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INTERROGATÓRIO DO RÉU POR 

VIDEOCONFERÊNCIA

INTRODUÇÃO

Este trabalho busca falar da aplicação do interrogatório por videoconferência, e quais as causas cabíveis desse

procedimento sem causar lesões as garantias constitucionais do acusado ou à integridade da produção de provas. Numa

sociedade marcada pela tecnologia e informatização, surge a necessidade do Direito se adequar às novas tendências, sem

se esquecer de zelar pelas garantias processuais.

CONCLUSÃO

A lei 11.900/09 introduziu no código de processo penal o

interrogatório por videoconferência. Tecnologia que reúne

duas ou mais pessoas, através de imagem em tempo real

e voz, sem que elas estejam fisicamente no mesmo lugar.

Esse procedimento surgiu para permitir que o magistrado,

acompanhado do Promotor de Justiça e do Defensor do

réu, presida a audiência de qualificação e interrogatório,

formulando questões ao denunciado, que permaneceria

na sede da carceragem onde se encontra detido,

acompanhado da assistência de outro defensor no local.

Na sala de audiência o defensor tem contato em linha

direta, exclusiva e confidencial com o interrogado,

podendo orientá-lo em tempo real e reservadamente.

Figura 1: Réu sendo interrogado por videoconferência
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ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja

possível colher o depoimento destas por videoconferência,

nos termos do art. 217 deste Código; responder à gravíssima

questão de ordem pública.

É preciso que existam sérios indícios, pois simples suspeitas

e hipóteses não satisfazem para motivação do ato. Portanto,

a norma reguladora do uso da videoconferência, não é uma

liberação geral do sistema, uma vez que o uso não é a regra,

mas sim permitido em condições excepcionais elencadas

pelo legislador. Medidas essas que devem ser tomadas com

intuito de não violar os princípios do contraditório e da ampla

defesa, consagrado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Além de obedecer ao art. 185 do CPP, visto como o ato que

se realiza entre o acusado perante o magistrado, dando

inclusive a chance do réu e seu advogado participarem

efetivamente dos procedimentos processuais.

O interrogatório por videoconferência torna-se um

mecanismo constitucional hábil a servir de instrumento ao

combate da morosidade do judiciário, conferindo-se

efetividade e eficácia à justiça, encontrando-se em harmonia

com os reclames da sociedade e com a Constituição

Federal, representando uma evolução no direito processual.

Logo, existe preocupação em preservar os princípios e

garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e

devido processo legal, assegurando ao defensor acesso

direto, exclusivo e em tempo real com interrogado onde quer

que esse se encontre.

Contudo, a videoconferência é um procedimento

excepcional, somente justificável quando presente pelo

menos um dos requisitos do §2.° do art. 185,da lei

11.900/09. Por se tratar de rol taxativo, ao aplicar tal

procedimento o juiz deve fundamentar vinculando às

finalidades previstas de cabimento do ato de

videoconferência. Quando for necessário 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;

viabilizar a participação do réu no referido ato processual,

quando haja relevante dificuldade para seu

comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra

circunstância pessoal; impedir a influência do réu no
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