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Interrogatório

8) Bifásico: art. 187, CPP

Art. 187 do CPP: O interrogatório será constituído de
duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.
(Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003).

9) Direito ao silêncio: (art. 186 do CPP e art. 5°, LXIII da
CF) e liberdade de autodeterminação (art. 5°, III, CF).

Art. 5º, LXIII, CF - o preso será informado de seus
direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado.
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Art. 186 do CPP: Depois de devidamente qualificado e
cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será
informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do
seu direito de permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela
Lei nº 10.792, de 1º.12.2003).

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em
confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da
defesa. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)
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→ Natureza jurídica:

1) Meio de prova: (cap. III, título VII, do CPP).

2) Meio de defesa: art. 5º, LXIII, CF; Lei 10792/03; Lei
11719/08.

Art. 185 do CPP: O acusado que comparecer perante a
autoridade judiciária, no curso do processo penal, será
qualificado e interrogado na presença de seu defensor,
constituído ou nomeado. (Redação dada pela Lei nº
10.792, de 1º.12.2003)
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→Segundo Paulo Rangel, o interrogatório judicial “tem
natureza jurídica de um meio de defesa, pois é dado ao
acusado o direito constitucional de permanecer calado,
sem que o silêncio acarrete-lhe prejuízos, pois o
parágrafo único do art. 186 do CPP veda expressamente
aquilo que a CRFB já fazia, mas precisava de uma lei
para dar efetividade à Constituição, o que, por si só,
caracteriza um absurdo incomensurável. Ademais, o
interrogatório é realizado depois da oitiva das
testemunhas, isto é, como instrumento de
defesa.” (RANGEL, 2012, p. 570).

3) Natureza mista:
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→ Direito de entrevista reservada com o defensor

Art. 185 do CPP:
“omissis”
§ 5o Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz
garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada
com o seu defensor; se realizado por videoconferência,
fica também garantido o acesso a canais telefônicos
reservados para comunicação entre o defensor que esteja
no presídio e o advogado presente na sala de audiência
do Fórum, e entre este e o preso. (Incluído pela Lei nº
11.900, de 2009).
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→ Momento de realização: Lei 11719/2008 – último ato
da instrução penal. Art. 400, “caput” do CPP. Aplicação ao
rito comum ordinário, sumário. Sumaríssimo (art. 81, Lei
9099/95). Júri (art. 411, “caput” e 474, “caput”)
Art. 400 do CPP: Na audiência de instrução e julgamento,
a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à
inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e
pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art.
222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos
peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e
coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
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Obs: lei de drogas (art. 57, lei 11343/06). Princípio da
especialidade X art. 394, §2º, CPP.

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o
interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas,
será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do
Ministério Público e ao defensor do acusado, para
sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para
cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.
Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz
indagará das partes se restou algum fato para ser
esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se
o entender pertinente e relevante.
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1º ato instrução:

→STF: 2ª Turma. HC 121953/MG, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 10/6/2014 (Info 750).
→STF: 1ª Turma. HC 125094 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 10/02/2015.

Último ato instrução:

→ STF: Pleno. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em
3/3/2016 (Info 816), o STF decidiu que a exigência do
interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art.
400, CPP, é aplicável no âmbito do processo penal militar.


