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INTERROGATÓRIO ONLINE POR VIDEOCONFERÊNCIA 
 

 

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de abordar a aplicabilidade do interrogatório 

por videoconferência, quanto à sua agilidade e baixo custo para o Estado. Analisando seus 

aspectos, consiste em um sistema novo, onde o acusado e o juiz se comunicam por meio de 

áudio e vídeo, sendo que o primeiro fica adstrito à casa prisional e o segundo preside a 

audiência no fórum. 

Palavras-chave: Celeridade. Interrogatório Online. Videoconferência; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ONLINE INTERROGATION BY CONFERENCE VIDEO 

 

 

ABSTRACT - The present study has the objective evaluate the applicability of the 

interrogation by conference video, concerning its agility and low cost for the State. Analyzing 

its aspects, it consists of a new system, where the accused and the judge communicate through 

audio and video, being that the former is attached to the prison house and the latter to the 

hearing in the fórum. 

 

Keywords: Celerity. Online Interrogation.  Conference Video. 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho em tela tem por objetivo discutir a respeito do interrogatório por 

videoconferência, que é visto como um método novo e consiste em um sistema on-line para 

interrogar o réu, em que o juiz e o acusado se comunicam por meio de vídeo e áudio, 

enquanto que um permanece restrito à casa prisional e outro comanda a audiência no fórum. 

O interrogatório é considerado vezes meio de defesa, vezes meio de prova. Em alguns 

momentos é entendido como meio de prova e de defesa, onde atualmente é a posição mais 

aceita pelos doutrinadores. 

Sabe-se que é um método progressista de se interrogar e, apesar do tema ser polêmico, 

houve sua regulamentação pela Lei 11.900/2009, onde sua utilização é feita apenas de forma 

excepcional, justificado na segurança, possibilitando o ato processual com diminuição do 

risco, bem como dos gastos públicos.  

Sua análise mostra-se de extrema relevância, já que envolve um ato de grande 

expressão para a instrução processual. Contudo, não obstante esta ferramenta de interrogatório 

seja uma exceção aos princípios, onde réu é atendido na presença do juiz, interroga-lo por 

meio da videoconferência merece extraordinária atenção, tendo em vista à função da 

problemática que conduz à asserção. 

Diante o breve exposto acima, será tratado o tema de forma mais aprofundada em 

cinco capítulos.  

O primeiro traremos a base da legislação brasileira em que autoriza a aplicabilidade do 

Interrogatório por meio de Videoconferência, sua natureza jurídica e finalidade. 

No segundo, a Videoconferência de fato, bem como sua forma, lugar e validade dentro 

do processo. 

Em seguida, no terceiro capítulo, será exposto em qual momento processual pode-se 

realizar tal método. 

Já, no quarto, conterá os aspectos e suas diferentes visões a respeito, onde estudiosos e 

pessoas do meio discutem tal procedimento em opiniões divergentes. 

E, por fim, o quinto e último capítulo, abordará a responsabilidade do Estado diante 

este processo, suas vantagens, quais custos são reduzidos e a agilidade processual que se tem 

por meio deste sistema tão eficaz.   

Ademais é muito importante frisar que o Código de Processo Penal (CPP) ainda é 

muito omisso quanto ao processo de aperfeiçoamento que se instaura e caminha no contexto 
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jurídico por inteiro, não existindo assim, nenhum meio expresso em aprovar ou desaprovar 

determinada forma de interrogar, o que nos permite colocar em plena atividade a 

videoconferência. 
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1   INTERROGATÓRIO DO RÉU NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 
Muito se discute a respeito do leque de formas mais atuais que nosso ordenamento 

jurídico traz de para se fazer caminhar um processo. E no caso em questão estamos falando da 

fase processual em que o réu é interrogado. 

O interrogatório tem como característica um ato público e personalíssimo, em que só o 

acusado pode ser interrogado, em que ninguém, em hipótese alguma, poderá fazer tal 

procedimento em seu lugar. 

É um ato privativo de liberdade, que a partir de 2008 as partes podem sugerir algumas 

perguntas para o juiz fazer ao acusado, para esclarecer situações. Tal ato continua privativo do 

juiz, em que o ato oral deve ser verbal, tanto com as perguntas quanto com as respostas, com 

exceção para o surdo e mudo, conforme trazido em tela, em seu artigo 192 do CPP: 

 
Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito 
pela forma seguinte: 
I - Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá 
oralmente. 
II - Ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por 
escrito. 
III - Ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo 
modo dará as respostas. 
Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no 
ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. 
 

Para que isso torne corpo e entendimento, não se pode deixar de expor duas formas de 

abordagem do tema interrogatório. 

BONFIM1 define o interrogatório expondo: 

 
Chama-se interrogatório o ato processual conduzido pelo juiz no qual o 
acusado é perguntado acerca dos fatos que lhe são imputados, abrindo-lhe 
oportunidade para que, querendo, deles se defenda (incidindo, nesse caso, o 
direito constitucional ao silêncio, que não pode ser tomado como prova 
contra o réu). (2009, p. 341) 

 

O interrogatório é um ato judicial, presidido pelo juiz, em que se indaga ao acusado 

sobre os fatos imputados contra ele, advindo de uma queixa ou denúncia, dando-lhe ciência, 

ao tempo em que oferece oportunidade de defesa”. (FIOREZE2, 2011, P. 109) 

                                                           
1 BONFIN, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 34. 
2 FIOREZE, Juliana. Video conferência no processo penal brasileiro. 2ª Ed. Curitiba: Juruá, 2009, p.109.  
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Como vê-se, ambos os conceitos abordam o direito de autodefesa, direito este, 

garantido pela Constituição Federal de 1988, trazida no art. 5º, inciso XIII, relatando “que o 

preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e do advogado”, ou seja, ele detém o direito de 

permanecer calado. 

E, também, o Código de Processo Penal inseriu o assunto interrogatório do réu, como 

um meio de prova. Esse assunto está contido em seu Título VII, Capítulo III, isto é, meio pelo 

qual o réu pode defender-se em frente ao juiz. 

Via de regra, o interrogatório é realizado por meio da presença física entre o juiz e o 

réu. Porém, com as mudanças e atualizações em que a sociedade vem passando, trazidas, 

principalmente, por toda essa evolução tecnológica e a necessidade da sociedade em adaptar-

se às mesmas, surgiu o interrogatório por meio da videoconferência, como uma exceção à 

regra e ao sistema brasileiro. 

Com isso, pode-se afirmar que esse método se torna mais flexível ao andamento 

processual brasileiro, tendo em vista que excluem alguns fatos e/ou acontecimentos que 

poderiam causar qualquer adiamento no interrogatório. 

 
1.1 Natureza Jurídica 

 
Muito se questiona a respeito da natureza jurídica do interrogatório, pois alguns 

estudiosos o veem como defesa enquanto outros como prova. 

O interrogatório é o ato processual no qual o acusado tem a chance de apresentar, 

oralmente, a sua versão dos fatos que lhe são imputados.  

Nessa fase, o acusado pode confessar a prática delituosa, aduzir a versão diversa 

apresentada pela outra parte e pode silenciar-se sobre o que lhe for perguntado, sem que seja o 

mesmo prejudicado a si e sua defesa ou ainda que constitua elemento de formação de 

convicção do juiz. 

O interrogatório esta correlacionado aos modelos processuais penais adotados em cada 

período histórico, que podem ser sintetizados por três matrizes: inquisitório, acusatório e o 

misto. 
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Cremasco e Januário3, trazem uma explicação inicial e conceitual a respeito de meio 

de defesa e meio de prova: 

 
Entende-se como meio de defesa um direito fundamental de todo cidadão 
brasileiro e está previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV. 
O direito de defesa tem como finalidade afastar a desigualdade processual, 
dá ao réu a oportunidade de se igualar ao autor. Meios de defesa nada mais 
são, então, do que os modos utilizados pelo réu para produzir fatos ou 
deduzir argumentos que visam destruir a pretensão do autor. 
Já, o meio de prova, é toda atividade das partes, terceiros e até magistrados 
com a finalidade de comprovar a veracidade de uma afirmação. É tudo 
quanto possa ser utilizado para demonstração da verdade buscada no 
processo. São os instrumentos utilizados para comprovação ou não da 
veracidade do que foi afirmado. (2009, p. 5) 
 

No modelo inquisitório, o interrogatório é inegavelmente meio de prova, o que pode 

ser depreendido da sua finalidade, já que busca implacável da verdade real, e das técnicas 

adotadas em tal modelo, inclusive com a aplicação de tortura para a obtenção de confissão do 

acusado.  

Nos demais modelos acusatório e misto, há uma divisão doutrinaria quanto a natureza 

jurídica do interrogatório, se meio de prova ou de defesa. 

Ainda nesta mesma linha, ambos trazem: 

 
Quem entende que o interrogatório é meio de prova argumenta, inicialmente, 
a disposição deste instituto entre os meios de prova no Código; ademais o 
objetivo do interrogatório é provar, a favor ou contra o réu, pois esse 
apresenta ao julgador elementos que podem ser utilizados na apuração da 
verdade, seja pelo confronto com as provas existentes, seja por 
circunstâncias e particularidades das próprias informações restadas. 
Defendem essa corrente doutrinadores tais como Mirabete e José Frederico 
Marques. (2009, p. 5) 
O interrogatório considerado como meio de defesa tão somente o faz por 
considerar esse ato a concretização de um dos momentos do direito da ampla 
defesa, constitucionalmente assegurado, qual seja, o direito de autodefesa, na 
forma de direito de audiência. Defendem os mestres desse posicionamento 
que é o réu é o próprio advogado de si mesmo, é a natureza que pugna pela 
conservação de sua liberdade e vida, que fala perante juízes que observam 
seus gestos e emoções. Cita-se como defensores aqui Fernando Capez e 
Fernando da Costa Tourinho Filho. (2009, p. 5 e 6) 

 
As opiniões sobre tal questão são diversas, alguns doutrinadores como o Tourinho 

Filho, em sua obra Processo Penal, ao qual sustenta a tese de que o interrogatório é um meio 

                                                           
3 CREMASCO e JANUÁRIO, 2009. Disponível em <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/artic 
le/view File/1422/1358> Acesso em 10 de julho de 2017. 
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de defesa, devido ao direito do silencio; alegando ainda que se fosse o interrogatório um meio 

de prova, seria exigido na lei da imprensa e nos crimes eleitorais. 

Ainda, Cremasco e Januário trouxeram em seu trabalho, “que para alguns 

doutrinadores, a maioria atualmente, o interrogatório tem natureza mista, sendo um meio de 

prova e de defesa. Defendem que no momento em que o acusado oferece sua versão dos fatos, 

já apresentam sua prova. Seguem essa linha Vicente Grecco Filho”. (2009, p. 6) 

Adalberto Camargo Aranha entende que o interrogatório é um meio pelo qual o 

acusado pode dar ao Juiz Criminal a sua versão dos fatos que lhe foram imputados pelo 

acusador e que por outro lado é a oportunidade em que o magistrado possui para conhecer 

pessoalmente aquele em que será julgado. 

Diz, ainda, que representa uma das facetas da ampla defesa, que se completara com a 

defesa técnica que será apresentada pelo advogado do acusado. 

No livro Processo Penal parte geral, de Alexandre Cebrian Araújo Reis e Victor 

Eduardo Rios Gonçalves, apontam que o interrogatório tem natureza mista, e que se trata de 

um ato personalíssimo do réu, ato oral e um ato não sujeito a preclusão, ou seja, o acusado 

pode ser interrogado a qualquer tempo, até o transito em julgado da sentença. 

Até o ano de 2003, o Código de Processo Penal via o interrogatório como um ato 

exclusivo do Juiz, no qual os únicos sujeitos atuantes eram o magistrado e o interrogando, 

sendo assim não havia a possibilidade da defesa ou acusação fazerem perguntas para o réu, 

não sendo necessária a presente ao ato processual. 

Neste mesmo ano foi criada a lei 10.7492/03, que trouxe em seu bojo a elaboração de 

perguntas pelo Parquet e pela defesa, agregando a ampla defesa e o contraditório. Essa 

mudança reforçou o caráter defensivo do interrogatório, determinando a obrigatoriedade da 

presença da defesa técnica ao ato processual. 

 
1.2 Finalidade do Interrogatório 

 
O interrogatório tem por fim garantir a ampla defesa e o contraditório, sendo o 

momento adequado para que possa apresentar ao julgador a sua versão dos fatos, podendo 

negar ou admitir os termos da acusação ou, ainda, apresentar versão diversa do tratado na 

denúncia. 

                                                           
4 CREMASCO e JANUÁRIO, 2009. Disponível em <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/artic 
le/view File/1422/1358> Acesso em 10 de julho de 2017 
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Nessa fase processual, o juiz tem a oportunidade de analisar o grau da veracidade dos 

fatos e informações por ele prestadas, assim como a conduta e postura do réu, além de avaliar 

o seu arrependimento quanto aos fatos. 

A finalidade do interrogatório é tríplice e é facultado ao magistrado o conhecimento 

do caráter, da índole e dos sentimentos do acusado. 

Com isso, o magistrado verifica as reações do acusado dando a ciência de que os autos 

encerram contra ele. Isto ao entendimento do Magistério de Espínola Filho conforme o 

Djalma Eutimio de Carvalho em seu curso de Processo Penal. 

Pode o réu, como forma de exercício da autodefesa, quedar-se silente circunstância 

que não pode pesar em seu desfavor, nos termos do artigo 5, LXIII, da Constituição Federal. 

Assim, tem ele o direito de não responder a qualquer pergunta do juiz, o qual não 

advertira o acusado de que o silencio poderá ser interpretado em seu desfavor. 

A renúncia ao direito de se manifestar perante o juiz, por se tratar de direito 

personalíssimo, não pode se dar por petição nos autos devendo se designar audiência para 

tanto, intimando- se pessoalmente o acusado para o ato, o qual estará precluso caso deixe o 

acusado de comparecer injustificadamente.  

A não realização do interrogatório constitui causa de nulidade absoluta nos termos do 

art. 564, III, e, do CPP. 

O artigo 564 do Decreto Lei n. 3.689 de 03 de outubro de 1941 dispõe: 

 
A nulidade ocorrera nos seguintes casos:  
I- Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 
II- Por ilegitimidade da parte; 
III- Por falta das formulas ou dos termos seguintes: 
a) A denúncia ou queixa e a representação e, nos processos de 
contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante 
b) O exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, 
ressalvado o disposto no Art. 167; 
a) A nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao 
ausente, e de curador ao menor de 21 anos; A intervenção do Ministério 
Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos dá intentada pela 
parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública; 
b) A citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando 
presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa; 
c) A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com 
o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri; 
d) A intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, 
quando a lei não permitir o julgamento à revelia; 
e) A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, 
nos termos estabelecidos pela lei; 
f) A presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri; 
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g) O sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua 
incomunicabilidade; 
h) Os quesitos e as respectivas respostas; 
i) A acusação e a defesa, na sessão de julgamento; 
j) A sentença; 
k) O recurso de oficio, nos casos em que a lei o tenha estabelecido; 
l) A intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de 
sentenças e despachos de que caiba recurso; 
m) No Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quórum 
legal para o julgamento; 
IV - Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 
Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou 
das suas respostas, e contradição entre estas.  

 
Em suma, compreende ao réu expor sua a personalidade, transmitir a sua versão do 

acontecimento, de forma sincera ou tendenciosamente o inculpado, com a menção dos 

elementos em que o ultimo dispõe ou pretende dispor para convencer da idoneidade de sua 

versão. 
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2 ANÁLISE DE CORRELATOS 
 

Este capitulo tem por objetivo apresentar fundamentações teóricas do Interrogatório 

por videoconferência, baseado com artigos científicos publicados em grandes revistas. 

Existem vários trabalhos nessa mesma linha de pensamento, o primeiro artigo a ser 

abordado tem como título a Implantação do Interrogatório por videoconferência no Brasil à 

luz de princípios constitucionais uma análise do período de janeiro de 2009 a outubro de 

2015, tendo como autores do trabalho DOROTEU, Leandro Rodrigues e BEZERRA COSTA, 

Leonilde, o posicionamento de ambos é positivo e favorável a implantação, e a todo momento 

dando argumento de constitucionalidade do sistema eletrônico. 

Já o segundo trabalho, tendo como título Interrogatório por videoconferência, feito 

pelo operador do direito, AGOSTINHO, Bruno Prudêncio, no ano de 2009, logo após a 

promulgação da lei 11.900/2009 e a reforma do Código de Processo penal, vem arguindo os 

pros e contra do sistema eletrônico, alegando a inconstitucionalidade, alegando aferição aos 

princípios constitucionais. 

 

RESUMO: IMPLANTAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA NO 

BRASIL À LUZ DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS UMA ANÁLISE NO PERÍODO 

DE JANEIRO DE 2009 A OUTUBRO DE 2015 

O autor transcreve que, uma das atividades que tem custo mais alto para o Estado 

brasileiro é a persecução penal, dentre esses recursos a escolta e o transporte de presos que é 

uma quantia considerável e que poderia ser evitada ou ter outro fim. 

Apontando que o ordenamento jurídico contemplou duas formas de se evitar os gastos 

com as escoltas de presos, uma delas seria a realização das audiências nos estabelecimentos 

penais, e a outra, uma possibilidade da inovação tecnológica, a audiência por 

videoconferência, no que consiste em um sistema novo, onde o acusado e o juiz se 

comunicam por meio de áudio e vídeo, sendo que o primeiro fica adstrito à casa prisional e o 

segundo preside a audiência no fórum. 

Nos últimos tempos, tem ocorrido grandes avanços tecnológicos no mundo jurídico, e 

um deles está sendo a implantação do interrogatório online por videoconferência, pelo qual 

está se trazendo mudanças que se faz necessárias para o desenvolvimento do direito, da justiça 

e da sociedade. Além do avanço do interrogatório o autor traz pra junto do seu trabalho, 

outros avanços no ramo do direito que possibilita a prestação de um serviço jurisdicional mais 
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eficaz, e a título de exemplo cita as câmeras de segurança nas ruas, sistema automático de 

identificação de impressões digitais, o exame de DNA, o processo digital, a internet nas 

pesquisas jurisprudenciais, entre outros.  

Contudo, grandes mudanças, causam discussões no campo jurídico, seja doutrinaria, 

ou jurisprudencial. Sendo assim, a videoconferência está provocando diversas discussões 

doutrinarias e jurisprudenciais, atreladas ao conflito entre os direitos fundamentais do 

indivíduo, a gestão de ordem pública, sobretudo do sistema prisional.   

Desta forma, foi analisado os princípios constitucionais, que são os fundamentos que 

alicerçam a legislação, podendo estar de forma explicita, ou seja, expresso na ordem jurídica, 

e a implícita segundo uma dedução logica. Conforme Jose Afonso da Silva, os princípios são 

ordenações que irradiam e imantam os sistemas de normas. 

Será destacado alguns princípios relevantes e arguidos pontos relevantes para a 

contextualização: começando com o princípio do devido processo legal, que é entendido 

como o princípio maior, fundamental, que norteia o ordenamento jurídico brasileiro, a qual 

engloba todos os outros princípios processuais, a exemplo o princípio da ampla defesa, do 

contraditório, da prova licita, e do juiz natural. Encontra-se amparado pelo Art. 5º, inc. LIV, 

da Constituição Federal de 1988, que transcreve que ninguém sera privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal, visando garantir as partes que o processo se 

desenvolva na forma estabelecida em lei. Tal princípio, divide-se em duas categorias, que no 

caso é o devido processo material e o devido processo legal, formal e processual. 

O segundo abordado, é o princípio do contraditório, que está consagrado no Art. 5º, 

inc. LV, da Constituição Federal de 1988, aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados gerais são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes, tratando de uma garantia fundamental de justiça. No 

processo penal a efetiva contrariedade aos termos de acusação é imperativa para se atingir os 

objetivos jurisdicionais, que só é possível com a absoluta paridade de armas conferidas a 

parte. Tendo assim, pelo princípio da contrariedade, o réu, o direito de conhecer a acusação a 

ele imputado e de contraria-la, evitando que venha a ser condenado sem ser ouvido, ou ainda 

tenha qualquer cerceamento ao tentar trazer provas relevantes á juízo. 

Há uma corrente doutrinaria, que entende a necessidade de informação e a 

possibilidade de reação, como elementos básicos e essenciais do contraditório, que deverá ser 

exercido de forma plena durante o processo. Outra corrente doutrinaria, vai além do simples 
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fato de entender que tem esses elementos essenciais, trazendo mais um elemento para compor 

o contraditório, o direito de influência, ou seja, participar do processo e influir nos seus 

rumos. 

Passando assim, o juiz a ser destinatário da garantia, não apenas como seu cuidador, 

mas sendo submetido ao seu disposto.  

Partindo para outra banda, um princípio visto como sinônimo do contraditório, tende o 

da ampla defesa, o direito do acusado, tendo o Estado o dever de colocar isso em pratica, e 

proporcionar a todo acusado condições para o pleno exercício de seu direito de defesa, 

possibilitando o acusado a demonstrar elementos que julga ser necessários para o 

esclarecimento da verdade. 

Segundo o operador de direito Grego filho, afirma que o princípio da ampla defesa é 

construído com alguns elementos, o de ter conhecimento claro da imputação, o poder de 

apresentar alegações contra a acusação, o poder de acompanhar a prova produzida e fazer a 

contraprova, o de ter defesa técnica de advogado e por fim o último elemento é o poder de 

recorrer de uma decisão desfavorável ao acusado. Esse princípio tem um grande efeito no 

Processo penal, pois é ele que norteia a aplicação das regras infraconstitucionais, acarretando 

a salvaguarda dos preceitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 

O autor entende que o Interrogatório consiste no ato pelo qual procede o magistrado á 

oitiva do réu acerca da imputação que lhe é dirigida, conceituando-se assim, como um ato 

personalíssimo do acusado de infração penal, em denúncia ou queixa, realizado diante ao juiz 

parar analisar a ação penal. 

O mesmo traz que o interrogatório tem diversas formas e vem trazendo a possibilidade 

do interrogatório por videoconferência, ou tele audiência, como chamada por alguns 

doutrinadores, apontando os diversos avanços que esse tipo de interrogatório trará ao Estado, 

sem colidir com os princípios do devido processo legal, o princípio do contraditório e a ampla 

defesa que ao contrário de algumas correntes doutrinarias afirmam, de que a implantação do 

sistema por videoconferência está ferindo os princípios da Constituição Federal, fica provada 

que os princípios e a videoconferência estão de comum acordo e andando juntos, atrelados, já 

que, os princípios abordados tem como finalidade o cumprimento devido do processo, a 

garantia de defesa  e o esclarecimento legal da verdade real, e o interrogatório online tem por 

finalidade não apenas o baixo custo para o Estado na transportação dos réus, mas também 
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para que as audiências sejam realizadas, e seja proporcionado as condições necessárias de 

exercer o pleno direito. 

O autor trata a videoconferência com a mesma linha de pensamento do Karam, que 

entendem que a videoconferência é um conjunto de um aparelho televisor ou projetores, 

ligados ao sistema das câmeras, e a reprodução de áudio. Relata que conforme as suas 

pesquisas feitas, o primeiro caso de interrogatório por videoconferência no Brasil, ocorreu em 

Campinas em 1996, feito pelo Excelentíssimo Juiz Dr. Edson Aparecido Brandão, utilizando 

o e-mail para se comunicar com o acusado na prisão, mediante perguntas da parte do juiz, e 

resposta do réu por meio da digitação, e foi presenciado pelo defensor público destinado ao 

acusado e outro para acompanhar o juiz no fórum, ou seja, um estava na prisão junto com o 

acusado, e outro estava acompanhando o magistrado para a garantia do devido processo legal, 

para que nenhuma obscuridade tenha o procedimento. 

Evidentemente o ato do magistrado casou um tumulto sobre a inconstitucionalidade do 

interrogatório utilizado, nesse momento o governador do Estado de São Paulo da época, 

sancionou uma lei (11.819/05), que previa a utilização da videoconferência de réus presos, 

com o fim de tornar célere o tramite processual, porém, mesmo com esta lei, a discussão se 

essa forma de interrogatório era constitucional ou infraconstitucional, devido a uma decisão 

do Supremo Tribunal Federal, que alegava estar violando o Art. 22 da Constituição Federal de 

1988, então foi promulgada outra lei (11.900/09), ao qual trouxe ao Brasil a possibilidade de 

se realizar os atos processuais penais do interrogatório e da oitiva de testemunhas mediante o 

sistema de videoconferência.  

A lei foi um marco historio, um começo de tecnologias que trouxe uma grande 

evolução para o direito, apesar de ser discutido até os dias atuais sobre a sua 

constitucionalidade de fato.  

O levantamento de pesquisa do autor, do ano de 2009 até 2015, teve de contrapartida a 

observação preliminar de manifestações da doutrina e da jurisprudência, relacionado a lei nº 

11.900/09. 

Destarte, no período de 2009 a 2015, como tema videoconferência, foi verificado a 

existência de 55 acórdãos do Supremo Tribunal Superior de Justiça, 5 acórdãos do Supremo 

Tribunal Federal, e que apenas 8 do STJ foram analisados o mérito da designação da 

audiência de instrução, bem como o interrogatório do acusado por videoconferência. Nos 

demais acórdãos do STJ e em alguns do STF não foi questionado essa possibilidade, pois, 
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apontam que a o pedido foi feito antes da promulgação da lei do Interrogatório por 

videoconferência. 

Por fim, o autor deu seu posicionamento da implantação do interrogatório por 

videoconferência, que no ponto de vista dele representa uma maneira de convencimento do 

juízo, ao ser utilizado como meio de prova, e para o réu, representa uma defesa, um jeito de se 

defender e garantir o direito ao contraditório e ampla defesa. 

A respeito da pesquisa dele diante os Tribunais e os princípios constitucionais, os 

operadores do direito, magistrados, não vê a lei (11.900/09) ferir os princípios do 

contraditório, ampla defesa, devido processo legal, apenas merece um pouco de atenção para 

o caso que for utilizado, para que não tenha obscuridade e o ato anulado. 

 

CRITICA: 

O autor do trabalho deu um posicionamento positivo da implantação do sistema 

interrogatório por videoconferência, onde ao decorrer do trabalho abordou se há ou não a 

inconstitucionalidade da lei promulgada, explicando os princípios e a finalidade do novo 

sistema, que estão interligados, em plena harmonia, sem controvérsias, não restando dúvidas 

sobre a eficácia e celeridade e diversas vantagens e avanços para o mundo jurídico e a 

sociedade. 

 

RESUMO: INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA 

O presente trabalho escrito pelo autor, tem como finalidade apontar a possibilidade e 

constitucionalidade da videoconferência no âmbito jurídico, fundamentando-se nos princípios 

constitucionais. O ponto de vista do mesmo é de que o interrogatório não é um meio de prova, 

mas sim, meramente meio de defesa, já que o acusado passou a ser o sujeito principal, com o 

fim de que, seja assegurado o exercício do direito da ampla defesa, para que a persecução 

criminal seja norteada por preceitos fundamentais constantes no texto constitucional e regida 

por padrões normativos que limitam o poder punitivo que o titular é o Estado. 

Ao decorrer do trabalho o autor traz diversas correntes da natureza jurídica do 

interrogatório, a de que se trata de meio de prova, a que é um meio de defesa, e a mais 

utilizada pelos operadores e entendidas, o meio misto, onde é considerada tanto prova, como 

defesa, mas nesse trabalho o autor da continuidade com a corrente que entende que o 

interrogatório é um meio de defesa, resguardando todas as garantias do sujeito. 
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O direito de presença, é pouco argumentado, mas o no caso desse autor, ele fez 

questão de abordar, que é o direito do réu acompanhar todos atos processuais. 

O autor diz no referido trabalho que, o clamor social jamais deveria nortear a atuação 

do legislador, bem como do operador do direito, visto que a lei é a razão livre da paixão, ou 

pelo menos deveria ser, mas em um Estado democrático, o papel desempenhado pelos 

cidadãos, quando se é necessário, manifestam grande insatisfação e muitas cobranças ao 

Poder Público exigindo soluções.  

Uma das maiores insatisfações diante dos autores públicos, e que recai ao Poder 

Público, é a falta de segurança pública, que aumenta ainda mais a pressão em busca de 

soluções, onde surge a cobrança das nossas leis vigentes, como a briga pela reforma do 

Código Penal, Processual Penal, e da Constituição Federal em busca da tão sonhada paz 

social. 

Diante desse problema, a tecnologias começaram a ser inseridas ao Poder Judiciário, 

para dar uma maior celeridade, introduzindo o processo digital, as precatórias e rogatórias, 

sendo assim a realização dos atos processuais a distância, e incluindo em alguns casos o 

interrogatório. 

O mesmo também abordou a lei 10.792/03, onde surgia a possibilidade do 

interrogatório do acusado preso, fosse feito no presidio que estivesse instalado, para garantia 

do juiz, e a presença do defensor e a publicidade do ato. Tal lei desencadeou muitas 

discussões, já que a prisão não era um ambiente seguro para a instalação do juiz e dos 

defensores estar. 

Nesse sentido foi criada no mesmo ano a lei 11.900, que fez algumas alterações na lei 

anterior e seus artigos e inseriu alguns parágrafos nos artigos modificados, trazendo a 

previsão da realização do interrogatório por meio eletrônico. Porém antes de se dar início a 

inovação da videoconferência como meio de interrogatório, já se discutia a 

inconstitucionalidade dos artigos trazidos pela lei citada, apontando violação aos princípios da 

ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, uma vez que o local era improprio para 

a realização da audiência, ferindo a autodefesa do acusado. O artigo 792 do Código Penal, 

previa que os atos processuais ocorreriam em regra, nas sedes de juízos ou tribunais, salvo em 

alguns casos que poderia ser realizada na casa do juiz ou em outra casa por ele especificada, e 

fosse pública. Ante o artigo e os magistrado entendo como sendo inconstitucional e não tendo 

nenhum amparo legal. 
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Por outra banda, alguns doutrinadores visavam o que esta lei poderia trazer de 

benéfico para o Estado, e chegaram a conclusão da celeridade, baixo custo para o Estado e 

uma maior segurança, tanto para o recluso, como para a sociedade. Esses argumentos deram o 

respaldo que era necessário para arguir essa possibilidade. 

Após a mudança no Código de Processo Penal, a aplicação do sistema foi mais aceita. 

No ano de 2009, foi promulgada uma nova lei, a 11.900, que trazia o interrogatório por 

videoconferência para dentro do bojo processual. 

De fato, ainda se é discutido a acerca da constitucionalidade da modalidade diante os 

princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. 

Sendo assim, após a reforma do artigo 185 do Código de Processo Penal, o parágrafo 

1º passou a trazer a previsão legal do interrogatório por videoconferência, dispondo que o 

interrogatório do acusado recluso, será em regra no estabelecimento prisional, desde que 

garantido a segurança do juiz, membro público, dos auxiliares bem como a presença do 

defensor e da publicidade do ato. 

A hipótese desse procedimento só será utilizada se comprovada a existência de 

segurança das partes na prisão em que o acusado se estabelecer. Caso a segurança dos 

mesmos, não seja garantida, o interrogatório deverá ocorrer em juízo. 

No meio do trabalho o autor arguiu uma pergunta: “Qual presidio brasileiro oferece 

segurança? “, e ele mesmo responde: “Nenhum”, argumentou que, trata de letra morta, e que 

os interrogatórios continuarão a serem realizados no fórum, pois o artigo deixa claro que 

deverá ser em um ambiente seguro, sem falhas, e em um cárcere privado, a qualquer momento 

poderá ocorrer uma rebelião, já que a ida ao presidio de algumas autoridades, poderá ser visto 

como uma provocação do Poder judiciário para com os presos. 

Sendo assim, a lei nº11.900/09 trouxe algumas hipóteses, mas que ainda estão sendo 

discutidas, pois apenas conseguem se fundamentar no baixo custo para o Estado, com os 

transportes e a garantia da segurança da sociedade, evitando eventuais fugas dos acusados e, 

por fim, a celeridade do processo. 

No final do trabalho, o autor finalmente abordou as hipóteses do interrogatório, pelo 

qual são elas: a indispensabilidade de que a decisão que será usada a videoconferência seja 

fundamentada em uma das hipóteses ensejadas nos incisos I e IV do dispositivo, a intimação 

previa das partes, com 10 dias de antecedência à realização do ato, devendo ser comprovado a 
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justificativa de adoção do interrogatório, e caso não demonstre ser o suficiente, é nula, por 

ausência de fundamentação na decisão. 

O autor conclui o trabalho enfatizando as vantagens que essa média excecional trará 

como resultado ao Estado, celeridade ao ato processual e maior segurança para a população, 

evitando o risco de fuga do custodiado. Mas apesar disso se demonstra um tanto relutante com 

a medida falando da inviabilização do exercício pleno do direito de defesa, bem como 

impossibilidade ao acusado o acesso ao juiz real, como lhe é conferido pelo texto 

constitucional, que para o mesmo representa uma ofensa ao direito de audiência, presença e 

patente violação ao princípio do juiz natural. 

Quanto a constitucionalidade do sistema eletrônico, ao entendimento do mesmo, trata-

se de inconstitucionalidade material, ferindo o princípio da ampla defesa e contraditório, a 

publicidade dos atos processuais, o desrespeito com devido processo legal, já que a prisão não 

traz segurança para a pratica do interrogatório e nem comporta essa atividade, sendo segundo 

ele inadmissível a aplicação. 

 

CRITICA: 

O referido trabalho abordou todos os pontos discutidos desde quando se cogitou a 

possibilidade da implantação da videoconferência para acusados presos, abordando os 

princípios constitucionais, as hipóteses cabíveis, as vantagens a serem colocadas em pratica, e 

fez uma argumentação contraria e negativa da modalidade, arguindo as 

inconstitucionalidades. 

 

CONSIDERAÇÕES DA ANALISE DOS TRABALHOS CORRELATOS 

Diante os trabalhos analisados minuciosamente percebem-se que ambos autores 

seguiram o mesmo foco, um procurou se aprofundar nos princípios constitucionais e dando 

ênfase na constitucionalidade do sistema eletrônico, agregando pesquisas feitas diante das 

decisões dos tribunais, já o outro autor, se aprofundou na parte histórica, falando da 

viabilidade da implantação do sistema por meio de videoconferência. 

A diferença é que o autor Doroteu é a favor que seja feita a implantação, tem uma 

visão de que haverá melhorais e uma maior segurança se o interrogatório ocorrer diante dos 

aparelhos. 
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Agostinho, demonstra-se relutante com a possibilidade de se colocar em pratica, tem 

um ponto de vista diferente, assim como grandes doutrinadores, eles visam a 

inconstitucionalidade matéria, o ferimento aos princípios da ampla defesa e contraditório, da 

publicidade, e do devido processo legal. 

Diante isso, entende-se que essa forma de interrogatório por videoconferência, onde o 

acusado será interrogado dentro de uma sala apropriada na penitenciaria, virtualmente pelo 

juiz que estará no fórum, juntamente com defensores, após ser entendido e comprovado a 

impossibilidade do acusado comparecer em juízo, ou que trará insegurança pública, é uma 

grande inovação, que tem meios para dar certo. 

Além do benefício que a propositura da lei traz, uma redução de gastos, com a 

condução dos acusados, com o desvio dos policiais das suas rotas, que param a segurança 

pública para fazer a transportação, a redução de gastos processuais, com precatórias, 

rogatórias, ofícios, e sem contar a celeridade processual. 
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3 INTERROGATÓRIO DO RÉU 
 

A fase de interrogatório é a parte pelo qual no Processo Penal o juiz questiona ao 

acusado a respeito da acusação em que lhe é dada, ou seja, sobre o fato objeto dado no 

processo e sobre os dados da sua qualificação pessoal. 

O interrogatório é trazido nos artigos 185 a 196 do Código de Processo Penal. 

Vejamos explicação através de um material5 da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de 

Goiás: 

Conteúdo: O interrogatório será constituído por duas partes (art.187, CPP):  
(1ª) Versará sobre a pessoa do acusado (interrogatório de classificação)  
(2ª) Trará questões sobre os fatos apurados (interrogatório de mérito)  
Exceções: � Havendo mais de um acusado, serão interrogados 
separadamente (art.191,CPP) � Se o interrogando for surdo, as perguntas 
serão apresentadas por escrito e respondidas oralmente (art. 192, I, CPP) � 
Se o interrogando for mudo, as perguntas serão feitas oralmente e 
respondidas por escrito (art.192,II, CPP). � Mas, se o interrogando for 
surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo 
serão dadas as respostas (art. 192, III, CPP). � Nestas hipóteses, se o 
interrogando não souber ler, muito menos escrever, intervirá no ato, como 
intérprete, pessoa habilitada a entendê-lo (art. 192, parágrafo único, CPP). 
Do mesmo modo, se quando o interrogando não falar o idioma oficial de 
nosso País, caberá um intérprete ser capaz de entendê-lo. (art. 193, CPP) � 
Se o interrogando não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal 
fato será consignado no termo (art. 195, CPP).  
Em quaisquer das exceções expostas acima, o não acatamento ferirá o 
principio da ampla defesa, direito constitucional assegurado.  
Ausência de interrogatório no curso da ação: há dois posicionamentos, a 
nulidade relativa a nulidade absoluta. Este último é prevalecente, pois que 
viola a ordem constitucional da ampla defesa.  
4. DAS PROVAS EM ESPÉCIE  4.1 – Interrogatórios do réu  4.2 – 
Confissão  4.3 – Reconhecimento de pessoas e coisas  4.4 – Prova 
testemunhal  4.5 – Perguntas ao ofendido e acareação  4.6 – Documentos  
4.7 – Perícia em geral 4.8 - Indícios   
Interrogatório do réu menor: Juntamente com o Código Civil, ou seja, que 
trata a maioridade de 18 anos de idade, portanto, para fins de interrogatório, 
se menor de 18 anos proceder-se-á na presença de curador. � - A Lei 
11.900/09 prevê o interrogatório por meio de videoconferência em 
determinadas hipóteses, além da realização do aludido ato processual 
(interrogatório) em sala própria no estabelecimento prisional. � - A presença 
do acusado em interrogatório – e também em audiência -, como regra, não é 
obrigatória, ressalvadas as hipóteses em que seja necessária a sua 
identificação física. � - O acusado será interrogado diretamente pelo juiz e, 

                                                           
5 Trabalho com base nas referências: TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal 
Comentado (arts. 1º a 393), 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010; e ISHIDA, Valter Kenji. Processo Penal. São 
Paulo: Atlas. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vT7ukO-
SV74J:professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17363/material/4%2520DAS%2520PROV
AS%2520EM%2520ESP%25C3%2589CIE.pdf+&cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em 01 de outubro 
de 2017  
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no final, será permitida a intervenção das partes (art. 188, CPP); � - 
Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para as alegações orais das 
defesas serão considerados individualmente (art. 403, § 1º, CPP); � - 
Assistentes técnicos para apreciação da perícia oficial � - O Ministério 
Público, o assistente de acusação, o ofendido, o querelante e o acusado 
poderão indicar assistente técnico. � - Não se exige que as partes indiquem 
assistentes periciais e requeiram os esclarecimentos técnicos em audiência 
por ocasião da defesa escrita. Ao contrário, a lei determina que tais 
providências devem ser requeridas com pelo menos 10 dias de antecedência 
da audiência (art. 159, §§ 4º e 5º, CPP). 
CONFISSÃO- Art. 197 a 200  
Confissão: É a aceitação pelo réu da acusação que lhe é dirigida em um 
processo penal, ou seja, admissão por parte do acusado da veracidade da 
imputação que lhe foi feita pelo acusador, total ou parcialmente.  
Espécies de confissão: a) simples: quando o confitente reconhece pura e 
simplesmente a prática criminosa, limitando-se a atribuir a si a prática da 
infração penal; b) Qualificada: Confirma o fato que lhes foi atribuído, 
porém, o réu opõe-se devido a um fato impeditivo ou modificativo, 
procurando uma excludente de antijuridicidade, culpabilidade ou eximentes 
de pena. P. ex. O réu confessa ter emitido cheque sem provisão de fundos, 
porém alegou que a vítima já sabia e que iria descontá-lo posteriormente; c) 
Complexa: Quando o acusa reconhece, de forma simples diversas 
imputações; d) Judicial: é a prestada pelo próprio processo, perante o 
magistrado competente, em que se busca refutar de pleno a confissão 
efetivada nos autos;  e) Extrajudicial: São aquelas produzidas no inquérito 
policial ou fora dos autos da ação penal, portanto, não são judiciais; f) 
Explicita: quando o confitente reconhece, espontaneamente e expressamente, 
ser o autor da infração. g) Implícita: Ocorre quando o autor da infração 
procura ressarcir o ofendido dos prejuízos causados pela infração.  
*Não há confissão ficta ou presumida. O silêncio não gera o efeito de 
confissão.  
Delação ou chamamento de co-réu: é a atribuição da pratica do crime por 
terceiro, feita pelo acusado, em seu interrogatório e pressupõe que o delator 
também confesse a sua participação. 
RECONHECIMENTO PESSOAS E COISAS (art. 226 a 228, CPP)  
CONCEITO: Reconhecimento de pessoas e coisas é o meio de prova pelo 
qual alguém é chamado para confirmar a identidade de outra pessoa ou de 
outra coisa com outra que viu no passado (Valter Ishida, p.129) 
NATUREZA JURÍDICA. O Código de Processo Penal o considera como 
meio de prova. REGRAS. O reconhecimento é ato formal que exige os 
pressupostos do art. 226 do CPP, ou seja, abrange não só o réu, mas também 
o ofendido e a testemunha. Trata-se de importante meio de prova 
principalmente nos crimes contra o patrimônio e contra os costumes. 
VALOR DO RECONHECIMENTO.  � Em juízo – desmoraliza a negativa 
dos réus. � Feito na fase extrajudicial – tem valor reduzido e não absoluto.  
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.  � Considerado elemento 
precário.  � Considerado como prova inominada. � Pode ser fortalecido 
pela confissão extrajudicial. � Necessidade de corroboração por outros 
firmes elementos contidos nos autos.  
RETRATO FALADO É o desenho da face do criminoso. Devido a as 
precariedade não é tido como meio de prova, mas apenas como instrumento 
auxiliar das investigações. CLICHÊ FÔNICO É o reconhecimento pela voz. 
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Como prova, é um reconhecimento de caráter precário. PROVA 
TESTEMUNHAL   
CONCEITO:   
Toda prova é uma testemunha, pois atesta a existência do fato. Porém, em 
sentido estrito, testemunha é todo estranho, equidistante das partes, chamado 
ao processo para falar sobre os fatos perceptíveis a seus sentidos relativos ao 
objeto do litígio. É convocada pelo juiz, por iniciativa própria ou a pedido 
das partes, para depor em juízo sobre os fatos sabidos e concernentes à 
causa.  
Características a) Judicialidade: só é prova testemunhal aquela produzida em 
juízo.  
b) Oralidade: deve ser colhida por meio de uma narrativa verbal prestada em 
contato direto com o magistrado e as partes e seus representantes c) 
Objetividade: a testemunha deve depor sobre os fatos sem externar opiniões 
ou emitir juízo de valor d) Retrospectividade: a testemunha deverá falar 
sobre os fatos em que assistiu e) Imediação: a testemunha deverá dizer em 
juízo aquilo que captou imediatamente por meio de seus sentidos f) 
Individualidade: cada qual prestará seu depoimento isoladamente da outra  
Características das testemunhas:   
Normalmente, são pessoas desinteressadas que narram os fatos que 
ocorreram no processo  
a) Somente será ser humano  
b) Deverá ser eqüidistante do processo, pois caso contrário caracterizará 
como impedida ou suspeita  
c) Deverá ter capacidade jurídica e mental para depor  
d) Não deverá emitir opiniões, apenas relatar o ocorrido  
e) Deverá ser convocada pelo juiz  
f) Somente irá falar sobre os fatos no processo, não se manifestando sobre 
ocorrências inúteis para a solução do litígio  
Dispensas:   
Estão dispensados o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e os afins 
em linha reta do acusado  
Proibidos:   
Pessoa que deve guardar sigilo em razão de função, ministério, oficia ou 
profissão.  
Numero de testemunhas varia de acordo com o tipo de procedimento: a) 
Procedimento ordinário: cada uma das partes poderá arrolar no máximo até 
oito testemunhas; b) Procedimento sumário: admite-se no máximo cinco 
testemunhas; c) Procedimento sumaríssimo: máximo de três testemunhas; d) 
Procedimento do Tribunal do Júri: máximo de cinco testemunhas (em 
plenário);  
Classificação das testemunhas: a) Numerarias: são aquelas arroladas pelas 
partes de acordo com o numero máximo previsto em lei b) Extranumerárias: 
ouvidas por iniciativa do magistrado c) Informantes: não prestam 
compromisso algum, portanto, haverá irregularidade se prestar algum 
compromisso d) Referidas: ouvidas pelo juiz, quando por outras partes já 
dispuseram e) Próprias: dispõem sobre o fato objeto do litígio f) Impróprias: 
prestam depoimento sobre um ato do processo, como a instrumentária do 
interrogatório, do flagrante g) Diretas: são aquelas que falam sobre um fato 
que presenciaram h) Indiretas: são aquelas que depõem sobre conhecimentos 
adquiridos por terceiros i) Antecedentes: são aquelas que depõem a respeito 
das informações relevantes por ocasião da aplicação e dosagem da pena (CP, 
Art. 59)  



31 

 

 

 

São deveres da testemunha: a) O comparecimento ao local determinado, no 
dia e hora designado, pois, o não acatamento a este, deverá caber a condução 
coercitiva b) Identificar-se: tem por obrigação de, ao inicio de seu 
depoimento, apresentando-se, com nome, idade, profissão, estado civil, 
residência, local onde exerce sua atividade profissional, etc. c) Prestar 
depoimento: ficar em silêncio poderá até configurar em crime de falso 
testemunho d) Dizer a verdade sobre os fatos: tem o dever de relatar aquilo 
que sabe ou tomou conhecimento  
Depoimento menor (Vide art. 208)  
Acareação:   
Trata-se de ato processual que, consiste em colocar face a face de duas ou 
mais pessoas que fizeram declarações substancialmente diferentes acerca de 
um mesmo fato. Poderá ser requerida por qualquer das partes ou de oficio 
pelo juiz ou autoridade policial 
DOCUMENTOS- art. 231 a 238  
CONCEITO Documento é aquilo que representa um fato (Carnelluti). É a 
coisa que representa um fato, destinada a fixá-lo de modo permanente e 
idôneo, reproduzindo-o em juízo.(vide art. 232, CPP)  
São quaisquer escritos, instrumentos ou papeis públicos ou particulares. É 
coisa que representa um fato, destinada a fixá-lo de modo permanente e 
idôneo, reproduzindo em juízo.  
ESPÉCIES INSTRUMENTO – são confeccionados para provar 
determinados fatos. Ex.: pacto antenupcial, testamento, escritura pública. 
PAPÉIS – são documentos escritos sem a finalidade precípua de provar um 
fato, mas podem eventualmente servir como prova. Ex.: carta da namorada 
ao namorado mencionando que o mesmo não poderia ter cometido aquele 
crime. DOCUMENTOS PÚBLICOS 
São expedidos na forma prescrita em lei pelo funcionário público no 
exercício de suas funções 9escrivão, tabelião ou funcionário). Possuem fé 
pública, ou seja, fazem prova não só da forma, mas também do conteúdo 
(analogia ao art. 364 do CPC). Ex.: guia de recolhimento do IPVA serve 
como prova no caso de falsificação de documento público. Possuem 
presunção de veracidade, o que não ocorre com o documento particular 
devendo ser realizada perícia nestes se contestada a sua autenticidade. 
Podem ser objeto de incidente de falsidade (art. 145 a 148 do CPP), no caso 
de dúvida sobre a letra e firma (assinatura). DOCUMENTOS 
PARTICULARES São elaborados por pessoa que não é funcionário público. 
São aceitas as fotografias dos documentos devidamente autenticados (cópia 
reprográfica).  
Função do documento: a) Dispositivo: quando é necessário e indispensável 
para a existência do ato jurídico; b) Constitutivo: quando elemento essencial 
para a formação e validade do ato, considerado como integrante deste; c) 
Probatório: função de natureza processual  
Produção: a) Espontânea: com a exibição, juntada ou leitura pela parte; b) 
Provocada ou coacta: que se faz na forma do art. 234; c) Podem ser 
apresentados em qualquer fase do processo, exceto as hipóteses legais 
previstas no art. 231 do CPP. (vide art. 479, CPP)  
Contrafação – reprodução não autorizada.  
Na falsificação de guia do IPVA, por exemplo, o banco pode constatar que a 
autenticação não coincide com a do banco. O perito dificilmente teria 
condições de concluir a contrafação.  
PERÍCIA EM GERAL – art.158 a 184  
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CONCEITO: “Perícia é o exame realizado por pessoa que tem determinados 
conhecimentos técnicos, científicos, artísticos ou precários acerca dos atos, 
circunstâncias objetivas ou condições pessoais inerentes ao fato punível, a 
fim de comprová-los” (Tourinho Filho) VINCULAÇÃO O juiz não ficará 
adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte 
(CPP, art. 182). Tal fato decorre do princípio do livre convencimento do 
juiz, ou seja, o juiz é o perito dos peritos. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA  É 
determinada pela autoridade policial (art. 6º, VII, CPP), durante o inquérito 
policial, ou pelo juiz durante a instrução criminal, a requerimento das partes 
(denúncia ou resposta à acusação), ou ainda, no final da instrução. CORPO 
DE DELITO É a prova da materialidade, ou deja, da existência do crime.  
Não se refere apenas ao corpo humano e sim a qualquer objeto a ser 
examinado pelo perito: o cadáver, o documento falso, o corpo humano no 
crime de lesão ou de estupro. EXAME DE CORPO DE DELITO (art. 158, 
CPP) CONCEITO É o meio ou o instrumento de verificação do corpo de 
delito. É a verificação do corpo de delito feita pelo perito. O CPP fala em 
vestígios de materiais deixados pelo crime. Vestígio é o rastro deixado pela 
prática do crime. � Crimes que deixam vestígio: homicídio, lesão corporal. 
� Crimes que não deixam vestígio: calúnia e difamação feitas de forma oral, 
sem qualquer tipo de gravação.  
REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. Deve ser realizado 
por perito oficial – art. 159, CPP � O perito deve ter diploma de curso 
superior. � Na impossibilidade deve ser realizado por duas pessoas idôneas 
com curso superior que devem prestar compromisso (art. 159, § 1º e 2º, 
CPP) � Peritos oficiais não prestam compromisso. � Ausência de 
compromisso é mera irregularidade. � O analfabeto não pode servir como 
perito (art. 279, CPP)  
ASSISTENTE TÉCNICO Art. 159, § 3º, CPP –  � Função – realizar crítica 
ao trabalho do perito do juiz � Poderá oferecer o seu lado � Poderá ser 
ouvido em audiência � Não há ocorrência de suspeição já que gozam da 
confiança das partes.  
IMPORTÂNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO Sua falta acarreta 
nulidade (art. 564, III, b, CPP). Pode-se recorrer à prova testemunhal quando 
os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, CPP) Ex.: cadáver jogado no 
mar. LESÃO CORPORAL  
No crime de lesão corporal grave por incapacidade para ocupações habituais 
por mais de 30 dias, o exame de corpo de delito deve ser realizado em tempo 
hábil, normalmente, logo após o trigésimo dia. Se for feito muito tempo 
depois, torna-se imprestável, não valendo como prova a simples palavra da 
vítima. AUTÓPSIA Conhecido também como necrópsia, pode ser feito 
através de uma inspeção externa ou interna. Deve ser realizada pelo menos 
seis horas depois do óbito (art. 162 do CPP). O cadáver deve ser fotografado 
na posição em que for encontrado e, desde que seja possível, devem ser 
fotografadas todas as lesões externas e vestígios do local do crime (art. 164, 
CPP). EXUMAÇÃO DO CADÁVER Significa desenterrar o cadáver. Em 
razão d respeito (havendo crime de sentimento aos mortos), deve-se proceder 
à exumação somente em caso de extrema necessidade, como é o caso de 
dúvida sobre a causa mortis. EXAME CORPO DE DELITO INDIRETO É o 
suprimento por informações paralelas, como a ficha médica ou a prova 
testemunhal ante o desaparecimento dos vestígios.  Cabe também o exame 
de corpo de delito indireto para comprovação da gravidez no caso de 
desaparecimento de vestígios. Portanto não há necessidade da comprovação 
da materialidade via exame e corpo de delito direto.  
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INDÍCIOS (art. 239, CPP)   
CONCEITO É toda circunstância conhecida e provada, a partir da qual, 
mediante um raciocínio lógico, através do método indutivo, obtém-se a 
conclusão sobre outro fato. Tal conceito é extraído diretamente da regra do 
art. 239 do CPP. A indução parte do particular e chega ao geral, ou trata-se 
de raciocínio em que, a partir de dados particulares, suficientemente 
enumerados, chegamos a uma conclusão geral. Os seres vivos a, b, c são 
compostos de células; essa enumeração é suficiente para representar todos os 
seres vivos, concluindo que todo ser vivo é composto de célula. 
REQUISITO O indício deve ser um fato certo, conhecido e provado PROVA 
INDIRETA É aquela baseada em presunções e indícios Disposição legal: 
Premissa menor: o fato indiciário é uma circunstância conhecida e provada. 
Ex.: João foi encontrado junto ao cadáver com a arma do crime e os objetos 
da vítima; Premissa maior: é um princípio de razão ou de experiência (quem 
é encontrado com a arma do crime junto ao cadáver e os objetos da vítima é 
provavelmente o autor do delito); conclusão: a comparação entre a premissa 
maior e a menor é de que João é provavelmente o autor do crime. VALOR 
PROBATÓRIO DOS INDÍCIOS � Quando fortemente ligado ao fato, pode 
ter valor probatório � Considerando o princípio da livre convicção tem o 
mesmo valor probatório das provas diretas � Múltiplos indícios, 
concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, são 
suficientes para dar base a uma decisão condenatória. � Deve ser invalidado 
quando existirem contraindícios ou qualquer outra prova. � Podem ser 
considerados não suficientes quando são isolados, de forma a permitirem 
uma explicação diferente, ou seja, o acusado não poderia ter cometido o 
crime.  
HC 70.344 – RJ – STF. “os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz 
são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir 
deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser 
provado seja lógico e próximo”. PRESUNÇÃO  
É o procedimento de ter como verdadeiro um fato, sem a necessidade de 
prová-lo. Existe a presunção absoluta (juris et de juris), quando não se 
admite prova em contrário, e presunção relativa (juris tantum), que admite 
prova em contrário. 

 

Por fim, pode-se afirmar que o momento do interrogatório é um dos mais importantes 

e relevantes entre as partes de um processo e é por meio deste, que o magistrado entra em 

contato com o réu, permitindo, assim, que o juiz tenha mais conhecimento de perto àquele a 

quem o MP ou o querelante o acusou de prática de uma infração penal. É por intermédio do 

interrogatório que o juiz avaliará o intuito penal deduzido em juízo. 

Também, é nesta fase que o julgador pode melhor correlacionar as declarações do 

interrogando com todo o contexto probatório, tirando, por fim, o seu convencimento, mais 

certo quanto for possível, do acontecimento que foi atribuído ao réu. 
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4 VIDEOCONFERÊNCIA 
 
A possibilidade de um interrogatório por videoconferência do réu teve uma grande 

polêmica ao longo desses anos e ante a oscilação da jurisprudência, junto com uma longa 

discussão de tal ato, entrou em vigor no dia 09 de janeiro de 2009 a Lei n 11.900, fazendo a 

alteração de alguns artigos como o 185 e 222 do Código de processo penal, ainda 

acrescentando o artigo 222-A. 

Conceituando o tema, “trata-se de um interrogatório realizado a distância, ficando o 

juiz em seu gabinete no fórum e o acusado em uma sala especial dentro do próprio presídio, 

onde há uma interligação entre ambos, por meio de câmeras de vídeo, com total imagem e 

som, de modo que um pode ver e ouvir perfeitamente o outro”. (FIOREZE6, 2011, p. 115) 

Seguindo a mesma sequência, Barros7 diz: 

 
Num estágio mais avançado do que as tais providências de comunicação 
externa de andamento do processo, encontram-se outras iniciativas pioneiras 
de membros do Judiciário, que pretendem utilizar o avanço da informática 
para o propósito de oferecer a prestação jurisdicional com maior rapidez e 
menor custo para o Estado. Trata-se de uma novidade que tem aguçado o 
debate envolvendo o exame de algumas garantias do processo, sendo que 
muitos advogados, inclusive líderes da nobre classe, já se posicionaram 
contrários ao novo método de formalização de ato processual. Tele 
audiência, interrogatório on-line, videoconferência são algumas das 
expressões utilizadas para identificar atos processuais praticados a distância, 
presididos por juiz, na presença de defensor”. 
 

Adams e Schaedler8 enfatizaram que: 

 
“A referida lei instituiu a utilização excepcional da videoconferência, 
quando, no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, restringiu que o juiz, 
excepcionalmente, e de forma fundamentada, utilizasse a videoconferência 
no interrogatório do réu. Isto deverá ser feitos através de ofício ou a 
requerimento das partes, quando o réu estiver preso e deste que atendidas às 
finalidades citadas nos incisos do parágrafo 2º da Lei, condizentes com a 
preservação da segurança pública, risco de fuga do preso quando há sua 
participação em organização criminosa, em casos de dificuldade de 
comparecimento do réu em sede judiciária ou em casos de doença, para que 
não haja qualquer influência para a vítima e testemunhas do processo, ou, 
como mesmo refere o inciso IV, fatos que devem responder à gravíssima 
questão de ordem pública”. (2012, p. 120)   

 

                                                           
6 FIOREZE, Juliana. Videoconferência ...  p. 115. 
7 BARROS, Marco Antônio de. Tele audiência, Interrogatório On-line, Videoconferência e o Princípio da 
Liberdade da Prova. Revista dos Tribunais, Ano 92, Vol. 818, Dez.2003, p. 426 
8 ADAMS e SCHAEDLER. Interrogatório do réu por Videoconferência. 2012, p. 120. 
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Vendo por esse ângulo, é extremamente importante e necessário que os operadores do 

Direito analisem a determinação em todos o seu teor, observando a singularidade da medida e, 

sobretudo, não assentindo que eventuais e comuns problemas de cunho administrativo, se 

tornem alegações para a oitiva do réu pelo sistema de videoconferência. 

Memoremos que a falta de estrutura para uma boa execução da justiça criminal é fruto 

da inaptidão do Estado, sendo-lhe proibido utilizar da sua própria negligência para justificar 

extinção de direitos e garantias individuais da figura do réu na ação penal. 

Em 2005, o Governador do Estado de São Paulo promulgou a Lei n° 11.8199 e diz 

claramente em seu artigo primeiro, abaixo especificado:  

 
“Art. 1º. Nos procedimentos judiciais destinados ao interrogatório e à 
audiência de presos, poderão ser utilizados aparelhos de videoconferência, 
com o objetivo de tornar mais célere o trâmite processual, observadas as 
garantias constitucionais”.  

 
Ou seja, o interrogatório online possui, sim, regulamentação legal que fundamenta seu 

uso, fazendo com que o processo seja mais célere e desenvolvo, além de baixar os custos 

processuais e proporcionar uma segurança maior à sociedade. 

Antônio Scarance Fernandes entende que essa lei é inconstitucional tendo em vista ser 

uma legislação Estadual e se trata de interesse fundamental do Direito Processual Penal e 

Penal e neste caso teria que ser competência da União, exclusivamente, por se abordar à 

liberdade do preso, ferindo a nossa Constituição Federal. 

Contudo, dispõe a Constituição Federal em seu artigo 24 que cabe à União, Estados e 

Distrito Federal legislar, concomitantemente a respeito dos procedimentos referentes à 

matéria processual, o que nos faz crer na possibilidade da implantada videoconferência por 

meio de Lei Estadual. 

 
4.1 Forma, lugar e validade para a realização da Videoconferência  

 
Com o réu aprisionado, a Lei 11.90010, de 8 de janeiro de 2009, estabeleceu, alterou os 

dispositivos do Decreto-Lei 3.689/1941 – CPP, para que previsse a possível realização e 

utilização de o interrogatório ser efetuado na própria instalação prisional que se localizar 

trancado o réu, por meio de videoconferência e, ainda, dá mais providências: 

                                                           
9 Lei nº 11.819/05. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/videoconfer%C3%AAncia-no-
processo-penal-interrogat%C3%B3rio-line-%C3%A9-constitucional-0> Acesso em 25 de julho de 2017. 
10 Decreto nº 3.689/41. Disponível em: < https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/565158/lei-11900-09-a-regulamenta 
cao-expressa-da-videoconferencia> Acesso em 10 de agosto de 2017. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o Os arts. 185 e 222 do Decreto-
Lei no 3.689 , de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal , passam 
a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 185. (...) § 1º O interrogatório do réu preso será realizado, em sala 
própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam 
garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos 
auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. § 2º 
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a 
requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por 
sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para 
atender a uma das seguintes finalidades (...) § 3º Da decisão que determinar a 
realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas 
com 10 dias de antecedência. § 4º Antes do interrogatório por 
videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema 
tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e 
julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código.  
§ 5º Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o 
direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por 
videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos 
reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o 
advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso. § 6º 
A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos 
processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos 
corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério 
Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. § 7º Será requisitada a 
apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório 
não se realizar na forma prevista nos §§ 1o e 2o deste artigo. § 8º Aplica-se o 
disposto nos §§ 2o, 3o, 4o e 5o deste artigo, no que couber, à realização de 
outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja 
presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de 
testemunha ou tomada de declarações do ofendido. § 9º Na hipótese do § 8o 
deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo 
acusado e seu defensor." 
"Art. 222. ................................................................. § 1º § 2º § 3º Na hipótese 
prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada 
por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão 
de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e 
podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de 
instrução e julgamento." 
Art. 2º O Decreto-Lei no 3.689 , de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal , passa a vigorar acrescido do seguinte art. 222-A:  
"Art. 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada 
previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os 
custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto 
nos §§ 1o e 2o do art. 222 deste Código."  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Porém, para que isso ocorra, deve existir uma sala adequada para o réu, além de serem 

garantidas a proteção do magistrado e seus assistentes ali presentes em ambos os locais. 

Devem também existir a presença do defensor, para que a publicidade do ato seja válida. 

Havendo riscos para a total garantia e segurança das pessoas ali envolvidas, da 

acusação, inclusive, o interrogatório do aprisionado não deverá ser elaborado dentro do 

estabelecimento prisional, como já se sucede em grande quantidade. 

Por fim, a efetuação do interrogatório do preso dentro do próprio local prisional onde 

o mesmo encontra-se fechado, tem por finalidade primordial evitar as elaborações de fugas 

e/ou resgates do prisioneiro, bem como diminuir os custos com instrumentos policiais no 

transporte do preso mais perigoso, no caso, entre o estabelecimento prisional e o Fórum da 

Vara Criminal e/ou a Sede. 



38 

 

 

 

5 MOMENTO PROCESSUAL 
 
O interrogatório deve ser o último ato do processo e é a fase em que o juiz questiona 

ao réu sobre o objeto processual, fato, e a respeito de suas qualificações pessoais, ou seja, a 

acusação em que lhe está sendo feita. 

Contudo, “o interrogatório pode ocorrer em qualquer fase do processo, não admite 

contraditório, é público, na maioria dos casos, oral e ato extremamente necessário, não 

devendo, e não podendo ser dispensado, o que prejudicaria a ampla defesa do réu”. 

(CREMASCO e JANUÁRIO11, 2009, p. 6) 

Vanin12 afirma: 

 
“Apesar disso, o termo interrogatório também é utilizado para designar 
qualquer ato não somente da ação penal, mas também de sua fase anterior, a 
da investigação criminal, quando o investigado seja perguntado sobre o 
possível ato criminoso. Portanto, pode haver interrogatório (em sentido 
amplo) não apenas realizado pelo juiz, mas igualmente pelo Ministério 
Público, pela polícia e pelas comissões parlamentares de inquérito (CPIs). A 
essas formas de interrogatório aplicam-se, no que couberem, as normas dos 
citados dispositivos do CPP”. 
 

 “É a única oportunidade que o imputado tem de fazer, de viva voz, sua autodefesa, 

podendo apresentar sua versão dos fatos e é a oportunidade que o magistrado tem de formar 

sua convicção quanto ao acusado, pois é a única audiência que obrigatoriamente têm juntos”. 

(CREMASCO e JANUÁRIO, 2009, p. 3) 

O interrogatório traz seis características importantes. São elas: Oportunidade; Da 

participação obrigatória do Defensor no interrogatório do Réu e direito de intervir com 

perguntas; Judicialidade; Publicidade do ato; Oralidade e Ato necessário. 

Todas as declarações e respostas que o acusado fizer em sua defesa, serão convertidas 

a termo por intermédio do ditado do juiz ficando, portanto, constado dos autos. 

Após serem convertidas a termo, o mesmo deverá ser assinado pela autoridade e pelo 

réu. Se o acusado for analfabeto ou não estiver possibilitado de assiná-lo por qualquer outro 

motivo, esta circunstância deverá estar contida dentro do termo. 

Em suma, o interrogatório é trazido no Código de Processo Penal, entre os artigos 185 

e 196, onde sua realização acontece durante a ação penal, ou seja, no momento em que o 

                                                           
11 CREMASCO e JANUÁRIO, 2009. Disponível em <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/arti 
cle/view File/1422/1358> Acesso em 10 de julho de 2017. 
12 VANIN, Carlos Eduardo. Disponível em: <https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/198653832/fase-do-
interrogatorio-judicial>, acesso em 12 de agosto de 2017. 
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Ministério Público oferece a acusação contra o acusado, por meio da denúncia e, ao mesmo 

tempo, deve ter sido recebida pelo juiz competente. 
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6 ASPECTOS 
 
Para entendermos os aspectos do interrogatório por meio da videoconferência é 

importante que sejam destacados alguns julgados: 

 
“Processual penal. Habeas Corpus. Nulidade. Interrogatório. 
Videoconferência. Devido processo legal. Prejuízo não demonstrado. O 
interrogatório realizado por videoconferência, em tempo real, não viola o 
princípio do devido processo legal e seus consectários. Para que seja 
declarada nulidade do ato, mister a demonstração do prejuízo nos termos do 
art. 563 do código de Processo Penal. Ordem denegada. (HC 34020/SP, Rel. 
Min. Paulo Medina, 6ª Turma, j. 15.09.2005). ” 
“HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. INTERROGATÓRIO POR 
VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM 
DENEGADA. 1. A estipulação do sistema de videoconferência para 
interrogatório do réu não ofende as garantias constitucionais do réu, o qual, 
na hipótese, conta com o auxílio de dois defensores, um na sala de audiência 
e outro no presídio. 2. A declaração de nulidade, na presente hipótese, 
depende da demonstração do efetivo prejuízo, o qual não restou evidenciado. 
3. Ordem denegada. (HC 76.046/SP, Rel. Ministro Arnaldo esteves Lima, 
Quinta Turma, j. 10.05.2007) ”. 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE 
DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. 
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR, RECEPTAÇÃO. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO 
REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA, ANTERIORMENTE À 
EDIÇÃO DA LEI 11.900/09. NULIDADE ABSOLUTA. 
ENTENDIMENTO QUE NÃO SE ESTENDE À OUVIDA DAS 
TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DO STJ E STF. RESSALVA DO 
PONTO DE VISTA DO RELATOR. PARECER DO MPF PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO PARA 
ANULAR TÃO-SÓ E APENAS O ATO DE INTERROGATÓRIO DO 
RECORRENTE. 1. É firme é o entendimento desta Corte e do STF quanto à 
inadmissibilidade do interrogatório virtual, anteriormente à edição da Lei 
11.900/09, tal como se dá na espécie. Precedentes. 2. Tal orientação, 
contudo, não se aplica a audiência em que realizada a instrução, com a 
ouvida das testemunhas, pois, na linha da jurisprudência desta Corte, a 
ausência do réu, neste ato, não configura nulidade se a ele tiver comparecido 
e não lhe tenha sobrevindo qualquer prejuízo. Precedentes. 3.   Ressalva do 
ponto de vista deste relator que entende pela regularidade do ato judicial 
realizado por videoconferência; primeiro, porque houve a concordância do 
defensor; segundo, porque não se constata nenhum sacrifício à defesa do 
paciente, especialmente quando se seguiram as fases posteriores da 
instrução, sem que tivesse sido alegado um único prejuízo sequer. Ao meu 
sentir, regredir-se a uma fase inicial do processo quando não há, às 
escâncaras, pelo menos, uma mágoa insuperável ao direito de ampla defesa, 
é incompatível com o princípio pas de nullité sans grief que orienta o 
processo penal brasileiro. 4.   Recurso provido para anular tão-só e apenas o 
ato de interrogatório do recorrente. (RHC 22971/SP, Rel. Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 02.08.2010) ”. 
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Em um artigo foi destacada a participação de Pedro Lenza: “Resta aguardar como o 

STF se posicionará sobre a matéria, que em nosso entender, mostra-se bastante adequada e 

dentro da realidade da sociedade moderna, sendo, ainda, a nova sistemática prevista como 

exceção à regra geral que assegura o direito de audiência e de presença” (GOIS13, 2010) 

Sabe-se que houve muitas críticas e julgamentos a respeito do exposto após a reforma 

processual penal, quanto sua possível ou não realização, porém, atualmente já se encontra 

serenado. 

 
6.1 Diferença de Visões 
 

O desenvolvimento da tecnologia tem causado grandes mudanças e interposições no 

mundo jurídico. Uma dessas é a implantação do interrogatório por meio da videoconferência. 

 
Trata-se de interrogatório à distância, onde o juiz, de seu gabinete, através de 
equipamentos de vídeo conferência profissional, formulará questões ao réu, 
na carceragem onde se encontra. A experiência visa proporcionar mais 
rapidez ao processo, economia no transporte dos presos e liberação de mais 
policiais militares, para vários outros serviços. Além disso, evita o envio de 
ofícios e precatórias e a fuga de presos durante o transporte. (CREMASCO e 
JANUÁRIO14, 2009, p. 14) 
 

Podemos destacar algumas posições favoráveis e outras contrárias a respeito deste 

assunto, tendo em vista que ainda é causa de muita indagação, embora mesmo pacificada. 

Como posições favoráveis temos algumas, como Fioreze15: 

 
(...). Quem defende a medida fala em segurança, rapidez, modernidade, 
economia, lembra de casos de resgate de detentos no caminho ao fórum. Diz 
que, levando em conta o custo do deslocamento das viaturas e das horas de 
trabalho policial empenhado nas escoltas, é até mais barato. Preceitua que 
com o sistema on-line evita-se o envio de ofícios, requisições, precatórias, 
rogatórias, economizando, assim, tempo e dinheiro. Afirma que representaria 
uma economia incalculável para o erário público, e mais policiais nas ruas, 
mais policiamento ostensivo, mais segurança pública. Quem defende a 
medida não encontra qualquer obstáculo à sua implantação no sistema de 
garantias processuais. 

 
Com a mesma linha de sentido, Bonfim16expõe que: 

                                                           
13 GOIS, Max Fernandes, 2010. Disponível em: < http://conteudojuridico.com.br/artigo,interrogatorio-por-video 
conferencia-e-suas-vantagens,29474.html> Acesso em 30 de julho de 2017.  
14 CREMASCO e JANUÁRIO, 2009. Disponível em <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/arti 
cle/view File/1422/1358> Acesso em 10 de julho de 2017 
15 FIOREZE, Juliana. Videoconferência..., p. 125 



42 

 

 

 

 
É a aplicação do princípio da proporcionalidade que assegura a 
constitucionalidade do interrogatório on-line. De um lado há o direito de 
presença do réu, decorrente do princípio da ampla defesa, que é garantido na 
videoconferência por meio da tecnologia. De outra, a efetiva e célere 
prestação jurisdicional, a preservação da segurança da sociedade (com 
redução de fugas durante o trajeto ao fórum e com a diminuição da 
necessidade de escoltas, possibilitando maior efetivo policial nas ruas) e a 
redução dos custos do Estado com o transporte dos acusados. 
 

No mesmo efeito, Aras17 

 
A presença virtual do acusado, em videoconferência, é uma presença real. O 
juiz o ouve e o vê, e vice-versa. A inquirição é direta e a interação, recíproca. 
No vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão julgados, presentes na 
mesma unidade de tempo. A diferença entre ambos é meramente espacial. 
Mas a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a 
finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente 
equiparados. Nisso, nada perde. 

 
Nota-se que a ampla defesa anda junta com a eficácia do processo, quando da 

utilização de videoconferência como um inovador método de interrogatório do acusado, tendo 

em vista que além da existência de redução de custos e celeridade, o mesmo tem garantido 

que seu interrogatório será realizado sem que sofra qualquer prejuízo ou mudança, em 

justificativa do princípio da proporcionalidade. 

Ainda, importante citar, que na videoconferência transcreve-se o Princípio da 

Publicidade, no direcionamento de que proporciona um acesso virtual à audiência por 

quaisquer pessoas que tenham acesso às redes de internet, convertendo a público o exercício 

jurisdicional. 

Já, como posições contrárias, alguns estudiosos explicam que o interrogatório por 

meio de videoconferência ofendes os princípios constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal, onde violam pactos que impõem a apresentação do 

réu perante ao juiz. 

Como exemplo temos D’Urso18, que salienta: 

 
Durante a videoconferência, o exercício pleno do direito de defesa sofre 
comprometimento. As formalidades legais deixam de ser cumpridas com a 
realização do interrogatório em dois lugares distintos. O advogado não 

                                                                                                                                                                                     
16 BONFIN, Edilson Mougenot. Curso de Processo...p. 344/345 
17 ARAS, Vladimir. Videoconferência no processo, p. 178 
18 D’URSO, Luiz Flávio Borges. Videoconferência: Limites ao Direito de Defesa. Revista Magister de Direito 
Penal e Processual Penal. Ano V, n. 27. Dez-Jan./2009, p. 89. 
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conseguirá, ao mesmo tempo, prestar assistência ao réu preso e estar com o 
juiz, no local da audiência, para verificar se os ritos processuais legais estão 
sendo cumpridos. Para os réus com maior poder aquisitivo, essa questão 
pode ser mitigada com a contratação de equipe de advogados. No entanto, 
90% dos réus presos não possuem recursos e são atendidos por advogados da 
assistência judiciária. A comunicação do advogado-cliente, em que o 
profissional permanecer na sala de audiências, também fica prejudicada, 
mesmo havendo um canal de áudio reservado, pela insegurança natural que 
sempre haverá em saber-se realmente é totalmente imune a escutas e 
gravações. 

 
Temos, também, Lopes Júnior19: 

 
O direito de defesa, seja técnica ou a autodefesa, é ferido de morte no 
interrogatório on-line. A começar pela pergunta: Onde fica o Advogado? E 
os autos? Se o advogado está ao lado do réu (de onde nunca deve sair), o 
processo está com o juiz. Nesse caso, o defensor está impedido de consultar 
aos autos para perguntar, bem como está o réu impedido de analisar fatos ou 
laudos para responder ou esclarecer. Por outro lado, caso o advogado 
abandone o réu para ficar na sala de audiência, ao lado do juiz e do MP, é 
inegável que seu contato com o acusado e, portanto, a defesa como um todo, 
ficam seriamente comprometidos. 
 

Podemos perceber que estudos que se posicionam de forma contrária à utilização da 

videoconferência, remetem argumentação da conservação de garantias e direitos destinados ao 

acusado, porém nenhum deles é interferido mediante utilização deste tipo de interrogatório. 

 

                                                           
19 LOPES JR., Aury.  Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. I – Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 639 
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7 CELERIDADE, REDUÇÃO DE CUSTOS E VANTAGENS 
 

Com eficácia, o uso do interrogatório online por videoconferência é um meio que se 

faz evitar o deslocamento dos acusados do sistema prisional até o fórum, onde isso diminuiria 

os custos e o tempo com a escolta e o transporte dos réus, além de trazer o aumento segurança 

pública, no sentido da não tentativa de resgate e fuga dos detentos, auxiliando assim, de certa 

forma, na questão da superlotação das casas prisionais, uma vez que necessitaria mais rapidez 

e agilidade na solução do litígio. 

Gois20 explana o tema da seguinte forma: 

 
Não há que se falar em violação do devido processo legal, pois tal 
instrumento tecnológico garante ainda mais o acesso ao juiz natural porque 
todo o processo é conduzido pelo juiz da causa, sem necessidade de qualquer 
deslocamento espacial, além disso, como tudo é gravado em DVD favorece 
o alcance da verdade real pois segundo Vladimir Aras o fenômeno sensorial 
vivenciado pelo juiz da instrução poderá ser compartilhado pelos juízes da 
apelação. 
Dessa forma, a realização de atos processuais mediante videoconferência 
não ofende o princípio do contraditório e nem o da ampla defesa pois as 
partes são intimadas com dez dias de antecedência, o preso poderá 
acompanhar todos os atos da audiência una de instrução e julgamento. 
Outrossim, além de ser assegurado ao réu o direito de entrevista prévia e 
reservada com o seu defensor; fica também garantido o acesso a canais 
telefônicos, reservados para comunicação entre o defensor que esteja no 
presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e 
o preso. 
 

Assim, vejamos abaixo uma transcrição do artigo 185, §2º, incisos I, II, III e IV, do 

Código de Processo Penal: 

 
“Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a 
requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por 
sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para 
atender a uma das seguintes finalidades: I- prevenir risco à segurança, 
quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa 
ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II- viabilizar 
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante 
dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra 
circunstância pessoal; III- impedir a influência do réu no ânimo de 
testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento 
destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV- 
responder à gravíssima questão de ordem pública.” 
 

                                                           
20 GOIS, Max Fernandes, 2010. Disponível em: < http://conteudojuridico.com.br/artigo,interrogatorio-por-video 
conferencia-e-suas-vantagens,29474.html> Acesso em 30 de julho de 2017. 
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Ou seja, fica clara a intenção real da possibilidade de um interrogatório mediante 

videoconferência, tendo em vista que traz inúmeros benefícios ao Estado e à sociedade. 

Dessa forma, é necessário observar que os direitos e garantias fundamentais são de 

total relevância quando se fala em interrogatório do acusado, uma vez que estes direitos e 

garantias devem ser explanados de maneira que reflitam ao bom desenvolvimento da 

sociedade como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante todo o exposto do trabalho supramencionado, pôde-se entender que o 

interrogatório online, também conhecido por videoconferência é um método de interrogatório 

do acusado e é um instrumento pelo qual se realiza a oitiva do réu à distância, onde 

magistrado fica no fórum e réu dentro mesmo de seu ambiente prisional, onde se transmite as 

imagens através de áudio e vídeo. 

Vimos que esta metodologia é uma exceção à regra, pois nos casos de andamento 

comum, o réu fica perante o juiz, frente à frente. Este método somente pode ser utilizado em 

situações de grandes exceções previstas em lei, após o juiz fundamentar e argumentar sua 

decisão de permitir que seja empregado o interrogatório on-line. 

Seguindo esta linha de raciocínio, esta análise é muito especial para que se verifique a 

eficácia e eficiência da utilização e se esta não pode trazer algum prejuízo para o acusado ou 

para a sociedade. 

Diante mão, observa-se que este sistema é amplamente utilizado em outros países e foi 

recentemente aplicada e legislada em nosso país, a partir da Lei nº 11.900/2009, mesmo já 

tendo sido utilizada em alguns de nossos estados. 

Após todas as análises, com total certeza, podemos afirmar que a videoconferência 

auxilia na diminuição dos custos processuais, tais como na condução dos réus, segurança, 

risco operacional de fuga e grande celeridade processual. 

Contudo, mesmo diante todos estes benefícios mencionados, é inegável que cada caso 

é um caso, pois devemos respeitar todas às garantias do réu, pois o mesmo tem o direito de ser 

interrogado diretamente pelo juiz, estando frente a frente com ele, para que seja exercido seu 

direito de ampla defesa bem como a garantia de jurisdição e, em contraponto, a sociedade não 

pode sofrer ameaças com segurança e com a prestação jurisdicional. 

Por isso, deve-se oferecer benefícios para os dois lados, pois ambos necessitam de 

respostas jurisdicionais positivas que atendam às necessidades e os direitos, trazendo, assim, 

um melhor atendimento aos cidadãos.  
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