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Linguagem não Verbal
no Processo Penal

Veja no Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4
3

Q&A | Linguagem não Verbal no Processo Penal

Questões*
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4
Questão 1
“Gostaria de saber se no livro abordam o uso do CBCA (Criteria Based Content
Analysis) e de que forma o Dr. Celso Leal encontra a avaliação da credibilidade
de testemunhos como forma de prova permitida em processo penal, e ao
nível da sua fundamentação e a sua aceitação na comunidade jurídica ainda
muito desconhecedora desta matéria.”

Resposta
1:14:20 a 1:18:36
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h14m20s

Questão 2
“Considerando o tema e atenta a actual situação de (entre outras) utilização
obrigatória de máscaras, nos Tribunais, nas diligências presenciais, qual o
fundamento legal para que não seja possível, a qualquer interveniente, retirar a
máscara quando fala/verbaliza, designadamente, quando questiona, quando
responde, quando alega etc...sendo que quando finalizar a oralidade deverá
repor a máscara? Vide diversos «espaços» onde isso acontece, p. ex. Assembleia
da República.”

Resposta
1:18:37 a 1:22:56
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h18m37s

Questão 3
“Todos os princípios/teorias apresentados são extremamente (se não impossível)
de aplicar a audições à distância, via equipamentos tecnológicos, tão presentes
na actualidade e situação em que vivemos. Quais os comportamentos/
princípios a considerar, na vossa opinião, nestes casos?”

Resposta
1:22:57 a 1:26:06
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h22m57s
*	A presente compilação transcreve, sem revisão, as questões colocadas pelos advogados aos oradores
relativamente a cada temática.
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Questão 4
“Existe um factor que, já por si, deixa os intervenientes desconfortáveis: o facto
de se encontrarem no Tribunal!... Muitas pessoas que nada têm a temer, ainda
assim, mostram desconforto...Como distinguir de quem realmente está a
mentir?”

Resposta
1:26:07 a 1:30:28
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h26m07s

Questão 5
“Tenho tido um cuidado acrescido em observar o comportamento não verbal
dos diversos intervenientes no processo. É uma ferramenta que pode e deve
servir para com maior rigor aferirmos da credibilidade de testemunhas. Para
quando o seu implemento na ordem e na vida jurídica?”

Resposta
1:30:29 a 1:33:29
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h30m29s

Questão 6
“Será que o contexto, aqui considerando o tribunal, naturalmente, não é um
local que, por natureza, altera o padrão de comportamento humano? Como
observar a linguagem corporal se os arguidos, ou as vítimas, estão, em regra
sentados? O que dizer em relação às pessoas que têm formação em linguagem
corporal, como por exemplo atores? E o tom de voz, a dicção, não podem darnos informações?”

Resposta
1:33:30 a 1:39:54
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h33m30s
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Questão 7
“Podemos aplicar os mesmos princípios e regras de interpretação no direito da
família? Por exemplo na audição das crianças?”

Resposta
1:39:55 a 1:43:24
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h39m55s

Questão 8
“Pergunto, como utilizar e estar atento a uma linguagem não verbal quando
se insiste em Julgamentos pela internet?”

Resposta
1:43:25 a 1:44:41
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h43m25s

Questão 9
“Não seria mais lógico usar este tipo de procedimentos essencialmente pelos
OPC, para explorar mais determinado caminho ou pista, com vista a chegar a
prova? Como vamos valorar, por exemplo, um simples trocar de pernas como
meio de prova.”

Resposta
1:44:42 a 1:47:19s
https://www.youtube.com/watch?v=twDuTdzLIF4#t=1h44m42s
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