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RESUMO 

 

 

 

O interrogatório judicial do acusado sempre foi previsto na legislação processual brasileira 

desde o Código de Processo Penal do Império até os dias atuais. O advento da Constituição 

Federal de 1988 mudou o panorama quanto às garantias processuais dos acusados e teve 

reflexo na prática forense. No entanto, o Código de Processo Penal, datado de 1941, 

continha disposições contrárias ao estabelecido no texto constitucional, o que ensejou 

discussão na jurisprudência por vários anos. Este panorama ensejou discussões no 

Congresso Nacional sobre a legislação processual penal e culminou na aprovação da Lei nº 

10.792/2003. Apesar de naquela oportunidade a lei não prever o uso da videoconferência, 

trouxe significativas mudanças para o interrogatório judicial. A matéria foi regulada apenas 

em 2009, através da Lei nº 11.900/2009. Suas disposições ainda geram discussões na 

doutrina e na jurisprudência, mas embasam o uso daquele recurso tecnológico em casos 

envolvendo acusados presos. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The defendant‟s judicial hearing has always been under the Brazilian procedural legislation 

from the Criminal Procedure Code of the 19th century to the presente day. The advent of 

the Federal Constitution of 1988 changed the landscape of the defendant‟s procedural 

guarantees, which reflected in the forensics practice. However, the Criminal Procedure 

Code of 1941 states contrary provisions to what is set out in the Constitution, which 

resulted in discussions in Courts for several years. This scenario encouraged debates in the 

National Congress about the criminal procedural legislation and led to the approval of the 

Law 10.792/2003. At that time, although the Law had not set out the videoconference use, 

the judicial interrogation had significant changes. The issue was regulated only in 2009 

with the passage of the Law 11.900/2009. Its provisions still raises discussions in the 

doctrine and jurisprudence, but also support the use of that technology resouce in cases 

involving arrested defendants. 

 

 



 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a análise do interrogatório judicial por 

videoconferência no Brasil.  

No entanto, antes de adentrar propriamente no assunto do uso da tecnologia para a 

prática daquele ato processual, fez-se necessária a o estudo da evolução do tratamento 

conferido ao interrogatório judicial até os dias atuais, porque sua realização sempre foi 

obrigatória no país. 

O estudo engloba, primeiramente no capítulo 1, as Ordenações Filipinas, 

aplicáveis em período após a Independência até o advento do Código de Processo Penal do 

Império em 1832. Em seguida, devido à mudança constitucional, demonstra a adoção de 

legislação processual estadual no país, sempre com enfoque no interrogatório judicial do 

acusado. O objetivo é demonstar como ao longo dos anos os Poderes Legislativo e 

Judiciário dispuseram sobre aquele ato processual. 

Não seria diferente quanto ao Código de Processo Penal de 1941, ainda em vigor 

no país. A indicação e análise das suas disposições originais sobre o interrogatório é 

imprescindível para compreender as mudanças havidas com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e com legislações ordinárias posteriores. 

Todo o capítulo 2 tem como escopo expor sobre as garantias processuais do texto 

constitucional inerentes ao interrogatório judicial, indicando seus aspectos e aplicabilidade 

prática naquele ato processual. O estudo destina-se para além de demonstrar o novo 

panorama trazido por aquele texto, expor as incogruências da legislação processual penal 

com as novas disposições constitucionais. 

Isto culminou na discussão jurisprudencial sobre a aplicabilidade das disposições 

contidas no Código de Processo Penal, tendo em vista a nova ordem constitucional. Sabe-

se que o Direito sempre acompanha a evolução da sociedade. E não foi diferente quanto ao 

interrogatório. O Poder Legislativo ocupou-se de debater a questão, oportunidade em que 

surgiram os primeiros movimentos para a instituição do interrogatório por 

videoconferência. A exposição de todo o processo legislativo e das alterações havidas nas 

disposições gerais sobre o ato processual estão descritas no curso do capítulo 3.  

O avanço tecnológico e a modernização do Poder Judiciário, especialmente em 

decorrência das disposições trazidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004, denominada 



 

 

 

de “Reforma do Judiciário” demandaram seguidas discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais a respeito do uso da tecnologia.  

Por isto, a importância do seu estudo decorre justamente da necessidade de 

verificação da compatibilidade da sua adoção em face daquelas disposições constitucionais 

expostas no capítulo 2.  

Não por outra razão, o capítulo 4 destina-se a especificar o conceito de 

videoconferência, sua aplicabilidade em outras áreas do Direito e as exigências técnicas 

para o seu uso na realização de atos processuais na seara criminal. 

Enquanto isso, o capítulo 5 analisa toda a evolução da videoconferência para o 

interrogatório no Brasil, desde a sua primeira adoção até os dias atuais, especialmente com 

o advento da Lei nº 11.900/2009 que regulou a matéria em âmbito federal. 

Ainda, analisa as justificativas que ensejaram a aprovação da legislação e todas as 

condições legais para o uso da tecnologia, sem olvidar da discussão sobre a existência ou 

não de diferença entre a presença física e a presença virtual do acusado. 

Em seguida, o trabalho destina-se a expor as hipóteses autorizadoras de uso da 

videoconferência, para ao final ponderá-las  em relação às garantias constitucionais. E não 

deixa de tratar as demais situações de adoção da tecnologia pelo acusado diversas do seu 

interrogatório judicial. 

Tem-se, portanto, que o presente trabalho tem como objetivo o estudo do 

interrogatório judicial por videoconferência sob o viés da Constituição Federal de 1988, 

levando em consideração todas as disposições legais atinentes ao tema, bem como a análise 

jurisprudencial e doutrinária da questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o desenvolvimento integral do presente estudo, algumas considerações são 

imprescindíveis.  

A análise de toda a evolução histórica do interrogatório do Brasil, especialmente 

até o advento da Constituição Federal em 1988, demonstrou que o tratamento conferido ao 

acusado e seu interrogatório judicial é muito diverso do atual. Além da desconsideração da 

assistência letrada, o ato processual tinha como objetivo a busca pela confissão, o que não 

se concebe nos dias atuais, devido à sua natureza jurídica de meio de defesa. 

Entretanto, nem mesmo a previsão expressa das garantias processuais no texto 

constitucional foi suficiente para a mudança de mentalidade na aplicação das disposições 

gerais do interrogatório no cotidiano forense. Como demonstrado com a pesquisa 

jurisprudencial feita no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, 

aquelas Cortes, por muitos anos após o advento da nova Constituição, ainda entendiam o 

interrogatório como ato exclusivo do magistrado, rechaçavam a necessidade de presença de 

defensor no ato processual, e aplicavam a disposição legal relativa ao silêncio em sentido 

contrário ao estabelecido pelo texto maior, por exemplo. 

A reiterada discussão destas questões nos Tribunais culminou em debates no 

Congresso Nacional. O resultado foi favorável às garantias processuais do acusado. A Lei 

nº 10.792/2003 estabeleu a entrevista prévia e obrigatória deste com seu defensor, o 

acompanhamento profissional durante todo o ato processual, a participação das partes na 

formulação de questionamentos, e de maneira definitiva resolveu a questão sobre o silêncio 

em consonância com o direito à ampla defesa no seu sentido de autodefesa.  

Tais disposições, apesar de aparentarem não ter relação direta com o uso da 

tecnologia para o interrogatório judicial, foram imprescindíveis para que as discussões 

legislativas subseqüentes mantivessem a congruência do ato processual com o texto 

constitucional. E mais. A Lei nº 10.792/2003 nada dispôs sobre o interrogatório por 

videoconferência porque, no último momento de votação da matéria em Plenário, a 

disposição foi rechaçada pelos Parlamentares. Demonstrou-se, neste trabalho, que as 

discussões no Congresso Nacional sobre o tema foram duradouras ferrenhas, e serviram 

como sustentação para o processo legislativo que culminou na aprovação da Lei nº 

11.900/2009 anos mais tarde.  



 

 

 

Neste ínterim, foram aprovadas as Leis nº 11.689/2008 e 11.719/2008, que 

modificaram o momento de realização do interrogatório, dispondo-o como último ato da 

instrução processual. Expôs-se que tal alteração reiterou a natureza jurídica de meio de 

defesa do interrogatório e a necessidade de observância da assistência jurídico-profissional 

ao acusado durante toda a tramitação da persecução penal. 

Ocorre que até o advento da Lei nº 11.900/2009 inexistia legislação competente 

para regular a matéria em âmbito federal. No entanto, tal panorama não impediu que a 

tecnologia fosse adotada para a prática do ato processual. Em um primeiro momento 

ocorreu com fulcro em disposições emanadas diretamente pelo Poder Judiciário, aplicáveis 

indiscriminadamente aos acusados presos, sem que houvesse estabelecimento de condições 

mínimas para o uso ou mesmo hipóteses autorizadoras. Instado a se manifestar sobre esta 

situação, o Supremo Tribunal Federal, por sua 2ª Turma, de maneira acertada decidiu pela 

impossibilidade de realização da audiência sem que houvesse legislação regulatória (HC nº 

88.914).  

Esta decisão foi emanada em 2007, mas na época o Brasil já vivia o segundo 

momento do uso da videoconferência desde 2005, quando alguns estados da federação 

aprovaram legislações estaduais na tentativa de dar legitimidade à prática. Novamente a 

questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal que, através do seu Plenário, reconheceu a 

inconstitucionalidade formal da legislação estadual paulista e anulou o interrogatório por 

videoconferência (HC nº 90.900).  

Antes de expor os efeitos dessa decisão no Poder Judiciário e Legislativo é 

imprescindível fazer um breve comparativo entre o uso legislação estadual para regulação 

da videoconferência e o estabelecimento de Códigos de Processo Penais estaduais 

antigamente. Enquanto estes foram autorizados pela Constituição Federal de 1891, aquelas 

legislações esparsas sobre a adoção da tecnologia não tinham embasamento constitucional 

porque tratavam de matéria processual, de competência exclusiva da União Federal. Neste 

ponto as situações são antagônicas, mas em outros aspectos são congruentes. Um dos 

motivos para o restabelecimento da legislação federal única para o processo penal, pela 

Constituição de 1934, foi a não contribuição para o aprimoramento dos institutos jurídicos, 

além da evidente inutilidade em decorrência da semelhança entre os Códigos. As 

legislações estaduais que estabeleciam o interrogatório à distância, apesar de tratarem a 

questão de acordo com as suas peculiaridades e necessidades locais, não diferiam no seu 

conteúdo. Em síntese, autorizavam indiscriminadamente a adoção da videoconferência 



 

 

 

para os acusados presos, de maneira indiscriminada, sem a exigência de motivação do ato 

decisório ou mesmo observância de requisitos mínimos.  

Este panorama demonstra a evidente necessidade de disposição da matéria em 

âmbito nacional, através de processo legislativo federal. O avanço tecnológico e o uso 

contínuo daquele recurso para a prática dos atos processuais indicavam que não haveria 

retrocesso para novamente rechaçar a sua adoção.   

Por esta razão diz-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal (HC nº 90.900) 

surtiu efeitos no Poder Legislativo e Judiciário. Neste porque os atos realizados sob a égide 

daquelas leis foram sistematicamente anulados. E naquele porque em pouquíssimo tempo a 

Lei nº 11.900/209 foi aprovada pelo Congresso Nacional, e enfim estabeleu diretrizes 

mínimas para o uso do recurso tecnológico no processo penal. 

As justificativas para a sua aprovação foram o custo das escoltas policiais, a 

duração razoável do processo, e a segurança dos envolvidos no ato processual e risco de 

fuga ou resgate durante o deslocamento dos acusados.  

Como exposto neste trabalho, não se pode admitir que aqueles gastos sejam 

invocados para a adoção da videoconferência, até porque são decorrentes da atução estatal 

na persecução penal. Por sua vez, inexiste estudo estatístico para demonstrar que o uso da 

tecnologia diminua a duração da tramitação do processo. Em verdade, com a análise da 

questão pode-se concluir que o tempo necessário para a designação de audiência e 

expedição de ordem de condução do acusado pode ser o mesmo daquele necessário para 

determinar o uso da videoconferência e expedir as intimações necessárias. Não haveria que 

se falar, portanto, em vantagem temporal com o uso daquele recurso tecnológico. O que se 

evidencia é uma imprescindibilidade de aprimoramento das comunicações eletrônicas entre 

os órgãos do Poder Judiciário ou mesmo entre estes e os estabelecimentos prisionais, tudo 

com o inuito de agilizar a requisição dos acusados presos para comparecerem em juízo.  

No tocante à segurança e o risco de fuga, entende-se que, dentre as apresentadas, 

foi a justificativa mais plausível para a aprovação da lei, tanto que se tornou uma das 

hipóteses autorizadoras de adoção da tecnologia, tratada mais abaixo.  

Antes da análise sobre a congruência da legislação ordinária com o texto 

constitucional, imprescindível destacar algumas questões técnicas relativas àquele recurso. 

A observância de determinados requisitos pode ser considerada como premissa para a 

adoção da videoconferência, sem os quais o meio sequer deve ser aceito para a realização 

das audiências.  



 

 

 

Em primeiro lugar, entende-se indispensável que a tecnologia possibilite a 

transmissão de, pelo menos, sons e imagens. Não se pode aceitar, como ocorreu no início 

do uso de recursos tecnológicos para o interrogatório, que a comunicação ocorra apenas 

através de mensagens escritas.  

Em seguida, sustenta-se que a comunicação entre os fisicamente distantes deve 

ocorrer em tempo real, sendo inadmissível a gravação dos questionamentos e a transmissão 

tardia ao acusado, ou mesmo o inverso.  

Ademais, indispensável que haja bilateralidade entre os envolvidos no ato 

processual. Assim, a visibilidade e audição de todo o conteúdo da sala de audiências 

localizada na sede do juízo e daquela situada no estabelecimento prisional devem ser totais. 

Destacou-se que há a possibilidade, no caso de testemunhas protegidas, de eventual 

distorção da voz ou da imagem para que não haja reconhecimento físico daquela pelo 

acusado. No entanto, a regra para o interrogatório é de que tanto o acusado quanto os 

demais participantes da audiência tenham capacidade de ouvir e ver a extremidade oposta 

da transmissão.  

Fala-se em imprescindibilidade de observância destes requisitos porque a 

interação total entre magistrado, acusado, representante da acusação e defensor é 

pressuposto básico para que a videoconferência seja adotada. Eventuais falhas no 

equipamento ou impossibilidade de comunicação de qualidade exigem que haja 

deslocamento do acusado à sede do juízo para a realização do interrogatório 

presencialmente. E para que se verifique o estado dos equipamentos utilizados para o ato 

processual em momento prévio à sua utilização, de maneira acertada a Lei nº 11.900/2009 

previu a necessária fiscalização das instalações do estabelecimento prisional.  

Apesar da lei prever a necessária fiscalização por diversas pessoas, incluindo o 

juiz da causa, entende-se que a providência deve ser adotada pelos juízes de execução, 

através da Corregedoria dos Presídios, Ministério Público, com o estabelecimento de um 

responsável pela em normativa própria quanto à organização daquele órgão, e por fim pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, por representantes de suas Seccionais, sempre com a 

periodicidade mensal e devido registro de visitação e eventuais problemas encontrados. 

Afirma-se, mais uma vez, que a regra para o interrogatório judicial, em que pese 

todas as modificações havidas com a Lei nº 11.900/2009, é a sua realização na forma 

presencial, na sede do juízo, oportunidade em que todos os envolvidos no ato estarão 

situados no mesmo recinto físico.  



 

 

 

Com esta afirmação não se está rechaçando o uso da tecnologia para aquele ato 

processual. De maneira alguma. Apenas se ressalta a excepcionalidade do ato à distância 

em relação àquele feito com a condução do acusado ao fórum. Isto porque, apesar de todo 

o avanço tecnológico havido nos últimos anos, e a constante modernização do Poder 

Judiciário, ainda não há equivalência entre a presença física e a virtual.  

O principal ponto de divergência reside na assistência profissional concedida pelo 

acusado, porque a entrevista prévia e o aconselhamento durante o ato processual ocorrerão 

por canais exclusivos de comunicação, previstos pela legislação atual. Não por outra razão 

entende-se que a previsão de dois advogados, um em cada extremidade da transmissão da 

audiência, serve para minimizar os efeitos do distanciamento do acusado do seu defensor.  

E além disso, entende-se a providência determinada pela lei muito pertinente para 

a devida atuação do defensor durante a audiência, especialmente se realizada de forma 

concentrada com a produção da prova oral e do interrogatório na mesma oportunidade. 

Enquanto um defensor está presente, ao lado da acusação e do magistrado, para formular 

os questionamentos às testemunhas, vítima e demais ouvidos naquele ato, o outro encontra-

se ao lado do acusado, podendo aconselhar-lhe sem a necessidade de uso da tecnologia 

para a comunicação. 

De qualquer sorte, não basta a simples previsão legal. A implementação decorre 

de iniciativa do Poder Público em aprimorar as estruturas das Defensorias Públicas dos 

Estados e da União, com o inuito de atender toda a demanda das audiências em todo o 

território nacional.  

Ainda sobre a presença dos dois defensores e a existência de canais exclusivos de 

comunicação, expôs-se neste trabalho quanto à necessidade de que os contatos entre o 

acusado e seu defensor devem ser reservados, sem a interferência de terceiras pessoas, 

sejam agentes penitenciários no estabelecimento prisional, seja por interceptações ilegais 

daqueles canais, que devem ser apuradas pelos meios legais cabíveis.  

Também se destacou neste trabalho a possibilidade, desde o ano de 2003, de 

realização do interrogatório do acusado no estabelecimento prisional, evitando-se a sua 

condução à sede do juízo, mas exigindo o deslocamento do magistrado, defensor e 

representante da acusação àquele local. Demonstrou-se que a previsão legal não foi posta 

em prática, mas foi mantida pela Lei nº 11.900/2009 e também no PLS nº 156/2009 que 

tramita no Congresso Nacional e objetiva a reforma integral do Código de Processo Penal.  



 

 

 

Apesar de alguns discursos doutrinários invocarem a possibilidade desta forma de 

interrogatório ao invés do uso da videoconferência, entende-se que este posicionamento 

somente fazia sentido antes das reformas parciais operadas em 2008 na legislação 

processual. O estabelecimento da concentração dos atos instrutórios com o interrogatório 

ao final daquela audiência torna inviável a realização deste último no estabelecimento 

prisional. Não é razoável exigir que as testemunhas e demais pessoas a serem 

eventualmente ouvidas na ação penal se desloquem até aquele local e lá permaneçam para 

a realização da audiência. Sabe-se que os estabelecimentos prisionais demandam constante 

monitoramento e aparato de segurança. Por conseqüência, a entrada e permanência de 

terceiros naquele local exigem reforço na atuação dos agentes penitenciários. Muito mais 

coerente que houvesse, nesta situação, condução do acusado à sede do juízo. Mas, em 

havendo preenchimento dos requisitos legais para o uso da videoconferência, entende-se 

que esta forma de interrogatório deve prevalecer sobre o realizado no estabelecimento 

prisional. Ou seja, esta é hipótese excepcionalíssima em relação àquela, até porque 

demandará cisão da audiência para que não haja necessidade de deslocamento de 

depoentes àquele local.  

Estas considerações finais expuseram diversos aspectos a videoconferência, 

entretanto, não se mencionou ainda acerca de algumas condições legais cuja observância é 

obrigatória sob pena de invalidade do ato processual.  

Em primeiro lugar, toda a discussão legislativa sobre o tema, seja para a Lei nº 

10.792/2003 quanto para a Lei nº 11.900/2009, tratou do uso da tecnologia para os 

acusados presos, o que ensejou a disposição legal neste sentido. Com isto, entende-se por 

prisão, neste caso, qualquer daquelas previstas pela legislação processual, inclusive a 

prisão domiciliar ou a prisão decorrente de autos diversos daquele em que será realizado o 

interrogatório.  

No entanto, debateu-se neste trabalho, a possibilidade de adoção da 

videoconferência para os acusados soltos. A principal razão seria aproximar o acusado do 

magistrado para expor a sua versão dos fatos. Em que pese a consideração de que o 

interogatório não mais constitui ato excluivo do juiz, a previsão sobre a identidade física 

do julgador pode tornar o uso da tecnologia favorável ao acusado solto. Todavia, a sua 

adoção somente poderá ocorrer mediante pedido da defesa ou consentimento expresso nos 

autos, afinal, como dito, a legislação regula a videoconferência apenas aos acusados presos 

e em casos excepcionais. Eventual aplicação em dissonância com este entendimento 



 

 

 

acarreta a aceitação indiscriminada do uso daquele recurso tecnológico, e a problemática já 

vivida no Brasil de ausência legislativa sobre a questão.  

Independentemente se para os acusados soltos ou presos, o uso da 

videoconferência somente pode decorrer do exercício da reserva de jurisdição, mediante 

decisão fundamentada. A exigência legal complementa a disposição constitucional acerca 

da fundamentação dos atos decisórios, e com isto delimita a adoção da tecnologia àquelas 

hipóteses autorizadoras a seguir tratadas. Como exposto anteriormente neste trabalho, 

exige-se que o magistrado, ao determinar que o interrogatório seja virtualmente realizado, 

deve expor, minuciosamente, as razões da modificação da forma de realização do ato, não 

bastando a mera menção ao inciso legal aplicável ao caso concreto. 

E após tal determinação, a lei ainda exige que as partes sejam intimadas com a 

antecedência mínima de 10 dias do ato designado. Afirmou-se neste estudo que a 

providência tem como objetivo dar ciência aos envolvidos no ato processual sobre a 

modificação na forma de realização do interrogatório, afinal, em regra deve ser realizado 

na sede do juízo. Por isto, sustentou-se que além do defensor e do representante da 

acusação, deve-se realizar também a intimação do acusado pessoalmente. E defendeu-se 

que o aprimoramento das comunicações eletrônicas e a excepcionalidade do ato virtual não 

acarretarão sobrecarga das serventias judicia que impossibilite tal providência.  

Quanto ao prazo previsto pela legislação, entende-se razoável para que o acusado 

e seu defensor, ou a Defensoria Pública, tome as providências cabíveis para que o segundo 

advogado acompanhe o ato processual, ou mesmo para que se insurja quanto àquela 

determinação. Afinal, apesar de não haver previsão de recurso cabível contra aquela 

decisão, entende-se cabível a ação constitucional do habeas corpus para impugná-la por 

haver relação direta entre a realização do interrogatório e restrição de liberdade do 

acusado.  

 As hipóteses autorizadoras de uso da tecnologia foram previstas nos incisos do art. 

185, § 2º, do Código de Processo Penal, e são: prevenção de risco à segurança pública, 

suspeita de fuga ou acusado que integre organização criminosa; forma de viabilizar 

participação do acusado no ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu 

comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; forma de 

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 do CPP;  

e como forma de responder à gravíssima questão de ordem pública.  



 

 

 

Exige-se a subsunção do caso concreto a uma daquelas hipóteses, entretanto, não 

de forma concomitante. Apesar de representarem fórmulas abertas, foi providencial o 

estabelecimento do rol, porque o histórico da prática no país demonstrou que não se pode 

deixar a questão apenas ao alvitre judicial, merecendo atenção legislativa para sua 

delimitação. 

A primeira hipótese é relativa ao uso como prevenção de risco à segurança 

pública, suspeita de fuga ou acusado que integre organização criminosa. Como 

anteriormente dito, qualquer questão envolvendo cidadãos presos ou estabelecimento 

prisionais denota especial atenção do Poder Público no tocante à segurança. Portanto, 

conclui-se que há possibilidade de uso da videoconferência para “prevenir risco à 

segurança pública” desde que haja combinação desta condição com as demais hipóteses 

previstas no mesmo inciso legal. Quanto ao risco de fuga, sustenta-se que não pode ser 

presumido, sendo necessária a demonstração de elementos concretos pelo magistrado em 

sua decisão que determina o uso da tecnologia. E no tocante à organização criminosa, 

entende-se que para fins de interrogatório virtual, deve-se usar o conceito trazido pela 

Convenção de Palermo, não havendo equiparação à quadrilha ou bando. Também se 

conclui que o intuito da Lei n
o
 11.900/2009 com esta hipótese autorizadora foi restringir a 

adoção da videoconferência para aqueles casos mais graves, situações que realmente 

exijam maiores cuidados no deslocamento dos acusados. O que se deve ter em 

consideração é que a participação em organização criminosa não acarreta na adoção 

automática do uso da tecnologia.  

A segunda hipótese legal autorizadora refere-se ao uso da videoconferência como 

forma de viabilizar participação do acusado no ato processual, quando haja relevante 

dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância 

pessoal.  

Destacou-se que o deslocamento de presos mediante escolta às sedes do juízo é 

tarefa que exige esforço e gasto de dinheiro público, e que depende de esquema tático de 

segurança, mas representam dificuldades normais e transponíveis, inerentes à atuação 

estatal na persecução penal, e consequência direta do encarceramento cautelar.  

Assim, não se aceita mera menção aos elevados custos das escoltas policiais ou a 

necessidade de deslocamento de vários agentes penitenciários, devendo a questão ser 

analisada no plano concreto.  



 

 

 

Quanto à enfermidade, entende-se como doença, debilidade ou moléstia que torne 

inviável o deslocamento do acusado à sede do juízo. Apenas em alguns casos a adoção da 

videoconferência deve ocorrer, ou seja, quando o estado de saúde do acusado é frágil e 

demanda cuidados médicos por diversos meses ou anos, mesmo que em âmbito residencial. 

A terceira hipótese refere-se ao uso da tecnologia como forma de 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 do CPP. 

Entendeu-se que o legislador não se ateve às modificações havidas em 2008, em 

especial à nova redação trazida pela Lei n
o
 11.690/2009 ao mencionado art. 217 do CPP.  

Não se concebe que este ato processual seja realizado virtualmente somente 

porque não foi possível a colheita da prova oral da mesma maneira. A impossibilidade de 

realização de oitiva de testemunhas ou vítimas por videoconferência deve ser solucionada 

de maneira diversa, como, por exemplo, a cisão do ato processual para acompanhamento 

por videoconferência apenas a produção da prova oral, e não com a imposição de uso da 

tecnologia para o interrogatório do acusado. De qualquer maneira, a adoção depende de 

análise no plano concreto.  

A quarta e última hipótese é o uso da videoconferência como forma de responder 

à gravíssima questão de ordem pública. Conforme aduzido neste trabalho, trata-se da 

hipótese mais aberta de todas, sendo necessária a remissão à parte do Código de Processo 

Penal relativa à prisão preventiva. Apesar da inexistência de conceituação precisa da 

expressão no âmbito da prisão processual, entende-se que parâmetros utilizados para 

delimitar a expressão no âmbito da prisão processual podem ser transportados à matéria 

relativa ao interrogatório virtual. Isto sem olvidar que a análise no caso concreto é 

imprescindível, sob pena de que a decisão que determina a adoção da videoconferência 

seja genérica e não embasada nas circunstâncias peculiares do caso em que será utilizada. 

Ainda, a Lei nº 11.900/2009 previu o acompanhamento da instrução processual 

por videoconferência quando o interrogatório for realizado com o uso do mesmo recurso 

tecnológico. Como se sustentou, a a previsão era desnecessária porque o acompanhamento 

da produção probatória em audiência decorre do exercício do direito de presença, aspecto 

da ampla defesa. No entanto, para que não surgissem dúvidas quanto à necessidade de 

presença do acusado preso naquela audiência, quando fosse interrogado por 

videoconferência, melhor que tenha havido a mencionada disposição.  



 

 

 

 Aquela lei também previu o uso da videoconferência para a realização de outros 

atos processuais que dependam do acusado preso, como por exemplo a acareação, 

reconhecimento de pessoas e coisas, e oitiva de testemunhas. 

Em relação à acareação, as mesmas dificuldades encontradas para a realização do 

interrogatório do acusado serão aqui verificadas para este ato processual. Melhor seria a 

condução do acusado até a sede do juízo para que o confronto ocorresse entre pessoas 

situadas no mesmo local físico. Tal providência garantiria que todos os envolvidos no ato 

processual estivessem na mesma condição e distância em relação ao julgador, destinatário 

da prova.  

No tocante ao reconhecimento pessoas, entende-se inadissível a sua realização, 

afinal, a transmissão de imagem pelo recurso tecnológico não é suficiente para que aquele 

meio de prova seja adequadamente produzido. Diferente é o reconhecimento de coisas, em 

que a participação do acusado resume-se ao acompanhamento do ato processual, questão 

que se entende perfeitamente possível.  

Quanto ao depoimento do ofendido e das testemunhas, a lei foi repetitiva, afinal, 

tanto o art. 217 do Código de Processo Penal quanto o art. 185, § 2
o
, inc.III, cumulado com 

o art. 185, § 4
o
, do mesmo diploma legal autorizam o acompanhamento de toda a instrução 

processual e a realização do interrogatório do acusado por videoconferência.  

A mesma lei ainda incluiu o § 9
o
 ao art. 185 do Código de Processo Penal para 

dispor que é garantido o acompanhamento pelo acusado e defensor. Concluiu-se que a 

previsão é, em parte, óbvia e desnecessária, porque o acusado tem o direito de acompanhar 

toda a instrução processual, oportunidade em que serão realizados aqueles “outros atos” 

acima mencionados. Depois, para haver observância estrita à ampla defesa no sentido de 

defesa técnica, a assistência profissional ao acusado deve ser integral durante toda a 

tramitação processual. 

Estas são as previsões legais quanto ao uso da videoconferência. O 

desenvolvimento do presente estudo pode demonstrar que a discussão sobre a adoção do 

recurso tecnológico deve superar a generalização de todos os casos e o radicalismo entre o 

“poder ou o não poder” usá-la para o interrogatório. A questão é delicada e merece análise 

sob uma outra perspectiva. Como exposto, o interrogatório possui atualmente natureza 

jurídica de meio de defesa, e incluisve no PLS nº 156/2009 que objetiva a reforma integral 

do Código de Processo Penal, foi deslocado para capítulo relativo à defesa. Com este 

contexto, o distancimento entre acusado e defensor é o principal problema do uso da 



 

 

 

videoconferência, o que ensejou a previsão sobre os dois advogados presentes ao ato 

processual.  

É certo que as garantias constitucionais relativas ao processo devem ser 

observadas. No entanto, não menos certo que tais disposições não são absolutas e podem, 

em algumas situações e mediante a análise de acordo com a proporcionalidade, serem 

restringidas.  

Exatamente esta foi a proposta do presente trabalho. Entendeu-se pertinente a 

aprovação de lei em âmbito federal para regular a matéria, porque até então a prática do 

interrogatório virtual ocorria sem o mínimo critério em vários estados da federação. Por 

conseqüência, entende-se também adequada a previsão de rol taxativo – e não meramente 

exemplificativo – de hipóteses legais autorizadoras do uso daquele recurso tecnológico. A 

subsução dos casos concretos àquelas situações é primordial para que se obedeça à 

excepcionalidade exigida pela mesma legislação. E tratando-se desta questão, entende-se 

que a excepcionalidade da medida e a exigência de motivação da decisão que determina a 

realização do interrogatório desta forma afastam os discursos de que a videoconferência 

não pode ser usada em nenhum caso. 

A verdade é que a adoção depende de análise do caso concreto, de suas 

circunstâncias e peculiaridades. E mais. Depende de uma análise sob a ótica da 

proporcionalidade, afinal, é possível que a situação posta nos autos demande o uso da 

tecnologia, mas a sua adoção não seja, naquele momento, proporcional. 

Assim, conclui-se que além da obediência às condições impostas pela Lei nº 

11.900/2009, o magistrado deve analisar detalhadamente e no plano concreto a 

proporcionalidade da medida. Somente assim a adoção da videoconferência estará em 

consonância com o texto constitucional e não representará limitação indevida às suas 

garantias.   
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