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Audiência Virtual na qualidade de Política de 

Segurança Pública: Estudo de Caso – Médio 

Paraíba - RJ 

Resumo: Diante das notícias acerca de invasões nas instalações do Poder Judiciário para 

resgate dos presos, faz-se mister (re)pensar e (re)estruturar a Audiência Virtual na 

qualidade de uma Política de Segurança Pública. É tarefa dos intérpretes do direito penal e 

do processo penal estabelecer os freios capazes de atenuar os riscos inerentes ao 

desequilíbrio de poderes entre Estado e cidadão, acusador e acusado. Nesse contexto, o 

estudo ora apresentado tem por objetivo geral analisar a audiência virtual, teleinterrogatório 

ou videoconferência. Os objetivos específicos são: (i) apresentar o histórico do instituto e o 

enquadrar como uma política pública; e (ii) verificar se há ou não aceitabilidade dos 

membros do Poder Judiciário quanto à hipótese em análise. A metodologia empregada é a 

teórica com revisão bibliográfica de dados secundários com a apresentação das notícias 

sobre o tema e de campo, por meio de entrevistas realizadas com magistrados, promotores, 

defensores e analistas judiciários do Médio Paraíba - RJ. 

INTRODUÇÃO 

O Direito Penal, o Processual Penal e o sistema de justiça penal constituem, no 

âmbito do Estado Democrático de Direito, mecanismos normativos e institucionais para 

minimizar e controlar o poder punitivo estatal. Nesse viés, o principal objetivo da Política de 

Segurança Pública implantada em um Estado Democrático de Direito é a proteção dos 

cidadãos contra o crime contrapondo essa prática aos direitos fundamentais do acusado.  

Nos EUA, a videoconferência, ou vídeo-link, foi adotada no início da década de 80, 

tanto no âmbito Federal quanto no Estadual a fim de evitar o contato das vítimas com os 

seus agressores (LENZA, 2013: p. 1092).  

Já no Brasil, a videoconferência foi utilizada pela primeira vez quando um Juiz de 

Direito de Campinas (SP) interrogou o réu pelo meio audiovisual. Como explica o autor 

Pedro Lenza, no Estado de São Paulo, a Lei nº 11.819, de 05.01.2005, dispunha sobre a 

implantação de aparelhos de videoconferência para o interrogatório e audiências de presos 

à distância. Contudo, em 30.10.2008, o STF, por 9 X 1(nove a um), entendeu 

inconstitucional a lei paulista (Lei Estadual já indicada), na medida em que a competência 

para legislar sobre processo é da União (art. 22, I), estando diante de vício formal, não tendo 

sido analisado o mérito. Qual seja, se a videoconferência poderia caracterizar violação aos 

princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, publicidade, isonomia etc. 

(LENZA, 2013: p. 1097).  

Sendo assim, justifica-se o presente trabalho porque, na doutrina, o interrogatório é  
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considerado como um verdadeiro meio de acesso à justiça, além de garantir do direito de 

defesa princípio fundamental previsto explicitamente no art. 5º, LV, da CRFB. Faz-se mister 

verificar, com a pesquisa de campo, a percepção dos membros do Poder Judiciário que 

realizam o videointerrogatório ou a audiência virtual na qualidade ou não de ação da Política 

de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do artigo é analisar a Audiência Virtual na qualidade de uma ação da 

Política de Segurança Pública, particularmente no Rio de Janeiro, na Região denominada 

Médio Paraíba. 

Os objetivos específicos são:  

 

(i) apresentar o histórico do instituto e o enquadrar como uma política pública; e 

(ii) verificar se há ou não aceitabilidade dos membros do Poder Judiciário quanto 

à hipótese em análise.  

 

Também serão contrapostos os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem 

como verificados se tais princípios são observados ou não durante a realização da 

videoconferência ou audiência virtual. Tais princípios serão compreendidos nos termos do 

autor Humberto Ávila, em sua obra Teoria dos Princípios - da definição à aplicação dos 

princípios jurídicos, que ora se apresenta como um dos marcos teóricos da pesquisa.  

 

METODOLOGIA 

A Pesquisa de Campo foi aplicada a uma categoria de sujeitos de direitos. As 

perguntas tratam acerca das condições, características e legalidade da videoconferência. 

Por fim, foi questionado se a audiência virtual é ou não uma ação da Política de Segurança 

Pública no Estado do Rio de Janeiro, como forma de reduzir os riscos advindos do 

deslocamento dos presos para interrogatório em audiência nas dependências do Poder 

Judiciário.  

A) Abordagem teórica – Revisão Bibliográfica: 

À época, foram escolhidos na categoria de marcos teóricos da Pesquisa de Campo os 

autores abaixo indicados que se encontram na Biblioteca Dr. Ayres de Azevedo situada na 

floresta da Cicuta, na cidade de Volta Redonda, fundada em 1962.  
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Os livros foram lidos e fichados pela pesquisadora. Após, foram debatidos com a 

Orientadora, com a finalidade de auxiliar a elaboração do questionário pela pesquisadora. 

Tal documento se encontra indicado no item B deste trabalho foi apresentado aos membros 

do Poder Judiciário para a realização da pesquisa de campo: 

(i) Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Processo Penal - Volume 

I para entender os princípios aplicados ao Direito Processual Penal;  

(ii) Humberto Ávila, em Teoria dos Princípios - da definição à aplicação dos 

princípios jurídicos;  

(iii) Juliana Fioreze, no livro Videoconferência no Processo Penal Brasileiro – 

Interrogatório on-line, com a finalidade de compreender os dilemas desse novo 

instrumento processual; e 

(iv) João Seixas, no livro A Cidade na Encruzilhada, visando repensar a cidade e 

a questão da Política de Segurança Pública. 

Da leitura destes autores acima aludidos, extraíram-se os conceitos básicos, que 

subsidiaram a análise da hipótese que se apresenta na pesquisa já apresentada bem como 

na elaboração do questionário da pesquisa de campo acerca do tema. Ressalva-se que 

ocorreu, também, a leitura das referências bibliográficas citadas no curso do artigo. 

 

B) Abordagem dos Dados Secundários: 

Os dados estatísticos apresentados neste artigo foram extraídos de órgãos oficiais ou 

de pesquisa, preferencialmente do Governo, verbis: 

 
(i) BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de Gestão de 2007 - Nova Política de 

Segurança Pública. Apresentação de slides. 2007; 

(ii) KOPITTIKE, Alberto L. A Experiência Brasileira em Segurança Pública. Relatório 

dos avanços, acertos e erros entre os anos de 2001 e 2011; e 

(iii) TJRJ – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indicadores de 

Desempenho da Atividade Jurisdicional. Relatório Estatístico Comparativo dos 

anos de 2010 e 2011. 

Os documentos eletrônicos indicados e apresentados com a opinião de 

representantes do Governo foram obtidos em reportagens publicadas na Internet. Deu-

se preferência a busca de dados nas entidades que pertencem à um único seguimento 

de mercado - mídia brasileira tradicional - ou do próprio Governo, a saber: 

 
(i) O GLOBO, Jornal. Invasão ao Fórum de Bangu foi provocada por falha de 

segurança pública, diz presidente do TJ. Reportagem Institucional. Coluna: O 

Rio. 2013; 
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(ii) INCT – Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia - Observatório das 

Metrópoles. Sétimo Encontro da Associação Nacional de Direitos Humanos, 

Pesquisa e Pós Graduação – ANDHEP. 2013; e                                                     

(iii) SEAP – Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Relatório das 

Práticas e Gestão da Administração Pública Estadual. 2013.  

 

C) Abordagem empírica – Pesquisa de Campo: 

O Médio Paraíba representa 14,14% da área total do Estado do Rio de Janeiro e, 

5,5% de sua população total1. A mesorregião do Sul Fluminense, composta por doze 

municípios: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Itatiaia, Parati, Pinheiral, Piraí, Porto Real, 

Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Barra Mansa e Volta Redonda, sendo 

as duas últimas cidades as que abrigam o maior número de habitantes. Por isso, a pesquisa 

de campo tem o seu recorte espacial nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa2.  

Apesar de relativamente pouco expressivas em extensão, as áreas urbanas formam 

um conjunto de núcleos de médio e grande porte, que tem sua base produtiva relacionada a 

atividades diversas apoiadas, principalmente, em um parque industrial que a coloca na 

segunda posição em termos de desenvolvimento econômico no Estado3.  

Esse desenvolvimento se beneficiou da localização estratégica da região entre o Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o que lhe confere ainda condições para 

modernização das atividades e ampliação de mercados.  

Este fato acarreta:  

 

(i) aumento de conflito de interesses;  

(ii) estudo de arrecadação dos tributos;  

(iii) agravamento dos problemas ambientais;  

(iv) estudo e análise das políticas públicas e as reformas institucionais;  

(v) demanda da empregabilidade no setor industrial com conflitos individuais e 

coletivos; e  

(vi) reconfiguração da ocupação e mobilidade do espaço urbano4. 

 

Esses fenômenos sociais são a causa do acréscimo das demandas judiciais, o que 

se demonstra pelos Indicadores de Desempenho da Atividade Jurisdicional5. O modelo 

                                                           
1
 Dados socioeconômicos, referentes ao ano de 2012, apresentados em 2013. Disponível em: 

<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/157736/DLFE1056.pdf/SEDEISGovERJMedioParaiba.pdf>.  

Acesso em: 20 nov. 2013  
2
 Idem. 

3
 Idem. 

4
 Idem. 
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estatístico apresentado como indicador calculou a média para os municípios de Barra 

Mansa e Volta Redonda, aumento em 21,53% (particularmente as relativas ao Direito 

Penal), parametrizado autos tombado/autos julgados nos anos de 2010 a 2011. Como nos 

anos subsequentes a situação socioeconômica se apresenta em gradativo crescimento, 

indica a potencial majoração do índice na atualidade6.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

No contexto em que os Estados brasileiros podem elaborar seus Planos de 

Segurança Pública, em conformidade com as orientações das normas gerais nacionais e 

partindo das premissas abaixo indicadas nas quais: 

 

(i) a segurança pública tem natureza de serviço público essencial tridimensional; e  

(ii) a Política de Segurança Pública tem como um de seus princípios que o “Sistema 

de Justiça Criminal deve ser democrático e justo, isto é, orientado pela eqüidade, 

acessível a todos e refratário ao exercício violento e discriminatório do controle 

social” (BRASIL, Ministério da Justiça, 2007),  

(iii) a promulgação da Lei nº 11.900, de 08 de janeiro de 2009, para prever a 

possibilidade de realização de interrogatório e outros atos processuais por 

sistema de videoconferência, faz-se mister esclarecer porque a realização de 

interrogatório on-line pode ser considerada como uma das ações da Política de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Em 04 de novembro de 2013, após a tentativa frustrada de libertação dos dois 

presos que prestavam depoimento no Fórum de Bangu, causando a morte de uma criança e 

de um policial, levantou-se a discussão sobre a possibilidade de reforçar a segurança em 

audiências com a presença de meliantes.  

No dia seguinte ao ocorrido, a porta voz da Assessoria de Imprensa do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro declarou a intenção do TJRJ em utilizar a videoconferência em 

todos os presídios estaduais. E em reportagem institucional do Jornal o Globo, intitulada 

Invasão ao Fórum de Bangu foi provocada por falha de segurança pública, a 

Desembargadora Leila Mariano, na qualidade de Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro esclarece primeiramente que:  

                                                                                                                                                                                     
5
 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=58c3efab-fc0d-46ed-8330-

a1c87ff8b74b&groupId=10136 >. Acesso em 5 jan.2014. 
6
 Idem. 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=58c3efab-fc0d-46ed-8330-a1c87ff8b74b&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=58c3efab-fc0d-46ed-8330-a1c87ff8b74b&groupId=10136
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 Nós queremos que fique claro que este atentado não é uma questão 
de segurança institucional e sim uma questão de segurança pública. 
Onde estavam os órgãos de inteligência? Onde estavam os órgãos 
de repressão? Não queremos apontar culpados, o momento não é 
para isto, mas para uma união para a solução. 7 
 

E, defende a teleconferência, videoconferência ou audiência virtual como forma de 

reduzir os riscos advindos do deslocamento dos presos para interrogatório em audiência nas 

dependências do Poder Judiciário: 

 

Tem advogados que se insurgem contra a videoconferência, 
querendo um contato mais próximo, mais físico do juiz com o réu. 
Estamos marcando uma mesa redonda para conhecermos os pós e 
os contras e para podermos fazer um grande projeto que não é só do 
judiciário, mas também do executivo.8 

 

Com a finalidade de dar uma resposta à sociedade civil, na qualidade de Presidente 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no mês de novembro de 2013, promoveu mesa 

redonda sugerida na entrevista, que contou com a participação dos representantes do Poder 

Judiciário e das Funções Essenciais da Justiça, a saber: Magistratura, Ministério Público, 

Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, bem como com os representantes do 

Poder Executivo Estadual, particularmente os da Secretaria Estadual de Segurança Pública 

e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, visando possibilitar a implantação 

do GT - Grupo de Trabalho – permanente para permitir a implementação da 

videoconferência na qualidade de uma das ações necessárias à Segurança Pública no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Nessa primeira etapa de discussões da mesa redonda, descartou-se a possibilidade 

da construção de um Fórum dentro do Complexo de Bangu. Tal posição é defendida 

institucionalmente pela Secretaria de Estado de Administração de Penitenciárias - SEAP. Os 

debates resultaram na seguinte anotação em Ata9: “O Poder judiciário não pode levar para 

os presídios juízes, promotores defensores, mas principalmente as partes, vítimas e 

testemunhas.” 

                                                           
7
 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/invasao-ao-forum-de-bangu-foi-provocada-por-falha-de-

seguranca-publica-diz-presidente-do-tj-10678720>. Acesso em: 5 jan. 2014. 
8
 Idem.  

9
 Disponível em:< http://www.rj.gov.br/web/seap/gestaoadministrativarelatorio>. Acesso em: 5 jan. 2014.  

http://oglobo.globo.com/rio/invasao-ao-forum-de-bangu-foi-provocada-por-falha-de-seguranca-publica-diz-presidente-do-tj-10678720
http://oglobo.globo.com/rio/invasao-ao-forum-de-bangu-foi-provocada-por-falha-de-seguranca-publica-diz-presidente-do-tj-10678720
http://www.rj.gov.br/web/seap/
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Ademais, a Presidência do TJRJ promulgou a Resolução nº 45, de 11 de novembro 

de 2013, que dispõe sobre a apresentação de réus presos nas dependências do Poder 

Judiciário como resposta urgente à sociedade civil10. 

Com este panorama, reconhece-se que há um dilema a ser discutido: Se por um 

lado, o Estado tem o dever de garantir a segurança pública do cidadão, como direito 

subjetivo, por outro, tem a obrigação de defender os outros direitos fundamentais dos 

acusados.  

Impõe-se que a oportunidade do interrogatório deve ser dada sempre, como forma 

de assegurar o acesso à justiça, e não uma vez apenas, mas quantas vezes o réu requeira, 

e por outro lado, a garantia do silêncio deve ser, também, conferida (ADAMS e 

SCHAEDLER, 2009: s/p). 

Existe ainda, o aspecto formal, de suma importância, a interpretação literal do Código 

de Processo Penal. Percebe-se que existem outras expressões verbais na atualidade, 

como: comparecer, apresentar, estar presente, podem e se dão de forma completamente 

diferente do que na primeira metade do século passado, quando ainda não existia a Internet 

nem o Smartphone com SMS, WhatsApp e Skipe. 

Nesse panorama tecnológico, a videoconferência, na qualidade de instrumento 

processual, representa uma quebra de paradigma, pois, nos termos da Lei nº 11.900/2009, a 

ausência da presença física do Juiz na audiência do interrogatório é legalizada (FIOREZE, 

2009: p. 98). Com o apoio das novas formas de comunicação possibilita-se o feedback ao 

Juiz na sala de audiência do Fórum, Logo, a tecnologia deve constituir em um aliado do 

Direito, proporcionando uma melhor aplicação da Justiça. 

Do exposto, no âmbito da Política de Segurança Pública é cabível a utilização da 

videoconferência ou audiência virtual na qualidade de ação necessária para reduzir os 

riscos advindos do deslocamento dos presos para interrogatório em audiência nas 

dependências do Poder Judiciário. Também se defende que tanto a videoconferência ou 

audiência virtual quanto a segurança pública, por terem como objetivo à proteção de direitos 

difusos e coletivos, são direitos humanos de terceira dimensão e transcendem a esfera do 

individuo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto, observa-se que a videoconferência para a coleta de provas, 

durante a instrução criminal, é um instrumento que busca tornar efetiva a prestação 

                                                           
10

 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/987087/atos-oficiais-pjerj.pdf>. Acesso em: 5 jan. 

2014. 
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jurisdicional (NUCCI, 2012: p. 35). O videointerrogatório é um instrumento que deve estar 

em consonância com os interesses da sociedade e do réu (WEIS, 2006: p. 50). 

O resultado favorável e desfavorável das entrevistas sobre se a audiência virtual ou 

videoconferência como forma de reduzir os riscos advindos do deslocamento dos presos pra 

interrogatório em audiência nas dependências do Poder Judiciário pode ser considerada 

como uma ação da Política de Segurança Pública.  

A possibilidade de se instaurar interrogatório por videoconferência está relacionada à 

aplicação dos princípios supramencionados, quais sejam a ampla defesa e o contraditório, 

de um lado, e a segurança e a economia, de outro, ensejando a percepção do efetivo 

acesso à justiça (CAPELETTI et GARTH, 2002: p. 19).  

A audiência virtual - ou vídeo-link ou videointerrogatório - é um instrumento e uma 

exceção à regra de interrogatório perante o juiz, e deve ser utilizada em determinados casos 

como única alternativa, em situações excepcionais, de forma fundamentada/motivada 

(CAPEZ, 2011: p. 91).  

No que tange à videoconferência, de um lado, há o direito de presença do réu e de 

sua imediatidade em ser visto e analisado pelo Juiz natural da causa, princípio que decorre 

da ampla defesa. Essa prática é garantida na videoconferência por meio da criação de 

Núcleo Especializado do Sistema Penitenciário (NUSPEN), que atua dentro das 

penitenciárias para que haja uma organização administrativa, visando a dar oportunidade ao 

preso para que tenha assistência do defensor no momento do interrogatório.  

De outro, a utilização da audiência virtual visa à segurança da sociedade (com a 

redução de fugas durante o trajeto ao fórum). Para alguns autores, há redução de custos ao 

Estado com o transporte dos acusados (LIMA, 2012: p. 37).  

Portanto, deve ser garantida não só a segurança física dos membros do Poder 

Judiciário, mas também a segurança jurídica do réu respeitando-se o devido processo legal 

(ADAMS et SCHAEDLER, 2011: s/p).   

Resta configurar em qual dimensão dos direitos humanos pertence a segurança 

pública. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos e garantias 

individuais e políticos clássicos (liberdades públicas), surgidos institucionalmente a partir da 

Magna Carta e marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de Direito e, 

o respeito às liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal 

(MORAES, 2004: p. 60). 

Os direitos fundamentais de segunda dimensão são os direitos sociais, econômicos e 

culturais, surgido no início do século. O ser humano é inserido em uma coletividade e passa 

ter direitos de solidariedade ou fraternidade.  
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Os direitos de terceira dimensão são direitos transindividuais que transcendem os 

interesses do indivíduo e passam a se preocupar com a proteção do gênero humano, com 

altíssimo teor de humanismo e universalidade. 

A teoria de Karel Vasak identificou, em rol exemplificativo, os seguintes direitos de 

terceira dimensão: 

 

(i) Direito ao desenvolvimento; 

(ii) Direito à paz; 

(iii) Direito ao meio ambiente; 

(iv) Direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade; 

(v) Direito de comunicação; e  

(vi) Direito à Segurança Pública  (apub. LENZA, 2013: p. 96). 

 

E, por fim, apresentar o resultado favorável entre os entrevistados sobre a audiência 

virtual ou videoconferência como forma de reduzir os riscos advindos do deslocamento dos 

presos para interrogatório em audiência nas dependências do Poder Judiciário é de suma 

importância. Considera-se como uma ação da Política de Segurança Pública. 
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