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vale a pena ser empreendido, daquilo que 
é belo, do que é moralmente correto.” 

 
(Albert Einstein) 

 



RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de utilizar-se o tele 
interrogatório no Processo Penal, uma vez que, foi alterado o art. 185 e seguintes do 
Código de Processo Penal, persiste forte controvérsia acerca de sua validade. Em 
seguida trabalha-se o interrogatório tradicional, seu conceito, características, 
procedimento e natureza jurídica, bem como o direito ao silêncio, a oportunidade do 
interrogatório e o compromisso com a verdade. Posteriormente, discorre-se acerca do 
tele interrogatório, seu conceito e as inovações, alterações, novidades e perspectivas 
decorrentes de sua prática, apresentando-se as opostas correntes doutrinárias e 
jurisprudências acerca do tema. A primeira defende que o tele interrogatório viola os 
direitos do acusado, por não permitir um contato direto entre o réu e o juiz, ao passo 
que a segunda corrente admite o interrogatório virtual como benefício em diferentes 
aspectos, como celeridade processual, economia ao erário e segurança. Finalmente 
tratamos da visão jurisprudencial do interrogatório. Ao final do trabalho monográfico 
conclui-se que é possível a utilização do tele interrogatório, por está expresso na 
legislação atual, devendo para tanto respeitarem-se as garantias do devido processo 
legal e da ampla defesa. Ademais, não se pode admitir que, com base em uma 
interpretação meramente gramatical, exclua-se a possibilidade de modernização do 
Poder Judiciário, o que, por consequência, favorece o tão aclamado acesso à justiça. 
 

Palavras-chave: Tele interrogatório. Interrogatório. Princípios constitucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to examine the possibility of using the tele interrogation in Criminal 
Procedure, since amended the art. 185 and following of the Code of Criminal 
Procedure, strong controversy persists about its validity. In the first chapter works up 
the traditional interrogation, its concept, features, procedure and legal nature, as well 
as the right to silence, the opportunity of questioning and commitment to truth. In the 
second chapter talks about the tele-interview, its concept and innovations, changes, 
news and perspectives arising from their practice, presenting the opposing currents 
and doctrinal jurisprudence on the subject. The first argues that the tele interrogation 
violates the rights of the accused, by not allowing direct contact between the 
defendant and the judge, while the second admits the current virtual interrogation as 
a benefit in different aspects, such as promptness, economy and the exchequer safety. 
The third chapter dealt with the jurisprudential vision of interrogation. At the end of 
the monograph concludes that the use of tele interrogation is possible, for it is 
expressed in the current legislation, with respect to both up the guarantees of due 
process and legal defense. Moreover, we can not admit that, based on a purely 
grammatical interpretation, exclude the possibility of modernizing the judiciary, 
which consequently favors the acclaimed access to justice.  
 

Keywords: Tele interrogation. Interrogation. Constitutional principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A morosidade do Judiciário gera além do sentimento de insatisfação, a 

necessidade de se buscar soluções para contornar tal situação. Nesta seara, os meios 

eletrônicos estão cada vez mais fazendo parte do cotidiano da justiça brasileira, 

sendo hoje possível, por exemplo, o recebimento de petições virtuais e certidões 

cartoriais através de e-mail. 

O uso da tecnologia pelo Poder Judiciário vem contribuindo enormemente para 

a celeridade processual, trazendo inclusive economia ao erário. 

Como Ciência Social que é, o Direito não pode permanecer estático frente ao 

desenvolvimento tecnológico, sendo imprescindível que acompanhe o ritmo da 

modernização, para que se alcance a segurança jurídica nas relações mantidas na 

sociedade informatizada. 

Neste contexto, de modernização do Judiciário, seguindo o exemplo de países 

como os Estados Unidos e a Espanha, sugiram iniciativas pioneiras no Brasil de 

interrogatórios realizados através de videoconferência. 

A partir daí, muitas discussões têm sido travadas sobre o tema, referente a sua 

validade, às inovações que a prática do interrogatório on line representa, bem como 

as consequências dela decorrentes. 

O Código de Processo Penal brasileiro (CPP), em vigor desde a década de 40, 

embora tenha sofrido alteração pela Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, 

inclusive nos artigos que dizem respeito ao interrogatório, só com o advento da Lei 

nº 11.900 de 8 de janeiro de 2009 que veio modificar o art. 185 §§ 2º, 3º e 4º do 

Código de Processo Penal que vieram autorizar o juiz em casos excepcionais fazer o 

interrogatório do preso por videoconferência. 

A pesquisa tem por objetivo geral aprofundar as discussões acerca da adoção 

do interrogatório à distância, através de videoconferência, expondo os argumentos 

em que se baseiam os defensores dos posicionamentos opostos em relação ao tema, 

bem como analisar as suas consequências em relação ao réu, à sociedade e, 

especificamente ao Poder Público. 
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Quanto aos aspectos metodológicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial, tendo sido a Internet fonte subsidiária do trabalho monográfico. 

O teleinterrogatório é assunto extremamente atual e ainda pouco explorado 

pelos livros de doutrina, daí a relevância de aprofundar o conhecimento referente a 

ele, o fazendo a partir do estudo das leis existentes em relação ao interrogatório, dos 

argumentos utilizados tanto pelos que o repelem, quanto pelos que o veem como um 

avanço para o Processo Penal, e da análise do posicionamento jurisprudencial sobre o 

interrogatório virtual. 

O interrogatório virtual facilita a comunicação à longa distância, por meio de 

câmaras e receptores de áudio, os quais podem ser monitorados por controle remoto, 

identificando os presentes em cada sala. 

Deixa-se de lado questões técnicas, que dizem respeito aos profissionais da 

área de telecomunicações e de ciência da computação, para concentrar-se mais 

especificamente no aspecto jurídico do interrogatório on line. 

O teleinterrogatório consiste em realizar o interrogatório do acusado preso 

através de videoconferência, permanecendo este no estabelecimento prisional em que 

se encontra recolhido, enquanto é interrogado por um juiz, que acompanhará, em 

tempo real, as suas respostas e reações através do vídeo instalado na sala de 

audiências, na própria sede do juízo em que atua. 

No primeiro capítulo, é feita uma análise do interrogatório tradicional, aquele 

que estamos acostumados ver na prática forense, com a condução do preso à sala de 

audiências, sendo este subdividido em sete tópicos: Conceito, Características, 

Procedimento, Natureza Jurídica, Direito ao Silêncio, Oportunidade do Interrogatório 

e Compromisso com a verdade. 

O segundo capítulo discorre especificamente sobre o teleinterrogatório, sendo 

subdividido em: Conceito, Inovações, Novidades e Perspectivas. 

O terceiro capítulo traz Jurisprudências de Tribunais diversos do País. 

O método dedutivo será empregado na análise da bibliografia, secundado pelo 

método hermenêutico tradicional.  

Segundo Baraglio (2011, on line) “o método dedutivo é o método lógico que 

pressupõe que existam verdades gerais já afirmadas e que sirvam de base (premissas) 
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para se chegar através dele a conhecimentos novos.” 

Já o método hermenêutico é a busca do conhecimento realizada através do 

estudo das estruturas e do funcionamento da interpretação. 

Busca-se, por fim, evidenciar, com forte concentração no entendimento dos 

tribunais, os fundamentos jurídicos em que se baseia o disciplinamento atual 

(doutrinário e jurisprudencial) da matéria, respondendo ao final sobre a possibilidade 

da aplicação, a legitimidade, vantagens, desvantagens e as demais razões extralegais 

que circundam a questão posta. 
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2 INTERROGATÓRIO 

 

 

2.1 Conceito 

 

O interrogatório é dos atos de maior relevância da ação penal. Por ele, aquele 

que está sendo acusado da prática do delito expõe ao julgador a sua visão dos fatos. 

Interrogatório “é o ato judicial no qual o juiz ouve o acusado sobre a 

imputação contra ele formulada. É ato privativo do juiz e personalíssimo do acusado, 

possibilitando a este último o exercício da sua defesa, da sua autodefesa” (CAPEZ, 

2013, p.421). 

Segundo Alencar e Távora (2012, p.416) assim conceituam interrogatório:  

 

O interrogatório é a fase da persecução penal que permite ao suposto autor 
da infração esboçar a sua versão dos fatos exercendo, se desejar, a 
autodefesa. Terá o imputado contato com a autoridade, o que lhe permite 
indicar provas, confessar a infração, delatar outros autores, apresentar as 
teses defensivas que entenda pertinente, ou valer-se, se lhe for conveniente 
do direito ao silêncio. 

 

As Leis nºs 10.792/03 e 11.900, de 08/01/2009, que alteraram a Lei nº 

7.210/84 (Lei de Execução Penal) e o Decreto-Lei nº 3.689/41 (Código de Processo 

Penal), trouxeram profundas modificações às disposições a respeito do 

interrogatório. 

Referidas modificações contribuíram especialmente no aspecto da proteção às 

garantias constitucionalmente previstas em relação aos acusados, objetivando o 

aperfeiçoamento do ato em sua dúplice natureza, de meio de prova e de defesa, com 

ênfase na perspectiva da defesa. 

Referido ato processual é importante tanto para se aquilatar sobre a 

possibilidade de concessão de liberdade provisória, quanto na fixação da pena a ser 

imposta ao acusado, caso venha o mesmo a ser condenado. 

Através do interrogatório o juiz mantém contato com o réu, sendo possível ao 

magistrado tomar conhecimento da personalidade do acusado e dos motivos e 

circunstâncias do crime.   
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Tal procedimento é constituído por duas partes: sobre a pessoa do acusado 

(interrogatório de identificação) e sobre os fatos (interrogatório de mérito). 

No primeiro momento o interrogatório limita-se a questão sobre a pessoa do 

acusado, sua identificação e individualização de sua personalidade. 

Busca-se evitar confusão entre homônimos e assegurar que o denunciado seja 

de fato quem está sendo interrogado. 

Em seguida, após dar ciência ao réu da acusação feita contra ele, são 

formuladas perguntas a respeito do caso concreto, de acordo com suas 

peculiaridades, nos termos do art. 187, §§1º e 2º, e incisos, do CPP. 

  

2.2 Princípios constitucionais vinculados ao interrogatório 

 

Com a Constituição de 1988 nasceu no Brasil fundado na cidadania, um 

Estado Democrático de Direito baseado no respeito aos direitos e garantias 

individuais. A Lei Maior consagrou princípios para assegurar a democracia e a 

existência desse novo Estado. Dentre os princípios fixados na Constituição de 1988 

estão os vinculados ao interrogatório, senão vejamos: 

 

2.2.1 Principio da dignidade da pessoa humana 

 

O “Princípio da dignidade da pessoa humana” é um valor moral e espiritual 

inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito e tal constitui o 

princípio máximo do estado democrático de direito. 

Está elencado no rol de direitos fundamentais da Constituição Brasileira de 

1988. 

Tal princípio, é o principal e mais amplo princípio constitucional, no direito 

de família diz respeito a garantia plena de desenvolvimento de todos os seus 

membros, para que possam ser realizados seus anseios e interesses afetivos, assim 

como garantia de assistência educacional aos filhos, com o objetivo de manter a 

família duradoura e feliz, assim preceitua Diniz (2007, p.18): “É relevante referir que 

o reconhecimento da dignidade se faz inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da 



15 
 
justiça, da paz e do desenvolvimento social.” 

Segundo Sarlet (2007, p.62): 

 

[...] temos por dignidade do ser humano a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos.  

 

A Constituição Brasileira abriga, em diversos capítulos e artigos, as normas 

que possibilitam enfrentar a dicotomia antes referenciada, no que concerne ao 

princípio da dignidade humana, vê-lo-emos literalmente exposto no inciso III, do art. 

1º., estabelecido como princípio fundamental, tanto da República Federativa quanto 

do próprio Estado Democrático do Direito, assim descrito: 

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissociável 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III-  a dignidade da pessoa humana. (BRASIL, 1988). 

 

Também no art. 5º, em seu caput, as normas cogentes de direito à liberdade, 

igualdade, segurança e propriedade, bem como proibição de discriminação de 

qualquer natureza, são assecuratórias da implementação do princípio: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a 
propriedade nos termos seguintes: [...].(BRASIL, 1988). 

 

À proteção à maternidade, infância, adolescência, família e velhice, portanto, 

a proteção de todas as fases da vida humana, está consubstanciada no art. 203, 

novamente: 

 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à a seguridade social, e tem por 
objetivos: 
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice. (BRASIL, 1988). 
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Na mesma carta, inserem-se os princípios da atividade econômica, cujos 

objetivos não são o de impedir o desenvolvimento econômico, pois que isto seria 

uma afronta à possibilidade de atingir os fins colimados (um contra senso), mas o de 

regular a atividade econômica para que esta possibilite as realizações capazes de 

convalidar os interesses previstos na Magna Carta. Art. 170 e seguintes. 

Ao referir como norma constitucional inafastável às condições para uma 

existência digna, o legislador constituinte não se servir da utopia comum, que assola 

o ideário político, mas pretendeu buscar as condições que viessem a possibilitar um 

exercício pleno de bem estar social, instrumento indispensável à pacificação social. 

 A dignidade humana é característica inerente a todas as pessoas e tem por 

objetivo colocá-los a salvo de qualquer ato discricionário, seja qual for o agente e 

protegê-los de ausência de condições mínimas de sobrevivência. É da própria 

essência do ser humano ser dotado dessa condição e qualidade. Estar desprovido 

desse manto protetor destitui o ser humano da capacidade de subsistência e da 

convivência social. 

 

2.2.2 Princípio do devido processo legal 

  

O devido processo legal encontra-se expresso no art. 5º, LIV, da Constituição 

Federal, onde refere-se aos bens jurídicos da liberdade e da propriedade. 

 Em sentido genérico, conforme a doutrina pátria e americana, a due process 

clause visa à tutela do trinômio “vida, liberdade e propriedade”. 

O devido processo legal foi concebido como amparador ao direito processual, 

praticamente confundindo-se ao principio da legalidade, mas ganhou força expressiva 

no Direito Processual Penal, mas já se expandiu para processual civil e até para o 

processo administrativo. 

Segundo Jansen (2004, p. 89): 

 

O primeiro ordenamento que teria tratado desse princípio foi a Magna 
Carta do rei John Lackland (João “Sem –Terra”), de 15 de junho de 1215, 
quando o seu art. 39 se referiu a legem terrae, termo posteriormente 
traduzido para a língua inglesa como law of the land, sem, contudo, 
mencionar a expressão que hoje conhecemos, due processo of Law. 
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A Constituição dos Estados Unidos da América, onde muito se desenvolveu o 

devido processo legal, não trata originariamente do instituto, sendo abordado 

explicitamente nas suas emendas, na 5ª e na 14ª Emenda (JANSEN, 2004). 

Na América Latina, a Argentina e o México, desde o nascedouro de suas 

Constituições, em 1853 e 1857, respectivamente, já contavam com o instituto 

(JANSEN, 2004). 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem (Paris, 1948), a 6ª Convenção 

Europeia Para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (Roma, 

1950) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas (1966) 

consagraram proteção e garantias individuais que denotam o encampar daquele 

princípio. 

No Brasil, é pacífico entre os doutrinadores que o princípio do devido 

processo legal foi abraçado por todas as Constituições pátrias, desde de 1924, em 

especial a de 1967 e Emenda Constitucional nº 01, de 1969, pois, quando 

consignaram os princípios da ampla defesa, do contraditório e da igualdade, teriam, 

tacitamente, aceitado a existência daquele. 

Impossível olvidar a nossa Constituição de 1988, adjetivada “cidadã”, que 

explicitamente estabeleceu, no art. 5º, inciso LIV: “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 

 

2.2.2.1 Substantive due process 

 

O devido processo legal substantivo ou material é a manifestação do devido 

processo legal na esfera material. Considera-se o seu alcance mais amplo que o seu 

lado procedimental, pois se manifesta em todos os campos do Direito 

(administrativo, civil, comercial, tributário, penal, entre outros) (LIMA, 2014). 

O substantive due process tutela o direito material do cidadão, inibindo que a 

lei em sentido genérico ou ato administrativo ofendam os direitos do cidadão, como a 

vida, a liberdade e a propriedade, outros destes derivados ou inseridos na 

Constituição (JANSEN, 2004). 

Sabe que a Magna Carta não teve, na sua gênese, a intenção mais pura de 

servir à cidadania, à democracia ou ao povo em geral, posto criada como uma espécie 
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de garantia para os nobres, do baronato, contra os abusos da coroa inglesa. 

Entretanto, ela continha institutos originais e eficazes do ponto de vista jurídico para 

a repressão dos abusos do Estado, que até hoje se fazem reluzentes em praticamente 

todas as constituições liberais do mundo (JANSEN, 2004). 

Assim nos ensina, Alencar e Távora (2012, p.69): 

 

O art.5º,inc. LIV da CF assegura que “ ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal”. O devido processo legal é o 
estabelecido em lei, devendo traduzir-se em sinônimo de garantia, 
atendendo assim os ditames constitucionais. Com isto, consagra-se a 
necessidade do processo tipificado, sem a supressão e/ou desvirtuamento 
de atos essenciais. Em se tratando da aplicação da sanção penal, é 
necessário que a reprimenda pretendida seja submetida ao crivo do Poder 
Judiciário, pois nulla poena sine judicio. Mas não é só. A pretensão 
punitiva deve perfazer-se dentro de um procedimento regular, perante a 
autoridade competente, tendo por alicerce provas validamente colhidas, 
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 

 

O devido processo legal deve ser analisado em duas perspectivas: a primeira, 

processual, que assegura a tutela de bens jurídicos por meios do devido procedimento 

(procedural due process); a segunda, material, reclama, no campo da aplicação e 

elaboração normativa, uma atuação substancialmente adequada, correta, razoável 

(substantive due processo f law). 

Portanto, não basta só a boa proteção da norma. É também imprescindível um 

adequado instrumento para sua aplicação, isto é, o processo jurisdicional (judicial 

process).  

Como indica Tucci (2011), o substantive due processo f law reclama um 

instrumento hábil à determinação exegética das preceituações disciplinadoras dos 

relacionamentos jurídicos entre os membros da comunidade. O processo deve ser 

instrumento de garantia contra os excessos do Estado, visto como ferramenta de 

implementação da Constituição Federal, como garantia suprema do jus liberta tis. 

 

2.2.3 Princípio do contraditório e da ampla defesa  

 

A noção de ampla defesa remonta às priscas eras, posto ser de natureza 

humana a inconformação. Bem conhecido, por isso, o exemplo bíblico do julgamento 

de Adão, onde, neste caso, o próprio Deus concedeu-lhe o direito de defesa, ao aduzir 

“Adam, ubi es?” (ALMEIDA, 2002). 
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Surgia com isso já no paraíso, segundo o jurista Afonso Fraga (apud 

TOURINHO FILHO, 1989, p.170) o instituto da citação. Acrescenta-se que, seguido 

daquele ato, veio o interrogatório do primeiro homem e sua defesa, tudo na forma 

oral, dando a entender que, no começo, a jurisdição se orientava pelo princípio da 

oralidade. 

A ampla defesa é garantia do demandado inerente ao Estado de Direito. 

Mesmo quando se está diante de regime de exceção, a noção desse instituto não 

desaparece porque é algo que se encontra arraigado ao ser humano, é uma 

necessidade inata do indivíduo, é algo que resulta do próprio instituto de defesa que 

orienta todo ser vivo.  

Aglutinada também nesse episódio se encontra a ideia do contraditório como 

elemento preponderante da ampla defesa. O contraditório é o exercício da dialética 

processual, plasmada a partir da pretensão deduzida em juízo. Trata-se de princípio 

constitucional do processo, cujo escopo é oportunizar ensanchas à parte demandada 

de ser informada a respeito do que está sendo alegado pelo demandante, a fim de que 

possa produzir defesa da qualidade e indicar prova necessária, lícita e suficiente para 

alicerçar sua peça contestatória. A impugnação da pretensão varia, em sua forma 

bilateral, de acordo com o interesse ou direito que se pretende resguardar ou obter 

(ALMEIDA, 2002). 

O contraditório implica no direito que tem as partes de serem ouvidas nos 

autos. O processo é marcado pela bilateralidade da manifestação dos litigantes. Essa 

regra de equilíbrio decorre do denominado princípio da igualdade das partes, tão 

importante para o embate processual quanto qualquer um dos demais princípios 

orientadores do processo (ALMEIDA, 2002). 

A ampla defesa representa garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso 

LV, da CF. Sua concepção possui fundamento legal no direito ao contraditório, 

segundo o qual ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. 

O mais importante princípio do sistema acusatório (separação orgânica entre o 

órgão acusador e o órgão julgador), também conhecido pelo nome de “Princípio da 

bilateralidade da audiência”, consiste, em resumo, na possibilidade das partes, em 

igualdade de condições, praticar todos os atos tendentes a influir no convencimento 

do juiz. Atinge, também, a necessidade de científica cão da parte contrária, dos atos 
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praticados por uma delas, por isso é chamado, pelos doutos, como o princípio que 

consagra o binômio: “ciência e participação”. 

Pela redação do art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF), fica evidente que o 

princípio do contraditório e da ampla defesa é de cumprimento obrigatório somente 

nos processos judiciais e administrativos, pois somente nesses é que se observa a 

existência de uma relação dialética de acusador e acusado ou de litigantes. Não há 

que se falar na incidência do princípio durante o inquérito policial, uma vez que se 

trata de mero procedimento administrativo, desprovido de qualquer litígio, 

resumindo-se a um método de investigação levado adiante pela polícia judiciária.  

O contraditório abriga em seu conteúdo tanto o direito a informação como a 

participação. O direito a informação no direito de ser cientificado, que por sua vez é 

respeitado por meio dos institutos da citação, intimação e notificação. Já no direito a 

participação consiste tanto no direito a prova como no direito a atividade de 

argumentação, de natureza eminentemente retórica, que busca seduzir pelo poder da 

palavra, oral ou escrita. Quanto ao momento da sua observância, o contraditório pode 

ser prévio, real ou simultâneo, e, finalmente, diferido ou prorrogado. A CF não faz 

nenhuma restrição quanto ao momento do exercício do contraditório, o que não seria 

razoável, dada a infinidade de situações de fato possíveis de acontecerem. 

A ampla defesa, por sua vez, abriga em seu conteúdo o direito a autodefesa, o 

direito a defesa técnica e o direito a prova, que é o direito de se defender provando. 

O direito de autodefesa abrange o direito a audiência ou de ser ouvido, o direito de 

presença nos atos processuais, o direito ao silêncio e o direito de se entrevistar com o 

advogado. Já o direito a defesa técnica engloba tanto a defesa exercida pelo defensor 

constituído, como a exercida pelo defensor dativo e o defensor ad hoc (BECHARA; 

CAMPOS, 2014). 

A Lei n. 10.792, de 1º de dezembro de 2003, deu nova redação ao art. 185 e 

seguintes do CPP, que trata do interrogatório judicial.  Dentre as inovações, merece 

particular destaque o art. 188, que prevê a possibilidade das partes intervirem no 

interrogatório, formulando perguntas que entenderem pertinentes e relevantes. Tal 

novidade pacifica antiga discussão em torno na natureza jurídica do interrogatório, e 

consagra o seu caráter híbrido ou misto, seja por constituir um meio de defesa, seja 

por implicar igualmente meio de prova.  
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É indiscutível que o interrogatório se insere no conteúdo do princípio da 

ampla defesa. Da mesma forma, o direito de presença, como, aliás, já assinalado 

(BECHARA; CAMPOS, 2014). 

 

2.2.4 Princípio da publicidade dos atos processuais 

 

O princípio da publicidade dos atos processuais é uma das conquistas da 

Revolução Francesa, foi neste período que “se reagiu contra o juízo secreto e de 

caráter inquisitivo dos anos anteriores” (AVELAR, 2014, on line). 

Antes disso, só se vai verificar a existência de publicidade procedimental no 

direito romano primitivo, sensivelmente mitigada até o século XII, quando o direito 

canônico sepultou o princípio. No Brasil, a tradição remonta ao Império (AVELAR, 

2014). 

A Convenção de Salvaguardas do Direito do Homem e da Liberdade 

Fundamental garante o princípio da publicidade no seu art.6º e a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, solenemente proclamada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 1948, o faz no art.10º (AVELAR, 2014). 

No Ordenamento Jurídico brasileiro esta garantia processual que antes era 

assegurada apenas em nível de lei ordinária - nos artigos 155 do Código de Processo 

Civil (CPC), 792 do Código de Processo Penal (CPP) e 770 da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) – se encontram atualmente consagrada como garantia 

constitucional no art. 5º, inciso LX e art. 93, IX da Constituição Federal:  

O art. 5º, inciso LX, afirma que “a lei só poderá restringir a publicidade dos 

atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.  

E segundo o art.93, IX (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45 

de 30 de dezembro de 2004): 

 

Art. 93 – (...) 
(...) 
IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentada todas as decisões, sob pena nulidade, podendo a lei limitar a 
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade 
do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.  
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Esta elevação constitucional de alguns princípios, como o da publicidade dos 

atos processuais, passou a garantir maior segurança jurídica. Segundo Dimoulis 

(2003, p.155) “a submissão aos mandamentos constitucionais limita os riscos de 

decisões arbitrárias das autoridades estatais”. 

Podemos encontrar o princípio da publicidade dos atos processuais com 

amplitude semelhante à do nosso ordenamento jurídico nas legislações da França, 

Alemanha, Japão, Estados Unidos e antiga União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

No Processo Penal o princípio da publicidade dos atos judiciais encontra-se 

consagrado no art. 792, que no seu parágrafo primeiro prevê a possibilidade do juiz, 

de ofício, ou a requerimento da parte ou do Ministério Público decretar que “o ato 

seja realizado a portas fechadas”, quando da publicidade da audiência, da sessão ou 

do ato processual “puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de 

perturbação da ordem”. 

Ensina Mirabete (2006, p.156) que a publicidade dos atos processuais “trata-se 

de garantia para obstar arbitrariedades e violências contra o acusado e benéfico para 

a própria Justiça, que, em público, estará mais livre de eventuais pressões, realizando 

seus fins com mais transparência.” 

Nota-se que a regra no Processo Penal – em consonância com a Constituição – 

é a da publicidade dos atos processuais, contudo o CPP prevê as possibilidades de 

limitação da publicidade dos atos processuais. Ocorre que quando há limitações à 

publicidade – adoção da publicidade restrita – permanece o direito das partes, de seus 

procuradores e do Ministério Público de conhecer os atos processuais praticados. 

A publicidade como princípio de administração pública (CF, art. 37, caput), 

abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos 

como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. 

Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em 

andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários 

e finais, as atas de julgamentos das licitações e contratos com quaisquer interessados, 

bem como os documentos de despesas e as prestações de contas submetidas aos 

órgãos competentes.  
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No Estado Democrático de Direito outro não poderia ser o entendimento senão 

o da aplicação do princípio da publicidade dos atos processuais ao processo 

administrativo. 

 

2.3 Características do interrogatório 

 

Em suma, são características principais do interrogatório: ato personalíssimo, 

privativo do juiz, oral e não preclusivo. 

Personalíssimo, pois apenas o réu pode ser interrogado, e ninguém por ele. 

Não se permite, portanto, a representação. Todavia, sendo público o ato, entende-se 

que qualquer pessoa pode assistir-lhe. 

Privativo do juiz, porque somente o juiz pode interrogar o acusado, sendo 

vedado ao defensor e ao Ministério Público interferirem no ato. 

Há autores que defendem que, diante da alteração trazida com a Lei nº 

10.792/03 ao art. 188 do CPP, que anteriormente não fazia nenhuma referência à 

possibilidade das partes formularem perguntas, o interrogatório não é mais ato 

privativo do juiz, uma vez 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. 

Segundo Capez (2013, p.426): O art. 188 do CPP, no entanto, possibilita-lhes a 

formulação de reperguntas ao final do interrogatório, pois nesse momento caberá ao 

juiz indagar das partes “se restou algum fato para ser esclarecido”.  

Ressalte-se que tais perguntas são feitas em caráter meramente complementar 

e não obrigam o juiz a repassá-las ao acusado, podendo indeferi-las quando 

considerá-las impertinentes ou irrelevantes. Diante disso, fica mantida a 

característica de ser o interrogatório um ato privativo do juiz, mesmo com a 

possibilidade de as partes sugerirem uma ou outra indagação ao seu final, dado ser 

esta uma atuação complementar e de caráter excepcional. 

A nova redação do art. 188, assim estabelece: “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.” 
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No entanto, a mera possibilidade dada as partes de formular perguntas, não 

significa que elas terão liberdade de interferirem no interrogatório do réu. 

O referido artigo é bastante claro quando especifica que apenas se o 

magistrado as considerar pertinentes e relevantes serão formuladas as perguntas 

feitas pela parte do réu, o que não é o suficiente para retirar ao ato a característica de 

ser ele privativo do juiz. 

Ato oral: admitem-se, como exceção, as perguntas escritas ao surdo e as 

respostas igualmente escritas do mudo. Já em se tratando de réu estrangeiro, se o 

idioma não for o castelhano, deverá ser nomeado um intérprete. Se o réu for surdo-

mudo e analfabeto, será nomeado intérprete que funcionará também como curador. 

Ato não preclusivo: pois pode ser realizado o interrogatório a qualquer 

momento, por sua natureza de meio de defesa. 

Sobre o tema, o art. 196 do CPP estabelece que: “A todo tempo o juiz poderá 

proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das 

partes.” 

Neste ponto, cabe explicar que, caso regularmente citado, o réu não 

comparecer ao ato, perderá o direito à repetição do interrogatório, pois o que a ele se 

garante é o direito de ser ouvido; no entanto, tal direito não pode ser exercido 

baseado apenas na conveniência do próprio acusado.  

O acusado tem direito à oportunidade de ser interrogado, o que não quer dizer 

que tem direito à realização obrigatória do interrogatório. 

Entretanto, o momento processual para a realização de novo interrogatório 

acabou por sofrer influxos da reforma processual penal. Com efeito, conforme já 

visto anteriormente, o interrogatório, no procedimento ordinário, sumário e no júri 

(1ª fase do rito escalonado), passou a ser realizado após toda a instrução probatória, 

na audiência concentrada dos arts. 400, 411 e 531 do CPP, não constituindo mais o 

primeiro ato instrutório e isolado. 

Segundo Capez (2013, p.428):  

 

A tendência que preconiza ser o interrogatório, após a sentença, faculdade 
do juiz, realizável apenas quando o ato se afigurar útil ao julgamento da 
causa, pode ser aceita em situações muito excepcionais, quando, por 
exemplo, for possível antever a absolvição do acusado, hipótese em que a 
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sua oitiva seria, em tese, desnecessária. Contudo, mesmo nesse caso, não 
se pode desprezar que as palavras do réu poderão alterar o fundamento da 
absolvição, de modo a impedir a formação de coisa julgada no cível, sendo, 
assim, motivo suficiente para impor a efetivação do interrogatório. 

 

2.4 Ausência de interrogatório no curso da ação 

 

Há duas posições: os que são pela nulidade relativa e os que defendem a 

nulidade absoluta. Prevalece a tese de que a ausência de interrogatório no curso da 

ação constitui nulidade absoluta, cujo prejuízo é presumido, uma vez que violado 

preceito de ordem constitucional, qual seja, o princípio da ampla defesa. 

 

2.5 Procedimento 

 

O Código de Processo Penal dispõe a respeito do procedimento do 

interrogatório a partir do art. 185 até o art. 196, estabelecendo que o acusado que 

comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do Processo Penal, será 

qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado (art. 

185, CPP). 

Dispõe ainda o § 1º do mesmo artigo que 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. 

Logo, segunda a referida norma, em regra, o local do interrogatório do recluso 

será o estabelecimento prisional no qual estiver recolhido, dispondo o § 2º que 

apenas 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 seja 

necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 

 

I – Prevenir risco à segurança pública, 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 de que não seja 
possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 desde Código; 
IV – Responder à gravíssima questão de ordem pública.  
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Em relação ao tema, o caput do art. 792 do CPP estabelece que: 

 

Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, 
públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência 
dos escrivães, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora 
certos, ou previamente designados. 

 

Na prática, o que vivenciamos é bem diferente da previsão legal. Em geral, 

desloca-se o detento das delegacias ou presídios até a sala de audiências, onde se 

encontra o juiz. 

 Quanto à publicidade do ato, é obrigatória, exceto quando dela resultar 

escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação de ordem, nos termos do 

art.792, § 1º do CPP. 

Ocorridas tais hipóteses, o ato poderá ser realizado a portas fechadas, 

limitando o número de pessoas que possam estar presentes. 

 A Constituição Federal, em relação às garantias do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, dispõe que: 

 

 Art. 5º - (...) 
(...) 
LIV- ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 
LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 

 

Consequentemente, para o interrogatório ser válido, deve-se garantir que serão 

respeitados os princípios da legalidade e da publicidade, assim também, que ele terá 

a oportunidade de proceder à sua defesa de maneira ampla, informando de seus 

direitos, inclusive o direito de permanecer calado, sem que para isso possa constituir 

prejuízo para sua defesa, assim como ser assistido por advogado, caso contrário, nulo 

será o interrogatório. 
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Quanto aos direitos do acusado, o art. 186 do CPP estabelece que:  

 

 

Art. 186 - Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor 
da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o 
interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder 
perguntas que lhe forem formuladas. 

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá 
ser interpretado em prejuízo da defesa.  

 

Há ainda pactos internacionais subscritos pelo Brasil, segundo os quais não há 

o devido processo legal se não houver a apresentação do acusado ao juiz, como a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). 

Quanto às fases do interrogatório, constitui-se de duas partes, a primeira sobre 

a pessoa do acusado, e a segunda sobre os fatos (art. 187, CPP). 

Na parte referente à pessoa do acusado, pergunta-se ao interrogado sobre a sua 

residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a 

sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, 

em caso afirmativo, qual o juízo do processo se houve suspensão condicional ou 

condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais 

(art. 187, CPP). 

Já na segunda parte do interrogatório será perguntado sobre: 

 

I- ser verdadeira a acusação que lhe é feita; 
II- (...) 

 

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 (art. 188, CPP). 

Se o acusado negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar 

esclarecimentos e indicar provas (art. 189, CPP), já se confessar a autoria, será 

perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram 



28 
 
para a infração, e quais sejam (art. 190, CPP). 

Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente (art. 191, 

CPP). 

O Código de Processo Penal estabelece ainda porque forma deve se dar o 

interrogatório do surdo, do mudo e do surdo-mudo, em seu art. 192 e parágrafo 

único. 

Quanto ao interrogatório de acusado que não fala a língua nacional, será feito 

por meio de intérprete (art. 193, CPP). 

Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato 

será consignado no termo (art. 195, CPP). 

A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a 

pedido fundamentado de qualquer das partes (art. 196, CPP). 

 

2.6 Natureza jurídica  

 

No Processo Penal há dois tipos de defesa: a defesa técnica e a autodefesa ou 

defesa material. As duas juntas garantem o princípio da ampla defesa, sem o qual o 

processo é nulo. 

Segundo Capez (2013, p.350): 

 

O Código de Processo Penal, ao tratar do interrogatório do acusado no 
capítulo concernente à prova, fez clara opção por considerá-lo verdadeiro 
meio de prova, relegando a segundo plano sua natureza de meio de 
autodefesa do réu (Francisco Campos, Exposição de motivos do CPP, item 
VII). [...]. 

 

Entretanto, a doutrina mais avisada, seguida pela jurisprudência mais sensível 

aos novos postulados ideológicos informativos do Processo Penal, tem reconhecido o 

interrogatório como meio de defesa, como ato de concretização de um dos momentos 

do direito de ampla defesa, constitucionalmente assegurado, qual seja, o direito de 

autodefesa, na espécie direito de audiência. Desse modo, tem prevalecido a natureza 

mista do interrogatório, sendo aceito como meio de prova e de defesa. Nesse sentido: 

STJ, 6ª T, Resp 60.067-7/SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ, 5 fev. 1996. 

A defesa técnica, condição essencial para a concretização do contraditório, 
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exercida por profissional legalmente habilitado (advogado), é imprescindível, em 

virtude da imposição de ser o contraditório, em processo penal, real e efetivo, como 

forma de assegurar a igualdade dos litigantes e a imparcialidade do juiz. Já a 

autodefesa é de exclusiva titularidade do acusado, sendo por este motivo, 

renunciável. 

No entanto, a renunciabilidade do interrogatório por parte do acusado não dá a 

possibilidade ao juiz de dispensá-lo. Apenas o réu, que detém a sua titularidade, pode 

dispor da autodefesa. 

Por este motivo, não se pode mais falar em condução coercitiva do réu para 

fins de interrogatório, entendendo-se como revogada a primeira parte do art. 260 do 

CPP, cuja redação é a seguinte: “Se o acusado não atender à intimação para o 

Interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser 

realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo a sua presença.” 

Há que se ressalvar a hipótese de condução coercitiva para o reconhecimento 

de pessoas, meio de prova admissível em nosso ordenamento jurídico. O 

interrogatório era, inicialmente, concebido como um meio de prova, mas hoje, 

embora esteja inserido entre os meios de prova previstos no Código de Processo 

Penal, em seu art. 185 e seguintes, temos que ele é não apenas isso, mas também um 

instrumento de autodefesa de que dispõe o réu. 

No sistema inquisitório vigente, ele passa a ser sujeito de direitos, amparado 

pelas garantias individuais constitucionalmente previstas. Tanto é assim, que é a ele 

assegurado o direito ao silêncio, não importando o mesmo em confissão e não 

podendo ser interpretado em prejuízo da defesa. 

Quanto à natureza jurídica do interrogatório permanecem divergentes 

entendimentos, pois enquanto alguns o entendem ainda apenas como meio de prova, 

há também os que o consideram apenas meio de defesa. 

Jurisprudência neste sentido encontra-se no exemplo de Capez (2013, p.309): 

 

MEIO DE DEFESA, NÃO SE PROVA: O interrogatório, repita-se, é peça 
de defesa. O réu, por isso, tem direito de conhecer seu conteúdo, explicado 
pelo juiz, bem como de aconselhar-se com seu defensor dativo ou 
constituído. (STJ, 6ª T. Resp 60.067-7/SP, rel. Min. Luiz Vicente 
Cernicchiaro, DJU, 5 fev. 1996, p. 1448).  

 



30 
 

Constitui meio de defesa, haja vista ser através dele que se contesta a acusação 

e que o acusado tem a oportunidade de expor a sua versão dos fatos a ele imputados. 

 

 

 

 

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

 

EMENTA: [...] O INTERROGATÓRIO JUDICIAL COMO MEIO DE 
DEFESA DO RÉU. – Em sede de persecução penal, o interrogatório 
judicial – notadamente após o advento da Lei nº 10.792/2003- qualifica-se 
como ato de defesa do réu, que, além de não ser obrigado a responder a 
qualquer indagação feita pelo o magistrado processante, também não pode 
sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, 
sempre legítimo, dessa especial prerrogativa.  Doutrina. Precedentes. 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE UM DOS LITISCONSORTES PENAIS 
PASSIVOS, INVOCANDO A GARANTIA DO  “ DUE PROCESS OF 
LAW” , VER ASSEGURADO O SEU DIREITO DE FORMULAR 
REPERGUNTAS AOS CO-RÉUS, QUANDO DO RESPECTIVOS 
INTERROGATÓRIO JUDICIAL. Assiste, a cada um dos litisconsortes 
penais passivos, o direito – fundado em cláusulas constitucionais (CF, art. 
5º, incisos LIV e LV) – de formular reperguntas aos demais corréus, que, 
no entanto, não estão obrigados a respondê-las, em face da prerrogativa 
contra a autoincriminação, de que também são titulares. O desrespeito a 
essa franquia individual do réu, resultante de arbitrária recusa em lhe 
permitir a formulação de reperguntas, qualificasse como causa geradora de 
nulidade processual absoluta, por implicar grave transgressão ao estatuto 
constitucional do direito de defesa. Doutrina. Precedente do STF. (HC 
94601/CE. Relator: Min. Celso de Mello Julgamento: 04/08/2009 Órgão 
Julgador: Segunda Turma) 

 

No entanto, constitui também meio de prova, pois durante o interrogatório o 

juiz tem a oportunidade de tomar conhecimento das circunstâncias do crime, dos 

motivos que o geram, bem como da personalidade do agente, podendo desta maneira 

formar o seu livre convencimento.  

É certo que durante o interrogatório, ao narrar o réu a sua versão dos fatos, 

pode estar ele fornecendo elementos de instrução probatória ao juízo, daí não 

podermos deixar de considerá-lo como meio de instrução da causa, e não apenas 

meio de defesa. Outro aspecto a reforçar constituir o interrogatório também um meio 

de prova se dá pelo fato de as partes poderem ao seu final, formular perguntas. 

Entretanto, vale ressaltar que as perguntas elaboradas por técnicos apenas 

podem ser feitas em caráter complementar, não sendo o juiz obrigado a formulá-las, 
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podendo ele indeferi-las caso as considere impertinentes ou relevantes, conforme já 

mencionado no tópico referente ao procedimento. 

Diante destes argumentos, é inegável que o interrogatório constitui meio de 

autodefesa, pois o acusado, é inegável que o interrogatório constitui meio de 

autodefesa, pois o acusado fala o que entender conveniente e se quiser fazê-lo, bem 

assim, constitui meio de prova, haja vista ser submetido ao contraditório, possuindo, 

portanto, dúplice natureza.  

Neste sentido, manifestam-se Alencar e Távora (2013,  p.417/418): 

 

a- Interrogatório como meio de prova: é o tratamento dado pelo Código, ao 
enquadrá-lo no Capítulo III do Título VII, destinado às provas em 
espécies;  

b- Interrogatório como meio de defesa: posição que tem crescido 
vertiginosamente, na esteira de que o interrogatório é, na essência, meio 
de defesa, notadamente porque o réu pode invocar o direito ao silêncio, 
sem nenhum prejuízo à culpabilidade. Ademais, o interrogatório é o 
momento que para o réu, em desejando, esboçar a versão dos fatos que 
lhe é própria, sendo expressão da autodefesa. Pode até mesmo mentir 
para livrar-se da imputação. Nesse sentido Ada Pellegrini, Scarance 
Fernandes, Gomes filho, Tourinho, dentre outros. É também a nossa 
posição.   

c- Interrogatório como meio de defesa, primordialmente, e como meio da 
prova, de forma subsidiária: a quarta posição apresenta uma gradação de 
importância quanto ao enquadramento do interrogatório, admitindo que 
substancialmente seria meio de defesa, mas pode ser encarado, em 
segundo plano, como meio de prova. É a posição de Guilherme Nucci. 
Assim se manifesta o autor, sublinhando que “o interrogatório é, 
fundamentalmente, um meio de defesa, pois a Constituição assegura ao 
réu o direito ao silêncio. Logo, a primeira alternativa que se avizinha ao 
acusado é calar-se, daí não advindo consequência alguma. Defende-se 
apenas”. No entanto, “caso opte por falar, abrindo mão do direito ao 
silêncio, seja lá o que disser, constitui meio de prova inequívoco, pois o 
magistrado poderá levar em considerações suas declarações para 
condená-lo ou absolvê-lo”. 

 

Ainda neste sentido, manifesta-se Oliveira (2012, p. 306):  

 

Que continue a ser uma espécie de prova, não há maiores problemas, até 
porque as demais espécies defensivas são também consideradas como 
provas. Mas o fundamental, em uma concepção de processo via da qual 
o acusado seja um sujeito de direitos, e no contexto de um modelo 
acusatório, tal como instaurado pelo sistema constitucional das 
garantias individuais, o interrogatório do acusado encontra-se inserido 
fundamentalmente no princípio da ampla defesa. Trata-se, efetivamente, 
de mais uma oportunidade de defesa que se abre ao acusado, de modo a 
permitir que ele apresente a sua versão dos fatos, sem se ver, porém, 
constrangido ou obrigado a fazê-lo. 
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2.6.1 Alterações promovidas pela Lei n. 11.719/2008 

 

Com o advento da Lei n. 11.719/2008, que alterou o procedimento comum, 

reforçou-se a natureza de meio de defesa do interrogatório. Isto porque a reforma 

processual penal instituiu, no procedimento ordinário e sumário, a audiência única 

(CPP, arts. 400 e 531), em que se concentram todos os atos instrutórios (tomada de 

declaração do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222, caput, deste Código, 

esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimentos de pessoas), passando o 

interrogatório a ser realizado após todos esses atos da instrução probatória.  

Mencionada alteração legislativa surtiu alguns reflexos no sistema do 

interrogatório, na medida em que este, no procedimento ordinário e sumário (bem 

como na 1ª fase do procedimento do júri), era o ato inaugural da instrução criminal e, 

agora, deixou de sê-lo. Além disso, o mesmo era realizado em audiência isolada, 

seguida da audiência para oitiva da testemunha de acusação, e, posteriormente, da 

defesa; agora, se insere dentro de uma audiência única, em que são produzidas todas 

as provas do processo. Importante notar que em alguns procedimentos especiais o 

interrogatório continua a constituir o primeiro ato da instrução (Lei n. 8.038/90 e 

11.343/2006, por exemplo).  

Entretanto, em face do disposto no art. 394, § 5º, que prevê a aplicação 

subsidiária do procedimento ordinário ao rito especial (CPP, art. 394, § 5º), 

fatalmente haverá quem sustente que nos procedimentos especiais o interrogatório 

deverá também ser posterior à instrução probatória.  

No entanto, “é importante considerar que as regras do procedimento ordinário 

somente terão incidência subsidiária, isto é, quando não houver disciplinamento legal 

da matéria, destinando-se, portanto, a suprir lacunas do procedimento especial” 

(CAPEZ, 2013, p. 425). 

Daí pode-se concluir que, embora investido de valor probatório, é o 

interrogatório, principal, meio de defesa. 

 

2.7 Oportunidade do interrogatório  

 

A partir dessa nova perspectiva, considerando-se o interrogatório também 
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como um meio de defesa, temos que a titularidade sobre o juízo de conveniência e 

oportunidade de prestar ou não o réu o seu depoimento, cabe ao acusado e ao seu 

defensor. 

Embora o art. 185 do CPP estabeleça que o acusado que comparecer perante a 

autoridade judiciária, no curso do Processo Penal, será qualificado e interrogado na 

presença de seu defensor, constituído ou nomeado, ele pode dispor desse direito. 

Vale ressaltar que o que se garante ao réu é o direito à oportunidade de ser 

ouvido, no entanto, deve tal oitiva seguir sempre o procedimento legal e não apenas a 

vontade do réu. Assim nos ensina Alencar e Távora (2013, p. 419): 

 

Negando-se o interrogatório, quando sua realização era possível, a nulidade 
é de natureza absoluta, sendo o prejuízo evidente e o vício insanável. 
Afinal, a ampla defesa é ferida de morte, além da mácula ao devido 
processo legal.  

 

Nesse sentido se pronuncia Oliveira (2012, p.307): 

 

Entendendo que a nulidade é de natureza relativa, obrigado a defesa a 
argui-la no momento oportuno, sob pena de preclusão, além da necessidade 
de demonstração de prejuízo, encontra-se Mirabete, Nucci e o Supremo 
Tribunal Federal. É a posição prevalecente. 

 

Ainda é usual a condução coercitiva para a efetivação do interrogatório (art. 

260, CPP), caso o réu não compareça nem justifique a ausência, o que é de duvidosa 

constitucionalidade, notadamente ao adotarmos a posição que o interrogatório é meio 

de defesa. 

Pode o interrogatório ser realizado a qualquer momento, e a todo tempo o 

magistrado poderá proceder a novo interrogatório, ex ofício ou a requerimento das 

partes (art. 196, CPP). Até mesmo na pendência do julgamento da apelação poderá o 

tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório (art. 616, CPP).  

Assim nos ensina Oliveira (2012, p. 307): 

 

O eventual não comparecimento na data designada pelo Juízo, enquanto 
não justificado, pode ser entendido como manifestação do direito ao 
silêncio, afinal ninguém pode ser coagido a comparecer perante o juiz, a 
não ser quando se trata de réu preso, eis que esse (o réu) não pode 
manifestar livremente sua vontade. 
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A ausência da citação para comparecer ao interrogatório é causa de nulidade 

absoluta, entretanto, não havendo prejuízo efetivo ao réu, a ausência do 

interrogatório ou ainda de sua oportunidade, não haverá porque reconhecer a 

nulidade do ato, conforme a regra pas de nullité sans grif, segundo a qual não se 

decreta nenhuma nulidade que não tenha causado prejuízo relevante. 

Pode ocorrer, embora ausente o interrogatório, ou até mesmo a sua 

oportunidade, inexistir prejuízo ao réu, sendo o exemplo que melhor representa esta 

afirmação a situação de absolvição do acusado, pelo exame do conjunto probatório 

existente nos autos. 

Outra consequência de se conceber o interrogatório não mais apenas como 

meio de prova, mas, também, como meio de defesa é a obrigatoriedade de ser o 

mesmo realizado na presença de seu defensor, o qual poderá ser constituído ou 

nomeado. 

Não sendo observada a regra do art. 185 do CPP, decorrente da alteração 

trazida pela Lei 10.792/03, realizando-se o interrogatório sem estar presente o 

defensor do réu, ocorrerá causa de nulidade absoluta, e não mais relativa, como se 

podia deduzir da antiga redação do mencionado artigo. 

Também são causa de nulidade absoluta a falta de oportunidade de entrevista 

reservada do acusado com seu defensor, por violar o princípio da ampla defesa. 

Neste sentido, manifesta-se Tourinho Filho (1997, p.132): 

 

Embora tardiamente, o legislador, pela Lei n. 10.792, de 1.º -12 -2003, deu 
nova redação ao capítulo destinado ao interrogatório, e, dentre as 
novidades, destacam-se: a) indisponibilidade da presença do advogado 
constituído ou nomeado quando a qualificação e interrogatório do réu; b) 
havendo as devidas garantias, o interrogatório do preso será realizado no 
próprio estabelecimento prisional; não havendo, segue-se o critério 
tradicional; c) antes de ser realizado o interrogatório, o Juiz assegurará o 
direito de entrevista reservada ao acusado com seu Defensor; d) antes de 
proceder ao interrogatório o réu será informado pelo o Juiz de seu direito 
constitucional de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe 
forem formuladas; e) não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa o 
silêncio do réu, que não importará em confissão; e finalmente, f) após o 
interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser 
esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender 
pertinente e relevante. 

 

Entretanto, as alterações ocorridas em 2003 não foram suficientes para a 
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modernização necessária do procedimento de realização do interrogatório do 

acusado. Em 2008, com a edição da Lei 11.719, o momento deste ato foi alterado a 

fim de propiciar uma defesa mais efetiva ao réu. Diferentemente da legislação 

anterior, a partir de 2008, a inquirição do réu passou a ser o último ato da instrução 

probatória, invertendo a ordem anterior, onde o acusado apresentava a sua versão dos 

fatos antes mesmo do depoimento das vítimas e do ofendido. 

 

 

 

2.8 Direito ao silêncio 

 

O direito ao silêncio garante que dele não podem ser geradas presunções que 

superem a presunção de inocência do réu, pois não pode haver prejuízo àquele que 

está apenas exercendo um direito a ele atribuído. 

Assim, o direito ao silêncio apresenta-se, na visão de Grinover et al. (2011, 

p.71) “o selo que garante o enfoque do interrogatório como meio de defesa e que 

assegura a liberdade de consciência do acusado.” 

Objetiva o mencionado direito proteger o réu de hostilidades e intimidações 

historicamente praticadas pelo Estado, que tentava a todo o custo arrancar do 

acusado a confissão acerca dos fatos a ele imputados, bem como tutelar a sua 

integridade física. 

Antes das alterações trazidas pela Lei nº 10.792/03, assim dispunha a redação 

anterior do art. 186 do CPP:  

 

Art.186. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, 
embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem 
formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria 
defesa. A lei processual estabelece ao acusado a possibilidade de confessar, 
negar, silenciar ou mentir.  

 

Com o advento da referida lei o art. 186 do CPP passou a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor 
da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar 
interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder 
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perguntas que lhe forem formuladas. 

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá 
ser interpretado em prejuízo da defesa. 

 

Art. 5º, CF/88- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(…) 

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo lhe assegurada a assistência da família e de 
advogado; 

Diante do direito de permanecer em silêncio do preso, verificou-se que as 

declarações do acusado sobre o fato que lhe é imputado não são indispensáveis, pois, 

se ele pode se furtar ao direito de fazer a própria defesa, calando-se, não há falar em 

obrigatoriedade do interrogatório. 

Por tudo isso, entende-se que a razão encontra-se naqueles que pensam ser o 

interrogatório um meio de defensivo e também um meio de prova, porém em 

primeiro plano trata-se de um direito de defesa do réu. 

Desde 2003 o interrogatório é composto por dois momentos, no primeiro 

momento o que se busca saber é quem é o acusado, suas qualificações pessoais, para 

somente depois serem realizadas as perguntas referentes ao fato que consta na 

denúncia. 

“Os elementos relevados na primeira fase da inquirição são fundamentais para 

a dosimetria da pena, onde deverão ser valoradas a culpabilidade, a conduta social, 

os antecedentes e a personalidade do agente, dentre outros elementos” (COSTA, 

2011, on line).  

 

2.9 Compromisso com a verdade 

 

O interrogado não fica proibido de mentir, uma vez que não presta 

compromisso, não podendo ser punido pela mentira que venha a proferir diante do 

juiz.  

É óbvio que o réu pode silenciar apenas em relação à segunda parte do 

interrogatório, não podendo fazer o mesmo em relação à sua identificação. 

Caracteriza contravenção penal a negativa do acusado de responder às 
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perguntas de identificação (art. 68, LCP). 

Embora o réu possa silenciar em relação ao interrogatório de mérito, é defeso 

a ele atribuir, falsamente, a prática do crime a terceiros, com o intuito de se livrar da 

acusação, o que configuraria, pelo menos em tese, o delito do art. 339 do CP 

(denunciação caluniosa). 

Em sua manifestação acerca dos fatos a ele imputados vige o descompromisso 

com a verdade, com a ressalva de que é vedado ao acusado acusar falsamente a 

terceiros. 

Vimos, até este ponto, a regulamentação do interrogatório tradicional. A 

exposição mostrou que ele não é apenas uma peça de acusação, mas, igualmente, de 

defesa. Ademais, mostraram-se as situações em que o interrogatório pode ser nulo.  

O próximo capítulo apresenta o teleinterrogatório, mostrando seu lado 

inovador e as novas perspectivas. Evidenciam-se, igualmente, os cuidados que devem 

ser tomados para que sua validade seja garantida.  
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3 TELEINTERROGATÓRIO 

 

 

Segundo Capez (2013, p.431): 

 

Tendo em vista a necessidade de o Poder Público lançar mão de um 
mecanismo eficaz que evitasse os transtornos provocados pelo transporte 
de presos das unidades prisionais aos fóruns foi recentemente editada a Lei 
n. 11.900, de 8 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União no 
dia 9 de janeiro, que permite a utilização do sistema de videoconferência 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo 
real, em interrogatório de presos e outros atos processuais, como 
acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, inquirição de testemunhas 
ou tomada de declaração do ofendido.  

 

Em plena era da “sociedade da informação”, a comunicação entre os 

componentes do grupo social também evoluiu, na exata medida em que novos 

recursos tecnológicos foram idealizados. A seu turno, o sistema telepresencial surgiu 

da “necessidade de agilizar a transmissão e o compartilhamento de informações 

digital audiovisual, em tempo real (interação recíproca), entre pessoas ou grupos que 

se encontram em espaços físicos idênticos ou diferentes” (VOLPE; MERLINI, 2014, 

on line). 

Atento às mudanças tecnológicas e aos anseios da comunidade jurídica e da 

sociedade, o legislador editou a Lei nº 11.900/2009. Tal diploma tratou 

pormenorizadamente das hipóteses em que se admitirá a videoconferência para a 

obtenção do conjunto probatório no processo penal (BRASIL, 2009). 

Cuida-se de medida válida. O legislador, quando da elaboração da Lei 

11.900/2009, que resultou na nova redação dada aos parágrafos do art. 185 deste 

Código, atentou-se aos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal a respeito 

do tema. Atualmente, portanto, admite-se a realização, em caráter excepcional, do 

interrogatório pelo sistema de videoconferência. 

De acordo com Estefam (2010, p.197) “a possibilidade de realização de atos 

processuais pelo sistema de videoconferência sempre causou intensa polêmica na 

doutrina e na jurisprudência.” 

Em nossos tribunais superiores, notava-se uma tendência favorável a tal 

medida por parte do STJ, mas se observava o contrário no âmbito do STF (JESUS, 

2014). 
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3.1 Conceito 

 

O teleinterrogatório, também denominado interrogatório on line ou por 

videoconferência, consiste na oitiva do acusado preso, realizado em tempo real (real 

time), com a utilização de equipamentos de videoconferência.  

A conexão e feita via linha telefônica, com Redes Integrated Services Digital 

Network (ISDN), que formam uma conexão de 512 kbps (quilobit por segundo). 

O ainda conhecido como interrogatório a distância ou interrogatório virtual se 

da com a permanência do acusado preso na carceragem do estabelecimento prisional, 

enquanto suas imagens são transmitidas por meio de cabos de telefone, até um vídeo 

na sala de audiências, onde se localiza o juiz. 

O interrogatório virtual é realizado por meio de um sistema que funciona com 

equipamentos e softwares específicos. 

Este sistema permite ao magistrado perceber todas as reações do interrogado e 

todo o ambiente onde se passa o interrogatório, sendo possível aproximar a imagem 

ou distanciá-la, podendo a câmera, operada por controle remoto, realizar tomadas 

num ângulo de 360º. 

Como não poderia ser diferente, exige-se que assim proceda ao 

teleinterrogatório em local adequado, onde o acusado tenha liberdade para responder 

as perguntas a ele formuladas.  

Assim nos ensina Alencar e Távora (2013, p. 424): 

 

O § 5º do art. 185, CPP, com redação dada pela Lei nº 11.900/2009, que 
introduziu no ordenamento jurídico o interrogatório por videoconferência, 
explicita a lição aqui sustentada, aventando que  “em qualquer modalidade 
de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e 
reservada com o seu defensor. No caso de realização 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”. O dispositivo vem 
assim estampar a garantia do acusado à ampla defesa, que restaria mitigada 
se não assegurado o contato prévio e efetivo entre o réu e seu defensor. 
Frise-se que o interrogatório por videoconferência exigirá a presença de 
dois defensores: um no presídio, outro na sala de audiência. 

 

 



40 
 

 

Ainda segundo Alencar e Távora (2013, p. 425): 

                                      

Na sequência, o acusado será qualificado, cientificado do teor da acusação 
que pesa contra si e informado do seu direito de permanecer calado, não 
tendo obrigação de responder as perguntas que lhe foram endereçadas. Este 
direito é previsto também constitucionalmente (art.5º, LXIII, CF/88), 
devendo ser interpretado sempre de maneira extensiva. O silêncio não 
importa confissão nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Tem 
prevalecido o entendimento de que o direito ao silêncio não abrange a 
qualificação. O interrogado não poderia calar-se e estaria obrigado a dizer 
a verdade, podendo incorrer em sanção penal (desobediência ou falsa 
identidade).  

 

Neste sentido, Nucci (2008, p.396) assevera que: 

 

O direito ao silêncio não é ilimitado, nem pode ser exercido abusivamente. 
As implicações, nessa situação, podem ser graves, mormente quando o réu 
fornece, maldosamente, dados de terceiros, podendo responder pelo seu 
ato. 

 

Como não poderia ser diferente, exige-se que se proceda ao teleinterrogatório 

em local adequado, onde o acusado tenha liberdade para responder às perguntas a ele 

formuladas. 

Por fim, é possível contemplar exemplos no direito comparado em que se 

admitem o sistema telepresencial como meio juridicamente hábil à produção 

probatória.  

Em outros países, como nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, na 

Espanha, no Canadá (desde 1998), na Austrália (desde 1997) e no Reino Unido 

(desde 2003) já se faz uso do tele interrogatório por videoconferência. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), o sistema de videoconferência passou 

a ser incorporada desde 1993, nos processos de crimes de abuso de menores, 

permitindo a realização de audiência a distância, possibilitando que a vítima não 

sofresse intimidação e traumas psicológicos diante de um reencontro com o autor do 

crime, o denominado face to face. 

Na legislação de Portugal o interrogatório on line consta no próprio Código de 

Processo.  

Na Itália, país onde há um grande combate aos setores das Máfias Siciliana, 
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napolitana e calabresa, o interrogatório on line começou a ser utilizado com grande 

sucesso, no combate ao crime organizado, com o objetivo de proteção de 

testemunhas.  

Os tribunais de Cingapura já realizam audiências de oitiva de testemunhas 

pela via virtuais processos civis, com projetos para ser aplicada também na seara 

criminal.   

Note-se que são países de ditos de primeiro mundo, razão pela qual não há 

equívoco em se afirmar que a audiência telepresencial no âmbito jurisdicional já é 

uma realidade mundial. 

No Brasil antes da aprovação da Lei nº 11.900, de 8-1-2009 se posicionava 

assim: 

                  

O movimento de oposição ao interrogatório on-line tem sido capitaneado 
em nosso País principalmente pela Associação Juízes para a Democracia, 
pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pela Associação dos 
Advogados de São Paulo e por outros e por outras entidades de âmbito 
estadual e nacional, inclusive órgãos públicos.  

 

Com efeito, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPNP) do Ministério da Justiça manifestou-se oficialmente contrariamente ao 

teleinterrogatório no Brasil.  

A Resolução nº 5, de 30 de setembro de 2002, fundada nos pareceres dos 

conselheiros Ana Sofia Schmidt de Oliveira e Carlos Weis, rejeitou a proposta de 

realização de teledepoimentos de réus, consubstanciada na Portaria nº 15/2002, 

mesmo para a ouvida de presos considerados perigosos.  

Em que pese a autoridade do Conselho Nacional de Politica Criminal e 

Penitenciária, sua recomendação não tem força normativa e não tem impedido a 

implantação do sistema em juízos Criminais e de Execuções penais por todo o Brasil. 

No Brasil o primeiro interrogatório por videoconferência foi realizado há mais 

de quinze anos, em 27 de agosto de 1996, na Cidade de Campinas-SP, pelo juiz 

Edison Aparecido Brandão.  

Buscava-se com isso propor uma nova discussão sobre o uso de uma 

tecnologia que permitisse realizar o interrogatório judicial sem a proximidade física 

entre o juiz e o réu. 
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À época as mais severas críticas emitidas em desfavor do teleinterrogatório 

versavam sobre a má qualidade da imagem, no entanto, já era previsível a melhoria 

porque passariam os instrumentos de transmissão da imagem, como de fato ocorreu. 

Dizia-se, ainda, que tal fato impedia o contato próximo entre juiz e acusado.   

O juiz Renato Nalline Chegou a denominar tal critica como “Síndrome de 

Maria Bethânia”, pela inexplicável necessidade dos “olhos nos olhos”.  

Segundo Capez (2013, p.434): 

 

Dentre as teses defensivas contrárias, afirma-se que o emprego reduziria a 
garantia da autodefesa, pois não proporcionaria ao acusado a serenidade e 
segurança necessária para delatar seus comparsas; e de que não haveria a 
garantia de proteção do acusado contra toda forma de coação ou tortura 
física ou psicológica. Na realidade, percebe-se que a Lei n.º 11.900/2009 
procurou justamente resguardar os direitos e garantias constitucionais do 
acusado ao prover o direito à entrevista prévia e reservada com o seu 
defensor; a presença de um defensor no presídio e um advogado na sala de 
audiência do fórum, os quais poderão comunicar-se por intermédio de um 
canal telefônico reservado; da mesma forma, o preso poderá comunicar-se 
pelo canal com o advogado presente no fórum, na medida em que é 
possível que este faça reperguntas ao réu. Além do que, assegurou-se sala 
reservada no estabelecimento prisional para a realização do ato, a qual será 
fiscalizada pelo Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, pelos 
corregedores e pelo juiz da causa, de forma a garantir a lisura do 
procedimento, bem como a publicidade do ato. Portanto, na essência, nada 
mudou, já que o réu poderá valer-se de todos os seus direitos 
constitucionalmente assegurados, afastando-se qualquer posicionamento 
contrário à videoconferência. 

 

O professor Luís Flávio Gomes, também no ano de 1996, quando então era 

juiz de Direito no Estado de São Paulo, concretizou o chamado “interrogatório à 

distância”, segundo ele mesmo, mais pensando na questão da humanidade e 

solidariedade de liberar o preso em tempo inferior ao demandado pela burocracia 

corriqueira, do que em comodidade.  

Relata Muito bem Gomes (2006, on-line): 

 

No que concerne ao interrogatório virtual (ou on-line ou por 
videoconferência) impõe-se observar o seguinte: quem milita 
diuturnamente na Justiça Criminal sabe muito bem que, na prática, uma vez 
constatada a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, 
alguns magistrados só concedem a liberdade provisória ao preso depois do 
interrogatório.  

 

Não deveria ser assim, mas muitas vezes é, e isso comprova a distância que 
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existe entre “o dever ser normativo” e o “ser efetivo” do Direito. Uma coisa, sabe-o 

bem os pragmáticos da common law, é a law in books, outra bem diferente é a law in 

action.    

No Brasil, o interrogatório on line já era aplicado antes da aprovação da Lei 

11.900/2009 em diversos Estados, como por exemplo: Pernambuco, Paraíba, São 

Paulo e Rio Grande do Sul e outros. 

Embora ainda não houvesse previsão expressão de tal possibilidade no Código 

de Processo Penal, lei da década de 1940, o nosso ordenamento jurídico já prever 

hipóteses de utilização do sistema, tanto no nível infra legal (como é o caso das 

resoluções e portarias de tribunais), quanto no nível legal.  

Exemplo desta última espécie é o Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, 

que introduziu no Brasil a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo. 

O art. 18, §18, e o art. 24, §2º, alínea ‘b’, desse tratado instituem o uso de 

videoconferência, entre outras medidas destina-se à proteção de testemunhas e a 

facilitar a cooperação internacional para combate à criminalidade organizada. 

Observe-se que, embora se trate de norma de caráter internacional, após a 

aprovação congressual e a expedição do decreto presidencial, ocorre o fenômeno da 

integração normativa no plano doméstico, passando a norma convencional a valer 

como lei federal ordinária no Brasil. 

Assim, no campo internacional, o Estado brasileiro se obrigou a instituir 

legislação nacional que permita às testemunhas e peritos depor “com recurso a meios 

técnicos de comunicação, como ligações de vídeo ou outros meios adequados” 

(BRASIL, 2004). 

Daí concluir-se que, para se desincumbir da obrigação que contraiu no plano 

externo, a União deverá legislar sobre a matéria, introduzindo o sistema de 

teleaudiência criminal no Processo Penal brasileiro, de modo a propiciar a inteira 

execução de Convenção de Palermo. 

Malgrado a forte oposição principalmente de associações de advogados, eram 

inúmeras as experiências de utilização válida e regular de sistemas de teleconferência 

no processo criminal. 
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O Tribunal de Justiça da Paraíba antes da Lei 11.900/2009 já tinha em 

funcionamento nas Varas das Execuções Penais de João Pessoa um sistema de 

teledepoimentos. O link entre as varas e a Penitenciária do Roger permite aos juízes 

das execuções realizarem o interrogatório de condenados, por meio de 

videoconferência. 

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, um dos mais progressistas 

do País, regulamentou o interrogatório de réus por videoconferência, por meio do 

Provimento nº 5, de 20 de junho de 2003, expedido pela Corregedoria-Geral. O 

procedimento foi previsto no art. 276.  

O TRF da 4ª Região também realizava sessões por meio de videoconferência. 

As duas turmas criminais do tribunal, a 7ª e a 8ª, já se reunia desta forma, em sessão 

conjunta. 

A primeira sessão virtual do TRF-4 ocorreu em 16 de outubro de 2003, sob a 

presidência da desembargadora federal Marga Inge Barth Tessler, com a presença da 

procuradora regional da República Carla Veríssimo de Carli, representando o 

Ministério Público Federal. 

Outra experiência bem-sucedida na região do Sul do Brasil, era a de utilização 

de videoconferência nas sustentações orais perante as Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais Federais e na Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ). 

A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

Federais (TUJ Nacional), que funciona junto ao Conselho da Justiça Federal, em 

Brasília, também podia realizar sessões virtuais, assegurando-se o princípio da ampla 

publicidade. 

Cada um dos membros da turma podia participar das reuniões sem necessidade 

de deslocamento, permitindo-se também a realização de sustentações orais a partir 

das sedes dos Tribunais Regionais Federais em cinco capitais do Brasil. 

A matéria está regulada nos art. 3º e 25 da Resolução nº 330, de 5 de setembro 

de 2003, do Conselho da Justiça Federal, órgão com sede em Brasília. 

Todas essas medidas foram implementadas graças à previsão dos arts. 8º, §2º, 

e 14, §3º, da Lei nº 10.259/01, que instituiu os Juizados Especiais Federais. 

Destarte, observa-se que, mesmo não havendo ainda lei federal dispondo sobre 
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o tema a época, era cada vez mais frequentes e disseminados os casos de adoção do 

sistema de videoconferência para a produção de provas criminais, ainda antes da 

aprovação de uma lei processual específica. 

Em levantamento realizado em 2006, havia oito iniciativas legislativas 

tramitando no Poder Legislativo federal a respeito do tema. A principal delas é o 

Projeto nº 1.233/99, do deputado Luiz Antônio Fleury, que possibilita o 

interrogatório e a audiência à distância, por meios telemáticos. 

A principal modificação proposta pelo projeto Fleury visa ao art. 185 do CPP, 

cujo parágrafo único poderá passar a dispor que:  

 

Se o acusado estiver preso, o interrogatório e audiência poderão ser feitos à 
distância, por meio telemático que forneça som e imagem ao vivo, bem 
como um canal reservado de comunicação entre o réu e seu defensor ou 
curador. 

 

Vida efêmera teve o art. 6º da Medida Provisória nº 28, de 4 de fevereiro de 

2002, que dispunha sobre normas gerais de direito penitenciário e dava outras 

providências. 

Esse diploma previa o uso de videoconferência no sistema prisional. Todavia, 

essa medida foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, em 17 de abril de 2002, em 

função do obstáculo formal previsto no art. 62, § 1º, I, ‘b’, da Constituição Federal, 

que proíbe a edição de medidas provisórias sobre Direito Penal e Processual Penal. 

Enquanto pelo sistema anterior eram realizados, no máximo, quatro 

interrogatórios por dia, atualmente, chega a quinze o número de presos ouvidos 

diariamente naquele Estado. 

No Estado de São Paulo a Lei nº 11.819, de 05.01.2005, dispõe sobre a 

implantação de aparelhos de videoconferência para interrogatório e audiências de 

presos à distância. Esta autoriza a realização de atos processuais pelo sistema de 

videoconferência, dispondo que:  

 

Art. 1º - Nos procedimentos judiciais destinados ao interrogatório e à 
audiência de preso poderão ser utilizados aparelhos de videoconferência, 
com o objetivo de tornar mais célere o trâmite processual, observadas as 
garantias constitucionais. 
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Referida Lei, contudo, foi reconhecida como inconstitucional pelo STF, em 

sede de controle difuso de constitucionalidade (os efeitos da decisão produziram-se, 

portanto, entre partes). O julgamento deu-se em dezembro de 2008, tendo os 

Ministros do Pretório Excelso, na oportunidade e por ampla maioria, afirmado que se 

trata de matéria estritamente processual, cuja competência legislativa incube 

privativamente à União (vide HC 90.900, Rel. para o acórdão o Min. Menezes 

Direito).  

Tramitavam em conjunto no Senado Federal dois projetos de lei que tratam a 

respeito da realização do interrogatório à distância e da utilização de meios de 

presença virtual do réu preso nas audiências de inquirição de testemunhas, tendo sua 

última movimentação ocorrida em 2003 (PLS 00238/2002 E PLS00248/2002).  

Segundo Pinto (2006, on line): 

 

O assunto, meio que esquecido, voltou, porém, revigorado os debates a 
partir da edição de duas leis, que, no âmbito de seus respectivos estados, 
autorizam a efetiva implantação da chamada tele audiência. São elas a Lei 
Estadual paulista nº 11.819/05 (que prevê, também, a oitiva de testemunhas 
por esse método) e a Lei Estadual fluminense nº 4.554/05. E, 
principalmente, em virtude da tramitação, no Congresso Nacional do 
Projeto de Lei 7.227/02, de autoria do senador Tasso Jereissati, que no dia 
8 de novembro de 2006, teve parecer do relator aprovado na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmera dos 
Deputados. 

 

Mais do que se colocar em discussão, os pros e contras do interrogatório por 

videoconferência, com apenas visão praticado sistema, deve se dar auxílio a sua 

aplicação, que foi reforçada pela criação da Lei nº 11.900/2009. É fato que mesmo 

com esta ainda se tem resistência quanto ao seu uso, devido à polêmica que se criou 

sobre os possíveis conflitos com o procedimento processual penal e os princípios 

constitucionais garantidos a todos os cidadãos. O Direito como se sabe está muito 

longe de ser uma Ciência exata, e em razão disto todas as normas jurídicas bem como 

os fatos têm interpretação distinta conforme entendimento pessoal de cada operador 

do direito. 

Entende-se que a superveniência da Lei Federal convalida todos os 

interrogatórios efetuados com base na Lei Paulista já mencionada, desde que se possa 

vislumbrar, no caso concreto, a observância dos critérios estabelecidos na Lei n. 

11.900/2009 (JESUS, 2014).  
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3.2 Inovações, novidades, perspectivas e julgados antes da lei 

 

Muito se discute em relação ao procedimento a ser adotado no 

teleinterrogatório, especialmente quanto à garantia dos princípios da ampla defesa e 

do devido processo legal. 

A grande preocupação gira em torno do temor do interrogatório realizado por 

videoconferência, com o preso nas dependências do estabelecimento prisional, não 

dispor da mesma liberdade que aquele em que o réu é levado à presença do juiz, 

reduzindo-se assim, a possibilidade de autodefesa.  

Ora, tal crítica não pode prosperar, pois também no sistema atual, embora 

longe dos muros do presídio, o acusado preso é conduzido até a sala de audiências 

por policiais e lá permanece escoltado por carcereiros, não havendo assim grande 

diferença em termos de proximidade em relação àqueles que poderiam oferecer 

algum tipo de constrangimento na prestação do interrogatório. 

Gomes (2014) considera que, para a validade do interrogatório à distância é 

imprescindível ainda, a presença de um funcionário da justiça no local onde se 

encontra o acusado, o qual zelará pela publicidade do ato. Ainda segundo o mesmo 

autor nenhum ato processual pode ser realizado sem a presença de advogado (ao lado 

do acusado), considerando ele importante ainda à presença do Ministério Público ao 

lado do juiz. 

Neste ponto, discute-se qual seria o local adequado para estar o defensor, se ao 

lado do juiz, ou ao lado do acusado. 

Em contrapartida a essa objeção, sabemos ser possível ao defensor do réu 

consultar os autos do processo a qualquer tempo na secretaria da Vara, podendo 

inclusive xerocopiar o que for de seu interesse. 

Por outro lado, caso o defensor permaneça junto do magistrado, poderá 

comunicar-se com o acusado através de uma linha telefônica, tendo resguardado o 

sigilo da comunicação. 

No entendimento de Gomes (2014), o ideal seria que o defensor estivesse ao 

lado do réu, zelando dessa maneira pela efetivação dos direitos do acusado. 
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Assim vem se posicionando o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de apenas admitir ser nulo o interrogatório realizado por videoconferência, se 

comprovado efetivo prejuízo ao acusado. 

 

 

Senão vejamos a Ementa abaixo: 

 

Ementa: ‘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; Habeas Corpus 2004/0026250-4, Rel. Min. Paulo Medina, 15-9-
2005', DJ 03.10.2005, p.334). 

 

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não  resultar 
prejuízo para acusação ou para a defesa.  

 

Daí, concluímos que, respeitadas as exigências legais para a realização do 

interrogatório, é plenamente possível que o mesmo se concretize pelo sistema da 

videoconferência, pois embora a lei não autorizasse expressamente, da mesma forma 

não o proibia.  

Jurisprudência neste sentido tem arrimo em Capez (2006, p.309): 

 

INTERROGATÓRIO ON LINE NULIDADE SOMENTE SE HOUVER 
PREJUÍZO:   “Sem a demonstração do prejuízo, não pode ser anulado ex vi 
do art. 563 do CPP” (STJ, 5ª  T., RHC 6.272-SP, rel. Min. Félix Fischer, 
DJU, 5 MAIO 1997, P. 17067). 

 

Por outra banda, como ocorre também com o sistema atualmente praticado, 

ausente algum dos requisitos de validade do ato processual, e comprovado o efetivo 

prejuízo que tal deficiência causou ao acusado, deve o mesmo ser considerado nulo.   

Antes da Lei n. 11.900/2009 vejamos: 

 

Não resta dúvidas quanto à possibilidade jurídica da realização de tele 
depoimentos no processo penal brasileiro. Todavia, demonstrando a 
natureza controvertida do tema, há decisões isoladas de tribunais nacionais 
reconhecendo a ocorrência de nulidade em processos em que se adotou o 
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sistema de videoconferência para a realização de interrogatórios. 
 

 

 

 

 

Exemplo desse tipo de posicionamento é o da 10ª Câmara do Tribunal de 

Alçada Criminal de São Paulo, que na apelação n. 1.393.005/9, assim decidiu, por 

unanimidade, em 22 de outubro de 2005: 

  

INTERROGATÓRIO ON LINE - Nulidade – o interrogatório judicial 
realizado a distância, por sistema de videoconferência, que tem que tem 
sido denominado interrogatório on line, revela patente nulidade por violar 
princípios de natureza constitucional, em especial os da ampla defesa e do 
devido processo legal” (TACRIM/SP - Apelação nº 1.393.005/9 - São Paulo 
- 10ª Câmara - Relator: Ary Casagrande - 22.10.2003-V.U.). 

 

Entretanto, curiosamente, a mesma corte, por outra de suas câmaras, decidira, 

no dia anterior, 21 de outubro de 2006, também por unanimidade, pela plena validade 

do interrogatório por videoconferência, a saber: 

                                                  

INTERROGATÓRIO JUDICIAL ON-LINE - Valor- Entendimento: - O 
sistema de teleaudiência utilizado no interrogatório judicial é válido à 
medida que são garantidas visão, audição, comunicação reservada entre o 
réu e seu defensor e facultada, ainda, a gravação em compact disc, que será 
anexado aos autos para eventual consulta. Assim, respeita-se a garantia da 
ampla defesa, pois o acusado tem condições de dialogar com o julgador, 
podendo ser visto e ouvido, além de conversar com seu defensor em canal 
de áudio reservado. (TACRIM/SP - Apelação nº 1.384.389/8 - São Paulo - 
4ª Câmara - Relator: Ferraz de Arruda - 21.10.2006 - V. U., Voto nº 
11.0880). 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus (HC) nº 428.580-3/8, 

da Comarca da Capital, também decidiu pela validade do teleinterrogatório: 

 

Habeas Corpus - Pretensão de se anular instrução realizada pelo sistema de 
videoconferência - Alegação de violação dos princípios do devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa - Nulidade inocorrente - violação não 
caracterizada porque mantido o contato visual e direito entre todas as 
partes e porque facultada a permanência de um defensor na sala de 
audiência e outro na sala especial onde o réu se encontra - Medida que, 
ademais acarreta celeridade na prestação jurisdicional e sensível redução 
de custos para o estado - Ordem denegada. (pt. nº 113.719/2003). 

 

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema. No recurso 
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ordinário em Habeas Corpus n. 6.272/SP, a 5ª Turma do STJ, acolhendo o parecer do 

Ministério Público Federal, decidiu por unanimidade em 3 de abril de 1997 pela 

validade do interrogatório por videoconferência, in verbis:                               

 

 
 
Recurso de habeas corpus. Processual penal. Interrogatório feito via 
sistema conferência em real time. Inexistindo a demonstração de prejuízo, 
o ato reprochado não pode ser anulado, ex vi artigo 563 do CPP, Recurso 
desprovido. (STJ, RHC 6272/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 
3/4/97, impetrante Evaldo Aparecido dos Santos). 

 

Em 14 de setembro de 2004, ao analisar o recurso ordinário Habeas Corpus 

15.558/SP, impetrado em favor de Jair Facca Júnior, a 5ª Turma do STJ decidiu, por 

unanimidade, que o uso de videoconferência em ação penal não acarreta cerceamento 

do sistema de defesa, não havendo, portanto nulidade a sanar.  

Na ocasião o relator, ministro José Arnaldo da Fonseca, acolheu o parecer da 

subprocuradora geral do Ministério Público Federal, Lindora Maria Araújo que, a seu 

tempo, asseverou:  

 

A realização de audiência por videoconferência permite contato visual e em 
tempo real entre todas as partes envolvidas no processo: juiz da causa, 
acusado, defensor, órgão de acusação, vítimas e testemunhas. [...] A 
percepção cognitiva obtida no sistema de teleaudiência é a mesma auferida 
na forma  usual de realização de audiência com a presença física das 
partes. 

 

Do parecer do MPF também se colhe menção à utilização do sistema em outro 

julgamento, examinando no HC n° 410.640.3/6, impetrado perante a 3º Câmara 

Criminal do TJ/SP:  

 

Esse correto aparelhamento que existe no Tribunal de Justiça de São Paulo 
foi detalhado no Habeas Corpus n° 410.640.3/6 pela 3ª Câmara Criminal 
daquela corte, litteris: “Na ‘videoconferência’ em causa o paciente e os 
corréus sempre tiveram a possibilidade de contato e diálogo a qualquer 
momento, com seus advogados”. Para tanto, instalados ‘links’ privativos 
(‘linhas exclusivas que garantem a conversa reservada’ - fls.41). Além 
disso, propiciadas, é claro, a recíproca visão e audição dos acontecimentos 
e desenvolvimento da audiência, ainda com facultada gravação em 
‘compact-disc’ que pode ser anexado aos autos para qualquer eventual 
consulta. Nas salas especiais dos diversos estabelecimentos onde se 
encontravam o paciente e os corréus, equipamentos de imagem, escuta 
perfeita dos depoimentos e canal de áudio reservado para comunicação com 
Defensores. 
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Para que se tenha noção completa e exata da perfeição do sistema que, 
assegurando a ampla defesa e o contraditório, agiliza o andamento dos 
feitos e permite prestação jurisdicional pronta, conforme as mais prementes 
necessidades sociais, é conveniente a leitura atenta do termo de assentada 
em teleaudiência e do termo de apresentação dos réus presos.  

 

 

 

Segundo os autos do RHC n° 15.558/SP, o juízo criminal de São Paulo 

permitiu a presença de um advogado na sala de audiência e de outro defensor, ao lado 

do réu, no estabelecimento prisional. O acórdão ficou assim ementado:  

 

 

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Interrogatório 
realizado por meio de sistema de videoconferência ou teleaudiência em real 
time. Cerceamento de defesa. Nulidade, para cujo reconhecimento faz-se 
necessária de efetivo prejuízo, não demonstrado, no caso. Recurso 
desprovido. (STJ, 5° Turma, RHC 15.558/SP, Rel.Min. José Arnoldo da 
Fonseca, v.u., 14.9.2004). 

 

No julgamento, ficou assentado que a sala do estabelecimento prisional 

converte-se numa extensão da sala de audiências: 

 

[...] a rigor, o paciente e os corréus encontravam-se numa verdadeira 
extensão da própria sala de audiências, de tudo participando e 
acompanhando, com a mais completa possibilidade de contato verbal com 
seus advogados. Não existe, portanto, nenhuma nulidade. Finalmente, 
encontrou-se um sistema de teleaudiência ou videoconferência que 
harmonizou as exigências da ampla defesa e do contraditório com 
celeridade, segurança e presteza na produção da prova e com a prolação 
das sentenças. 

 

Além de não violar o devido processo legal, é preciso notar também que o 

teleinterrogatório assegura ao réu, com muito mais amplitude, o acesso ao seu juiz 

natural. Pelo art. 5º, LIII, da CF, “ninguém será processado nem sentenciado senão 

pela autoridade competente”. 

Diversas são as consequências da aplicação do interrogatório por 

videoconferência, repercutindo em diferentes âmbitos.  

Primeiramente, no aspecto dos expedientes necessários à realização do 

interrogatório, temos que a utilização do interrogatório on line geraria 
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desburocratização, haja vista que não seria mais preciso expedição de ofícios e 

outros procedimentos, antes indispensáveis para garantir que a escolta de preso fosse 

concretizada, contribuindo para a celeridade processual. 

Em seguida, proporcionar-se-ia grande economia com as despesas antes 

realizadas para o deslocamento do acusado preso do estabelecimento em que se 

encontra até a sala de audiência, pois se evita o consumo de combustível.  

Em terceiro lugar, no caso de acusados de alta periculosidade, ligados a 

facções criminosas, a possibilidade de tentativa de resgate é muito grande, o que 

exige escolta redobrada, crescendo a probabilidade de conflito entre a polícia e 

membros dessas organizações. 

 

Relevantes os dados fornecidos por Naline (2005, on line): 

 

Vale ponderar, ainda, que o sistema da videoconferência traz consigo uma 
generosa economia aos cofres públicos. Segundo dados colhidos pelo 
eminente desembargador Francisco Vicente Rossi, do Tribunal de Justiça 
do estado de São Paulo, no período de 1 a 15 de junho de 2003 foram 
realizadas 27.186 escoltas, 73.744 policiais militares e 23.240 viaturas 
policiais foram mobilizadas, gerando um gasto de R$ 4.572.961,94. 
 Dinheiro este que, com o uso da teleconferência na oitiva de delinquentes, 
poderia estar sendo mais bem aplicado em outras áreas da administração 
Pública.  

 

Há ainda a vantagem de ser possível realizar-se uma quantidade maior de 

interrogatórios por dia, uma vez que vários inconvenientes, como o atraso na 

condução dos presos, seriam evitados, sendo este outro fator a proporcionar 

celeridade ao Processo Penal. 

Em relação à segurança, restaria a mesma garantida, uma vez que, deixando o 

preso de ser conduzido para fora dos muros do estabelecimento em que se encontra 

recolhido, não seria possível a tentativa de resgate do mesmo no trajeto até a sede do 

juízo. 

Também aos juízes e auxiliares da justiça estaria assegurada a segurança, uma 

vez que não precisariam se deslocarem até o estabelecimento prisional para a 

realização do interrogatório. 

Alguns autores defendem que a solução para evitar os riscos e gastos com as 
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escoltas de presos para o interrogatório seria que, ao invés disso, fossem os 

magistrados e auxiliares da justiça até o local de recolhimento dos presos.  

Neste ponto, vale considerar o enorme inconveniente que isso geraria, pois 

além do grande risco de rebelião, comprometendo a segurança de todos, todo o 

material de secretaria precisaria ser também deslocado. Com isso, não haveria 

qualquer economia de recursos. 

Conhecendo a realidade do sistema prisional brasileiro, uma bomba relógio 

prestes a explodir a todo instante, devido ao elevado índice de insatisfação dos 

detentos e da deficiência de pessoal e de material nos estabelecimentos prisionais, 

tudo isso agravado pela reunião de mentes criminosas, as mais perigosas, que fazem 

de universidade do crime o local de cumprimento de pena. 

Desse modo, expor a esse perigo o magistrado e seus auxiliares não é a 

solução mais acertada, pela possibilidade de comoção por parte dos reclusos. 

Além do que, faz-se necessária a presença do juiz e de seus auxiliares na sede 

do Juízo, uma vez que os demais procedimentos não podem parar enquanto estes 

permanecem ausentes. 

Muitas questões importantes e urgentes não podem ser solucionadas sem o 

magistrado, por isso é imprescindível que ele se faça presente na Vara pela qual 

responde. 

Ainda no que diz respeito à segurança, um número maior de policiais estaria 

disponível para o patrulhamento das ruas, pois estaria liberado de realizar a escolta 

dos acusados presos. 

Quanto as garantias constitucionais aos direitos dos acusados, vê-se que são 

facilmente asseguradas com a adoção do teleinterrogatório, uma vez que o juiz pode 

captar todas as reações do interrogado através da videoconferência, a ser realizada na 

presença de seu defensor, e em ambiente adequado, podendo a câmara existente no 

local onde se dará o interrogatório girar a um ângulo de 360º. É possível ao juiz 

detectar quaisquer tentativas de cerceamento dos direitos do interrogado. 

Além disso, seria possível ao magistrado conceder benefícios como a 

liberdade provisória, em menor tempo, podendo ele, inclusive, através da 

videoconferência, fiscalizar a integridade física do acusado preso. 
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O interrogatório virtual ainda pode ser revisto diversas vezes, caso ainda 

assim, há aqueles que se insurgem contra a adoção do tele interrogatório, como o 

eminente professor Dotti (1997), que a ele se refere como uma “cerimônia 

degradante”. 

Na opinião de Oliveira (2012, p. 323): 

 

Mas, de volta à questão do interrogatório on line. Ao dispor que o 
interrogatório do réu preso será feito no estabelecimento prisional, 
pretende-se afastar de vez a prática de tal modalidade de interrogatória (on 
line), segundo nos parece. 

 

A nosso aviso, a exigência do interrogatório ou na sede do juízo ou no 

estabelecimento prisional está em absoluta consonância com o princípio da ampla 

defesa. O contato direto entre juiz e acusado é a mais completa realização do 

exercício do Direito de ser ouvido pelo juiz da causa, conforme consta do art.8ª, 1, 

do Pacto de São José da Costa  Rica (Decreto n. 678/92), e agora, do art.185, do CPP. 

Oliveira (2012) baseia-se apenas na letra do art. 185 do CPP, enquanto sabe-se 

que a interpretação gramatical ou literal não é a melhor para solucionar uma questão 

tão complexa. 

Alguns juristas contrários ao teleinterrogatório alegam ainda que o art. 9°, §3° 

do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de Nova Iorque) e o 

art. 7°, §5°, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica), preveem o direito do réu de ser conduzido à presença física do juiz 

natural.  

Ora, as referidas normas falam apenas em levar o detido à “presença do juiz”, 

e a presença virtual, ao vivo, atual e simultânea, por meio de videoconferência, 

confere ao acusado as mesmas garantias que o comparecimento in persona, diante do 

magistrado. 

É possível em nosso ordenamento jurídico que o interrogatório do réu que se 

encontra em outra Comarca, diferente da que está sendo processado, se dê através de 

Carta Precatória, onde o juiz da Comarca Deprecada ouve o acusado e o juiz 

deprecante a sentença, baseado apenas na leitura do depoimento.  

Argumenta-se ainda que com a realização do interrogatório on line, não será 
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respeitada a publicidade de que deve estar revestido o ato, por ser realizado na 

penitenciária, haja vista que não será possível o acesso irrestrito de pessoas ao 

estabelecimento prisional onde se dará a audiência. Ora, basta construir ou destinar 

uma sala exclusivamente para o teleinterrogatório.  

No entanto, embora não seja recomendável liberar o trânsito de pessoas aos 

presídios, onde permanecerão os acusados a serem interrogados através de 

videoconferência, sempre será possível o acesso de todos aqueles que tiverem o 

interesse de assistir aos interrogatórios à sala de audiências da sede do Juízo. 

Pelo contrário, o sistema de videoconferência possibilita a maior amplitude e 

efetividade do princípio da publicidade, previsto no artigo 5°, LX, e no artigo 93, IX, 

da Constituição Federal.  

Quando os atos processuais (interrogatório e audiências) são realizados por 

videoconferências aberta, um número virtualmente infinito de pessoas pode tomar 

conhecimento do Processo Penal, inclusive pela Internet, assegurando-se deste modo 

o princípio da publicidade geral e o controle social sobre os atos do Poder Judiciário, 

ampliando-se o acesso à informação. 

A potencialização do princípio da publicidade é considerável, porquanto 

pessoas as mais diversas (inclusive vítimas e seus familiares), mesmo não estando no 

distrito da culpa, podem assistir aos atos processuais. Esta preocupação com o direito 

à informação é cada vez maior na sociedade.  

Outra pertinente observação de Naline (2005, on line): 

 

Lembramos aqui do magistrado José Raul Gavião de Almeida, que relata 
ter o Judiciário enfrentado, em 1926, contestações sobre sentenças 
datilografadas. Até então, os documentos eram manuscritos. Aquele que 
recusava a modernidade entendida que não havia segurança nas sentenças, 
colocando em dúvida se realmente era proferida por um juiz. 

 

Dessa observação pode-se apreender que toda inovação surgida no seio da 

sociedade enfrentará críticas, como aconteceu com as sentenças quando passaram, a 

ser datilografadas, e que a discussão construtiva em relação às modificações 

introduzidas pelo desenvolvimento tecnológico são válidas.  

A partir dessa discussão é que se pode alcançar um consenso sobre o que é 

conveniente à sociedade, qual a melhor forma de se proceder.  
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Hoje não resta dúvida de que a passagem da sentença escrita a punho, para a 

datilografada e atualmente, para a digitada, não gera nenhum prejuízo ao processo.  

Mas esse entendimento foi construído, não surgiu perfeito, há requisitos para 

que esta sentença digitada seja válida, como a assinatura do juiz.  

A videoconferência precisa, também, ser estudada, criticada, para que um dia 

possa alcançar o estágio de ser plenamente aceita por todos, para que sejam 

estabelecidas regras para o seu procedimento, e que se proceda ao teleinterrogatório 

sem prejuízo do devido processo legal e da ampla defesa.  

O meio utilizado não desnatura nem contamina o ato. O que importa é que, em 

qualquer das hipóteses, se assegure ao acusado o direito de ser acompanhado por 

defensor e os direitos de falar e ser ouvido, de produzir e contrariar prova e o direito 

de permanecer em silêncio quando lhe convier (artigo 5°, LXIII, da CF) 

Ademais, a realização do teleinterrogatório não acarreta omissão de 

formalidade alguma, mas substituição de um procedimento por outro. Mesmo que a 

forma aqui fosse elemento essencial do ato, a nulidade seria relativa, pois segunda o 

art. 572, II, do mesmo código, as nulidades ali referidas consideram-se sanadas “se, 

praticado por outra forma, o ato tiver atingindo o seu fim”.  

No âmbito das Organizações das Nações Unidas (ONU), não há dúvida dos 

benefícios que a adoção do sistema de videoconferência pode trazer para a produção 

de provas processuais penais em todo o mundo, especialmente para o combate à 

criminalidade transnacional.  

A Convenção das Nações Unidades contra a Corrupção, de dezembro de 2003 

(Convenção de Mérida), prevê a utilização da videoconferência para tomada de 

depoimentos de réus colaboradores, testemunhas e vítimas. De fato, nos artigos 32, 

§2°, e 46, §18, da Convenção de Mérida, há previsão expressa do uso de 

videoconferência para coleta de depoimentos de réus colaboradores, vítimas, 

testemunhas e peritos, assim como para a produção de prova processual penal, em 

procedimentos de cooperação jurídica internacional.  

Outro tratado internacional recente, a Convenção das Nações Unidas contra o 

crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), que entrou em vigor em 

setembro de 2003, já previa a utilização de videoconferência em hipóteses 

semelhantes. É o caso do art. 24, §2°, ‘b’.  
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 “Estar presente” hoje não significa apenas estar no mesmo ambiente físico. A 

presença virtual é também um “estar aqui” real. O ciberespaço permeia todos os 

ambientes do planeta onde existia um computador, um telefone celular, um pager ou 

um equipamento eletrônico de comunicação.  

Através do interrogatório on line proporciona-se a oportunidade do acusado 

ser ouvido pelo juiz a respeito dos fatos a ele imputados, caso queira, uma vez ser 

possível, inclusive, fazer uso do direito que lhe assiste de permanecer calado. 

Garante-se ainda a publicidade do ato, a segurança do juiz e de seus 

auxiliares, bem como a presença do defensor, podendo este ter entrevista reservada 

com o acusador antes do interrogatório.  

Ensina Capez (2013, p.434): 

 

Aliado a isso, há inúmeros argumentos de política criminal que favorecem 
o interrogatório on-line, pois deve-se pontuar que constitui um avanço 
incomparável na prática forense, impedindo que milhões de reais mensais 
com despesas de transporte sejam gastos, além da necessidade de um 
contingente significativo de policiais militares para a realização da escolta. 
Sem falar no risco que sofrem os policiais e a população em geral com o 
perigo de fuga de preso no trajeto até o fórum ou retorno ao presídio. Há 
mais um ponto positivo: a utilização da videoconferência imprimirá maior 
agilidade ao processo penal, em consonância com o princípio da celeridade 
processual, expressamente acolhido pelo Pacto de São José da Costa Rica 
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos ) e a própria Magna Carta, 
em seu art. 5º, LXXVIII. 

 

Por todos estes motivos, deixar de aplicar o teleinterrogatório, representa um 

retrocesso e um obstáculo ao desenvolvimento do acesso à Justiça. 

No próximo capítulo tratamos da visão jurisprudencial do interrogatório.  
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4 VISÃO JURISPRUDENCIAL DO INTERROGATÓRIO 

 

Interrogatório como um meio de defesa e de prova, na mesma proporção, 

tendo natureza jurídica mista. Esta é a posição que tem prevalecido, pois não há 

nenhuma dúvida de que o réu possui prerrogativas que somente são compatíveis com 

o direito de defesa, mas não se pode olvidar que quando o acusado se submete ao 

interrogatório será perguntado por ambas as partes e pelo julgador, este material será 

utilizado para a formação do convencimento do julgador. Pensam de acordo com este 

entendimento Mirabete (2006) e os Tribunais Superiores. 

Nesse caminho decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E ESTUPRO 
REAL. INTERROGATÓRIO. DELAÇÃO DE CORÉU. PARTICIPAÇÃO 
DE DEFENSOR DO DELATADO. CONDENAÇÃO. CONJUNTO 
PROBATÓRIO. I- O interrogatório, nos termos da novel legislação (Lei nº 
10.792/03), continua sendo, também, um meio de prova da defesa (arts. 
185,§2º, 186, caput e parágrafo único, do CPP), deixando apenas de ser ato 
personalíssimo do juiz (art.188, do CPP), uma vez que oportuniza à 
acusação e ao advogado do interrogado a sugestão de esclarecimento de 
situação fática olvidada. II- A sistemática moderna não transformou, de 
forma alguma, o interrogado em testemunha. Ao passo que esta não pode se 
manter silente, aquele, por seu turno, não pode ser induzido a se auto 
acusar ( o silêncio, total ou parcial, é uma garantia do réu, ex vi art. 5º, 
LXIII, da CF e art. 186, parágrafo único, do CPP). III- Apesar de ser meio 
de prova da defesa, aquilo que é dito no interrogatório integra o material 
cognitivo por força do princípio da comunhão probatória. IV – A 
participação de advogados dos corréus não tem amparo legal, visto que 
criaria uma forma de constrangimento para o interrogado. V – A delação 
(prevista no art. 187, § 2º, II, do CPP), por si só, na esteira de ensinanças 
do Pretório Excelso, é que deve ser valorada com muita cautela. VI – Se a 
decisão atacada não deu destaque decisivo à delação, não há que se 
reconhecer qualquer modalidade de erro na estreita via do habeas corpus. 
Write denegado. (HC 42780/ PR. Relator para o acórdão: Ministro Félix 
Fischer. Órgão julgador: quinta Turma. Julgado em 12/12/2006). 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 
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EMENTA: […] O INTERROGATÓRIO JUDICIAL COMO MEIO DE 
DEFESA DO RÉU. - Em sede de persecução penal, o interrogatório judicial 
– notadamente após o advento da Lei nº 10.792/2003 – qualifica-se como 
ato de defesa do réu, que, além de não ser obrigado a responder a qualquer 
indagação feita pelo magistrado processante, também não pode sofre 
qualquer restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre 
legítimo, dessa especial prerrogativa. Doutrina. Precedentes. 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DE UM DOS LITISCONSORTES PENAIS 
PASSIVOS, INVOCANDO A GARANTIA DO “DUE PROCES OF LAW”, 
VER ASSEGURADO O SEU DIREITO DE FORMULAR REPERGUNTAS 
AOS CORÉUS, QUANDO DO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO 
JUDICIAL. - Assiste, a cada um dos litisconsortes penais passivos, o 
direito – formulado em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, incisos LIV e 
LV) – de formular reperguntas aos demais corréus, que, no entanto, não 
estão obrigados a respondê-las, em face da prerrogativa contra a 
autoincriminação, de que também são titulares. O desrespeito a essa 
franquia individual do réu, resultante da arbitrária recusa em lhe permitir a 
formulação de reperguntas, qualifica-se como causa geradora de nulidade 
processual absoluta, por implicar grave transgressão ao estatuto 
constitucional do direito de defesa. Doutrina. Precedente do STF. (HC 
94601/CE. Relator: Min. Celso de Mello Julgamento: 04/08/2009 Órgão 
Julgador: Segunda turma) 

 

Veja a possibilidade, ainda que de maneira excepcional, da realização do 

interrogatório do acusado através de sistema telepresencial (Lei nº 11.900/09). 

Saliente-se que a inovação vem ao encontro das premissas fixadas pela 

Constituição Federal, em especial pela Emenda nº 45/04, a qual inseriu 

expressamente mais um princípio do art. 5º, vale dizer, o da razoável duração do 

processo. 

Assim tem-se importante acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo, antes mesmo do novel diploma legislativo promulgado em 2009, 

manifestando-se favoravelmente ao interrogatório feito por intermédio o sistema tele 

presencial, in verbis: 
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TJSP - a ampla defesa e o contraditório, os dois pilares do devido processo 
legal, também são efetivamente preservados, na medida em que é mantido 
o contato visual e direto entre todas as partes, é disponibilizado contato 
telefônico sigiloso, constante e direto, entre o réu e seu defensor, é 
permitido o acesso e consulta aos autos em qualquer um dos locais através 
de cópias completas do processo e é facultada a permanência de um 
defensor na sala de audiência e outro na sala especial onde o réu se 
encontra. Tal inovação traz ainda outro fundamental e incomparável 
benefício processual, qual seja, a gravação completa das audiências, 
possibilitando aos julgadores de instância superior exame sensivelmente 
mais acurado e preciso de tudo o que ali ocorreu. Essa situação também 
acarreta a celeridade na prestação jurisdicional, na medida em que evita 
adiamentos e redesignações e audiências por falta de apresentação do réu, 
fato que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum em nossas 
abarrotadas Varas Criminais. Também não se pode esquecer da sensível 
redução dos custos para o Estado, posto a constante escolta e transporte de 
prisioneiros é medida muito dispensada aos já onerados cofres públicos. 
Por fim, a par de tudo o que foi exposto o mais importante argumento a 
favor dessa inovação tecnológica é, sem dúvida alguma, a segurança da 
população. (HC 428.580-3/8, São Paulo, 1ª C., rel. David Haddad, 
01.09.2003). 

 

  

Acresce-se que o Superior Tribunal de Justiça confirmou essa decisão do 

tribunal paulista (RHC 15.558-SP, 5ª T., rel. José Arnaldo da Fonceca, setembro de 

2004, v.u. DJ 11.10.2004, p.351). 

 

4.1 Interrogatório por videoconferência na visão do Supremo Tribunal Federal 

antes da Lei n. 11.900/2009: 

 

A Corte Suprema foi instada a se manifestar pela primeira vez acerca do 

interrogatório por videoconferência no HC 88914, em 14.08.2007, em que foi relator 

o Ministro Cezar Peluso. Nesta oportunidade, considerou-se que a teleaudiência 

violava a publicidade dos atos processuais, bem como que o prejuízo decorrente de 

sua realização seria óbvia, ainda que de impossível demonstração prática. A Corte 

afastou, ainda, os argumentos da celeridade, redução de custos e segurança, teses 

invocadas pelos partidários do aludido meio de defesa e de prova.  

Destarte, o Supremo Tribunal Federal concluiu que no processo penal deve se 

buscar a defesa plena e efetiva, valores estes que são atingidos ao se adotar 

procedimento “ sequer previsto em lei”. 

Posteriormente, novamente instado a se manifestar acerca da teleconferência, 

a Corte Maior declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da lei paulista nº. 
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11.819/2005 que previa a utilização de tal método nos procedimentos judiciais 

destinados ao interrogatório do preso (HC 90900-SP). Os ministros entenderam que a 

referida norma, por cuidar de aspecto processual e não procedimental, teria invadido 

a competência privativa da União, a que cabe legislar sobre direito processual (CF, 

art. 22, I). 

Não é demais comentar que o Tribunal Maior, desde de dezembro de 2006,  

vem asseverando a necessidade de se observar o direito de presença do réu na 

audiência (STF, HC 86.634-RJ). Também nessa ocasião não havia ainda autorização 

legal para a videoconferência. 

Portanto, a doutrina moderna tenderá a interpretar o sistema de 

videoconferência como uma nova forma de contato direto (“pessoal”), com o que o 

adequará também aos preceitos cominados no Pacto de São José da Costa Rica. 

 

 

4.2 Posicionamento jurisprudencial de tribunais de todo país 

 

Decisões de tribunais em todo o País têm decidido quanto a validade de 

teleinterrogatórios e teledepoimentos. A posição predominante é admissão do 

procedimento tecnológico, desde que dentro dos critérios da razoabilidade e de 

ponderação de interesses e sempre assegurando a ampla defesa e ao contraditório. 

Verifica-se no Acórdão RHC 4.788/SP, do Superior Tribunal de Justiça, a 

necessidade de informatização: 

 

Acórdão RHC 4.788/SP Processual Penal. Excesso de prazo na 
instrução. Peculiaridades. 1. Impetração alegando excesso de prazo para 
concluir a instrução. O tema implica em se considerar a época em que foi 
elaborado o Código de Processo Penal, as mudanças ocorridas no país e, 
especialmente, em si cuidando de processo incluindo vários réus, as 
dificuldades por eles opostas para serem citados ou a demora na 
apresentação do juízo, a fim de serem interrogados, o que não depende do 
Poder Judiciário. Reconheço que se poderia caminhar com o emprego da 
informática para agilizar o andamento processual, utilizando-se a 
teleconferência para interrogar réus e testemunhas residentes em outras 
comarcas, com o que se evitaria, no caso dos réus, as comuns fugas. No 
caso, por evidente, se não está demonstrado que a coação decorre de ato 
provado pelo Ministério Público e nem pelo juízo da causa, a demora 
encontra-se justificada. Em oportunidade anterior, salientei que se trata de 
réu de acentuada periculosidade, tendo agido com mais doze “colegas”, 
interceptando um carro-forte com rajadas de metralhadoras e disparos de 
revólveres e fuzis subtraindo apreciável quantidade em dinheiro. Recurso 
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conhecido, mas improvido pelos próprios fundamentos do julgado. 

 

Em 1997 a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em 

Habeas Corpus 6.272/SP, decidiu por unanimidade pela validade do interrogatório 

por videoconferência, entendeu que não haveria motivos para a nulidade do processo, 

visto que não houve prejuízo à parte de acordo com o art. 563 do CPP: 

 

Recurso de Habeas Corpus. Processual Penal, Interrogatório feito via 
sistema conferência em real time. Inexistindo a demonstração de prejuízo, 
o ato reprochado não pode ser anulado, ex. Vi art. 563 do CPP. Recurso 
desprovido (STJ, RHC 6.272/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 
em 03.04.1997, impetrante Evaldo Aparecido dos Santos). 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus 428.580-3/8, da 

Comarca da Capital, também decidiu pela validade do teleinterrogatório: 

 

Habeas Corpus. Pretensão de se anular instrução realizada pelo sistema de 
videoconferência. Alegação de violação dos princípios do devido processo 
legal, contraditório, e ampla defesa. Nulidade inocorrente. Violação não 
caracterizada por que mantido o contato visual e direto entre todas as 
partes e por que facultada a permanência de um defensor na sala de 
audiência e outro na sala especial onde o réu se encontra. Medida que, que 
ademais, acarreta celeridade a prestação jurisdicional e sensível redução de 
custos para o Estado. Ordem denegada. (pt. 113.719/2003). 
 
HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO RÉU. MEIO DE DEFESA. 
REU REVEL QUE COMPARECE EM JUIZO DEVE SER OUVIDO. 
CORREU EM PROCESSO DIVERSO OUVIDO COMO TESTEMUNHA 
DE DEFESA. POSSIBILIDADE. ASSEGURADO DIREITO DE NÃO 
AUTO-INCRIMINAR-SE. [...] 2- Não há vedação do corréu em outra ação 
penal ser ouvido como testemunha em efeito diverso cujos fatos não são 
completamente idênticos. Se depõe na qualidade de testemunha, tem 
também direito ao silêncio quando a resposta à indagação possa incriminá-
lo ou acarretar-lhe grave dano ou ainda quando deva guardar sigili 
profissional, bem como de serem assistidos por advogado e o de não serem 
compelido a firmar termo de compromisso legal como testemunho, sem que 
tal recusa constitua motivo para prisão em flagrante, por desobediência 
(art. 330 do CP) ou falso testemunho (art. 342 do CP). Ordem concedida. 
(BRASIL, TRF 3ª R, HC 0018673-36.2011.4.03.0000) 

 

Segundo entendimento do ilustre autor e Juiz Federal Eduardo Francisco de 

Souza, a jurisprudência pátria reporta valida a dilação efetivada por corréu, senão 

vejamos: 
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A Jurisprudência, entretanto, firmou-se no sentido de ser válida a delação 
do corréu, desde que amparada por outros elementos de prova (BRASIL, 
STJ, HC 96.100). Num primeiro momento, entretanto, não se admitiu a 
participação dos advogados do corréu no interrogatório dos demais 
acusados, sob o argumento de que: Não existe amparo legal para a 
participação de advogado no interrogatório de corréu de que não é patrono, 
com a finalidade de formular questionamentos. 2. Qualquer alegação de 
corréu, durante o interrogatório, que porventura incrimine exclusivamente 
outro acusado, pode ser contestada em momento oportuno, durante a 
instrução do processo-crime. (EMENTA) (BRASIL,STJ,HC 96.100). [...]. 
 
“Com efeito, não se admite a qualidade de corréu como testemunha ou, 
mesmo, de informante, com exceção apenas do corréu colaborador ou 
delator, na chamada delação premiada”, prevista na Lei n. 
9.807/1999(BRASIL, TRF 5ªR, HC 4299). 

 

4.3 Visão jurisprudencial entre a lei ordinária e a lei especial para realização do 

interrogatório 

 

Com o advento da reforma promovida pela Lei n. 11.719/2008, ficou 

estabelecido, no procedimento comum (art. 400 do Código de Processo Penal), que o 

interrogatório do acusado será o último ato da instrução processual, o que levou parte 

dos operadores do Direito a questionar se haveria ou não a possibilidade de tal 

previsão ser também aplicada aos procedimentos definidos em legislação especial, 

em que o interrogatório normalmente é o primeiro ato da instrução criminal.  

Em julgado proferido pelo plenário (AP 528 AgR/DF, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, 24.3.2011), o Supremo Tribunal Federal respondeu ao questionamento 

de forma positiva, dizendo, em síntese, que a realização do interrogatório do 

acusado, ao final da instrução processual, viabilizaria, com maior eficácia, o 

exercício do contraditório e do direito de ampla defesa, acentuando que tais 

princípios constitucionais, no ponto, prevalecem sobre o princípio da especialidade, 

em matéria de conflito entre os diversos ritos processuais. 

Assim, imaginando-se o ajuizamento de uma ação penal em que é imputada a 

prática de um crime eleitoral, cujo rito a ser seguido seja o do Código Eleitoral, 

indaga-se: O interrogatório do réu deve ser realizado no início ou no final da 

instrução processual? Ou em outras palavras, deve prevalecer o rito estabelecido na 

legislação especial ou na legislação geral? Ou ainda, a aparente antinomia em 

questão deve ou não ser resolvida pela aplicação do princípio lex specialis derogat 

legi generali? 
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Nessa linha de entendimento, importante conferir o seguinte julgado: 

 

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO 
CPP. REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DE 
INSTRUÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 
1- Nos termos do art. 394, § 2º, salvo disposição em contrário do Código 

de Processo Penal ou de lei especial, o procedimento comum será 
aplicado a todos os processos. Logo, possuindo a Lei 11.343/06 rito 
próprio, afastadas estão, em regra, as normas do procedimento comum. 

2- O art. 57 da Lei 11.343/06 dispõe que o interrogatório inaugura a 
audiência de instrução e julgamento, ao contrário do rito do Estatuto 
Processual Penal que o fixou como último ato da instrução, nos termos 
de seu art. 400. 

3- In casu, denota-se que o interrogatório foi realizado nos termos 
estabelecidos no rito especial da Lei de Drogas, razão por que não se 
verifica a existência de nulidade em face da alegada inobservância do 
art. 400 do CPP.  

Ordem denegada. (HC 152.77/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 08/11/2011, Dje 17/11/2011) 
 
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL. GESTÃO TEMERÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
(ARTGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986). APONTADA 
NULIDADE DA DECISÃO QUE TERIA INDEFERIDO PEDIDO DE 
LEITURA DE DOCUMENTOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO POR 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA 
DO PLEITO DEFENSIVO. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 
�� [...]. 
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE 
REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO 
DE AUDIÊNCIA PARA NOVA OITIVA DO PACIENTE, PERANTE A 
CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 400DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL, QUE PREVÊ A INQUIRIÇÃO DO ACUSADO 
COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE 
COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROCEDIMENTO 
REGIDO PELA LEI 8.038/1990. 
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 
1. O paciente está sendo processado conforme o rito previsto na Lei 
8.038/1990, uma vez que possui foro por prerrogativa de função em razão 
de ser Prefeito Municipal. 
2. Como se sabe, a Lei 8.038/1990 regulamenta o procedimento a ser 
seguido nas ações penais originárias de competência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais de 
Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, estabelecendo, assim, rito 
especial em relação ao comum ordinário, previsto no Código de Processo 
Penal. 
3. Por conseguinte, e em estrita observância ao princípio da especialidade, 
existindo rito próprio para a apuração do delito em tese cometido pelo 
paciente, autoridade com foro por prerrogativa de função, afastam-se as 
regras do procedimento comuns ordinárias previstas no Código de Processo 
Penal, cuja aplicação pressupõe, por certo, a ausência de regramento 
específico para a hipótese. 
4. Se a Lei 8.038/1990 determina que o interrogatório do acusado deve se 
dar após o recebimento da inicial acusatória, ao passo que o art. 400 do 
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Código de Processo Penal prevê a realização de tal ato somente ao final da 
audiência de instrução e julgamento, não há dúvida de que deve ser 
aplicada a legislação específica, pois, como visto, as regras do 
procedimento comum ordinário só tem lugar no procedimento especial 
quando nele houver omissões ou lacunas. 
5. […]. 
7. Ordem denegada. 
(HC 121.171/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 22/03/2011, REPDJe 01/09/2011, Dje 25/04/2011. 

 

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a diretriz traçada pelo 

Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica, no precedente de sua Quinta Turma: 

 

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTIGOS 129, § 
9º E 147 DO CÓDIGO PENAL). INTERROGATÓRIO DO PACIENTE, 
DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, 
DESIGNADO COMO PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, 
NOS TERMOS DA LEI 8.038/1990. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 
400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE PREVÊ A INQUIRIÇÃO 
DO ACUSADO COMO ÚLTIMO ATO DA FASE INSTRUTÓRIA. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 

1. Ao julgar caso semelhante, este Relator se posicionou no sentido de que 
o artigo 400 da Legislação Processual Penal não pode ser adotado nas 
ações penais regidas pela Lei 8.038/1990, uma vez que as regras do rito 
comum ordinário só têm lugar no procedimento especial quando nele 
houver omissões ou lacunas (HC 121171/SP, QUINTA TURMA, julgado em 
22/03/2011, REPDJe 01/09/2011, DJe 25/04/2011). 

2. Contudo, ao apreciar o AgRg na Apn 528/DF, o plenário do Supremo 
Tribunal Federal, pela unanimidade dos eminentes Ministros presentes à 
sessão, entendeu que a previsão do interrogatório como último ato da 
instrução processual, por ser mais benéfica à defesa, deve ser aplicada às 
ações penais originárias, em detrimento do disposto no artigo 7º da Lei 
8.038/1990. 

3. Embora a aludida decisão seja desprovida de qualquer caráter 
vinculante, é certo que se trata de posicionamento adotado pela 
unanimidade dos integrantes da Suprema Corte, órgão que detém a 
atribuição de guardar a Constituição Federal e, portanto, dizer em última 
instância quais situações são conformes ou não com as disposições 
colocadas na Carta Magna, motivo pela qual o posicionamento até então 
adotado por este Superior tribunal de Justiça deve ser revisto, para que 
passe a incorporar a interpretação constitucional dada ao caso pelo Excelso 
Pretório. 

4. Ordem concedida, confirmando-se a medida liminar anteriormente 
deferida. (HC 205.364/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 06/12/2011, Dje 19/12/2011) 

 

Em linha de conclusão, pode-se afirmar que os tribunais e demais juízos 

criminais brasileiros devem agir como o Superior Tribunal de justiça, adotando-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sob pena de, havendo pedido expresso 

da defesa para que o interrogatório seja o último ato da instrução criminal e o 
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respectivo indeferimento basear-se em disciplina procedimental diversa, firmada em 

legislação especial aplicável a espécie, ser configurado inequívoco constrangimento 

ilegal, apto a ensejar a declaração de nulidade da instrução processual assim 

realizada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Podemos apreender do estudo desenvolvido acerca do interrogatório, do 

teleinterrogatório e da visão jurisprudencial do interrogatório que o teleinterrogatório 

ou interrogatório a distância é plenamente viável e eficiente, haja vista que contribui, 

como já provado experimentalmente, para a celeridade processual. 

Representa ainda enorme economia para os cofres públicos, pois o Poder 

Público deixa de realizar despesas com a escolta dos acusados presos. 

Não se trata somente de amenizar uma deficiência do Estado, mas, de fato, de 

fazer uso do desenvolvimento tecnológico disponível e de toda a comodidade e 

segurança que ele pode trazer. 

Ainda que o Estado tivesse condições de fazer a condução do acusado preso 

até a presença do juiz de maneira adequada e eficiente, válido seria se aquilatar a 

respeito das vantagens do tele interrogatório. 

Em nossa realidade é, certamente, mais que necessário buscarem-se soluções 

para os problemas enfrentados pelo Poder Público. 

Os entraves enfrentados pelos órgãos públicos afetam diretamente o interesse 

de toda a população, e, por isso, os recursos existentes devem ser utilizados de 

maneira racional. 

Sendo assim, não há que se falar que com a utilização da videoconferência, 

onde imagens e sons são transmitidos em tempo real, a defesa restará prejudicada por 

estar o acusado longe do juiz. 

No tele interrogatório o acusado é visto pelo magistrado e suas palavras são 

ouvidas no tom exato em que são pronunciadas. Se se pratica o interrogatório por 

meio de precatória, onde as palavras do interrogado são reproduzidas sem nenhum 

registro de maneira com que foram ditas ou das expressões do réu, porque não 

admitir que o interrogatório poderá ser transmitido por vídeo? 

Além disso, o magistrado, não julgará baseando-se apenas na impressão que 

tiver do interrogado, visto que serão analisadas ainda as demais provas produzidas 

nos autos, as quais serão apreciadas de acordo com o livre convencimento motivado 
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do juiz. 

No sistema penal brasileiro vige o princípio do in dúbio pro reu, segundo o 

qual o réu é inocente até que se prove o contrário. Ainda que o réu confesse ser o 

autor de infração, se as demais provas existentes nos autos não forem suficientes para 

condená-lo, ele será considerado inocente. 

A confissão não é mais considerada a rainha das provas, pois poderia 

facilmente ser obtida por meios escusos. 

O réu poderia ser impelido através de tortura ou chantagem a confessar a 

prática delituosa ou ainda, para obter algum benefício financeiro em troca. 

As garantias constitucionais referentes ao interrogatório não são inviabilizadas 

pela adoção da videoconferência, pelo contrário, mais amplo acesso à justiça é 

assegurado ao acusado, que será ouvido em relação aos fatos a ele imputados em 

lapso menor de tempo. 

A adoção do interrogatório permite ao acusado preso, inclusive, beneficiar-se 

com a liberdade provisória, sem a burocracia antes necessária para o procedimento 

do seu interrogatório. 

Embora seja uma nova maneira de se proceder ao interrogatório do acusado, o 

interrogatório virtual já se adequava plenamente à legislação em vigor, mesmo antes 

da elaboração da Lei nº 11.900/09 que a constitucionalizou. 

Embora não houvesse nenhuma disposição prevendo expressamente a prática 

do interrogatório on line, também não haveria nenhuma vedação a ele, desde que se 

realize respeitando as exigências já conhecidas para o interrogatório tradicional. 

Devia-se garantir que se procede-se ao interrogatório on line de acordo com as 

determinações legais já existentes, para que não restasse prejudicados os direitos dos 

acusados. 

No entanto, objetivando proporcionar maior segurança jurídica, foi criada a lei 

já citada, tratando de seu procedimento, para que com base nela, possa o ato, se for o 

caso, ser questionado de forma concreta. A concretização desse passo deu-se com a 

aprovação pelo Congresso Nacional de projeto de lei, a partir dos Projetos de Lei que 

se encontravam em tramitação naquela Casa. 
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Mediante uma interpretação sistemática da Constituição Federal, do Código de 

Processo Penal, da Lei nº 10.259/2001, do Decreto nº 5.015/2004 e de resoluções 

tribunalícias, e da Lei nº 11.900/09 que alterou o art. 185 do CPP entendemos que é 

possível a utilização ampla, no Processo Penal brasileiro, de instrumentos de 

videoconferência. 

Todas as características e exigências existentes em relação ao interrogatório 

tradicional podem, mais que isso, devem estar presentes no interrogatório virtual, 

acrescentando-se a isso a possibilidade de tornar mais dinâmico o processo penal, 

reduzindo sobremaneira o tempo gasto para a instrução processual. 
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