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RESUMO 

 

 

A mídia e todo o seu poder de formação, exercem forte influência na tomada de decisão 

bem como em todos os pensamentos de toda a sociedade. Tal influência tem ligação 

direta com a tomada de decisão dos juízes leigos no Tribunal do júri, que por serem 

pessoas comuns da sociedade sofrem a influência da grande mídia televisiva, de rádio 

comunicação.  Atualmente, o devido processo legal se apresenta como uma verdadeira 

união principiológica penal e processual penal, formando um verdadeiro compêndio 

garantidor, que é nada mais que um indicativo de regularidade do processo criminal, 

lhes pondo regras claras e objetivas, não possibilitando a aplicação arbitrária de normas 

pelo juízo responsável pelo acolhimento da pretensão punitiva, e é com base neste 

processo legal que não se pode permitir que a mídia exerça papel de influenciar a 

tomada de decisão nos julgamentos, sobretudo no tribunal do júri.  

 

Palavras-chave:  Mídia. Presunção de inocência. Tribunal do Júri. Influência. Processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The media and all its shaping power exert a strong influence on decision making as well 

as on all thoughts of the entire society. Such influence is directly linked to the decision-

making of lay judges in the Jury Court, who, because they are ordinary people in 

society, are influenced by the large television and radio communication media. 

Currently, due legal process presents itself as a true union of criminal and criminal 

procedural principles, forming a true guarantee compendium, which is nothing more 

than an indication of the regularity of the criminal process, providing them with clear 

and objective rules, not allowing the arbitrary application of norms by the court 

responsible for accepting the punitive claim, and it is based on this legal process that the 

media cannot be allowed to play a role in influencing decision-making in the trials, 

especially in the jury court. 

 

Key-words: Media. Presumption of Innocence. Jury Court. Influence. Process. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar o quanto a mídia televisiva e virtual tem o 

poder de atribuir ao indivíduo, ainda acusado o status de culpado, sem o devido respeito ao 

devido processo legal, seja ele ainda no âmbito administrativo do inquérito policial ou mesmo 

na esfera judicial.  

 

Preliminarmente, necessário se faz averiguar, que o referido tema escolhido tem por 

fundamento, por meio de pesquisas bibliográficas bem como a ocorrência dos casos concretos. 

Para a compreensão do tema, é necessário se debruçar sobre odo o arcabouço legal, seja ele 

constitucional ou infraconstitucional analisando o código penal e código de processo penal, que 

visa resguardar a proteção ao indivíduo através da garantia de presunção de inocência até o 

trânsito em julgado da sentença condenatória ou não.  

 

Compreende-se doutrinária e jurisprudencialmente que qualquer exposição do indivíduo 

acusado do cometimento de delito ao status de culpado, antes do devido processo legal e 

investigativo que comprovem a culpa é ilegal e danoso por força sobretudo do princípio da 

presunção de inocência, podendo ainda a partir de notícias tendenciosas com o viés de 

manipular a opinião social direcionar e influenciar claramente quanto ao resultado final do 

processo, sobretudo se tratando de crimes previstos no rol taxativo que o acusado será 

submetido ao tribunal do júri.  

 

Então, através da exemplificação de casos concretos, será construído o nexo causal, 

demonstrando o dano causado através do estigma social gerado pelas notícias midiáticas.  

 

O presente estudo tem como escopo a realização da análise das mais variadas formas de 

notícias em programas policiais, meios virtuais ou meros discursos de verdade construídos com 

a finalidade de atribuir ao acusado o status de réu ou até mesmo de culpado, relativizando toda 

processualística penal, desde o inquérito até a sentença proferida. 

 

Será realizado um estudo sobre o Direito Constitucional vinculado aos instrumentos 

penais, voltada para o dano causado ao indivíduo ainda durante a investigação e nos casos de 
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comprovada absolvição, quais danos o estigma de condenado poderá trazer no desenvolvimento 

da vida do ser humano.  

 

Vale ressaltar ainda a busca pela responsabilização dos agentes causadores do dano pela 

veiculação da imagem do indivíduo, bem como sua ligação indevida ao status de criminoso 

antes da comprovação definitiva da culpabilidade do agente.  

 

Com isso, trazendo ainda a esta discussão, quais os meios de defesa que poderão ser 

utilizados pela vítima destas transgressões a sua dignidade e imagem, caso comprovado sua 

inocência. 

 

Por fim, será materializada de forma específica, uma análise sobre a Responsabilidade 

do responsável, explanando as discussões que existe nos tribunais, anunciando a possibilidade 

jurídica do dano moral e direito de retratação dos instrumentos de mídia ante ao caso concreto. 

 

 Estudar o tema do princípio da presunção de inocência do indivíduo, bem como do 

contraditório e ampla defesa a luz da Constituição Federal e codificação Processual penal, que 

deve resguardar o indivíduo de danos que possam ser causados antes da condenação pela 

sentença proferida e dos problemas que podem ser causados pela exposição errônea ou parcial 

dos fatos e estabelecer uma conexão com o devido processo legal e como a mídia é capaz de 

influenciar nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é o principal objetivo deste trabalho.  

 

Além disso, analisar os institutos constitucionais e processuais que visam proteger o 

acusado, realizar um panorama da responsabilidade dos agentes causadores do dano e sua 

reparação, pela veiculação da imagem do acusado e como sua imagem poderá repercutir ante a 

sua condenação ou absolvição; 

 

Preliminarmente, deve-se observar, que o tema escolhido se situa, através da pesquisa 

realizada parar aplicação aos mais variados casos concretos. Para a compreensão do tema, 

necessário será um estudo doutrinário e principiológico sob a égide constitucional e processual. 

 

Desenvolve-se um estudo descritivo no que tange a evolução histórica do instituto da 

proteção do acusado evitando assim prévias condenações, bem como observando de que 

maneira a criação de um estereótipo midiático poderá influencia no julgamento. 

 

O estudo inicia por apresentar os elementos conceituais do, processo penal, atribuição 

de culpabilidade, seguindo-se pelos elementos que compões a publicidade midiática em 
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detrimento da privacidade da imagem, e como deve ser a responsabilização dos agentes 

causadores do dano, alcançando assim a formação do conselho de sentença no tribunal do júri. 

 

O status de condenado traz repercussões graves a continuidade da vida digna do 

indivíduo, que passa a ser tratado como bandido perante a sociedade, através da simples 

atribuição desta condição por notícias veiculadas na imprensa sem que sequer hajam provas 

neste sentido, raramente existindo retratação quando da inocência do acusado, e causando em 

muitos dos casos um julgamento prévio. 

 

A presente pesquisa se justifica pela importância de analisar as consequências trazidas 

pela condenação social do indivíduo antes mesmo do devido processo legal, ferindo seus 

direitos constitucionais e o contraditório e ampla defesa processual, assim como demonstrar 

como as notícias veiculadas podem influenciar na tomada de decisões dos juízes leigos, 

imprescindíveis para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida Esta pesquisa buscará 

apresentar novas soluções para responsabilizar a mídia e buscar que ela cumpra efetivamente 

seu papel resguardando a verdade dos fatos . 

O texto constitucional promulgado em 1988, surge prevendo como um dos seus 

princípios fundamentais e processuais basilares, o contraditório e a ampla defesa, instrumentos 

garantidores de persecução penal, que visam o pleno convencimento quanto a culpabilidade do 

indivíduo, buscando evitar ao máximo a transgressão dos seus direitos, permitindo então 

exclusivamente o uso do status de condenado após o devido processo legal.  

O direito à ampla defesa está previsto na Constituição Federal de 1988 no seu artigo 5º, 

inciso LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”  

Ainda mais, O princípio da presunção de inocência está entre as principais garantias 

constitucionais do cidadão brasileiro, ao estabelecer que todo e qualquer acusado deve ser 

considerado inocente até a decisão final, contra a qual não caiba mais recurso, independente da 

acusação que lhe seja imputada. Ou seja, ninguém pode ser considerado culpado antes da 

sentença final, que advirá após lhe ser garantida a ampla defesa e o contraditório, dentro do 

devido processo legal.  O Art. 5, inciso LVII da CF, é muito claro: “Ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.  

Com fundamento em toda a legislação vigente no Estado democrático de Direito, esta 

pesquisa traz a discussão a importância da regulamentação dos meios de informação e redes 

sociais, quanto a preservação da imagem do acusado, buscando evitar a condenação injusta e 

prévia antes do devido processo de investigação policial e processual 

 Esta pesquisa vê-se de grande importância ante a possibilidade da condenação social 

ser além de prévia, injusta. Impossibilitando assim que o então acusado, quando inocentado 
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tenha tirado de si a possibilidade de uma continuação da sua vida digna, diante do estigma 

social incriminador, trazido sob sua figura.  

A presunção de inocência é direito tido como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, até por isso defende o STJ que: Não podem ser considerados, para 

caracterização de maus antecedentes, má personalidade ou má conduta social, inquérito policial, 

ação penal ainda em andamento e ação penal com extinção da punibilidade, sob pena de ofensa 

ao princípio constitucional da presunção de inocência (STJ, HC 122204 CE 2008/0264498-5, 

Rel. Ministro Jorge MUSSI, Dju 18/10/2010). No entanto não são raros os casos em que o 

indivíduos por força de simplesmente serem acusado em noticiários pelo cometimento de 

crimes, serem excluídos da sociedade sem sequer serem julgados, Young (2002, p. 103), aduz 

que: O modo de exclusão é, consequentemente, diferente do passado e corresponde às 

realidades do presente. Ele não se apresenta como um botão de ligar/desligar de inclusão ou 

exclusão: ou você está dentro da sociedade ou você não está. Antes, o que há é um processo de 

deslocamento em curso através de toda a sociedade, pois a exclusão é um gradiente que se 

estende diretamente da capacidade de crédito dos prósperos até o grau de periculosidade dos 

encarcerados. Esta mesma sociedade que exclui, é a sociedade que não preza pelo devido 

processo legal, entendo tal instrumento como uma verdadeira impunidade, Nesta senda, não 

deveriam ser empregados dois modos de enxergar a lei, pois como alardeia Ihering (2002, 

p.20):"O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a Justiça segura, numa 

das mãos, a balança, com a qual pesa o direito, e na outra a espada, com a qual o defende. A 

espada sem a balança é força bruta, a balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas se 

completam e o verdadeiro estado de direito só existe onde a força, com a qual a Justiça empunha 

a espada, usa a mesma destreza com que maneja a balança.”. É com base nestes pensamentos e 

nas lições doutrinárias e jurisprudenciais que serão apresentadas durante todo o trabalho que 

será plena a busca pelo entendimento da responsabilização pelos agentes midiáticos causadores 

dos danos, bem como será estudado formas de garantir o cumprimento firme de todo o exposto 

legal. 

  

Guilherme de Souza Nucci ( 2011. p. 84 -85) assevera que o princípio se integra a 

vários outros regramentos no ordenamento jurídico brasileiro, como é o caso da distribuição do 

ônus da prova à acusação, devendo o acusador comprovar a culpa do acusado, ou da 

excepcionalidade das medidas cautelares, que, a despeito de atentarem contra a liberdade ou a 

propriedade do acusado, podem ser decretadas, excepcionalmente, quando evidenciada a 

presença de pressupostos fáticos para a garantia do devido processo legal, estendendo-se das 

prisões até à busca e apreensão feita no domicílio do acusado, ou ainda, a norma de prevalência 

do interesse do réu (in dubio pro reo), e sendo garantida sua absolvição em caso de dúvida.  
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Neste trabalho, o método de pesquisa a ser utilizado será o qualitativo, de modo 

que se usará de um processo de análise de informações levando o leitor a uma dada conclusão, 

levando-o então ao oferecimento de novos conhecimentos e posições no que se refere ao tema 

em comento. De acordo com Richardson: 

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades dos 

comportamentos dos indivíduos. (RICHARDSON 1999, p. 80) 

 

O trabalho será desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, contendo conceitos 

analisados a partir da leitura de diversas doutrinas, majoritárias ou não para que assim o leitor 

possa observar diferentes pontos de vista, sempre cercado de fundamentações sólidas. Serão 

usadas Doutrinas consagradas do Direito Penal e Processual Penal, bem como da Constituição 

Federal. 

 Quanto aos seus procedimentos técnicos, segundo Gil (2002) uma pesquisa, pode 

ser classificada em bibliográfica quando se desenvolve baseada em material já 

elaborado. Marconi e Lakatos definem como pesquisa bibliográfica: 

Levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, 

revistas, publicações avulsas e imprensa escrita, para o levantamento, 

análise e estudo de informações referentes ao objeto 

pesquisado” (MARCONI e LAKATOS, 2001). 
 

Quanto ás técnicas de Pesquisa utilizadas, no que tange a sua natureza básica 

este feito busca de início responder questionamentos com intuito de ampliar os conhecimentos. 

Tendo então por objetivo resguardar ao cumprimento da presunção legal de inocência do 

indivíduo, e protegendo sua imagem e vida digna perante a sociedade.  

Também será utilizado o método de pesquisa descritiva, com o intuito de analisar e 

trazer a academia, as possíveis melhorias que possam surgir para a efetivação destes direitos. 

 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características 

de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas características está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 
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Destaca-se também na pesquisa descritiva a descrição das características de um processo numa 

organização. (GIL, 2002). 

É sabido que a pesquisa científica deve ser motivada por a curiosidade e suas 

descobertas deverão ser publicadas e divulgadas em toda a sociedade, trazendo assim a pauta o 

debate e esclarecimentos para um melhor convívio social.  

O método de abordagem. Segundo Garcia: 

 

O método representa um procedimento racional e ordenado (forma de 

pensar), constituído por instrumentos básicos, que implica utilizar a 

reflexão e a experimentação, para proceder ao longo 

do caminho (significado etimológico de método) e alcançar os 

objetivos preestabelecidos no planejamento da pesquisa (projeto). 

(GARCIA 1998, p.44) 

 

Considera-se que o método é um encadeamento de ações que tem por finalidade 

responder o problema e os objetivos definidos neste projeto. Para a sua efetivação foi 

empregado um conjunto lógico de procedimentos dentro dos preceitos científicos de produção 

de conhecimento. 

Por fim, quanto ao procedimento utilizado, faremos uso da técnica de pesquisa 

Bibliográfica e de campo, usando também acerca dos estudos já realizados acerca do tema, 

possibilitando então a inovação no que tange ao entendimento que vem sendo discutido.  
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Capítulo 1 – A presunção da inocência: Conceito e Evolução Histórica 

 

1.1 – A presunção de inocência: Origem e elevação ao Status de Princípio 

 

A acepção principiológica e quase que indiscutível da presunção da inocência 

como se apresenta no estado democrático de Direito, nem sempre foi tão bem aceita, ou 

sequer cogitada em tempos antigos, como no Sistema Inquisitivo por exemplo. Tal 

sistema, oriundo do período da inquisição, consagrada pelo tribunal Eclesiástico, que 

possuía como principal atribuição investigar e punir os considerados hereges, ou seja, os 

que praticavam e professavam qualquer ato contrário ao que lecionava a doutrina da 

Igreja aquela época, apresentava características próprias.  

No sistema inquisitivo o julgamento era feito sempre por um juiz fio, de forma 

permanente e funcionário direto da autoridade real, tendo em vista a predominância da 

monarquia, tendo o juiz a tarefa de acusar, defender e julgar. Não são necessários 

grandes esforços para entender o quão prejudicial era esse acúmulo de funções para a 

parcialidade do processo. Ao permitir que a denúncia fosse feita de forma secreta, sem a 

presença do contraditório e ampla defesa, tendo ainda como regra a prisão preventiva e 

a impossibilidade de trânsito em julgado da sentença podendo o processo ser aberto a 

qualquer tempo.  

A partir de tais características, é facilmente possível entender que todo o processo 

era feito com o resultado pré-definido. De forma lógica, se é permitido que se denuncie 

o indivíduo de forma secreta acumulada com todas as outras características não haveria 

qualquer espaço para o contraditório e ampla defesa, menos ainda qualquer esboço de 

presunção de inocência.  

Assim, a presunção de inocência como princípio só surge no século XVIII, 

quando já se concretizavam os direitos de liberdade e igualdade, norteadores do atual 

modelo democrático e de Direito. Tal Revolução ideológica e jurídica se dá como uma 

resposta do povo contra as atrocidades cometidas por um Estado totalitário e absolutista, 

principalmente tratando-se das prisões extraprocessuais e sem qualquer fundamentação, 

elevando de logo a figura do acusado a de condenado, causando-lhe a primeira 

condenação, qual seja a social e moral.  

Conforme leciona Michel Foucalt:  
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As diferentes partes da prova não constituíam outros tantos 

elementos neutros; não lhes cabia serem reunidos num feixe 

único para darem certeza final da culpa. Cada indício trazia 

consigo um grau de abominação. A culpa não começava uma 

vez reunidas todas as provas: peça por peça, ela era constituída 

por cada um dos elementos que permitiam reconhecer um 

culpado. Assim, uma meia prova não deixava inocente o 

suspeito enquanto não fosse completada: fazia dele um meio-

culpado; o indício, apenas leve, de um crime grave, marcava 

alguém como “um pouco” criminoso. (FOUCALT, 2002, p.37) 

 

Desde sua concepção, a presunção de inocência como princípio busca erradicar da 

processualística penal as arbitrariedades, até pois naquele tempo o processo penal como 

vimos era um verdadeiro instrumento de arbítrio monárquico soberano que usava dele 

como meio para suprir a conveniência dos seus ditames, tratando o assunto como 

verdadeiro meio para alcançar os mais variados fins, se qualquer preocupação com a 

justiça que seria feita.  

Só após a ascensão da burguesia e o surgimento do movimento iluminista algumas 

ideias liberais tomam força e envergadura suficiente para que fossem tratadas com 

clareza e despreocupadamente no que tange a totalidade e arbitrariedade dos governos. 

A partir daí surgem os primeiros lampejos da presunção de inocência, contraditório e 

ampla defesa que conhecemos na atualidade.  

Como uma das primeiras lições, Cesare Bonesana, o Marques de Becarria, leciona 

que: 

Um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença 

do juiz; e a sociedade apenas lhe pode retirar a proteção pública 

depois que seja decidido que ele tenha violado as normas em 

que tal proteção lhe foi dada. (BECARRIA, 1997, p.61).  

 

Cumpre ressaltar que só a partir de todo esse processo histórico que corrobora 

com um grande processo de lutas e conquistas, a Presunção de Inocência adquire um 

status de princípio e passa a compor os ordenamentos jurídicos das nações mais 

desenvolvidas.   

No entanto como veremos a seguir, a introdução no sistema jurídico brasileiro, 

não foi assim tão rápida, levando a necessidade de uma longa adaptação, e que até hoje 
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resta incompreendido e nem sempre cumprido por todos os componentes da sociedade, 

a exemplo das grandes mídias, objeto de estudo deste trabalho.  

1.2 O Princípio da Presunção de Inocência no Brasil. 

O artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Organização das 

Nações Unidas de 1948 é categórico ao dizer que “Toda a pessoa acusada de um delito 

penal tem o direito à presunção de inocência até legalmente provada a sua culpa em um 

processo público em que ele tem todas as garantias necessárias para a sua defesa.” 

Apesar da já inicial globalização legislativa trazida pela Revolução Francesa e 

tudo que já se surgia e pautava desde o século XVIII, em relação a proteção do 

indivíduo e as garantias processuais penais postas ao acusado em face do Estado, só 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988 é que há expressamente a presença 

do princípio da presunção de inocência. Como se observa, a presunção de inocência no 

Direito brasileiro não passou de falácia até 1988, neste sentido Tourino Filho é duro ao 

lecionar que:  

O princípio da inocência, em toda sua grandeza, nunca foi 

respeitado entre nós. Observa-se que a Declaração data de 

1948... pois bem: a nossa prisão preventiva compulsória-

verdadeira aberração jurídica-vigorou até 1967... Mais: quando 

o ré preso era absolvido-e isso até 1973-, se a pena cominada ao 

crime fosse de reclusão igual ou superior a 8 anos, no seu grau 

máximo, ele continuava preso até o trânsito em julgado. No 

julgamento pelo tribunal do júri- e isso até 1977-, se o réu fosse 

absolvido e a absolvição não se desse por unanimidade, ele 

continuaria preso até o trânsito em julgado... Quando o cidadão 

era preso em flagrante por crime inafiançável- e isso até 1973-, 

ele continuava preso. A regra do parágrafo único do art.310 do 

CPP surgiu naquele ano... até 1977, quando o réu era 

condenado, por uma infração afiançável, só podia apelar em 

liberdade se prestasse caução, salvo se condenado por crime de 

que se livrasse solto...(art.321 do CPP). (TOURINO FILHO, 

2007, P. 35) 

 

Findando, mas não esgotando por aqui tal tema, vem à tona o Estatuto de 

Roma do Tribunal Internacional, art.66, promulgado no Brasil em 25 de setembro de 

2002 mediante o Decreto nº. 4.388: 
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Art.66. Presunção de Inocência. 1. Toda pessoa se presume 

inocente até prova de sua culpa perante o Tribunal, de acordo 

com o direito aplicável. 2. Incumbe ao procurador o ônus da 

prova da culpa do acusado. 3. Para proferir sentença 

condenatória, o Tribunal deve estar convencido de que o 

acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável. 

 

É perigoso e injusto tratar do princípio da Presunção de inocência sem a 

análise necessária de outros aspectos processuais e constitucionais como o devido 

processo legal, contraditório e as acepções da ampla defesa, que estão diretamente 

ligados com o efetivo cumprimento legal da presunção de inocência, pois senão 

estaríamos criando um estado impune que favoreceria a absolvição arbitrária, então 

antes de passar a estudar as mídias e sua influência na morte social do indivíduo, se faz 

necessário fazer os seguintes apontamentos.  

1.3 Princípio do Devido Processo legal, o Contraditório e a ampla defesa.  

Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal, é o que leciona com clareza a Constituição Federal em seu art. 5º, LIV. Com base 

nisso, se presume de logo que o devido processo legal tem suas raízes bem fincadas no 

princípio da legalidade, fazendo então valer a máxima que garante que o indivíduo só 

será processado e consequentemente julgado se houver lei penal anterior ao fato que o 

identifique como crime.  

Atualmente, o devido processo legal se apresenta como uma verdadeira 

união principiológica penal e processual penal, formando um verdadeiro compêndio 

garantidor, que é nada mais que um indicativo de regularidade do processo criminal, 

lhes pondo regras claras e objetivas, não possibilitando a aplicação arbitrária de normas 

pelo juízo responsável pelo acolhimento da pretensão punitiva.  

 

Assim, são dignas de referência, a seguinte lição do tradicional garantista Luigi 

Ferrajoli: 

“para que a disputa se desenvolva lealmente e com paridade de 

armas, é necessária, por outro lado, a perfeita igualdade entre as 

partes”, bem como “que a defesa seja dotada das mesmas 

capacidades e dos mesmos poderes da acusação”. (FERRAJOLI, 

2002, p. 39) 
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Diversos são os direitos decorrentes do devido processo legal, dentre os quais 

Norberto Avena cita os seguintes: 

“direito ao processo, que se traduz na garantia de acesso ao 

Poder Judiciário; à citação e ao conhecimento prévio do teor da 

acusação; a um julgamento público e célere, sem 

procrastinações indevidas; ao contraditório e à ampla defesa; à 

igualdade, o que abrange a paridade de armas e o tratamento 

processual isonômico; de não ser investigado, acusado, 

processado ou condenado com fundamento em provas ilícitas; à 

assistência judiciária gratuita; à observância do princípio do juiz 

natural; à produção probatória; de ser presumido inocente e, 

consequentemente, de não ser tratado, pelos agentes do Estado, 

como se fosse culpado, antes do trânsito em julgado de sentença 

condenatória; de não ser obrigado à autoincriminação; de ser 

ouvido pessoalmente perante o juiz, a fim de poder narrar sua 

versão dos fatos; de defesa patrocinada por profissional com 

capacitação técnica; o direito de conhecer os motivos que 

conduziram o juiz à sua decisão, daí a obrigatoriedade de 

motivação das decisões judiciais consagrada no artigo 93, inciso 

IX, da Constituição Federal; ao duplo grau de jurisdição; de 

propor revisão criminal em relação à sentença penal 

condenatória, quando ocorrentes as hipóteses que autorizam o 

ingresso dessa ação”. (AVENA, 2014, p. 62) 

 

Partindo então destes pressupostos, não há como seguir com clareza este trabalho 

sem esclarecer dois princípios básicos presente na processualística penal quais sejam o 

contraditório e ampla defesa, essenciais para a persecução penal e para a proteção do 

indivíduo de prisões e condenações arbitrárias.  

1.4 O Contraditório e a Ampla Defesa 

O contraditório é senão o mais importante princípio postulado no sistema 

acusatório, pois permite que além da possibilidade de manifestação pessoal do acusado, 

garante que todos os envolvidos sejam cientificados de todos os atos e fatos havidos no 

curso do processo, lhes dando assim a possibilidade de manifestação também em todos 

os atos do processo.  

Não há, de pronto como desvincular o contraditório da ampla defesa, sendo assim 

entendido como complementares um do outro, guardando assim estreita ligação. É certo 
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que o contraditório possui uma maior abrangência visto que alcança todos os polos da 

relação.  

Presente no art. 5.º, LV, da Constituição Federal, a ampla defesa demonstra o 

dever que assiste ao Estado de ofertar ao acusado toda a defesa possível quanto aos 

fatos e mérito do que está lhe sendo atribuído 

A ampla defesa, guarda intrínseca relação com o direito ao contraditório. A 

respeito, lecionada Rogério Lauria Tucci que: 

“a concepção moderna da garantia da ampla defesa reclama, 

para a sua verificação, seja qual for o objeto do processo, a 

conjugação de três realidades procedimentais, genericamente 

consideradas, a saber: a) o direito à informação (nemo inauditus 

damnari potest); b) a bilateralidade da audiência 

(contraditoriedade); c) o direito à prova legalmente obtida ou 

produzida (comprovação da inculpabilidade)”. (TUCCI, 2004, p. 

257) 

Norberto Avena, explica essas três garantias de maneira desmembrada: 

“a) Direito à informação (Nemo inauditus damnari potest): a 

garantia constitucional da ampla defesa envolve a necessidade 

de conhecimento, pelo réu, dos atos do processo, a fim de que 

possa exercer sua defesa. Conhecendo a realidade materializada 

nesses atos, em especial aqueles relacionados à produção de 

prova (atos instrutórios), poderá o réu, ao ser ouvido em juízo, 

pessoalmente ou por intermédio de seu defensor (nemo 

inauditus damnari potest = ninguém pode ser julgado sem antes 

ser ouvido), prestar, com maior efetividade, sua versão quanto 

aos fatos. 

b) Bilateralidade da audiência (contraditoriedade): também 

conhecido como princípio da audiência bilateral, significa que as 

partes devem ser ouvidas pelo juiz, no sentido de participar da 

formação do seu convencimento, fornecendo-lhe suas razões, 

por meio da defesa de seus interesses. 

c) Direito à prova legalmente obtida ou produzida (comprovação 

da inculpabilidade): trata-se da faculdade conferida às partes no 

sentido de produzir e trazer ao processo as provas que reputem 

necessárias à demonstração da verdade dos fatos que alegam, 

condicionando-se a que sejam pertinentes e relevantes no 

tocante ao fim a que se destinam, bem como a que tenham sido 

obtidas por meios lícitos.” (AVENA, 2014, p. 75) 
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Com base na plena descrição do dispositivo, pode-se notar que a amplitude do 

dispositivo se torna ainda maior quando nos faz entender que a ampla defesa também é 

atribuir ao Estado a obrigação de garantir e prestar assistência jurídica integral e gratuita 

aos necessitados, nos termos do artigo 5º. LXXIV, e no diploma processual penal, como 

forma de manter a ordem e as garantias principiológicas.  

É necessário que se diga, que garantir a defesa do acusado, não é permitir que a lei 

e a pretensão punitiva sejam burladas a qualquer custo, não significa por exemplo que o 

acusado esteja sempre imune às intimações, notificações judiciais, ou até mesmo acesso 

prévio a qualquer informação, pois isso traria desequilíbrio ao processo, o que não pode 

ser permitido.   

Com brilhantismo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aduz que:  

“O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de 

defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma 

das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, 

dando-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento 

dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou 

de reação. Exige: 1- notificação dos atos processuais à parte 

interessada; 2- possibilidade de exame das provas constantes do 

processo; 3- direito de assistir à inquirição de testemunhas; 4- 

direito de apresentar defesa escrita”. (DI PIETRO, 2007, p. 367) 

 

É então com base nestes entendimentos e conceitos que seguimos este trabalho 

com a certeza de que a evolução do Estado enquanto legislador e garantidor das 

liberdades individuais, permite que passemos a conhecer a mídia e o processo midiático 

para que possamos buscar esclarecer como ela exerce influência nas decisões, bem 

como sua repercussão traz prejuízos a manutenção social da vida digna do acusado, 

antes mesmo de ser julgado.   
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Capítulo 2 – A liberdade de expressão e a Liberdade de Imprensa: Conceitos e 

Fundamentações legais 

2.1 Liberdade de expressão, conceito e classificação 

 

A liberdade de expressão como princípio constitucional, nasce como uma maneira 

de prestar garantias políticas ao cidadão sobretudo na proteção da possibilidade de 

expor suas ideias sem que sofra repressões. Como de óbvio, não é possível se conceber 

um estado Democrático em que seus indivíduos não sejam capazes ou permitidos a 

expor suas ideias e pensamentos.  

Tal princípio é então atrelado a livre circulação de ideias, de modo que permita 

democraticamente a justaposição e contraposição de ideias sem que hajam represálias, 

receio este advindo de um período ditatorial o referido princípio possui suas 

subespécies, que seriam a liberdade de manifestação de pensamento; de comunicação; 

de informação; de acesso à informação; de opinião; de imprensa, mídia, divulgação e 

radiodifusão, instrumentos que propiciam tal princípio ser exercido de forma plena. 

A afirmação histórica dos direitos fundamentais, e dos direitos humanos foi 

acompanhada de perto pela difusão da liberdade de expressão, não somente como 

instituto jurídico que merece profunda proteção, mas também como indissociável ao 

próprio conceito do Estado Constitucional Democrático de Direito.     

Como boa parte da nossa cultura, o princípio da liberdade de expressão teve suas 

origens na cultura grega, assim remonta a doutrina:  

A busca por reconhecimento e proteção da Liberdade de expressão e 

comunicação, inseparável da ínfida luta pelo desenvolvimento 

humano, remonta a cultura grega. Em Atenas, um dos direitos mais 

apreciados pelos cidadãos era a faculdade reconhecida a todos de 

igualmente usar a palavra nas assembléias públicas (FARIAS,2004, p. 

57). 

 

Desde o seu surgimento, o princípio da liberdade de expressão nasce como 

veículo para a afirmação de outras liberdades fundamentais, garantindo um verdadeiro 

poder de reivindicação. Por meio deste e pela a afirmação do Estado Constitucional veio 

a conquista e consolidação de demais direitos fundamentais, tais como o direito a 

integridade física, ao devido processo legal, à ampla defesa, a proteção da propriedade 

contra o confisco, entre vários outros que vieram a ser reivindicados no rastro das lutas 
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políticas que vieram posteriormente a culminar com as Revoluções Americana e 

Francesa. 

Como a maioria das democracias do mundo, desde a redemocratização advinda do 

ano de 1988, o Brasil vive também um Estado democrático de Direito, tais direitos e 

garantias foram positivados na Constituição Federal Brasileira de 1988, a fim de 

oferecer proteção ao cidadão perante o Estado, dentre eles, a garantia a todos os 

indivíduos o direito a liberdade de expressão, quando, sob formas apropriadas, garante a 

manifestação para o público de notícias, fatos ou elementos de conhecimento, ideias ou 

opiniões. 

Não restam assim dúvidas que a liberdade de expressão é um direito genérico 

abrangendo incontáveis várias formas e direitos em conexão, podendo ser vista como 

um gênero de qual se seguem suas espécies. Tais subespécies seriam a liberdade de 

manifestação de pensamento; de comunicação; de informação; de acesso à informação; 

de opinião; de imprensa, mídia, divulgação e radiodifusão. Tal variedade é intrínseca à 

própria variação que as formas de expressão de pensamento podem tomar (FARIAS, 

2004, p. 50).     

Entende-se assim que a liberdade de expressão é também um conjunto de direitos, 

liberdades, relacionadas a difusão de ideias e das notícias, que deverá observar padrões 

e limites ao passo que não venha a causar prejuízos aos demais cidadãos, sendo então o 

foco principal deste trabalho, entender como tais liberdades podem influenciar na 

tomada de decisão e na morte social dos indivíduos.    

No entendimento de Fábio Henrique Podestá, a liberdade de expressão pode ser 

compreendida como:  

[...] a possibilidade e a faculdade de todo ser humano emitir ou 

exteriorizar seus pensamentos, seja com relação as suas 

convicções políticas, filosóficas ou religiosas, aspectos que não 

se confunde com o meio passível de utilização, vale dizer, o 

rádio, a televisão ou o jornal impresso (os mais comuns), ou 

mesmo conteúdo que a informação envolve (o próprio objeto) 

(2002, p. 50). 
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2.2 Liberdade de Imprensa: Conceito e Fundamentação Legal  

 

A liberdade de expressão é composta tanto de uma dimensão substantiva como de 

uma instrumental, a primeira consiste na própria atividade de pensar, de modo que é 

conseguinte exteriorizar-se, a segunda por sua vez se traduz nas possibilidades de 

utilizar os mais diversos meios adequados na divulgação dos pensamentos de maneira 

responsável.  

A liberdade de imprensa é o princípio permissivo que faz com que um Estado 

democrático garante a liberdade de expressão aos seus componentes, sejam eles 

cidadãos ou respectivas associações, sobretudo no que diz respeito as suas publicações 

para que possam circular livremente na sociedade. 

Para melhor compreensão, dispõe Layser sobre o significado da palavra 

“imprensa”:  

 

A palavra imprensa nasceu “com a descoberta da palavra 

imprimir – prensa [...]. Deste modo, lato sensu a palavra 

imprensa define todos os produtos impressos, isto é, todos de 

artes gráficas, todos os impressos destinados a divulgação de 

jornais, revistas, livros, brochuras, panfletos, editais, anúncios, 

boletins, cartazes [...]. Stricto Sensu refere-se a jornais e 

periódicos que estão destinados a larga divulgação entre o 

público ledor podendo ser considerada, [...] como lídima 

expressão da opinião pública. (LAYSER, 1999, p. 56). 

 

Desde sempre os conceitos de liberdade de expressão e de informação se 

confundem e são tomados um pelo outro, porém é possível destacar que as diferenças 

entre eles quando bem observadas são aparentes, havendo um consenso em relação a 

veracidade e imparcialidade que deve haver na informação, sendo esse o ponto principal 

que nos permite diferenciar estes institutos.  

No entanto o que podemos observar na maioria dos casos é o que essa 

imparcialidade que supostamente deveria existir, sequer permeia os veículos de 

imprensa, sobretudo os noticiários policiais que costumam ser os mais tendenciosos, 
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que destroem qualquer ordenamento processual e de proteção do acusado em troca de 

audiência.  

Neste viés, ainda leciona Silva (2008, p. 246) que a liberdade de informação se 

centra na liberdade de expressão ou manifestação de pensamento, mas que da primeira 

depende a efetividade desta última.  

 

A liberdade de informação compreende a liberdade de informar e a liberdade de 

ser informado, sendo que, a primeira, coincide com a liberdade de manifestação de 

pensamento e a segunda, por sua vez, demonstra o interesse da coletividade em estar 

informada para exercer, conscientemente, as liberdades públicas. 

 

Como já demonstrado, no mundo capitalista em que vivemos notamos 

diariamente que em troca de audiência, os meios de comunicação agem de forma 

desmedida ao noticiar certos crimes apontando sobretudo um dos suspeitos como 

principal autor do fato delituoso, fazendo assim com que de logo o suspeito tome logo a 

posição de réu, e muito pior de condenado socialmente, o que agride e dilacera 

completamente o princípio da presunção de inocência do indivíduo, tendo em vista que 

muitas vezes sequer se iniciou a fase investigativa de maneira oficial.  

 

São evidentes as funções sociais, políticas e culturais da divulgação de 

informações e opiniões pela mídia em geral. Seu poder encontra-se explícito nos 

movimentos de massa por ela instigados, demonstrando toda a força desse setor em um 

mundo eletronicamente globalizado.  

 

Diante de um sufocante sistema capitalista, que norteia nossa sociedade, vemos 

que os meios de comunicação em nosso país concentram-se nas mãos de poucos, neste 

sentido Pereira afirma:  

 

O conjunto da população brasileira não tem muitas alternativas 

de informar-se. Em que pese a aparente proliferação de jornais, 

revistas, estações de rádio, canais de televisão e agências de 

publicidade pelo país inteiro, basta um exame um pouco mais 

acurado para constatar o efetivo controle dos meios de 

comunicação por um reduzido grupo de grandes empresas. Elas 

condicionam o que o brasileiro vai ler, ver, ouvir; suas 

aspirações, crenças, opiniões e valores. (PEREIRA,1987, p.39).     
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Tratar o poder da mídia com desdém é sem dúvidas fechar os olhos para a 

realidade mundial que cada vez mais se pauta no coletivo e na difusão de ideias, 

pensamentos e notícias. Não é sequer nenhum exagero dizer que a imprensa hoje 

assume um papel fundamental de politização e direcionamento de massa. Percebe-se 

sem grandes esforços que a imprensa mesmo não sendo um poder constituído, exerce 

forte influência na sociedade e na organização do Estado como um todo.   

Em relação à criminalidade noticiada, percebe-se que não é mais exclusivo das 

academias e Tribunais discutir e analisar, grandes crimes, a sociedade é vista como 

palco de um grande júri, no qual princípios fundamentais como a presunção da 

inocência, são claramente atacados.  

 

Tavares afirma que: “Ao indivíduo é garantido o não-tratamento como criminoso, 

salvo quando reconhecido pelo sistema jurídico, como tal” (2008, p. 659). Para ser 

condenado o cidadão precisa passar por um processo que seja transitado em julgado, ou 

seja, que não caiba mais recurso. Ressalte-se que, por mais que alguns crimes noticiados 

causem a revolta na sociedade, incumbe-se única e exclusivamente ao Poder Judiciário 

responsabilizar ou não o culpado. 

Mas, como estamos sempre acostumados a ver e não com grandes esforços, nunca 

é o que realmente acontece, pois desde a ocorrência do fato delituoso, o primeiro 

suspeito é sempre condenado pelos meios de comunicação como o autor do verdadeiro 

fato, jamais se preocupando com a possibilidade do julgamento ser equivocado. 

É com base nisso que nos próximos capítulos veremos como a condenação social 

do indivíduo através dos veículos de imprensa pode causar prejuízos ao acusado mesmo 

quando ele sequer é condenado pelo crime que foi acusado.  
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CAPÍTULO 3  – A influência da Mídia no processo penal, provas obtidas pela 

mídia e o Tribunal do Júri 

Como entendido de todas as conceituações até aqui, bem como a partir do suposto 

conhecimento prévio necessário sobre o tema, é perfeitamente sabido que todo e 

qualquer processo judicial dever ser isento de quaisquer pré julgamentos infundados, 

como acontecem diariamente na mídia televisiva e impressa quando o assunto é a 

ocorrência de crimes, sobretudo o crime de homicídio.  

Trazendo para o nosso contexto sempre que falamos de mídia estamos tratando 

especificamente das ferramentas midiáticas de acesso popular, como telejornais e ou 

jornais impressos, além de estações de rádios. São justamente estas categorias que mais 

formam pensamentos e opiniões, sem qualquer embasamento jurídico sobre como 

deveria ser suspostamente a sociedade para que fosse mais segura, o que infelizmente 

geralmente reflete apenas um sentimento de punição excessiva.  

Sabe-se que a mídia ocupa um lugar próprio e importante quando se trata da 

divulgação e propagação dos acontecimentos do dia a dia na nossa sociedade, sendo 

evidente a preferência de casos que fazem parte do Poder Judiciário , principalmente 

quando se trata dos crimes dolosos contra a vida, que geram maior repercussão e 

curiosidade na sociedade, causando geralmente enorme revolta, o que também aumenta 

exponencialmente a audiência.  

É diante de tais considerações pode-se afirmar que a sociedade é atraída, e 

influenciada pelas informações e acontecimentos que geram maior desconforto com os 

valores individuais de cada telespectador, fazendo com que a mídia através de seu 

poder, a mídia muitas vezes altera parte dos acontecimentos como forma de manipular a 

sociedade, causando a reprodução daquele discurso em todos os lugares, gerando a 

propagação das falas notícias que embasam o julgamento de cada telespectador.  

Como vimos nos momentos anteriores deste trabalho, há sim uma liberdade da 

mídia em relação a sua liberdade de imprensa e de propagação de notícias, sendo um 

direito, mas também um dever da imprensa, preservar a realidade dos fatos.  

Levantam-se sempre com base nas opiniões e invenções da mídia, vários 

questionamentos, o maior deles talvez a vaidade das provas colhidas pela mídia.   

3.1 Provas Colhidas pela Mídia: Licitas ou Ilícitas? 
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 Devido ao enorme interesse da população sobre os casos judiciais, 

principalmente os que envolvem crimes contra a vida, a mídia para tentar alcançar seus 

objetivos, sendo um deles o lucro e audiência, acabam investindo em notícias 

duvidosas, devendo desta forma, as provas produzidas por ela serem analisadas para a 

conferencia de sua veracidade e legalidade. 

Diante de toda a informação e proximidade da mídia com a população, os 

assuntos tratados pela imprensa muitas vezes podem chegar a interferir no Poder 

Judiciário por ganharem credibilidade e serem consideradas como provas concretas dos 

casos. 

O artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal assegura que: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 

por meios ilícitos; 

 

Ao se tratar de ação penal pública incondicionada, que é o caso do crime de 

homicídio, a autoridade policial pode através do inquérito policial, dar início as 

investigações do caso apenas com base nas informações que foram noticiadas pela 

imprensa, de acordo com a infração penal informada pelos meios de imprensa ouvidos. 

Ocorre que, como se sabe, o procedimento de inquérito apesar de ser um procedimento 

investigativo, não é condenatório, ou seja, trata-se apenas de um procedimento que irá 

embasar a propositura ou não da ação judicial.  

Deve-se levar em consideração que, conforme já exposto, a mídia para que 

consiga atingir o seu objetivo de atrair e influenciar seus telespectadores, utilizam-se na 

maioria das vezes de notícias duvidosas e incertas, ultrapassando os limites impostos 

pelo meio jurídico e ético. Com base nisto, tende-se a entender o quão prejudicial é 

levar tais fatos em consideração, sobretudo considera-los como prova.  

Então, há de se convir, que toda e qualquer prova antes de ser considerada, deve 

ser ponderada e observada como meio duvidoso de informação e só poderá ser levada 



28 
 

 
 

em consideração, se houver fatos e fundamentos diversos que consigam comprovar a 

veracidade de todos os fatos ali contidos.  

Diante da impossibilidade de tratar de todos os crimes presentes no nosso código 

penal, tomaremos por base os crimes julgados pelo tribunal do Júri e como a influência 

externa pode prejudicar o funcionamento e a tomada de decisão, tendo em vista que o 

tribunal do júri é formado por juízes leigos, escolhidos do seio da sociedade.  

 

3.2 A influência da mídia no Julgamento pelo Tribunal do Júri 

 

Como sabido, o tribunal do júri é uma instituição jurídica, por assim dizer, que 

originalmente já apresenta suas peculiaridades e singularidades. É composto por um juiz 

presidente, qual seja o juiz togado e inicialmente por um grupo de 25 jurados dos quais 

somente sete serão escolhidos através de sorteio para compor o conselho de sentença, 

são estes jurados que ao  final do julgamento proferirão seu veredicto e decidirão o 

destino do réu  

Observa-se de logo que o poder conferido aos jurados pela própria constituição 

federal, bem como pelo código de processo penal que prevê os ditames do tribunal do 

júri, é de alto grau de importância e responsabilidade, observa-se também que os 

jurados convocados são em sua ampla maioria pessoas desprovidas de conhecimento 

jurídico e técnico, que farão o papel de juízes leigos apenas com base no que souberam 

previamente do caso, bem como de tudo que ouvirem e observarem durante o 

julgamento. De logo, entende-se que são também pessoas cheias de costumes, manias, 

classes sociais distintas e culturas diferenciadas.  

É justamente esse tipo de influência que pode prejudicar ou favorecer o réu num 

julgamento, a influência exercida dia a dia pela mídia sobre estes jurados, que podem 

facilmente ser influenciados pelas noticias repassadas de maneira incerta e imprecisa, 

sem qualquer responsabilidade com a verdade dos fatos e que por vezes recebem maior 

credibilidade por partir de um jornal televisivo por exemplo do que pelas próprias 

informações contidas no processo.  

Sobre o tema, leciona com clareza Souza Nucci:  
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[...] eis porque é maléfica a atuação da imprensa na divulgação 

de casos sub judice, especialmente na esfera criminal e, pior 

ainda, quando relacionados ao Tribunal do Júri. Afinal, quando 

o jurado dirige-se ao fórum, convocado para participar do 

julgamento de alguém, tomando ciência de se tratar de “Fulano 

de Tal”, conhecido artista que matou a esposa e que já foi 

“condenado” pela imprensa e, consequentemente, pela “opinião 

pública”, qual isenção terá para apreciar as provas e dar o seu 

voto com liberdade e fidelidade às provas?(NUCCI, 2004. 

p.131) 

 

Diante de todo o exposto que mais têm preocupado as comunidades jurídicas além 

do avanço das mídias e tecnologias, que propagam as notícias quase que em velocidade 

da luz, é se os jurados realmente tem a possibilidade e capacidade de proferir um 

julgamento hábil e justo do caso em análise, mesmo após terem sido bombardeados pela 

gama de notícias apresentadas pela mídia sensacionalista.  

É inegável que o avanço da tecnologia e das mídias trouxeram benesses a 

sociedade, mas também vivemos numa era em que qualquer noticia está suscetível a 

manipulação dos fatos na perspectiva de gerar entretenimento e audiência.  

Ana Lúcia Menezes Vieira se posiciona a respeito do assunto: 

[...] o jurado é mais permeável à opinião pública, à 

comoção, que se criou em torno do caso em julgamento, do que 

os juízes togados e, por sentirem-se pressionados pela campanha 

criada na imprensa, correm o risco de se afastarem do dever de 

imparcialidade e acabam julgando de acordo com o que foi 

difundido na mídia. (MENEZES, 2003. P. 246) 

É possível afirmar que, a partir do pré-julgamento levantado pela mídia seja ela de 

forma certa ou não, pode e leva toda a população a formar opiniões precipitadas dos 

casos antes mesmo de saberem todos os fatos, levando desta forma ao judiciário uma 

grande quantidade de erros em seus julgamentos devido a esse poder de influenciar da 

mídia, fazendo na maioria das vezes seu próprio julgamento, absolvendo ou condenando 

o réu sem ao menos fazerem parte do tribunal do júri. 

É perceptível em toda a sociedade que o tribunal do júri é atualmente o maior alvo 

do sistema jurídico por suas controvérsias, sendo a maior delas o julgamento de crimes 

doloso contra a vida, cujas penas são altas, por pessoas desprovidas de entendimento 
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jurídico, com a finalidade de elencar uma suposta paridade que pode ser altamente 

prejudicial ao sistema jurídico e penal.  

Porém, devido os casos serem os de maiores repercussões acaba havendo um 

julgamento pela sociedade antes mesmo de irem a júri, influenciando desta forma de 

maneira direta ou indireta nas decisões, sendo até absurdo acreditar que não há qualquer 

tipo de influência, positiva ou negativa. 

Os fatores que mais influenciam nas decisões do júri sobretudo em casos de 

grande repercussão são: fragilidade da vítima, crimes contra parentes por dinheiro, 

ciúmes ou a própria vingança, crimes cometidos contra pessoas com debilidades 

mentais ou qualquer tipo de situação de vulnerabilidade. Para melhor ilustrar, tomemos 

por base o caso que será exposto de forma resumida, mas que pode ilustrar bem o 

exposto até aqui.      

 

3.3 Caso Nardoni 

 

Uma criança de 05 anos de idade sofre uma queda do 6º andar de um apartamento 

na cidade de São Paulo, tudo que aparentava ser um simples acidente doméstico logo 

começa a ser descontruído, já neste momento a mídia começava a cogitar se realmente 

teria sido um acidente e quem poderia ter cometido tamanha atrocidade.  

Após colhimento de provas, reconstrução do crime e depoimentos de testemunhas 

e dos acusados, foi concluído que os dois acusados que eram Anna Carolina Trotta 

Peixoto Jatobá (madrasta de Isabella) e Alexandre Alves Nardoni (Pai de Isabella) eram 

os autores do crime de homicídio triplamente qualificado. 

Como é de conhecimento popular o crime teve seu desfecho com a condenação do 

pai com uma pena de trinta anos, pena máxima permitida em nosso país, ao menos em 

cumprimento. A madrasta foi condenada em vinte e seis anos e oito meses de reclusão 

pelo crime de homicídio triplamente qualificado e de oito meses de detenção por fraude 

processual qualificada. 

Contado ainda por Fernando Montalvão: 

Acompanhando os telejornais na noite do dia 

21.04.2008, me deparei com uma situação inusitada. Um júri por 
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via transversa. Exatamente no jornal da Globo, edição das 

20:00. Houve publicação parcial dos depoimentos prestados por 

Alexandre Nardoni, 29, e a madrasta, Anna Carolina Trotta 

Peixoto Jatobá, 24, no programa Fantástico, edição de 20.04, 

depoimentos prestados por psiquiatras com conclusões sobre a 

culpabilidade dos suspeitos, reprodução do crime, fase da 

instrução, manifestação do Ministério Público sobre seu juízo de 

valor, apreciação da tese de defesa e sua descaracterização pelo 

discurso afinado dos acusados, do pai e da irmã de Nardoni, 

concluindo-se que a partir de cartas, que tudo não passava de 

uma encenação, uma criação da defesa dos suspeitos. 

Finalmente, a apresentadora do programa jornalístico, deu o seu 

veredicto, as contradições nos depoimentos não isentam os 

suspeitos pela imputação. Condenados sem julgamento 

(MONTALVÃO, 2008) 

 

Perceba que neste momento não se busca eximir a culpa pelos atos cometidos, 

mas sim fazer entender que a presença do sensacionalismo midiático, exerce grande 

influência e quase que obriga os jurados a uma condenação antes mesmo de poder 

ponderar pelas provas sendo evidente desta forma que, em regra, os jurados decidem 

pelo ódio plantada pelos meios de comunicação e não pelas provas colhidas na 

investigação ou por qualquer outro elemento que diminuiria a gravidade do caso. 

É com base em todo este entendimento, que alcançamos o final deste trabalho 

entendendo que a imprensa e mídia que muitas vezes deveriam prestar um serviço sério 

e digno, comprometido com a verdade, acaba por elevar apenas o sentimento de 

impunidade que em muitos casos não condiz com a realidade da nossa sociedade, sendo 

reflexo apenas de uma sociedade imaginária do popular, que causa apenas mais 

insegurança jurídica e danos muitas vezes irreparáveis  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir então, a partir do presente trabalho monográfico que teve por 

finalidade demonstrar que a mídia e todo o poderio que ela exerce, tem o condão de 

influenciar direta e indiretamente as decisões proferidas, sobretudo pelo tribunal do júri, 

que por ser composto por indivíduos pares da sociedade.  

Observando a forte influência a mídia tem sobre a formação de opinião destes 

julgadores, sobretudo nos casos de maior repercussão social como o caso demonstrado 

de maneira rápida e exemplificativa, e que esta influência acaba ultrapassando os limites 

impostos pelo nosso ordenamento jurídico, afetando de forma significativa nos 

julgamentos executados pelo Conselho de Sentença, pois, ao decidirem e julgarem os 

casos passados aos jurados, diante de todo conteúdo divulgado ao decorrer dos dias, fica 

difícil uma decisão que confronte com aquilo que vem sendo exposto pelos meios de 

comunicação. 

Constando ainda que, a mídia realiza esse tipo de trabalho principalmente quando 

se trata de assuntos criminais com o intuito de comercializar e lucrar, vendendo a versão 

por ela contada e que na maioria das vezes são inverdades e notícias distorcidas, 

destruindo assim a vida, a honra, a privacidade do acusado e de seus familiares que 

ainda não se sabe ao certo o que ocorreu e se o réu é culpado ou inocente. 

Percebe-se por fim a necessidade latente de que os meios midiáticos e sociais, se 

adequem as suas finalidades devendo prestar inconteste responsabilidade com a verdade 

dos fatos. Somente assim, a mídia, abrangendo todos os meios de comunicações 

possíveis, possam rever os seus conceitos e talvez assim realizar mudanças na forma de 

transmissão de informações, sendo essas claras e integralmente verdadeiras. 
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