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                                      Introdução 

     O advento da Lei Ordinária nº 11.900/2009 trouxe enormes mudanças à estrutura do 

art. 185, assim como incluiu o § 3º ao art. 222, ambos do CPP, passando o ordenamento 

jurídico processual penal brasileiro admitir, de modo expresso, a utilização de 

videoconferência para o interrogatório do réu, para a obtenção das declarações do ofendido e 

para a oitiva das testemunhas. 

     A referida lei representa um avanço nesse sentido, pois regulamentou a 

informatização do processo judicial, prevendo a utilização do meio eletrônico na tramitação 

dos feitos, na comunicação dos atos e na transmissão de peças processuais. 

   As principais justificativas para o advento legislativo residem na coibição de fugas e 

resgate de presos no transporte com escolta policial no trajeto presídio – fórum – presídio, 

economia para os cofres públicos, realocação de policiais em suas funções primordiais de 

patrulhamento, inexistência de vedação legal e no fato de o Código de Processo Penal admitir 

a realização de qualquer meio de prova não vedado em lei. 

   O presente estudo visa analisar o interrogatório on-line, virtual ou por 

videoconferência, que vem despontando como uma das ferramentas tecnológicas para a 

realização célere e efetiva da prestação jurisdicional, sendo amplamente defendia por aqueles 

que a acreditam como meio legal para o combate à morosidade judicial, sendo criticada pelos 

que a taxam de inconstitucional. 

      Ao abordar o presente tema, pretende-se contribuir para a discussão acerca da 

constitucionalidade, admissibilidade e eficácia do interrogatório por videoconferência, bem 

como explanar sobre as vantagens da sua utilização. 



    Para isso, foi abordado no trabalho o conceito de interrogatório on-line, a sua 

perspectiva com o advento da Lei nº 11.900/2009, tratando-se dos casos em que é admissível 

a sua utilização. Também é analisada a constitucionalidade da videoconferência, trazendo 

conceitos e princípios que comprovam a sua coerência com o novo Código de Processo Penal, 

com Tratados Internacionais nos quais o Brasil é signatário e com a nossa Constituição. 

    Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses são investigadas através de 

pesquisas bibliográficas, tanto na doutrina como também na jurisprudência, segundo uma 

abordagem quantitativa, através da pesquisa de fatos e dados objetivos; e qualitativa, com a 

observação intensiva de determinados fenômenos sociais. A pesquisa busca maiores 

informações sobre o tema em questão, descrevendo fatos, natureza, características, causas e 

relações com outros fatos, objetivando dissertar de forma concisa e de fácil entendimento para 

quem quer conhecer um pouco mais sobre o tema. 

1.Conceito de Interrogatório 

    Esse ato processual é um dos mais importantes do processo penal, sendo de 

fundamental importância discutir sobre sua natureza jurídica. O interrogatório é a resposta 

dada pelo acusado às perguntas sobre o fato delituoso que lhe é imputado. 

    Atualmente, a posição mais aceita pelos doutrinadores e a jurisprudência é de ser o 

interrogatório meio de prova e de defesa. 

    Os doutrinadores que o consideram como meio de prova embasam seu 

posicionamento por este ato está colocado no Código entre as provas, porque as perguntas são 

feitas livremente, porque pode atuar tanto contra o acusado, no caso de confissão, como em 

seu favor e, por fim, por acreditarem que o silêncio pode atuar como um ônus processual. 

    Discordando de tal posicionamento, parte da doutrina o considera como meio de 

defesa por considerar esse ato como a concretização dos momentos do direito da ampla 

defesa, constitucionalmente assegurado, qual seja o direito de autodefesa, na forma de direito 

de audiência. 

    Portanto o interrogatório é a única oportunidade que o imputado tem para fazer, de 

viva voz, sua autodefesa, apresentando sua versão dos fatos, sendo também a oportunidade 

que o magistrado tem de formar sua convicção quanto ao acusado, pois é a única audiência 

que obrigatoriamente têm juntos. 



    O interrogatório possui algumas características, vale destacar as seguintes: 

pessoalidade, judicialidade, publicidade e oralidade. A pessoalidade relaciona-se com o 

caráter personalíssimo das declarações, ou seja, a única pessoa legitimada a ser interrogada é 

o próprio acusado. Já a judicialidade refere-se à obrigatoriedade de o interrogatório ser 

presidido por uma autoridade judicial, mais especificamente por um juiz. A respeito do tema 

nos ensina Tourinho Filho (apud FIOREZE, 2008, p. 99) “[...] cabe ao juiz e só a ele, 

interrogar o acusado. Ninguém mais: nem o escrivão, nem o Promotor de Justiça”. 

   A publicidade, por sua vez, como a própria palavra deixa evidente, mostra o caráter 

público do interrogatório. A oralidade relaciona-se com a comunicação realizada através da 

palavra falada. Tal princípio revela estreita relação com o princípio da imediação, que é 

criticado pelos defensores do interrogatório on-line, sendo tratado mais a frente. Boa 

observação acerca da oralidade é feita por Haddad (2000, p.96): 

[...] as declarações orais, que permitem a observação direta do interrogando, são o 

meio mais natural, mais simples e rudimentar para apreciar a sinceridade das 

respostas. A observação psicológica a que o juiz submete o interrogando poderia ser 

defraudada quando o transcurso de tempo entre as perguntas e as respostas desse 

oportunidade ao sujeito de preparar falsamente as declarações. 

   O interrogatório é sem dúvida um dos atos processuais penais mais importantes. É o 

meio pelo qual o juiz ouve o acusado sobre o fato que lhe é imputado e ao mesmo tempo 

colhe dados para o seu convencimento. 

    É ato privativo entre o réu e o magistrado, em que aquele presta declarações 

resultantes de perguntas feitas por esse, sobre as circunstâncias pertinentes ao fato delituoso. 

    O interrogatório pode ocorrer em qualquer fase do processo, não admite 

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

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

    Leia-se entendimento do Supremo Tribunal Federal no destrame de alguns casos: 

E M E N T A - PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO 

ESPECIAL.- INTERROGATORIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

DEFENSOR. - NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. CPP, ARTS. 

185, 187, 394, 563 E 566.- a jurisprudência pretoriana e a doutrina nacional, de 

modo uníssono, consagram o entendimento de que o interrogatório do réu é um 

ato pessoal do magistrado processante, que não comporta intervenção nem do 

ministério público, nem do advogado do réu (CPP, art. 187). - embora seja o 

interrogatório judicial meio de defesa e fonte de prova, não está ele sujeito ao 



principio do contraditório (stf, hc 68.929-sp, rel. min. Celso de Mello, df de 

28/8/92), não constituindo nulidade a ausência do defensor do réu, à míngua de 

obrigatoriedade de sua intimação, conforme inteligência do art. 394, do CPP (stj, rhc 

1.280-0-mg, rel. min. Adhemar Maciel, in ementário 7/289). - em tema de nulidade 

no processo penal, e dogma fundamental a assertiva de que não se declara a nulidade 

de ato se dele não resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa ou se não houver 

influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa (CPP, arts. 563 e 

566). - recurso especial conhecido e provido (Superior Tribunal de Justiça - acórdão 

rip:00013258 decisão:04-12-1995 - proc: resp num:0062515 ano:95 uf: SP turma:06 

- recurso especial - DJ data:11/03/1996) (Grifamos). 

1.2 Interrogatório On-Line e Videoconferência 

    De acordo com conceito apresentado pela International Telecommunication Union], 

videoconferência é um serviço audiovisual de conversação interativa que prevê uma troca 

bidirecional e em tempo real, de sinais de áudio (voz) e vídeo (imagem) entre grupos de 

usuários em dois ou mais locais distintos. 

   Juliana Fioreze, advogada e mestre em Direito Processual Penal apresenta uma 

interessante distinção entre teleconferência, audioconferência e videoconferência: enquanto a 

primeira "é uma comunicação à distância de uma maneira combinada, compreendendo a 

telefonia e a televisão, através de uma comunicação via satélite", comumente ocorrendo "na 

maioria dos ensinos ministrados a distância", a segunda configura-se na "realização de uma 

conferência através de áudio (telefone ou celular)". 

   Já a terceira, que é a que mais interessa, é apontada por esta doutrinadora como a 

união dos dois conceitos anteriores, "a comunicação interativa nos dois sentidos, utilizando 

áudio e vídeo". 

   Notemos que o conceito trazido pela mesma doutrinadora para interrogatório por 

videoconferência pouco difere da definição do interrogatório tradicional: 

         O interrogatório on-line é um ato judicial, presidido pelo juiz, em que se 

indaga ao acusado sobre os fatos imputados contra ele, advindo de uma queixa ou 

denúncia, dando-lhe ciência, ao tempo em que oferece oportunidade de defesa 

realizado através de um sistema que funciona com equipamentos e software 

específicos. Trata-se de um interrogatório realizado a distância, ficando o juiz em 

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

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

imagem e som, de modo que um pode ver e ouvir perfeitamente o outro. 



   Como o Direito trata-se de uma ciência humana, todas as alterações ocorridas na 

sociedade lhe afeta diretamente, sendo uma de suas maiores características o 

acompanhamento, ainda que tardiamente, das evoluções sociais. Assim, o avanço tecnológico 

tem provocado grandes mudanças e interferências no mundo jurídico. 

   Uma dessas é exatamente a implantação do interrogatório virtual, ou on-line. Trata-se, 

portanto, de um interrogatório à distância, por meio do qual o juiz, em seu gabinete, através 

de equipamentos de videoconferência profissional, formulará questões ao réu, na carceragem 

onde se encontra. 

2.Vantagens da adoção da Videoconferência 

   Com a edição da Lei nº 11.900, de 08.01.09, logrou-se legitimar o uso da 

videoconferência em nossa prática forense, suprindo o vício de ordem formal relacionado à 

competência para legislar sobre o tema. 

 Muitos juristas e doutrinadores se posicionaram contra essa inovação com vários 

argumentos, dentre eles o de que estaria sendo furtado do interrogatório suas características 

mais importantes: ato personalíssimo, a judicialidade e a publicidade. 

   Estaria ausente a voz, o corpo, o olhar, os gestos, o que redundaria em prejuízo 

irreparável para a defesa e para a própria justiça. 

   Salienta-se, contudo, que a forma de realização do interrogatório, propiciada pelo 

avanço da tecnologia, permite que o juiz sinta as reações do interrogando da mesma maneira 

que o faria, caso ele estivesse na sala de audiência. Desta maneira, trata Vladimir Aras (2004, 

p.420), segundo o qual: 

Na sistemática do CPP, comparecer nem sempre significa necessariamente ir à 

presença física do Juiz, ou estar no mesmo ambiente que este. Comparece aos autos 

ou aos atos do processo quem se dá por ciente da intercorrência processual, ainda 

que por escrito, ou quem se faz presente por meio de procurador, até mesmo com a 

oferta de alegações escritas, a exemplo da defesa prévia e das alegações finais. Vide, 

a propósito, o artigo 570do CPP, que afasta a nulidade do ato, considerando-a 

sanada, quando o réu comparecer para alegar a falta de citação, intimação ou 

notificação. Evidentemente, aí não se trata de comparecimento físico diante do juiz, 

mas sim de comunicação processual, por petição endereçada ao magistrado. Se 

assim é, pode-se muito bem ler o comparecer do artigo 185 do CPP, referente ao 

interrogatório, como um comparecimento virtual, mas direto, atual e real, perante o 

magistrado(Revista Consultor Jurídico). 



   Todo avanço tecnológico deve ser aplicado nos procedimentos da justiça, desde que 

não firam primados constitucionais. 

    A favor do uso de sistemas informatizados para interrogatório à distância pesam 

fortes argumentos, como coibição de fugas e resgates de presos no transporte com escolta 

policial no trajeto presídio-fórum-presídio: celeridade processual; economia para os cofres 

públicos; inexistência de vedação legal e o fato de o CPP admitir a realização de qualquer 

meio de prova não proibido por lei. 

    	  No entanto, afirma-se ainda que esse recurso tecnológico agrediria o direito de o 

acusado estar perante o juiz, isto é, o de sua presença real no interrogatório, pois estatui o art. 

185, caput, do CPP que o acusado comparecerá perante a autoridade judiciária. A respeito 

desse entendimento, discorre o Promotor de Justiça Fernando Capez (2009, p. 32,): 

Ora, a expressão ‘presença da autoridade’ merece uma interpretação consentânea 

com a evolução tecnológica que se vem processando nos últimos tempos. Quando 

tais diplomas foram editados, respectivamente, nos idos de 1941 e 1969, sequer se 

cogitava da existência do sistema de videoconferência. É certo que quando a Lei 

afirma que o réu tem direito de estar perante um juiz, o ideal é que isso ocorra no 

plano concreto, mas o Direito não se encontra apenas no plano do ideal, forjado na 

mente humana, sob ele há um pano de fundo concreto, que exige soluções viáveis. 

Estar perante o juiz, dadas as condições da realidade, pode, uma vez garantidos os 

direitos do acusado, como fez a Lei, significar ser interrogado pelo sistema de 

videoconferência, sem que isso implique no aniquilamento desses direitos. 

	  	   	  Ao contrário do que argumentam os opositores desse método, trata-se de um grande 

avanço em relação ao modelo antigo, que permitirá a realização de interrogatório com mais 

segurança e mesmo permitirá a maximização de direitos fundamentais, ao respeitar o 

princípio do juiz natural nas hipóteses de réu ou testemunha que estejam em outra comarca e 

cuja oitiva, no modelo antigo, seria realizada por carta precatória e agora poderá ser feita 

diretamente pelo juiz natural por videoconferência.  

    Portanto, a colheita do interrogatório por videoconferência também permitirá a 

vantagem adicional de se gravar a colheita audiovisual do depoimento para que, o juiz que 

tenha colhido a prova eventualmente não seja o mesmo que venha a proferir a sentença (nas 

situações de exceção ao princípio do juiz natural). Esse outro juiz sentenciante possa ter 

contato mais pleno com a fonte de prova mediante o recurso da gravação audiovisual. 

  Ademais, a Lei nº 11.900/09 não prevê o emprego obrigatório do sistema de 

videoconferência, mas deixa a critério do juiz seu uso por decisão fundamentada, de ofício ou 



a requerimento das partes, no caso de risco à segurança pública, a testemunhas ou vítimas e 

diante da dificuldade de locomoção do réu, retomando o debate dos direitos dos presos diante 

do juízo penal.   

3.Admissibilidade da Videoconferência 

Segundo o art. 185, § 2º, o interrogatório por videoconferência poderá ser realizado de 

forma excepcional, mediante decisão fundamentada do juízo, quando a medida for 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 que 

não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do 

art. 217 deste Código; 

IV – responder a gravíssima questão de ordem pública. 

Analisando o dispositivo em questão, observam-se os seguintes pontos importantes: 

a)Prevenir risco à segurança pública (art. 185, § 2º, I, do CPP): Caso o magistrado tenha 

fundadas suspeitas de que o réu integre organização criminosa ou que possa proporcionar, de 

outro modo, risco de fuga durante o seu deslocamento à audiência, a adoção do interrogatório 

por videoconferência se demonstra perfeitamente cabível. 

Todavia, a redação dada ao dispositivo é deveras ampla ao utilizar o termo "fundada 

suspeita", devendo o magistrado, para cumprir o requisito da fundamentação da decisão e não 

vulgarizar a exceção, indicar a existência de elementos concretos que levem a crer ser o réu 

participante de organização criminosa ou que possa fugir durante o deslocamento ao Fórum. 

b)Dificuldade de comparecimento do réu em juízo (art. 185, § 2º, II, do CPP): Esta 

interessante hipótese aduz que, caso o réu possua condição especial que lhe impeça ou torne 

dificultoso o seu comparecimento perante o juízo, o seu interrogatório poderá ser realizado 

por videoconferência. Todavia, essas dificuldades devem estar ligadas às circunstâncias 

pessoais do próprio réu, como enfermidade, ameaça de morte ao réu, ou este se encontrar em 

outro estado e não desejar ser interrogado por carta precatória, mas sim ser interrogado 



pessoalmente pelo juiz que o julgará, ou ainda outras hipóteses; nesse inciso não se inclui a 

economia de recursos matérias e humanos ordinariamente inerentes á escolta. 

c)Possibilidade de influência do réu no ânimo da(s) vítima(s) e/ou testemunha(s) (art. 

185, § 2º, III, do CPP): Em algumas situações, a presença do réu é capaz de despertar os 

mais profundos sentimentos de temor nas vítimas, por rememorarem os fatos ocorridos, ou 

nas testemunhas, por receio de sofrerem represálias. Vale esclarecer que a regra do art. 217 é 

que, se a testemunha está atemorizada com a presença do réu, ela deve se retirar da sala de 

audiência, e seu testemunho ser colhido por videoconferência, permanecendo o réu na sala de 

audiências. Assim, se essa situação ainda assim permitir que a testemunha se sinta intimidada 

poderá se realizado o inverso (ora previsto no inciso III do § 2º do art. 185): a testemunha fica 

na sala de audiências e o réu acompanha o ato processual por videoconferência. 

d)Resposta à gravíssima questão de ordem pública: Esta hipótese, de concepção 

demasiadamente ampla, deve ser compreendida como uma cláusula genérica, semelhante 

como ocorre com a interpretação analógica trazida pelo legislador penal, permitindo que a 

jurisprudência fixe contornos para outras hipóteses. A expressão "garantia da ordem pública" 

já é utilizada pelo CPP como hipótese autorizadora de decretação da prisão preventiva, nos 

termos do art. 312 do CPP. Segundo o STF, repercussão do crime ou clamor social não enseja 

a prisão cautelar. Esse inciso deve ser interpretado no sentido de que uma necessidade 

excepcional de manutenção da segurança dos trabalhos da audiência justifica a realização da 

videoconferência, segundo um prognóstico concretamente aferível que justifique um fundado 

receio à normalidade dos trabalhos. Todavia, seu caráter genérico é criticado até mesmo pela 

doutrina favorável ao uso da videoconferência em interrogatórios judiciais, devendo ser 

rejeitado a abertura (conceito indeterminado) incontrolável da expressão (ordem pública) para 

fins de aferição da situação de cautela. 

  É importante ressaltar que as hipóteses indicadas são alternativas e não cumulativas, 

de sorte que se apenas uma delas estiver presente o interrogatório por videoconferência já será 

admissível. 

4.Harmonização com o ordenamento jurídico brasileiro 

  A Lei 11.719/08 fez profundas alterações no Código de Processo Penal, mas ela foi a 

grande responsável pela concretização do interrogatório como meio de defesa do acusado, 

assim como preceitua Paulo Rangel: “O interrogatório, de acordo com a Lei 11.719, passa a 



ser um verdadeiro meio de defesa, pois o réu é ouvido após a oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa”.  

   E a Lei 11.900/09 trouxe outras alterações ao Código, sendo que a principal alteração 

foi a criação do interrogatório por videoconferência, no qual o preso permanece no presídio, e 

o juiz sem se deslocar para a sala de audiência do fórum, o interroga por um monitor, por 

meio de um sistema próprio. 

   É muito importante ser observado também que, sob o contexto internacional, a 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo), ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/2004, assim como outros 

instrumentos de mútua cooperação internacional , prevê, de forma expressa, em seu artigo 18, 

hipóteses de uso da videoconferência no plano internacional. Veja-se: 

 

Artigo 18 

Assistência judiciária recíproca 

(...) 

18. Se for possível e em conformidade com os princípios fundamentais do direito interno, 

quando uma pessoa que se encontre no território de um Estado Parte deva ser ouvida como 

testemunha ou como perito pelas autoridades judiciais de outro Estado Parte, o primeiro 

Estado Parte poderá, a pedido do outro, autorizar a sua audição por videoconferência, se não 

for possível ou desejável que a pessoa compareça no território do Estado Parte requerente. Os 

Estados Partes poderão acordar em que a audição seja conduzida por uma autoridade judicial 

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

requerido. (n. g.) 

Como afirma o grande jurista Luiz Flávio Gomes: 

“os dois tratados internacionais, sobre direitos humanos, mais relevantes (no nosso 

entorno cultural) são: Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San 

Jose) e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ambos vigoram no Brasil 

desde 1992. Dizem (art. 7º, 5 e 9º, 3) que o preso deve ser conduzido à presença do 

juiz. O escopo dos dois diplomas é assegurar a presença física do réu perante o juiz. 

Essa presença física pode se dar diretamente ou remotamente. O fundamental é que 

ambos estejam temporal e fisicamente em contato. A omissão da forma 

videoconferência em tais tratados se explica pela época em que foram elaborados 



(década de 60). Quando tais tratados foram redigidos nem sequer ainda existia o 

sistema de videoconferência (que nasceu em 1969). A interpretação progressiva é 

imperativa.” 

A videoconferência é técnica adotada em vários países, na Europa, podemos destacar, 

sobretudo, Espanha, França, Itália, Holanda e Portugal, países estes que possuem previsão 

expressa em seus respectivos Códigos de Direito Penal e de Processo Penal quanto à 

utilização da videoconferência para inquirição de testemunhas e interrogatórios de réus. São 

vários os tratados internacionais contemplando-a que foram chancelados pelo governo do 

Brasil. A videoconferência já é uma realidade no contexto jurídico, o que deve ser feito é 

dimensioná-la e empregá-la com extremo cuidado e critério. 

   Assim, tanto em sede interna, quanto externa, diversos países, dentre eles o Brasil, 

admitem em seus planos normativos a adoção da videoconferência para a consecução de atos 

processuais penais, mais notadamente do interrogatório do réu, da oitiva das testemunhas e de 

eventuais esclarecimentos do ofendido. 

   É de se notar que, embora seja norma internacional, após a sua aprovação perante o 

Congresso Nacional e a expedição de decreto presidencial, advém a sua integração normativa, 

no plano legislativo pátrio, como Lei Ordinária. 

5.Constitucionalidade da Videoconferência 

   Se entende que a Lei n. 11.900/2009 regulamenta de forma satisfatória o 

interrogatório e depoimento por videoconferência, de sorte que essa diligência não deve ser 

considerada inconstitucional.  

   Ao contrário do que argumentam os opositores desse método, trata-se de um grande 

avanço em relação ao modelo antigo, que permitirá a realização de interrogatório com mais 

segurança e mesmo permitirá a maximização de direitos fundamentais, ao respeitar o 

princípio do juiz natural nas hipóteses de réu ou testemunha que estejam em outra comarca e 

cuja oitiva, no modelo antigo, seria realizada por carta precatória e agora poderá ser feita 

diretamente pelo juiz natural por videoconferência. 

   Além do mais, a ausência de contato presencial entre réu e juiz não ofende o princípio 

da ampla defesa, pois a videoconferência permite de forma satisfatória o diálogo com o juiz, 

tanto que já é um recurso utilizado com sucesso na iniciativa privada para reuniões 

empresariais, bem como com larga utilização em outros países, não sendo razoável que o 

sistema judicial se feche às novas tecnologias em nome de um hipergarantismo inócuo. 



Cumpre tão somente assegurar que as garantias processuais do réu sejam efetivamente 

respeitadas. 

   Sobre o tema em questão, ressaltou a Ministra Ellen Gracie(on line): 
Inconstitucionalidade maior é a ilegalidade sofrida pelo réu preso na lesão ao seu 

direito de liberdade por mais tempo do que a lei permite, pelo simples fato de estar 

aguardando que a justiça consiga compatibilizar seus arcaicos meios para efetivar os 

procedimentos durante o processo. Daí terem os defensores da videoconferência lá 

as suas razões. As alegações mais comuns são: o perigo representado pelo 

deslocamento do preso até o fórum, as despesas provenientes, a possibilidade de 

resgate, a utilização excessiva de agentes policiais, entre outras.  

     O Superior Tribunal de Justiça reafirmou, recentemente, a tese da legalidade e 

constitucionalidade do recurso eletrônico da videoconferência: 

HABEAS CORPUS . ROUBO TENTADO INTERROGATÓRIO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM 

DENEGADA. 

1. A estipulação do sistema de videoconferência para interrogatório do réu não 

ofende as garantias constitucionais do réu, o qual, na hipótese, conta com o auxílio 

de dois defensores, 

um na sala de audiência e outro no presídio. 

2. A declaração de nulidade, na presente hipótese, depende da demonstração do 

efetivo prejuízo, o qual não restou evidenciado. 

3. Ordem denegada(HC n.76.046-SP, Rel.Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 28/05/07). 

    A estipulação do sistema de videoconferência para interrogatório do réu não ofende as 

suas garantias constitucionais. 

 Quando o Estado de São Paulo tentou por meio de Lei Estadual nº 11.819/05 legislar 

sobre a utilização de aparelho de videoconferência nos procedimentos judiciais destinados ao 

interrogatório e à audiência de presos, o STF declarou inconstitucional tal lei, por entender 

que a norma em questão teria invalidado a competência privativa da União para legislar sobre 

direito processual penal, aduzindo, portanto, infrações formais. Também aduziu infrações 

materiais ao devido processo legal (ampla defesa, direito de audiência pessoal etc.). 

   A principal razão que sempre impulsionou grandes doutrinadores a defender a 

inconstitucionalidade da colheita do interrogatório, por meio da videoconferência, ofendendo-



se o princípio-garantia da ampla defesa, foi a inexistência de previsão legal. Não poderia o 

juiz inovar no processo, criando uma forma de interrogatório legalmente 

inexistente. Entretanto, há agora a Lei Federal 11.900/09, prevendo, expressamente, o uso da 

videoconferência, em termos sóbrios e não abrangentes. Sendo, portanto, constitucional. 

   Apesar de todas as críticas formuladas pela doutrina a tal procedimento, com a Lei 

Federal 11.900/09, o interrogatório on line foi devidamente regulado. 

Portanto tem se manifestado assim, o professor Marcelo Lopes Barroso, (2009, p.157): 

Depois de muitas discussões sobre a validade do interrogatório por 

videoconferência, enfim a modalidade foi introduzida no Código de Processo Penal, 

afastando-se, dessa forma consistente na inexistência de lei federal disciplinando o 

ato processual. No plano estadual, São Paulo e Rio de Janeiro editaram leis 

disciplinando o interrogatório virtual, que vem sendo realizado desde o ano de 1996, 

apesar das polêmicas.   

Assim, tem entendido Fernando Capez, em entrevista publicada no jornal Carta 

Forense (2009, on line), em que se manifestou da seguinte forma sobre o tema:  

Creio que a norma, sob o ponto de vista formal e material, é constitucional. 

Primeiramente, o vício de ordem formal acabou sendo plenamente remediado com a 

edição de lei federal sobre o tema, afastando a disciplina estadual da matéria. Em 

segundo lugar, no aspecto material, a lei também logrou assegurar amplamente os 

direitos e garantias constitucionais do acusado, pois tomou todas as cautelas para 

que os mesmos não sejam violados. Assim, terá o réu direito à entrevista prévia e 

reservada com o seu defensor; haverá um defensor no presídio e um advogado na 

sala da audiência do fórum, os quais poderão se comunicar por intermédio de um 

canal telefônico reservado; da mesma forma o preso poderá se comunicar pelo canal 

com o advogado presente no fórum. Isso assume especial dimensão porque é 

possível que o advogado realize reperguntas ao réu. Além do que, assegura-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 

se valer de todos os seus direitos constitucionalmente assegurados. Isso por si só 

afasta os argumentos contrários à videoconferência no sentido de que o mesmo 

reduziria garantia da autodefesa, pois, não proporcionaria ao acusado a serenidade e 

segurança necessárias 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.  



   Portanto, a recém-editada Lei que regulamentou a videoconferência, sanou com o 

vício formal quando afastou a disciplina estadual da matéria; e o aspecto material, quando 

assegurou os direitos e garantias constitucionais do acusado.      

                           

Conclusão 

    Sem dúvida, a utilização de recursos tecnológicos como a videoconferência constitui 

um avanço no ordenamento jurídico pátrio, visto que contribui para a desoneração do Estado 

e do contribuinte: o melhoramento da segurança pública e, principalmente, para o aumento da 

segurança dos profissionais da área jurídica; a redução do risco de fugas, redução de gastos 

públicos, e, ainda, para a preservação de direitos e garantias fundamentais. 

    Assim, a Lei nº 11.900/09, sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

trará como consequência economia processual e a liberação de policiais da escolta do 

transporte do preso para o patrulhamento de ruas e a proteção da população, aumentando a 

segurança pública.  

  Todas as observações contrárias ao interrogatório on-line já foram bem esclarecidas 

pelo próprio avanço das tecnologias da informação e a constitucionalização desta lei. De fato, 

ela não viola princípios constitucionais como o devido processo legal e o contraditório e a 

ampla defesa, em face de não impedir o acesso do investigado, réu ou condenado ao seu 

advogado e ao juiz. No plano puramente conceitual, a videoconferência não impede, assim, a 

formação do juízo eminentemente subjetivo, personalidade do acusado, sinceridade, estado da 

alma, malícia, frieza, perversidade, formação moral etc. 

  Não podemos desconsiderar a realidade enfrentada pela nação quanto à falta de 

recursos e à deficiente estrutura material e humana, mostrando-nos avessos ao uso da 

tecnologia para simplificar rotinas e agregar segurança às relações modernas. 

   O que a sociedade brasileira precisa é ser informada de que o Estado não deve 

permanecer restrito à observância do rigorismo legal e das formalidades enquanto a 

criminalidade se especializa para se potencializar no cometimento de delitos. A 

informatização completa da Justiça, inclusive com o uso da videoconferência economizará 

tempo, papel, serviço, pessoal e, especialmente, deslocamentos. De outro lado, eliminará 

riscos, sobretudo, para o próprio preso e para a sociedade. 

 



É importante ressaltar que o interrogatório é apenas uma etapa do processo penal, 

constituindo a oportunidade em que o réu pode expor sua autodefesa, contudo, há que se 

investigar, com urgência, em formas eficientes de concretizar os direitos fundamentais dos 

presos de forma igual. 

Diante de todo o exposto, acreditamos que a iniciativa da utilização do interrogatório 

on-line é um considerável passo para que o Direito não permaneça estático diante de tantas 

mudanças tecnológicas, sendo a sua modernização essencial para que se alcance a justiça na 

sociedade. 
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