
 

 
 

Checklist – oitivas por VIDEOCONFERÊNCIA 

 

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS  
1. Antes de iniciar a gravação tenha o cronograma das perguntas previamente 

estabelecido, para que possa já realizar a marcação de horários de cada 
momento do vídeo. Isso facilitará na confecção do termo de depoimento.  Iniciar 
a gravação da sessão de oitiva ou interrogatório (aconselha-se o uso do OBS 
Studio para a gravação).I 

 

2. A comissão deve se apresentar individualmente ou por meio do presidente, 
indicando o número do processo, sucintamente o objeto de apuração, a data e 
o horário de início da oitiva, mencionando o meio que está realizando a 
gravação.  

 

3. Solicitar que a depoente/testemunha/acusado se identifique e indique um 
documento pessoal, oralmente, não podendo responder por gestos. Em caso de 
pessoa externa à instituição, solicitar que mostre o documento frente à câmera.  

 

4. Solicitar, caso presente(s), que o acusado e seu advogado (se houver) se 
identifiquem. O acusado deverá indicar número SIAPE (se for servidor) ou 
número de matrícula (se for discente). Já o advogado deverá indicar o número 
da OAB e de qual Estado.  

 

5. Solicitar que o acusado feche a câmera quando causar constrangimento ao 
depoente. Julgando-se necessário, optar que o acusado faça apenas perguntas 
por escrito a serem realizadas oralmente pela comissão, especialmente quando 
não tiver advogado, após avaliação da pertinência delas. Em último caso, retirar-
lhe da sala, sendo representado apenas por seu advogado (se houver).II 

 

6. Após identificações, e caso a oitiva seja de testemunha (e não o interrogatório 
do acusado), realizar a leitura do caput do art. 342 do Código Penal (CP) para o 
depoente.III  
 
Falso testemunho ou falsa perícia 
 
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, 
tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo 
arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001) 
 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

 

7. Após leitura do caput do art. 342 do CP, pedir ao depoente que assuma o 
compromisso de falar a verdade, sob as penas da lei.IV  

 

8. Caso o acusado ou a defesa contradite a testemunha antes dela prestar o 
compromisso de dizer a verdade (isto é, impugne a oitiva da testemunha por 
julgá-la impedida ou suspeita de depor), analisar a contradita para acatá-la ou 
não, no sentido de declarar a testemunha impedida (critérios objetivos) ou 
suspeita (critério subjetivo).V 

 

9. Após decisão sobre a contradita (se houver), a comissão deve iniciar as suas 
perguntas ao depoente.VI  

 

10. Após as perguntas da comissão, passar a palavra para a defesa realizar as 
indagações que julgar necessárias (caso compareça o acusado e/ou 
advogado).VII 

 



 

 
11. Advertir a defesa (acusado e/ou advogado) caso esta tumultue a oitiva, que 

poderá ser retirada da sala. A comissão só poderá assim proceder na hipótese 
de já ter feito ao menos uma advertência anteriormente. 

 

12. Realizar novas perguntas, caso a comissão julgue necessário, no período de 
perguntas da defesa, concedendo ao acusado ou seu advogado a prerrogativa 
de perguntar por último. 

 

13. Encerradas as perguntas da defesa e não havendo questionamentos 
complementares da comissão, perguntar ao depoente se deseja acrescentar 
algo relevante que não lhe foi perguntado, concedendo-lhe a palavra em caso 
positivo. Após, finalizar o ato indicando o horário oralmente no vídeo. 

 

14. Após encerrado o depoimento gravado, registrar no termo de depoimento ou 
ata da oitiva situações importantes ocorridas na oitiva (ex.: contradita, pergunta 
indeferida etc.). Aconselha-se que seja incluído no termo/ata da oitiva o teor 
das perguntas realizadas pela comissão e pela defesa, com a indicação do tempo 
de vídeo em que se inicia a indagação, não sendo necessário transcrever as 
respostas.VIII 
Descrever no termo o link da gravação e certificar se o endereço está correto e 
ativo, para que possam ter acessos posteriores por todos os envolvidos na 
apuração e a CDPA.  

 

 

OBSERVAÇÃO: Muitas das informações adicionais previstas nas notas de rodapé ao fim do 

checklist são de âmbito técnico-jurídico. Deste modo, aconselha-se que seja marcada reunião 

com a equipe da CDPA apenas para tratar da preparação para as oitivas, caso seja necessário 

na apuração de IPS, SINVE ou PAD, especialmente para sanar dúvidas. 

 
I O cronograma será feito para facilitar a confecção do termo. Devendo constar da seguinte 
forma como exemplo: “as perguntas formuladas seguem os respectivos registros: Tem 
conhecimento sobre os fatos apurados neste processo em face de (Nome)? Arquivo de vídeo a 
partir de 1h20min30s” 
O depoente não pode escolher o meio pelo qual será realizada a oitiva (presencial ou virtual) e 
se será ou não gravada, devendo a comissão motivar ao depoente que o procedimento por 
videoconferência possui finalidade de assegurar a duração razoável do processo e permitir a 
realização da audiência sem necessidade de deslocamento à sede dos trabalhos da comissão, 
podendo, inclusive, esta última estar com seus membros em locais distintos. 
Realizar leitura da Instrução Normativa n.º 12/2011 da CGU que regulamenta a adoção da 
videoconferência. Disponível em: 
<https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33690/12/IN_CGU_CRG_12_2011.pdf> e as alterações da 
Instrução Normativa nº 5/2020 da CGU 
<https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/43484/8/IN_5_2020.pdf>. 
Complementarmente, realizar a leitura da NOTA TÉCNICA Nº 3107/2020/CGUNE/CRG, que trata sobre 
questionamentos referentes ao procedimento utilizado em videoconferências. 
<https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/64066/5/Nota_Tecnica_3107_2020_CGUNE_CRG.pdf> 
 
II Aplicação por analogia do Código de Processo Penal: 
 

Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, 
temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que 
prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência 
e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33690/12/IN_CGU_CRG_12_2011.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/43484/8/IN_5_2020.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/64066/5/Nota_Tecnica_3107_2020_CGUNE_CRG.pdf


 

 
 

prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. (Redação dada 
pela Lei nº 11.690, de 2008) 
 

Verificar informações pertinentes relativas às apurações de casos de Assédio Sexual, conforme Cartilha 
da Controladoria Geral da União (CGU), disponível em: 
<https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/65920/3/cartilha_apuracao_assedio_sexual.pdf>. 
III Não é válido para o investigado ou acusado, pois ele(a) tem o direito implícito constitucional de não 
produzir prova contra si mesmo e mentir em seu interrogatório, caso queira. 
IV Previsão do art. 458 do Código de Processo Civil (CPC) e art. 214 do Código de Processo Penal (CPP), 
mas não aplicável para o investigado ou acusado. 
V Neste caso, observar os arts. 18 a 21 da Lei 9.784/99 e subsidiariamente arts. 145 a 148 do CPC. Em 
caso de suspeição (critério subjetivo) poderá a comissão utilizar-se do art. 214 do CPP: 
 

Art. 214.  Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a 
testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de 
parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição 
e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá 
compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208. 

 
No caso do artigo acima, a comissão poderá analisar posteriormente se o depoimento padece ou não de 
parcialidade no tocante à suspeição, fundamentando em termo de indiciamento e no relatório final. A 
parcialidade pode inclusive ser aferida para algumas perguntas e para outras não, através do livre 
convencimento motivado da comissão, indicando, por exemplo, que naquela pergunta a testemunha 
ficou nervosa, hesitou em responder etc. 
 
Em caso de impedimento, a análise deve ser realizada no momento, fundamentando oralmente no vídeo, 
desde que apresentada prova documental ou testemunha para ser ouvida naquele momento para que 
ateste tal impedimento. 
Toda a contradita deve ser provada pela defesa, caso não dependa apenas de resposta do depoente, 
como exemplo, se é ou não amiga íntima do acusado ou sobre a existência de inimizade notória entre 
eles. A defesa pode trazer testemunha para provar a contradita no momento da audiência ou prova 
documental. 
VI Em regra, o ato é presidido pelo(a) Presidente ou outro membro por ele designado. No entanto, nada 
impede que os membros ajam em conjunto. Aconselha-se que a comissão já elabore as perguntas 
direcionadas ao objeto de prova daquela testemunha ou do acusado, podendo realizar outras em 
decorrências das respostas do depoente. 
Caso a contradita seja INDEFERIDA, colhe-se o compromisso da testemunha para falar a verdade. Caso 
seja DEFERIDA (especialmente no caso de impedimento), o depoente será ouvido na qualidade de 
informante, com menor peso probatório. 
VII Atentar-se a comissão para os seguintes artigos que podem ser utilizados como fundamentos para 
indeferimento de perguntas, na seguinte ordem: 
Lei 8.112/90: 

Art. 156.  É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir 
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se 
tratar de prova pericial. 
 
§ 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados 
impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o 
esclarecimento dos fatos. 
 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), com observações ao PAD: 
 

https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/65920/3/cartilha_apuracao_assedio_sexual.pdf


 

 
 

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas 
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas 
supletiva e subsidiariamente. 
 
(...) 

 
Art. 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à 
testemunha (essa parte não se aplica ao PAD, pois nele as perguntas são 
realizadas pela Comissão ou autorizadas por ela, em decorrência do sistema 
presidencialista de condução de oitivas), começando pela que a arrolou (no 
PAD sempre começa pela comissão, pois as testemunhas são do processo), 
não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem 
relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou 
importarem repetição de outra já respondida. 
 
§ 1º O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da 
inquirição feita pelas partes. 
 
§ 2º As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes 
fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou 
vexatórias. 
 
§ 3º As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o 
requerer. 
 

Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941): 
 

Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à 
testemunha (essa parte não se aplica ao PAD, pois nele as perguntas são 
realizadas pela Comissão ou autorizadas por ela, em decorrência do sistema 
presidencialista de condução de oitivas), não admitindo o juiz aquelas que 
puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem 
na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 
2008) 
 
Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá 
complementar a inquirição. (A última pergunta ou encerramento sempre 
cabe à defesa no PAD, ainda que haja perguntas indeferidas a defesa deve 
informar que não tem mais perguntas a realizar) 
 
 

Importante ressaltar, especialmente em caso de condutas atentatórias à liberdade sexual (assédio sexual, 
por exemplo), a disposição da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Lei sobre os crimes de abuso de 
autoridade): 

 
Art. 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes 
violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a 
leve a reviver, sem estrita necessidade:     (Incluído pela Lei nº 14.321, de 
2022) 
I - a situação de violência; ou      (Incluído pela Lei nº 14.321, de 2022) 
II - outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou 
estigmatização:       (Incluído pela Lei nº 14.321, de 2022) 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.      (Incluído pela Lei 
nº 14.321, de 2022) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2


 

 
 

§ 1º Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes 
violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 
(dois terços).     (Incluído pela Lei nº 14.321, de 2022) 
§ 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando 
indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro.   (Incluído pela Lei nº 
14.321, de 2022) 
 

Deste modo, a comissão deve prezar pela integridade psíquica da vítima, não realizando procedimentos 
que façam reviver o fato sem estrita necessidade, nem permitir que terceiro o faça (ex.: acusado e 
advogado). 
VIII Importante destacar que a ata ou termo de audiência poderá ser redigido com calma após a conclusão 
do ato ou, ainda, após a realização de uma sequência de oitivas. Não há necessidade que ele seja 
disponibilizado imediatamente. Com a devida identificação dos presentes é desnecessária a assinatura 
deles, bastando o presidente da comissão firmar o documento. Quanto aos procedimentos para redação 
do termo, observar o modelo: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/137/o/PAD_-_B4.2_-
_Termo_de_Depoimento_Audiovisual_20-09-2021.docx>. Por outro lado, já quanto à disponibilização de 
acesso aos vídeos para CDPA e à defesa, observar o tutorial do canal da CDPA no YouTube: < 
https://www.youtube.com/watch?v=MGcpVz-Erf8&t=192s>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14321.htm#art2
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/137/o/PAD_-_B4.2_-_Termo_de_Depoimento_Audiovisual_20-09-2021.docx
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/137/o/PAD_-_B4.2_-_Termo_de_Depoimento_Audiovisual_20-09-2021.docx
https://www.youtube.com/watch?v=MGcpVz-Erf8&t=192s

