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RESUMO 

 

A presente monografia  fará uma rápida preleção sobre o Estado 

moderno, enfocará os benefícios da videoconferência para o sistema 

penitenciário, fará uma exposição sobre a videoconferência dando uma 

observação técnica  e rápida sobre os tipos de ferramentas de hardwares e 

softwares, sua aplicação prática. Em seguida mostrará o uso da 

videoconferência, dando ênfase na utilização do sistema pela justiça criminal. 

Dar-se-á especial atenção a lei 11.900/2009, que instituiu a videoconferência 

no processo penal brasileiro ( alterando os artigos 185 e 222 do decreto-lei 

3.689 de 03/10/1941 do Código Processual Penal) permitindo sobretudo o 

chamado interrogatório on-line ou virtual. Por derradeiro teceremos 

comentários sobre a jurisprudência acerca do assunto, além de um apêndice 

de direito comparado. 

O objetivo visado é defender a existência do sistema de 

videoconferência no ordenamento jurídico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Os métodos para a feitura dessa monografia foi a de pesquisa em 

livros, jornais, revistas, internet e jurisprudência. A monografia,  dessa forma, é 

exclusivamente bibliográfica e webgráfica. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos na era da informação não podendo mais o Direito deixar de 

incorporar as novas tecnologias no seu dia-a-dia, ir contra essa tendência é 

cair no arcaismo, pois o conservadorismo ( atitude que constantemente nós 

operadores do Direito somos taxados), admite mudança o que não ocorre 

naquele. 

 

O direito é historicamente recalcitrante em relação as novas 

tecnologias, muito em razão da própria formação do Bacharel, pessoa com 

pendor humanista, desconhecedor de conceitos como interomperabilidade, 

data link, e-process e outros mais egressos da informática, sepultando de uma 

vez o conceito até a pouco válido de que bastaria a um grande advogado ter 

uma forte formação clássica. Verdade seja dita, a educação clássica a muitos 

foi renegada e a cientificista não consegue acompanhar as reais necessidades 

do nosso admirável mundo novo. 

 

 O nosso Sistema Jurídico para não dizer de outros países foi 

concebidos em um tempo em que o documento cartular ( folha de papel) 

constituía o único meio de prova dos atos jurídicos para os quais a lei exigia 

forma escrita. Assim sempre que a lei exigia forma escrita como requisito 

formal de validade de determinadas manifestações de vontade estava se 

referindo a texto manuscrito datilografado e impresso no papel. Devido a esse 

gênese é compreensível que haja forte resistência ‘a implantação de sistemas 

audiovisuais que permitam a coleta de provas a distância em procedimentos 

criminais. 

 

  O foco da controvérsia deste trabalho está, sobretudo, no chamado 

interrogatório virtual ou on-line, para a tomada por videoconferência de 

declaração de acusado em ações penais. 
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Vale assinalar, desde logo que o tema é eminentemente polêmico 

estando longe de gerar consenso doutrinário ou mesmo jurisprudencial. 

Inúmeras discussões giram em torno do tema e entre os doutrinadores há duas 

posições diversas e bem definidas: alguns são energicamente contra; outros 

incondicionalmente a favor. Para muitos essa espécie de interrogatório ( on-

line) infringiria vários princípios constitucionais, bem como tratados 

internacionais; outros no entanto, preconizam que não ocorre qualquer 

inconstitucionalidade, mas, ao contrário, valorização de inúmeros princípios 

previstos na Constituição Federal. Preferimos nos filiar a este último grupo por 

entender que se estar em um mundo traspassado pela tecnologia e dela temos 

de tirar o melhor proveito. Este trabalho, por exemplo, chegará ao professor-

coordenador por e-mail, a titulo de curiosidade, já existe telefone celular com 

sistema de audioconferência simultâneo (que é vendido como se 

videoconferência fosse) feito  por meio da tecnologia GSM. Em pleno século 

XXI o Poder Judiciário não pode estar atrelado a procedimentos do século 

passado que embora tenha funcionado a contento, hoje não conseguem dar 

vazão a nossa democracia de massa. 
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CAPÍTULO I 

GARANTIAS FUNDAMENTAIS E REALIDADE 

PENITENCIÁRIA  

 

 

1.1 – Formação do Estado Moderno 

  

Com a exceção dos chamados estados fracassados, os quais o Estado 

foi destruído por brigas sectárias ou grupos privados com interesses 

econômicos, políticos ou de natureza terrorista. O ius puniendi é um atributo 

inerente a função institucional do Estado, graças a Hobbes o ideólogo do 

estado tal qual o conhecemos. 

 

Thomas Hobbes imaginou que o terror disseminado na sociedade 

inglesa do século XVII por bandos privados ( tal qual a Somália e o Afeganistão 

de hoje) devido a luta religiosa só poderia ser contida pela concentração de 

poder e força no Leviatã. 

 

O Leviatã é uma criatura engendrada pelos indivíduos livres e 

racionais. Livres, porém atormentados pela cobiça e pelo medo, sempre 

prestes a lançar a sociedade nos corredores da morte e da destruição. É o 

medo que os  obriga a abrir mão de sua liberdade para concentra o poder na 

soberania do Estado. O Soberano tem o dever primordial de garantir, a 

segurança dos cidadão contra as ameaças de violência interna e externa. O 

medo da morte induz o homem a refugiar-se no Estado. Por isso a suprema 

obrigação moral do Estado é a de dar proteção ao cidadão. 
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  Hobbes considerava a polícia o órgão vital do Estado Moderno, a 

encarnação de sua essência ou a manifestação por excelência de sua 

natureza. Mas a segurança do cidadão só estaria garantida mediante a 

imposição de controles e limites á função de polícia, determinada pela lei 

racional. A função policial deve ser exercida com o vigor exigido para conter 

impulsos individuais, mas submetidas às restrições necessárias para impedir 

que a soberania do Estado Moderno se transforme em arbítrio.   

 

1.2  Positivação das garantias fundamentais 

 

Todas as sociedades politicamente organizadas, pouco importando 

quias fossem suas estruturas sociais, sempre tiveram formas de ordenação 

determinada pela constituição. Os hebreus a tiveram antes do romanos e 

gregos.Entretanto tais constituições não traziam em seu bojo nenhuma 

garantia fundamental, só vindo a ser positivados pela Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789, por ocasião da revolução 

francesa, verdade seja dita os franceses se inspiraram na Constituição 

Americana de 1787, primeiro documento em que o Due processo of Law  foi 

incorporado. Antes da revolução francesa, os ingleses já haviam redigido o Bill 

of Rights ( Declaração de Direitos ) de 1689, mas tal documento não teve a 

capacidade de ser difundida pela Europa. 

 

Foi com o advento da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão e a Constituição Francesa de 1792 que de forma universal 

estabeleceu as limitações do monarca e governante, afastando o arbítrio do 

estado sobre o cidadão, não é de outra forma que na visão constitucional do 

século XIX, o Estado que não garanta os direitos fundamentais, nem separe os 

poderes, não tem constituição. ( grifo nosso) 
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1.3  Situação Atual do Sistema Penitenciário 

 

Constantemente o Corregedor do CNJ, Ministro Gilberto Dipp, tem 

organizado pelo país mutirões carcerárias em que tem sido revelado a forma 

hedionda em que se encontra os nossos presídios, totalizam no sistema 

469.546 encarcerados, destes 149.617 com prisão provisória. No Ceará foram 

analisados 6.716 processos, desse total foram concedidos 1.824 alvarás de 

soltura e 573 benefícios como transferência de unidade, visita periódica ao lar 

e expedição de guia de execução provisória. Segundo David Cruz, Analista 

Judiciário da Justiça Federal á disposição do CNJ “ O mutirão esta cumprindo, 

acima das expectativas, o papel dele. Está  não só devolvendo a liberdade a 

quem tem direito, ou seja, fazendo justiça, como esta fazendo com que as 

pessoas pensem sobre a função social da pena..”  O Ceará não é único estado 

em que presos ficam mais tempo que aquele determinado em lei,  no estado 

do Rio de Janeiro  mais de 700 processos foram analisados na primeira 

semana do mutirão sendo concedido 241 benefícios de livramento.  

 

No país já foram libertados 11.137 presos, além de 6.727 que 

conquistaram progressão de regime, visita periódica, trabalho externo, entre 

outros benefícios nos 17 estados onde foram realizados os mutirões. Tais 

número devem ser iniciais, pois segundo o secretário-geral do CNJ, Alvaro 

Ciarlini, classifica como alarmante a quantidade de apenados que já cumpriram 

pena e deviam estar em liberdade, segundo tal autoridade são mais de 126 mil 

presos que já deveriam ter saído das penitenciárias. A esse número 

acrescenta-se aqueles em prisão cautelar que se encontram recolhidos a mais 

tempo do que o necessário, sofrendo o prejuízo de não poderem requerer a 

conversão em regime menos rigoroso.  

  

A Constituição preceitua em seu art. 5º, inc. LXXVIII, que “ A todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
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Há mais quadro outras razões que justificam a celeridade processual: 

 

a) A constituição assegura expressamente o devido processo legal e dele 

decorre efetivamente a necessidade de uma resposta jurisdicional num prazo 

razoável. 

 

b) O art. 5º par. 2º, da Constituição Federal prescreve que não há exclusão 

dos direitos e garantias nela não expressos, desde que decorrentes do regime 

e princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil 

seja parte. Assim, sendo o Brasil signatário da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos ( subscrita em São José, Costa Rica, 22.11.1969, ratificada 

pelo Brasil em 06.11.1992), conta no art 8º , I, dessa convenção: “ Toda 

pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável...”; 

 

c) os ritos processuais trazem prazos que devem ser respeitados, logo a 

soma desses prazos  deve ser o lapso temporal para a conclusão do processo, 

não se admitindo estender a prisão cautelar por tempo indeterminado. 

 

d) Em respeito ao art. 196 da Constituição Federal onde se preceitua “A 

saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à  redução  do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.” 

  

A saúde do ser humano compreende tanto a saúde mental como a 

física, em estudo recente realizado pela Revista Espanhola de Sanidad 

Penitenciaria apontada que a taxa de suicídio em população carcerária pode 

ser oito vezes maior que a normal, esse estudo se baseou nos presídios 

catalãs, mas o seu resultado são observados em toda Espanha e demais 

países desenvolvidos. Soma-se ainda o fato de que no Brasil o CNJ tem 

encontrado detentos e adolescentes que cumprem medidas de internação ou 
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sócio-educativas em celas metálicas, submetidos a condições insalubres como 

é o caso do Espírito Santo, tais celas em metade do ano são quentíssimas, o 

que pode trazer danos físicos.  

 

1.4 Conclusão 

 

O sistema penitenciário não mudará da noite para o dia, não havendo 

fórmula mágica, o que pode realmente mudar a situação acima descrita é 

vontade política e uso de novas tecnologias para não se fazer mais do mesmo, 

conforme diz Juliana Fioreze: 

 

“Com a videoconferência, ocorre um agilização dos 

processos jurídicos criminais, pois, na medida em que 

diminuem as chances de não comparecimento do réu, as 

audiências são realizadas com mais freqüência. A 

agilização do processo por sua vez muda a imagem que 

se tem do sistema penitenciário, de fazer pouco pelo 

detento, e favorece o respeito á cidadania, na medida que 

evita que a pena cabível pelo crime se extinga antes que 

o processo termine, e reconhece o direito dos apenados 

em progressão de regime. Com isso, há também uma 

diminuição da superpopulação carcerária, na medida 

em que ninguém fica preso além da pena.” ( grifo 

nosso). 

(  Fioreze, ano 2009,  p.47.) 

 

A videoconferência otimiza e acelera o andamento dos processos, não 

mais necessitando haver o transporte de presos, o que por seu turno gera 

economia para o estado sem que o acusado tenha  os seus direito lesados. No 

interrogatório o réu pode ficar em silêncio ou contar outra versão para os fatos 

sem que tal conduta lhe cause prejuízo.  
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CAPITULO II 

TECNOLOGIA DA VIDEOCONFERÊNCIA 

2.1 Conceito 

 

A videoconferência permite a um grupo de pessoas localizadas em 

lugares distantes realizarem reuniões como se estivessem na mesma sala. Os 

participantes podem conversar uns com os outros e visualizarem-se através de 

uma tela. Este sistema permite todas as opções de apresentação e 

intercâmbio de informação que são possíveis em reuniões presenciais. Existe 

troca bilateral de áudio (voz) e vídeo ( imagem) entre usuários em locais 

distintos.  

 

A ITU-T ou ITU ( Telecommunition Standardization Sector) cataloga a 

videoconferência entre os serviços de telecomunicação não telefônicos, na 

subcategoria de serviço de conferência multimídia. 

 

Para os leigos, teleconferência, audioconferência e videoconferência 

podem soar como sinônimos, mas são serviços distintos razão pelo qual deve-

se fazer uma breve conceituação. 

 

A teleconferência é uma comunicação a distância de uma maneira 

combinada, compreendendo a telefonia e a televisão, através de uma 

comunicação via satélite. É o que ocorre na maioria dos ensinos ministrados a 

distância. A audioconferência é a realização de um conferência através de 

áudio( telefone ou celular). 

 

 A videoconferência é a comunicação interativa nos dois sentidos, 

utilizando áudio e vídeo. Ela  foi criada para facilitar a comunicação entre as 

pessoas, viabilizando uma interação rápida, fácil, e dinâmica, pois tem por 

objetivo colocar em contato, através de um sistema de vídeo e áudio, duas ou 

mais pessoas separadas geograficamente. 
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O sistema funciona como um canal de TV bidirecional (  é usado o 

tempo todo pelas emissoras) e proporciona com grande naturalidade à 

colaboração entre essas pessoas. 

 

Tal mídia tende a se ampliar exponencialmente, como define o 

professor Sabbatini: 

 

 “ Até recentemente, a videoconferência era pouco usada 

no Brasil, principalmente devido á falta de linha digitais e 

ao custo dos equipamento e das conexões. Com a 

privatização das empresas de telecomunicação, essa 

situação mudou rapidamente, e hoje essa fantástica 

tecnologia está ao alcance de todos”. 

( Sabbatini apud Fioreze, 2009, p. 58 ) 

 

Um sistema de videoconferência de alta qualidade pode utilizar linhas 

digitais do tipo ISDN (tem números de discagem como qualquer linha 

telefônica), IP( Internet Protocol), internet banda larga e alguns outros mais, 

como via satélite.  

 

Tal é a rapidez dos acontecimentos e plasticidade da informática que o 

professor  da USP Marco Antonio de Barros e o Advogado César Eduardo em 

artigo publicado na Capital Federal descrevem a webconferência, que 

resumidamente seria uma espécie de videoconfêrencia  em que os 

participantes não conseguem se interagir pelo próprio vídeo, há a necessidade 

de  abrir uma página na internet para se poder acompanhar a sessão que é 

transmitida a partir de uma sala de conferência.  
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2.2 Equipamentos 

 

Nesta sessão traremos a informações apenas a titulo de curiosidade 

razão pela qual será resumida, para maior aprofundamento consultar o livro 

Videoconferência no processo penal brasileiro de Juliana Fioreze. 

 

 Os principais equipamentos utilizados em uma videoconferência são:  

 

a) Câmera de vídeo( para captação de imagens ). Existem dois tipos 

de câmeras: fixas e câmera com controle remoto, também chamadas de PTZ, 

ou pan/tilt/zoom); 

 

b) Microfones para captação do áudio; 

 

c) TV, tela, telão ou ecrã ( Portugal), para acompanhar as imagens 

vindas di outro ponto;  

 

d) Um codec ( aparelho encarregado de codificação/decodificação dos 

sinais de som e imagem para serem trasmitidos a um outro ponto); 

 

 

e)Um modem ( modulador/demodulador), que recebe os sinais digitais, 

transformando em sinais analógicos e ao transmite para um outro modem; 

 

f) Uma conexão ISDN ( adaptador NT) ou outro meio de transmissão; 

 

g) Uma interface usuária ( controles automáticos, teclados, aparelho de 

fax etc.); 

 

h) Câmara de documentos ( para scanner documentos e transmiti-los 

ao receptor). 
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Os aplicativos utilizados numa videoconferência dependem do tipo de 

serviço, isto é, se é ponto a ponto ou multiponto e se destacam o Microsolt 

Netmeeting, o CuSeeMe e o Meeting Point. Sendo os principais meios de 

comunicação  a Rede ISDN ou RDSI ( Rede de serviços digitais integrados) e 

Rede IP.   

 

2.3 Formas e sistemas de videoconferência 

 

A classificação das intervenções processuais que podem ser 

realizadas pela videoconferência, assim se apresenta: 

 

a) teleinterrogatório, para tomada de declarações do indiciado ou 

suspeito, na fase policial, ou do acusado, na fase judicial; 

 

b) teledepoimento, para tomada de declaração de vítimas, 

testemunhas e peritos;   

 

c) telecomparecimento, mediante o qual as partes ou seus advogados 

e os membros do Ministério Público acompanham os atos processuais à 

distância, neles intervindo quando necessário; 

 

d) telelessessão, ou reunião virtual de juízes integrantes de tribunais, 

turmas de uniformização de jurisprudência; 

 

e) telessustentação, ou sustentação oral a distância, perante tribunais, 

por advogados, defensores e membros do Ministério Público. 

 

f) telerreconhecimento, para a relização de reconhecimentos do 

suspeito oui do acusado, à distância, atos que hoje se com o uso de meras 

fotografias; 
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g) telejustificação, em atos nos quai seja necessário o comparecimento 

do réu perante o juízo, como em casos de sursis processual e penal, fiança, 

liberdade provisória, etc. 

 

h) webconferência,  (para o professor Marco Antônio de Barros e o 

doutor César Eduardo Romão ), posicionamento ao qual discordamos.  

 

  2.3.1) Sistemas de Videoconferência 

 

Existe, esquematicamente, quatro sistemas para a realização de 

audiências destinadas à produção de provas criminais a distância; 

 

a) troca de e-mails, ou uso de comunicadores instantâneos; 

 

b) audioconferência, por telefone; 

 

c) Videoconferência telemática, pela internet; 

 

d) Videoconferência por link de TV, via satélite ou via cabo.  

 

A Professora Juliana Fioreze descreve qual o sistema preferido usando 

o binômio de custo do equipamento e benefício de se dar publicidade ao ato. 

 

“ Portanto, a se optar por algum sistema, preferível que 

sejam adotados os de videoconferência, com utilização 

de videolinks, via internet, que disponham de telas de alta 

resolução divisíveis, do tipo split-screen TV, ou telas 

amplas, que permitam projeções.” 

 ( Fioreze, ano 2009, p.67 ) 

                

Uma das vantagens de tal sistema é incrementar o princípio da 

publicidade geral, permitindo o acesso aos atos judiciais a qualquer do povo, 
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pela internet ou por outro meio, por lógicos as audiências cobertas com 

segredo de justiça haveria óbice, com a conseqüência de ser declarado 

nulidade do ato, a menos que seja utilizada a criptografia de chave pública ou 

criptografia assimétrica, por tal meio são utilizadas um par de chaves ( senhas)   

uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é distribuída 

livremente para todos os correspondentes via e-mail ou outras formas, 

enquanto a privada deve ser conhecida apenas pelo seu dono. 

 

2.4 Conclusão 

 

Procurou-se neste capítulo dar ao leitor uma visão panorâmica de  

parcela da tecnologia que é emprega, visto que discussões excessivamente 

técnicas sobre informática, criptografia, telemática, matemática fogem ao 

conhecimento do bacharel em Direito que sabe cuidar da ciência jurídica.      

 

CAPÍTULO III 

APLICAÇÃO DA VIDEOCONFERÊNCIA 

 

3.1 Introdução 

 

A videoconferência tem prestado inestimáveis contribuições em 

diversos setores da atividade humana seja na medicina, educação e até na 

religião O Papa Bento XVI já fez uso de tal equipamento quando realizou a 

chamada ” maratona da leitura Bíblica dia e noite”  recital contínuo e integral do 

Antigo e Novo testamentos durante seis dias e sete noites. No entanto o Sumo 

Pontífice não foi a basílica e sim leu no Vaticano, através de videoconferência, 

o primeiro capítulo da Gênesis, que narra como Deus criou o mundo em seis 

dias. 

 

3.2 Televisitação 
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Como forma de manter o preso em contato com a sociedade e com 

seus familiares para facilitar  sua futura reintegração , existe na legislação de 

vários países do mundo a permissão da visitação dos familiares de presos, 

muitas vezes ele se encontra distante de sua família e esta tem dificuldades de 

viajar até onde o preso esta custodiado., Surge como forma de amenizar a 

dificuldade emocionais desses apenados a “televisitação” , que consta no 

manual para servidores penitenciários( uma tradução para o português do 

International Centre for Prision Studies, de Andrew Coyle ).  Vejamos como é 

no exterior. 

    

“ A comissão de Serviços de Recuperação de 

Queensland( Austrália ) instalou recursos para 

videoconferência entre algumas de suas prisões e 

comunidades aborígines mais remotas. Isso permite que 

pessoas presas tenha contato de suas prisões e 

comunidades aborígines mais remotas. Isso permite que 

pessoas presas tenham contato ‘face a face” com seus 

familiares, principalmente durante momentos de 

dificuldade emocional na comunidade de origem.” 

( Coyle, ano 2005, p 120) 

 

Foi escolhida o exemplo australiano  por ser um país de dimensões 

continentais  como o Brasil o que dificulta por demais a circulação no âmbito 

doméstico, razão pela qual foi realizado em 11 de novembro de 2008, de forma 

pioneira, no Presídio Federal de Campo Grande visitas virtuais, áudio  e vídeo 

chegaram de longe para um “bate-papo” com um grupo de detentos que têm 

parentes no Amazonas. De uma sala na penitenciária eles conversavam por 

meio videoconferência com seus familiares que estavam na Defensória Publica 

de Manaus. Foram cinco presos amazonenses, que há quase um ano não 

recebiam visitas de parentes e que ficaram emocionados com a inovação. Para 

evitar qualquer tipo de abuso as conversa foram acompanhadas por membros 
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da Divisão de Reabilitação do presídio. O procedimento será o mesmo em 

outras cidades, na medida em que os aparelhos forem instalados. Por 

enquanto só Manaus tem os equipamentos. Foi destinado uma verba de 

300mil reais para a compra desses equipamentos pelo Depen ( Departamento 

Penitenciário Nacional ) para serem instalados em 14 estados na sede da 

Defensoria Pública da União, tendo como outro ponto os presídios de Campo 

Grande e Catanduvas, podendo eles serem usados em videoconferências e 

audiências judiciais. 

 

3.3 Teleaudiência no Juízo da Execução Penal 

 

A videoconferência também possibilita ao preso contato com o Juiz da 

Vara de Execução Penais, sem deslocamento físico, para concessão de 

direitos, revisão do processo e, conseqüentemente, da pena de acordo com a 

Lei de Execução Penal. 

 

Normalmente, o juiz realiza apenas uma audiência presencial por mês 

nas unidades prisionais e, dificilmente consegue ouvir todos os presos. Com 

esse sistema, o juiz permanece no fórum e os presos na instituição carcerária, 

possibilitando a oitiva de um número maior de presos. Com a adoção desse 

recurso, o atendimento é agilizado e há satisfação dos interesses dos presos, 

já que tomam conhecimento de seus direitos em poucos minutos. 

 

3.4  Educação a Distância nas Unidades Prisionais 

 

A aplicação de videoconferência nas unidades prisionais, visando à 

promoção de cursos a distância para os presos atinge diretamente o Estado. 

 

A formação acadêmica do preso na unidade prisional é uma tentativa 

de ressocialização e reintegração na sociedade. É uma tentativa de inclusão 

social, visando a impedir a reincidência ( prática de novo crime ) e o retorno ao 
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cárcere, reduzindo o número de presos, haverá diminuição do volume de 

processos nas Varas Judiciais e agilização de julgamentos de outros 

processos. 

 

3.5 Teledepoimento  

 

O teledepoimento também conhecido por depoimento a distância ou 

on-line, consiste na oitiva de testemunha localizada em ponto geográfico 

diferente da Comarca onde o réu está sendo processado. 

 

A teledeclaração ou declaração por videoconferência consiste no 

colhimento das declarações da vítima sobre fatos em local diverso da Comarca 

processante. 

 

Quando a testemunha ou a vítima encontra-se em local diverso do 

Juízo processante e precisa ser ouvida, esse Juízo ( Juízo deprecante ) 

expede carta precatória para a Comarca onde ela está residindo ( Juízo 

deprecado ) para que proceda a sua oitiva. Após o cumprimento da carta 

precatória, ela é devolvida ao Juízo deprecante para prosseguimento dos atos 

processuais. 

 

Por outro lado o réu tem direito de participar da audiência. Em se 

tratando de réu preso apenas é conduzido em Juízo para ser interrogado. Com 

as atuais mudanças do código, prevê o artigo 400 do CPP que todos os atos 

se concentram em um única audiência, podendo pela complexidade da causa, 

ela cingida em vários dias. Pelo sistema de videoconferência o réu preso 

poderá participar da sua audiência não importando se ela ocorre em um só dia 

ou em vários.   

 

3.6  Telerreconhecimento e teleacareação 
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O Telerreconecimento é o reconhecimento à distância realizado pela 

vítima ou testemunha, artigo 217 do CPP. 

 

Teleacareação é a acareação realizada à distância. ” A  acareação 

será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre 

testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as 

pessoas ofendidas ,sempre que divergirem, em suas declaraçãoes, sobre fatos 

ou circunstâncias relevante”. Artigo 229 CPP.  

 

3.7  Tele-sustentação e tele-sessão 

 

Na telessustentação o advogado pode através de videoconferência 

realizar a sustentação oral ( defesa) de seu cliente perante o Tribunal  sem 

deslocamento físico. Traz vantagens obvias, os clientes não necessitaram 

custear as despesas de viagem e hospedagem de seus advogados. 

 

O CNJ caminha para abolir inteiramente o papel, quase todas as 

comunicações daquele órgão, bem como os processos administrativos que lá 

tramitam são digitalizados, não sendo de se admirar que no futuro próximo 

suas sessões sejam realizadas através de videoconferência, com o advogado 

participando e sustentando  do seu escritório e os conselheiros podendo votar 

a partir de gabinetes instalados em suas cidades de origem.  

 

Na telessessão, a videoconferência abre possibilidade de integração 

dos órgãos do Poder Judiciário situados em pontos geográficos diferentes, há 

muitos anos já é empregada na iniciativa privada com bons resultados 

corporativos. Por exemplo, poderia ser utilizada para o Juiz Corregedor realizar 

as inspeções em Serventias Extra-Judiciais localizados no interior, 

principalmente em estados com grande número de municípios e grande 

extensão  territorial.  
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3.8  Teleinterrogatório 

 

O Teleinterrogatório é também conhecido por interrogatório on-line ou 

interrogatório por videoconferência e surgiu diante da dificuldade de 

movimentar os presos para serem ouvidos no fórum. Muitos têm criticado tal 

forma de interrogatório, alegando que fere o contraditório e a ampla defesa o 

que o leva a inconstitucionalidade. Não comungamos desse entendimento, 

muito pelo contrário, entendemos que ele veio para dispersar direitos e de 

certo modo a democracia. 

 

Definitivamente o interrogatório realizado através de videoconferência 

é o nó górgio deste recurso, razão tema qual optamos em abri um capítulo 

sobre o tema.      

  

3.9  Nulidade dos atos processuais à distância 

 

Segundo o Código de processo penal no artigo 563 “ Nenhum ato será 

declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a 

defesa.” Por sua vez, o artigo 564, inciso III alínea e, do mesmo diploma legal, 

prescreve ocorrência de nulidade por falta de interrogatório. Trata-se nesse 

caso de nulidade relativa, somente declarada quando houver prejuízo vide 

artigo 572 do CPP.   
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CAPÍTULO IV 

 

INTERROGATÓRIO ON-LINE 

 

4.1 Do Interrogatório 

 

4.1.1 Conceito 

 

É ato judicial privativo do juiz em que o réu se diretamente ao 

magistrado, podendo apresentar sua defesa, indicar meios de provas, 

confessar o fato ou mesmo ou mesmo permanecer em silêncio. 

 

Na fase de inquérito policial há a oitiva do indiciado, art. 6º , inciso V 

em que naquilo que for cabível aplicasse os dispositivos do interrogatório. 

 

Para o professor Eugênio Pacelli não é mais um mais um ato privativo 

do juiz. In verbis: 

 

“ De outra sorte, não se pode mais sustentar também que 

o interrogatório seja ato privativo do juiz. A nova redação 

do art. 188 do CPP estabelece que: ‘ Após proceder ao 

interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum 

fato para ser esclarecido, formulando as perguntas 

correspondentes se o entender pertinente e relevante.’ “ 

( Pacelli, ano 2009, p. 371 ) 

 

Data Máxima Vênia; entendemos que o artigo 188 do CPP tem que ser 

entendido em relação ao  artigo 187 do CPP. 
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4.1.2 Natureza jurídica do interrogatório 

 

Para o código é meio de prova, já a doutrina e jurisprudência o 

consideram meio de defesa. 

 

Portanto, o interrogatório possui natureza híbrida é tanto meio de 

prova, como meio de defesa ( autodefesa).  

 

Como meio de defesa, as alegações do réu que possa excluir, o crime 

e dar elementos para minoração  da pena. 

 

Como meio de prova: confirmar o fato, mas sempre contra o réu, por 

exemplo contradições, confissão respostas evasivas ou respostas duvidosas, 

em suma, declarações  que o incriminam, por tal motivo não é raro e até com 

muita freqüência que assistamos na prática forense ou nas CPI´s transmitidas 

pela televisão, situações em que o acusado se reversa o direito de permanecer 

calado e de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. 

 

Com o advento da lei 11.719, dando nova redação ao artigo 400 do 

CPP, o interrogatório passou a ser realizado em audiência una. Entendemos 

que tal mudança, diferentemente da quase totalidade dos autores, veio reforçar 

o caráter de meio de prova do interrogatório. O advogado que antes tinha 

tempo para “ instruir ”  seu cliente antes do interrogatório, ato primeiro da 

instrução probatório, passa a hodiernamente a não mais dispor desse tempo, 

já que o interrogatório é o último ato do artigo 400 “ procede-se a tomada de 

declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art 222 deste 

código, bem como aos esclarecimento dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado.”  ( grifo nosso) 
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Pela simples leitura acima vê-se que ao se trazer o interrogatório para 

o último ato, o legislador queria usá-lo para que fique mais fácil  ao réu prestar 

declarações que o incriminam, já que pouco poderá contar com as diretivas de 

seu defensor.    

 

4.1.3 Características do Interrogatório. 

 

Pessoalidade: É ato personalíssimo, porque só o acusado pode ser 

interrogado, visto que deve comparecer pessoalmente perante o seu 

interrogador, não podendo em hipótese alguma se fazer representar por outra 

pessoa, por mais que conheça o fato. 

 

Judicialidade: Uma outra característica do interrogatório é a 

judicialidade, ou seja, cabe ao juiz e só a ele, interrogar o acusado. Ninguém 

mais: nem ao escrivão, nem ao promotor de justiça.  Contrário entendimento 

na doutrina é do Procurador da República Eugênio Pacelli, in verbis: 

 

 “ No interrogatório, a inquirição deve iniciar-se com o 

Ministério Público, já que se trata, essencialmente, de um 

meio de defesa do acusado.” ( grifo nosso ) 

( Pacelli, ano 2009 , p. 385 ) 

 

Publicidade: O interrogatório é uma audiência pública como os demais 

atos processuais. Decorre do princípio da publicidade das decisões do Poder 

Judiciário, artigo 93, inciso IX da Carta Magna. O Código de Processo Penal no 

seu artigo 792 acentua “ As audiências, sessões e os atos processuais serão, 

em regra, públicos e se ......” . No parágrafo 1º há a ressalva de que “ Se da 

publicidade da audiência, da sessão ou ato processual, puder resultar 

escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou 

tribunal,câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do 

Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, 
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limitando o número de pessoas que possa estar presentes.”   Caso seja o caso 

de vídeo interrogatório poderá ser usado sistema criptográfico. 

 

4.1.4 Obrigatoriedade 

 

Embora no código possa parecer, o interrogatório não é um ato 

obrigatório a sua não realização gera nulidades relativa, que só devem ser 

decretadas quando vislumbrado prejuízo, podendo o réu ser condenado sem 

ser interrogado, conforme art.367 do CPP, “ O processo seguirá sem a 

presença do acusado que, citado ou interrogado pessoalmente para qualquer 

ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço.” 

 

Os críticos do interrogatório on-line, sempre questionam por tal meio 

obstar o contraditório e a ampla defesa do réu, mas este pode ser julgado e 

condenado sendo revel, não havendo que se falar em prejuízo do artigo 5 º LV 

da Carta Magna.   

 

4.1.5 Procedimento 

 

O interrogatório será realizado no final da instrução. Esta por sua vez 

deve concentrar-se em uma só audiência ( artigo 400 do CPP ), desta feita o 

réu solto não será mais citado para comparecer ao interrogatório. 

 

Questão interessante ocorre depois da promulgação das leis 

11.689/2008 e 11.719/2008. Antes o interrogatório era o primeiro ato da 

instrução processual, agora é o último, caso o réu foi interrogado antes da 

vigência da lei terá de ser obrigatoriamente re-interrogado?  
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Por ser o interrogatório obrigatório, e a sua não realização gerar 

nulidade relativa o juiz poderia deixar de realizar este re-interrogatório, caso 

não haja prejuízo, o que dificilmente ocorrerá, já que se defendendo no final o 

acusado sabe de todas as provas contra si, o que aumenta a sua ampla defesa 

( doutrina) . Visto dessa forma é obrigatória a re-interrogação, posição esta que 

se encontra equivocada em razão da existência da Lei de Introdução ao 

Código de Processo Penal que no seu artigo 6º preceitua “ As ações penais, 

em que já se tenha iniciado a produção de prova testemunhal, prosseguirão, 

até a sentença de primeira instância, com o rito estabelecido na lei anterior.” 

 

4.2 Do Interrogatório on-line 

 

4.2.1 Histórico 

 

O primeiro interrogatório por videoconferência ( a distância ) foi  

realizado em Campinas, em 27/08/1996, pelo magistrado Dr. Edison Aparecido 

Brandão, que usou elementos de vídeo e som em tempo real, para perfazer a 

comunicação com o acusado que estava em local remoto ( a prisão ). Cercou-

se aquele juiz de outros cuidados: deu um defensor ao acusado, para 

acompanhá-lo na sala da prisão onde o mesmo responderia às indagações 

que lhe eram transmitidas via computador, e nomeou outro defensor para 

acompanhar o ato diretamente da sala do fórum onde ficou o magistrado. Um 

dos primeiros presos submetidos a interrogatório virtual em São Paulo ( 

setembro de 1996 ) concordou em participar do ato sem qualquer resistência e 

declarou a imprensa: “ Antes a gente saía para ser interrogado e passava o dia 

inteiro sem alimentação.”  
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4.2.2 Conceito 

 

Por ser extremamente recente esse recurso, poucos tratam do tema 

sendo que aquela que melhor o enfrenta é a professora Juliana Fioreze, in 

verbis: 

“ O interrogatório on-line é um ato judicial, presidido pelo 

juiz, em que se indaga ao acusado sobre fatos imputados 

contra ele, advindo de uma queixa ou denúncia, dando-

lhe ciência, ao tempo em que oferece oportunidade de 

defesa, realizado através de um sistema que funciona 

com equipamentos e sofware específico.” 

( Fioreze, ano 2009, p.115 ) 

 

 4.2.3 Realização 

 

O juiz fica em seu gabinete no fórum e o preso em sala especial dentro 

do presídio, havendo entre ele uma comunicação total com som e imagem, de 

modo que se possa ver e ouvir o outro de modo perfeito. 

 

Apesar do §6º do art. 185 dizer textualmente que os atos processuais 

de videoconferência devem ser realizados em salas reservadas no 

estabelecimento prisional, propomos que as leis de organização judiciáris 

estaduais estabeleçam que essa salas estejam em área contígua a 

penitenciária sob a administração so poder judiciário devendo sofre inspeções 

da OAB, da Corregedoria de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público. 

Deveram ser instaladas várias câmeras para que o juiz possa ter visão e áudio 

completo do interior da sala, podendo saber de tudo que no recinto ocorre. 
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No dia do interrogatório estará presente o preso, agentes 

penitenciários, oficial de justiça ou outro servidor com fé pública ( 

preferencialmente um analista judiciário ou equivalente) , defensor , uma 

impressora, monitores de vídeo, um microfone, e uma câmera conectada ao 

computador. No outro lado, ligados por cabos de fibra ótica, ficam instalados 

os mesmos equipamentos, à disposição do Juiz, no fórum ou Tribunal, que 

conduzirá a audiência. 

 

O Ministério Público não só pode participar como deve, porquanto a 

Constituição de 1988 foi determinado que ao MP incumbe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, razão pela qual como fiscal da lei deve participar do 

interrogatório. 

 

O juiz, em seu depoimento faz as perguntas ao preso e imediatamente 

o seu escrivão as digita, aparecendo as pergunta na tela do computador onde 

se encontra o preso. Ele podendo ver e ouvir o juiz responde, o serventuário 

digita suas respostas. Ao final da audiência o termo do depoimento é enviado 

diretamente para a impressora na sala em que se encontra o preso, que lê e 

assina o documento. Esse termo é encaminhado de volta para o fórum por 

malote no dia seguinte.  

 

Com as últimas reformas no Código de Processo Penal, 

especificamente no artigo 405, o  parágrafo 1º passou a dizer  que é possível o 

uso de meios digitais para registro do ocorrido em audiência, no parágrafo  2º o 

legislador foi mais longe “ No caso de registro por meio audiovisual, será 

encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de 

transcrição.”     
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 4.3 Lei 11.900 

 

4.3.1 Histórico 

 

A recente lei 11.900, de 08.01.2009, sancionada pelo Presidente da 

Republica, Luiz Inácio Lula da Silva e publicada em 09 de janeiro do corrente 

ano, resultou da aprovação do Projeto de Lei 4361/08, de autoria do Senador 

Aluízio Mercadante (PT-SP), projeto este que surgiu de uma junção de dois 

outros Projetos de Lei: Projeto de Lei 139/06, de autoria do Senador Tasso 

Jereissati ( PSDB-CE) e o Projeto de Lei 679/07, também de autoria do 

Senador Aluízio Mercadante (PT-SP), como substitutivo ao Projeto do 

Jereissati.  

 

4.3.2 Constitucionalidade da lei 

 

Os críticos da videoconferência interpretam o trecho do caput do art 

185 “ O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária,...”  ( grifo 

nosso), como sendo comparecimento físico, cara a cara, sob pena de violar os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório , pactos e 

tratados internacionais. 

 

Entretanto o Doutrinador Fernando Capez em sua nova obra, 

Videoconferência afirma:  

 

“ a expressão ‘presença de autoridade’ merece 

interpretação consentânea com a evolução tecnológica 

que se vem processando nos últimos tempos.”  

( Capez, ano 2009, p. 34 apud Pacelli) 
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Capez não é uma voz a pregar no deserto, muitos outros juristas o   

apóia, são exemplos, Eugênio Pacelli, Marcelus Polaskri, Luis Flávio Gomes e 

muitos outros, também aqueles não viam com bons olhos a videoconferência 

com a nova lei estão mudando de posição, como é o caso do juiz Guilherme 

Nucci, em seu livro ( Primeiras Considerações sobre a utilização da 

videoconferência no Processo Penal Brasileiro). 

 

“ Somos levados a sustentar a constitucionalidade da lei 

11.900/09, desde que racional e excepcionalmente 

aplicada ao contexto do Processo Penal.” 

( Nucci, ano 2009, p. 20 apud Pacelli ) 

 

Por fim,  após aprovação da lei a OAB-SP e a Associação dos 

Defensores Públicos ( ADPERJ ) defenderam o ajuizamento de uma Adin no 

STF. Segundo Rogério Pacheco, presidente da ADPERJ, a lei viola o princípio 

da ampla defesa. 

 “ O interrogatório é um meio de defesa e o direito à 

presença física do réu perante o juiz é decorrente de um 

processo penal justo e democrático, representando um 

retrocesso nas garantias individuais do cidadão”, afirma 

Pacheco. “ Ademais, haverá um aumento de gasto 

público, visto que será necessário a presença de um 

defensor ao lado do réu na instituição prisional e outros 

ao lado do juiz que colherá as declarações.” 

(  Fioreze, ano 2009, p. 283) 

 

Em que pese o inconformismo até o dia 30 de outubro de 2009 em 

pesquisa realizada no site do STF e no da própria ADPERJ, não foi encontrado 

nenhuma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei. Ademais em notícia 

publicada na própria OAB-RJ em data de 10 de fevereiro com o título “ OAB 

aceita videoconferência,” um pequeno trecho abaixo. 
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“ A Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB) decidiu que não vai 

questionar a constitucionalidade da lei n º 11.900, sancionada pelo presidente 

no mês passado para autorizar a realização de atos processuais envolvendo 

réu preso por videoconferência. A decisão foi tomada ontem durante sessão do 

Conselho Federal, realizada em Brasília. Em compensação, a entidade irá 

atacar as normas elaboradas pelo legislativos dos estados para regulamentar o 

procedimento. Ficou deliberado o ajuizamento de ações diretas de 

inconstitucionalidade ( Adin ) contra as legislações de quatro estados São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Mato Grosso.” A OAB ainda enfatizazou a 

economia em 6 milhões de reais por ano só com transporte de presos no 

Estado de São Paulo e a possibilidade de se ter 700 homens livres para o 

policiamento.  

 

4.3.3 Comentário sobre a lei. 

 

O interrogatório passa a ser de três formas, a saber: 

 

a) Na sede do Juízo com escolta do réu ( art. 185, par. 7º ) 

b) Na sede do presídio ( art. 185, par. 1º ) 

c) Por videoconferência ( art 185, par. 2º ) 

 

Por passar a ser apenas a última fase de uma audiência una é um 

inconveniente muito grande, para dizer o mínimo, realizá-lo no presídio. 

 

A nova lei não prevê a obrigatoriedade do sistema de videoconferência 

vide, par 2º do art. 185. Os incisos I a IV apresentam os casos excepcionais.   

 

§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por 

videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. 
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O dispositivo tem por objetivo fazer com que a defesa se organize, 

providenciando que dois defensores prestem assistência ao réu um na vara e 

outro no presídio. Questão tormentosa é em relação a violação dos 10 dias, 

para o Dr. Luis Flávio Gomes a sua violação é causa de nulidade relativa,  já o 

Promotor Thiago Pierobom Ávila é causa de nulidade absoluta. Nos filiamos na 

última posição pro entendermos que estaria violada a ampla defesa. 

 

§ 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 art. 400, 411 e 

531 deste Código. 

 

Desde 2008 vigora no Brasil a audiência única na forma do art.400, o 

réu não tem como participar do atos dos demais artigo. A crítica se faz a essa 

esquizofrenia legislativa de se ficar fazendo remendando pontuais nas leis 

tornado-as em certas parte desconexas, antagônicas e ilógicas. 

 

§ 5 º 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. 

 

Este parágrafo assegura o direito de entrevista prévia e reservada do 

réu com seu advogado. 

 

§ 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. 
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 A sala ( não cela ) onde se encontra o réu deve ser uma extensão da 

própria sala de audiências.   

 

§ 7 º Será requisitado a apresentação do réu em juízo nas hipóteses 

em que o interrogatório não se realizar na forma nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

 

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no § 2 º do art 185, o 

interrogatório deverá ser realizado pessoalmente no Fórum. 

 

§ 8 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 pessoas que esteja presa, como acareação, reconhecimento 

de pessoas e coisas, inquirição de testemunha ou tomada de declaração do 

ofendido. 

 

Também se aplicam analogicamente a normas de interrogatório por 

videoconferência a outros procedimentos. 

  

O acréscimo do parágrafo 3º do artigo 222 torna possível a oitiva da 

testemunha que se encontra fora da comarca sem o expediente de carta 

precatória, por meio de videoconferência ou outro meio. 

 

O art. 222-A fala que as “ carta rogatórias só serão expedidas se 

demonstradas previamente a sua imprescindibilidade.” Importante artigo 

acrescentado pela reforma, porque impede que sejam pedidas rogatórias só 

para o efeito procrastinação, como ocorreu em um processo do banqueiro 

Daniel Dantas que foi expedido rogatória para os Estados Unidos. Acreditamos 

que por analogia poder-se-ia utilizar o par. 3º do art. 222 do CPP. 
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4.4 Posição a favor e contra o sistema 

 

4.4.1 Posição contrária 

 

Vários doutrinadores levantam uma série de obstáculos que trariam 

prejuízos para o réu, de forma sintética apresentaremos aqui os mais 

relevantes. 

 

Uma tela de TV ou de computador jamais irá suprir o contato direto 

que o magistrado deve ter com o réu. 

 

O acusado detido em uma penitenciária a quilômetros de distância, 

não se sentiria a vontade para denunciar maus tratos. 

 

O acusado não  conseguirar confessar a uma máquina os detalhes de 

um crime complexo. 

 

O julgador não terá a oportunidade de sentir as menores reações 

daquele que mente ou ter percepções de que o réu conta a verdade 

visualizando o por uma tela. 

 

Estaria sendo violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

 

Violação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos( Pacto de 

San Jose ) e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ambos vigoram 

no Brasil desde 1992. Dizem ( art. 7º, 5 e 9º, 3 ) que o preso deve ser 

conduzido a presença do juiz. 

   

O professor Nucci vê no princípio da identidade física do juiz um 

empecilho, o contato terá de ser direto e pessoal para o juiz poder julgar, 

ademais com a reforma do código o interrogatório é ato derradeiro em que o 

réu se dirigirá direto ao magistrado.  
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   4.4.2 Posição favorável 

 

A Suprema Corte do Estados Unidos usando o critério da razoabilidade 

na proteção dos direitos fundamentais contra a ação arbitrária, entendeu que 

uma lei que não estiver em consonância com due processo of  Law seria uma 

lei arbitraria, deve-se lembrar que não há garantia fundamental absoluta, o réu 

regularmente citado se não se apresentar na audiência de instrução e 

julgamento é julgado e talvez condenado  à revelia, a lei possibilita a realização 

de prisões cautelares sem que seja afetado os direitos fundamentais. 

 

Dessa forma o due process of Law não se refere a direitos particulares 

e individuais, mas também a preocupações coletivas e difusas. Assim sendo, 

com base no princípio da proporcionalidade, permite-se o interrogatório on-line,  

pois os interesses em conflito são motivos justos e suficientes para autorização 

de tal inovação tecnológica.  

 

Muitas das criticas se deve a falta de conhecimentos técnicos da 

tecnologia. Atualmente os equipamentos de videoconferência possibilitam uma 

excelente definição de imagem através de câmeras e televisores de alta 

definição,televisores de plasma, proporcionam imagem em nível de cinema. 

Isso impede qualquer argumentação referente a má qualidade da imagem, 

fundada na deficiência da visualização das expressões do acusado. 

 

Outra razão para não se admitir o teleinterrogatório seria que fere o 

direito de presença, sobre essa questão o Dr. Luis Flávio Gomes fala com fina 

inteligência, em artigo publicado no Blog do Juiz de Direto da Segunda Vara 

Criminal de Limeira. 
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“ A distância espacial não impede a presença física( 

remota) do réu na audiência. Não obstaculiza o diálogo. 

Todo ato é realizado perante a autoridade judiciária ( não 

se viola o principio do juiz natural nem a identidade física 

do juiz ). Os advogados participam ativamente ( sem 

limitações abusivas ). Contra o réu não se exerce 

qualquer coação ( princípio da liberdade de expressão ). 

A lisura do ato é garantida pela presença de dois 

defensores ( um no presídio e outro no fórum). A 

presença do réu é física( real ) embora remota. Ouve-se 

tudo,  vê-se tudo. Não há restrições à interação. Acusado, 

defensores e juiz estão juntos. A participação de todos se 

dá em tempo real. A distância só é espacial, não 

temporal. Nada é virtual ( tudo é real e fisicamente 

visível). 

 A tecnologia supera o distanciamento, aproxima 

temporariamente as pessoas e dá concretude a todos as 

garantias constitucionais. Nada se perde. Não se viola o 

princípio do devido processo legal, nem a ampla defesa 

nem o contraditório.” 

( Gomes, ano 2009, p. 2 ) 

 

As vantagens trazidas pela videoconferência são tão grandes que até 

os que pregão contra a sua a sua existência a reconhecem. Esses benefícios 

são principalmente de ordem econômica e de agilização da Justiça. Tem que 

se levar em conta que a partir da década de 90, esta se buscando um novo 

modelo de administração pública calcado basicamente no atingimento de 

resultado, em contraposição a administração burocrática sem preocupação 

com a eficiência. Como paradigma desse novo tempo temos por exemplo a 

meta 2 do CNJ, que obriga todo os Tribunais a sentenciar  até o fim de 2009, 

os processos que deram entrada até 31 de dezembro de 2005. 
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 Neste diapasão foi publicada matéria no Jornal O Globo em 28 de 

novembro de 2009, reportagem de Carolina Brídigio, na qual diz “ Por meio de 

resolução, o CNJ quer disponibilizar o sistema de videoconferência a todos os 

tribunais do país.” 

 

De forma sucinta e objetiva concluiremos com a exposição dos 

principais benefícios gerados pela implantação do sistema de 

videoconferência. 

   

a) Economia poupando-se recursos preciosos, só no estado de São 

Paulo a economia anual com o transporte de presos será de 6 milhões de 

reais. 

 

b) Segurança e comodidade ao acusado que não precisará ficar horas 

em um camburão quente, sem se alimentar quase o dia inteiro e com uso de 

algemas. 

 

c) Segurança aos agentes policiais responsáveis pelo transporte dos 

presos, para a sociedade que ganhará só no estado de São Paulo 700 policiais 

que redirecionados do transporte de presos para as ruas. Soma-se a isso que 

evita-se os riscos de um deslocamento de detentos que são fugas, 

emboscadas, tiroteios e acidentes veiculares, na maioria das vezes fatais.   

 

d) Celeridade na tramitação processual. Evitar-se-á o adiamento de 

audiências com o dispendioso e arriscado transporte de presos feito em vão, e 

a injusta demora na revisão processual dos encarcerados que aguardam pela 

sua correta libertação ou progressão de regime. 

 

e) Diminuição da superlotação carcerária a medida que os processos 

forem agilizados. 
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f) Manutenção da integridade do interrogatório, o qual será gravado e 

arquivado em CD-ROM ou DVD, conforme art. 405 par. 1º do CPP. Medida 

essa que prestigia o princípio da identidade física do juiz ( art. 399 par.2º ), já 

pode o interrogatório ser revisto por novo juiz que eventualmente reveja o 

processo. 

 

g) Evita-se o expediente de carta precatória para interrogar réu preso em 

comarca diversa do juiz, bem como de testemunhas ( art. 222 par. 3º ), 

procedimento lento e por vezes insatisfatório. Não há previsão legal quanto a 

oitiva de testemunha no exterior por videoconferência, porém defendemos que 

por analogia teve-se aplicar o art. 222 par. 3º a testemunha que se encontra no 

exterior, principalmente com a introdução do art. 222-A que diz “ as cartas 

rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua 

imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio.” Com 

a analogia garanta-se a ampla defesa do acusado, evitando-se rogatórias 

protelatórias e traz economia de despesas processuais.   

 

h) Impede-se a decretação da revelia e do resultante suspensão do processo ( 

art. 366 do CPP ) com o comparecimento físico remoto ( segundo Luis Flávio 

Gomes ) do réu perante o magistrado. 

 

i) Ampliação da publicidade do ato, uma vez que o ato do interrogatório tem a 

sua publicidade satisfeita com a entrada de qualquer do povo na sala de 

audiência. Com a nova tecnologia aplicada, poderá ser acompanhado pela 

internet por qualquer pessoa no planeta. 

 

j) Por último, graças aos modernos aparelhos de videoconferência o juiz 

poderá rever o ato pontualmente.  
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 4.5 JURISPRUDÊNCIA 

 

Cada vez mais nos tribunais tem caído a barreira em relação a 

videoconferência, como exemplo podemos dar parte do voto do relator o  

Desembargador Ferraz de Arruda do extinto Tribunal de Alçada Criminal de 

São Paulo. 

 “ O argumento de que contato direto do juiz com o réu é 

necessário porque aquele pode aquilatar o caráter, a 

índole e os sentimentos para efeito de alcançar a 

compreensão da personalidade do réu é pura balela 

ideológica”. 

Em vinte anos de carreira não li e nem decidi um 

processo fundado em impressões subjetivas minhas, 

extraídas do interrogatório ou depoimento pessoal do réu. 

Mesmo porque a capacidade humana de forjar, de 

dissimular, de manipular o espírito alheio é 

surpreendente, de tal sorte que é pura vã filosofia que de 

um único interrogatório judicial se possa extrair alguma 

conclusão segura sobre a índole e personalidade do réu.  

Aliás, nem um experiente psiquiatra forense conseguiria 

tal feito, ainda mais quando o juiz é obrigado a seguir as 

formalidades do artigo 188 e incisos do Código de 

Processo Penal.”   

O magistrado em outro trecho continua: 

“Ora, o interrogatório do réu é importante no processo 

penal, mas não é o elemento indispensável porque senão 

não teríamos o julgamento à revelia. Além do mais, ele 

pode ser repetido a qualquer tempo no processo. 

O último argumento contra o interrogatório por vídeo-

conferência seria a possibilidade de o réu se sujeitar a 

eventual pressão externa”. 
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“Essa pressão pode ser feita ainda que na presença do 

juiz, por meio de uma antecedente ameaça"    

       

Nas duas últimas oportunidades que o STF teve de enfrentar a 

questão da constitucionalidade da lei foi em sede de Habeas Corpus. Em  14 

de agosto de 2007 por órgão fracionário, segunda turma, decidiu por 

unanimidade de votos no HC 88.914-0 São Paulo, deferir o pedido do writ. 

Assim sendo redigida a ementa: 

 

“AÇÃO PENAL. Ato processual. Interrogatório. 

Realização mediante videoconferência. 

Inadmissibilidade. Forma singular não prevista no 

ordenamento jurídico. Ofensa a cláusula do justo 

processo da lei ( due process of Law ). Limitação ao 

exercício da ampla defesa, compreendida a 

autodefesa e a defesa técnica. Insulto às regras 

ordinárias do local de realização dos atos 

processuais penais e às garantias constitucionais da 

igualdade e da publicidade. Falta, ademais de citação 

do réu preso, apenas instado a comparecer á sala da 

cadeia pública, no dia do interrogatório . Forma do ato 

determinado para renovação do processo desde o 

interrogatório. Forma do ato determinado para 

renovação do processo desde o interrogatório, 

inclusive. Inteligência dos arts. 5º, LIV, LV, LVII, 

XXXVII E LII, da CF, e 792, caput e par. 2º, 403, 2ª 

parte, 185, caput e par. 2º, 192, par. Único, 193, 188, 

todos do CPP. Enquanto modalidade de ato processual 

não prevista no ordenamento jurídico vigente, é 

absolutamente nulo o interrogatório penal realizado 

mediante videoconferência, sobretudo quando tal forma é 

determinada sem motivação alguma, nem citação do réu.   
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Segunda oportunidade foi em relação ao HC 90.900-1 São Paulo, esta 

foi decidida no Tribunal Pleno em que por maioria de votos os Ministro 

decidiram conceder a ordem de habeas corpus e declarar a 

inconstitucionalidade formal da Lei paulista nº 11.819/2005, que disciplinava a 

videoconferência naquele estado. Foi relator do acordão o saudoso Ministro 

Menezes Direito publicado no dia 30 de outubro de 2008. 

 

 

EMENTA 

 

“HABEAS CORPUS. Processual penal e 

constitucional. Interrogatório do réu. 

Videoconferência. Lei nº 11.819/05 do Estado de São 

Paulo. Inconstitucionalidade formal. Competência 

exclusiva da União para legislar sobre matéria 

processual. ART. 22, I, da Constituição Federal. 

1. A Lei nº 11.819/05 do Estado de São Paulo viola, 

flagramente, a disciplina do art. 22, inciso I, da 

Constituição da República, que prevê a competência 

exclusiva da União para legislar sobre matéria processual. 

2. Habeas corpus concedido.   

 

Antes da lei 11.900/09 o óbice para a realização da videoconferência 

era a falta de lei a autorizar, não se respeitando o princípio estrito da 

legalidade. 
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Deve-se observar que o sistema de videoconferência já tinha previsão 

legal no ordenamento jurídico brasileiro desde que a Convenção das Nações 

Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional (  Convenção de Palermo ) 

foi internalizado no direito brasileiro, com base no Decreto nº 5.015 de 

12.03.2004.Essa convenção trata especificamente de infrações relativas ao 

crime transnacional, no art. 18 nº 18. 

 

“ Se for possível e em conformidade com os princípios fundamentais 

do direito interno, quando uma pessoa que se encontre no território de um 

Estado Parte deva ser ouvida como testemunha ou como perito pelas 

autoridades judiciais de outro Estado Parte, o primeiro Estado Parte poderá, a 

pedido do outro Estado , o primeiro Estado Parte poderá, a pedido do outro, 

autorizar a sua audição por videoconferência, se não for possível ou desejável 

que a pessoa compareça no território do Estado Parte requerente. Os Estado 

Parte poderão acordar em que a audição seja conduzida por uma autoridade 

judicial do Estado Parte requerente e que ela assista uma autoridade judicial 

do Estado Parte requerido.” 

 

4.6  Videoconferência no exterior 

 

Nos EUA tanto a legislação federal quando a maioria das legislações 

estaduais dos 50 entes federativos permitem a utilização de videoconferência 

nos processos criminais. 

No plano federal ela tem sido adotada desde 1996 no caso do 

professor Theodore Kacznski, O Unabomber, também foi utilizado quando do 

interrogatório de Timothy James Mc Veigh em 28.12.2000, condenado pela 

morte de 168 pessoas no atentado terrorista contra um prédio federal de 

Oklaroma. 

A nível estadual em 1989 o Tribunal de Kentuchy realizou as primeiras 

experiências.  
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Outros países adotam a Vídeo conferência como o Canadá que em 

1998 reformou o seu Código Criminal ( criminal code  ) e o Código de Processo 

Penal ( Evidence act ) para permitir a coleta de depoimento de testemunhas a 

distância, por meio de video-link.  Seguindo o caminho aberto pelo países da 

America do Norte, temos a Índia em 2003, Inglaterra e Espanha no mesmo 

ano. Já em Portugal foi utilizada pela primeira vez no processo de pedofilia que 

ficou conhecido como escândalo da “ Casa Pia”. 

 

 

4.7 Conclusão 

 

Não existem motivos sérios que maculem a razoabilidade da lei 

11.900/09. A expectativa é que o STF tome o caminho dos países 

democráticos e declare a constitucionalidade do sistema adotado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho procurou-se fazer uma defesa contundente da 

videoconferência, porque o operador do direito tem que ter um olho na 

realidade e outro na lei. Ele tem que ter em mente a situação carcerário do  

país onde milhares ficam presos além do tempo determinado pela pena, 

devido a burocracia esclerosada da nossa justiça que também não assegura 

aos apenados a progressão de regime nos termos da LEP e do Código Penal. 

Esses sim tem sua cidadania aviltada pelo estado que não lhes garante rápida 

solução no seu processo. Tampouco essa monografia  quer defender a 

subtração de direitos constitucionais como o due process Law e o princípio da 

identidade física do juiz, princípio agora vigente no processo. Há que 

compatibilizá-los com a moderna tecnologia. 
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 Na videoconferência por meio de zoom dá ao juiz uma maior nitidez 

na feição do acusado o olho no olho não se perde ( para quem acredita que 

interrogando dessa forma pode-se o interrogado perceber se o outro não está 

dizendo a verdade), o mesmo vale para a parte sonora. Poder-se-á gravar o 

interrogatório em pen-drive, cd-rom e no disco rígido, para posterior análise. Há 

um ganho de produtividade dos juízes e promotores por ser possível a 

realização de mais audiência no mesmo espaço de tempo. 

 

A tecnologia digital esta difusa na sociedade, todos os setores sociais 

não estão imunes a ela, muito pelo contrário são por ela inundados , o 

Judiciário não pode ficar ilhado, emitindo cartas precatórias para que o juiz da 

comarca ouça a testemunha que lá se encontra, procedimento que demora 

meses e atrasa todo o processo, passos já foram dado como a penhora 

eletrônica no processo civil. No mundo corporativo os executivos em diversas 

parte geográficas do globo terrestre se encontram por meio de 

videoconferência em reuniões ditas virtuais, mas que de virtuais nada tem, é 

possível ver e ouvir tudo com nitidez como se estivesse falando com a pessoa 

face a face,  nascendo uma forma diferente de presença física, não mais direta 

e sim remota. 

 

Na década de 20 começo-se a datilografar as sentenças, havendo uma 

forte rejeição, pois as sentenças teriam que ser manuscrita pelo juiz, muitas 

chegaram a ser anuladas, mas as máquinas de escrever não foram abolidas. 

Caso semelhante ocorreu na década de 80, quando os atos processuais 

passaram a ser digitados, houve aqueles que se opuseram, mais por fim o 

computador prosperou, hoje ocorre o mesmo em relação a videoconferência, 

muitos processos foram anulados e ainda quer-se anular por erro in 

procedendo sentenças em que ocorreu o teleinterrogatório. Eles mais uma vez 

serão  atropelados pela realidade. 
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