos estratégicos fortalecer a atuação extrajudicial e adequar a estrutura para uma atuação 

institucional eficiente e segura, estabelecidos pela Portaria PGR n. 687, de 20 de dezembro de 

2011, 

RESOLVE: 

Art. 1º Regulamentar os procedimentos de utilização dos equipamentos de Sala 

de  Oitivas,  referentes  ao  sistema  SEAL,  que  tem  por  objetivo  a  captura  audiovisual, 

armazenamento, gerenciamento e disponibilização em ambiente digital e textual, permitindo-

se a consulta das informações em todo o Ministério Público Federal. 

Parágrafo único:  No caso de decretado o sigilo  das  informações,  o  registro 

audiovisual será acompanhado pelo respectivo Procurador da República responsável e/ou pelo 

servidor por ele designado e as partes envolvidas. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  2º  Para  fins  desta  Instrução  de  Serviço  (IS),  ficam  estabelecidas  as 

seguintes definições: 

I) Sala de oitivas: ambiente reservado destinado ao recolhimento de oitivas no 

âmbito do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES), composto por mobiliário, 

mesa de som, câmeras, microfones, televisão, computador desktop e software de gerência da 

solução SEAL; 
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II) Gravação  de  oitivas:  registro  de  áudio  e/ou  vídeo  em meio  digital 

gerado pela solução nacional tecnológica contratada;

III) Confidencialidade do registro: refere-se ao grau de confidencialidade da 

gravação  da  oitiva,  podendo  ser  rotulada  como  "normal"  (acessível  a  todos  os  usuários 

cadastrados no sistema), "reservado" (acessível somente a determinada unidade orgânica) ou 

"confidencial" (restrito somente às pessoas determinadas). 

Art. 3º Os equipamentos de Sala de Oitivas são classificados como de TIPO 1, 

conectado ao aparelho de videoconferência, e TIPO 2, que possui mobilidade de instalação. 

§ 1º A Procuradoria da República no Espírito Santo (PR-ES) está equipada com 

o  aparelho  TIPO  1,  no  respectivo  Auditório  onde  se  encontra  os  equipamentos  de 

videoconferência, e com o TIPO 2 localizado na Sala de Reunião/Oitivas. 

§ 2º As Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) de Cachoeiro de 

Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus, estão equipadas, cada uma, com um aparelho 

TIPO 2, cujo local de instalação será definido pela respectiva unidade. 

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Art. 4º Os agendamentos para utilização das salas de oitivas devem: 

I) na PR-ES, ser feito com no máximo dois dias de antecedência;

II) nas PRMs conforme organização de cada unidade. 

§1º  A gerência  das  salas  de  oitivas  na  PR-ES  será  feita  pela  Seção  de 

Manutenção e Serviços Gerais (SMSG) da Coordenadoria de Administração (CA). 

§2º  A gerência das salas  de oitivas nas PRMs-ES será feita pelo respectivo 

Coordenador ou a quem esse designar. 

§ 3º Na PR-ES o agendamento será feito por meio de formulário eletrônico, 

cujo  link  está  disponível  na  Intranet  do  MPF/ES  (https://intranet/intranets/es),  a  partir  do 

menu Serviços. 

Art. 5º As gravações de oitivas por parte dos gabinetes deverão ser realizadas 

pela  equipe  do  próprio  gabinete  (membro,  analista(s),  assessor(es)  de  nível  CC-2, 

assistente(s), secretário(s) e/ou estagiários), que deverá: 
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I) agendar,  com  antecedência  mínima  de  48  (quarenta  e  oito)  horas, 

conforme artigo 4º desta IS; 

II) ligar e desligar os equipamentos, bem como operá-los durante a oitiva, 

conforme guia de utilização;

III) definir a confidencialidade dos registros, bem como determinar onde 

serão armazenados; 

IV) testar  os  aparelhos  previamente,  em  até  24  horas  antes  do  horário 

agendado para a oitiva, a fim de certificar-se do adequado funcionamento de seu login e senha 

no sistema SEAL; 

V) abrir SNP, "Sala de Oitivas - Suporte ao uso", em caso de problemas 

técnicos;

VI) organizar os móveis e equipamentos na formatação original, deixando o 

ambiente arrumado e limpo, após a finalização dos trabalhos na Sala  de Reunião/Oitivas. 

Parágrafo único. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) atuará 

somente em caso de problemas técnicos.

Art. 6º Cabe à CTIC: 

I) elaborar  o  guia  de  utilização  e  afixar  nos  ambientes  em  que  os 

aparelhos da PR-ES e PRMs estão instalados;

II) disponibilizar manual do usuário e link de acesso a vídeos explicativos; 

III) periodicamente,  no  mínimo  uma  vez  ao  mês,  testar  os  aparelhos  e 

verificar as atualizações; 

IV) gerenciar  os  SNPs  "Sala  de  Oitivas  -  Suporte  ao  uso"  e  prestar 

atendimento imediato no caso de problemas técnicos antes, durante e depois da oitiva; 

V) manter-se atualizada quanto às funcionalidades do sistema SEAL, bem 

como realizar capacitação dos usuários.

Parágrafo único.  O guia de utilização,  o  manual  do  usuário  e  os  links  dos 

vídeos devem estar publicados na Intranet/ES, bem como serem objeto de campanha periódica 

de divulgação pela Assessoria de Comunicação, a partir de solicitação da CTIC. 
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Art. 7º Esta IS entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO AUGUSTO GUARESQUI

Este  texto  não  substitui  o publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  9  ago.  2018.  Caderno 
Administrativo, p. 11.
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