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RESUMO 

 

TACHINI RIBEIRO, Vitor Alexandre. Título: A influência midiática e sua 

repercussão no Tribunal do Júri. 61 p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

A pesquisa realizada tem por objetivo, abordar uma influência dos veículos de 

comunicação no prisma do Tribunal do Júri. Um estudo acerca do chamado 

quarto poder do judiciário, que vem se desenvolvendo e manipulando 

pensamentos sob os jurados. O sensacionalismo, na chamada “mídia marrom”, 

é exercido de um interesse capital, sem a preocupação na divulgação da 

notícia com a verdade real. Destaca-se que as decisões dos jurados não 

deveriam ser condicionadas por meios de provas atípicas, que trazem um 

julgamento precipitado diante de uma notícia sensacionalista. Não se opera 

sobre os jurados, a necessidade de uma fundamentação diante de seu voto, 

ocasionando uma insegurança jurídica quanto à imparcialidade dos jurados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do Júri; Mídia; Sensacionalismo; Imparcialidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

 

TACHINI RIBEIRO Vitor Alexandre. Título: La influencia de los medios y su 

efecto en el jurado. 61 p. Trabajo finalización del curso (Monografía - 

Licenciado en Derecho). Faculdade Cidade Verde, 2016. 

 

La búsqueda terminada tiene por meta, un enfoque a una influencia de 

vehículos de comunicación en el prisma del jurado. Un estudio sobre el llamado 

cuarto poder del judiciário, que viene desarrollando y manipulando los 

pensamientos bajo losl jurados. El sensacionalismo, en la llamada medios 

marrones, sin la preocupación en la difusión de la noticia con la verdad real. Es 

de destacar que las decisiones de los jurados no deben estar condicionados 

por medio de pruebas atípicas, que traen un juicio precipitado delante de una 

noticia sensacionalista. No opera en el jurado, la necesidad de una base antes 

de su voto, lo que lleva a la incertidumbre jurídica cuanto la imparcialidad de los 

miembros del jurado. 

 

PALABRAS CLAVE: Tribunal de jurado; medios de comunicación; 

sensacionalismo; Imparcialidad. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa realizada tem por objetivo abordar uma análise critica acerca da 

influência dos veículos de comunicação nas decisões dos jurados no Tribunal do 

Júri.  

No primeiro capítulo destaca-se o papel social que a imprensa deve exercer, 

uma atribuição muito questionada atualmente devido o grande interesse capitalista 

dos veículos de comunicação, onde não há preocupação com a divulgação da 

notícia de maneira imparcial e principalmente com a verdade real. 

A matéria sensacionalista é abordada com muito mais ênfase na crônica 

policial, é um comércio que mais se repete em nosso cotidiano na interferência de 

estímulos na vida criminosa, grande culpa deve-se a repercussão reiterada da mídia 

sobre o mesmo assunto. 

O sensacionalismo é aplicado em todo setor midiático, uma linguagem mais 

popularesca que procura atingir e chocar a sociedade, trazendo grandes reflexos em 

um julgamento precipitado e imparcial. 

O estudo também esteve acerca do juiz natural quanto a sua imparcialidade e 

neutralidade, vedado em nosso ordenamento jurídico qualquer possibilidade de um 

tribunal de exceção, garantindo assim uma segurança jurídica às partes no 

processo.  

Essa segurança jurídica esta em consonância com o dever da motivação nas 

decisões, um sistema positivista que garante as partes a sua segurança sob uma 

decisão de um magistrado que esteja amparado pelo sistema positivista. 

Esse sistema legalista vem sendo menos inutilizado com a força de 

entendimentos jurisprudências, proporcionando uma grande insegurança jurídica 

quando se trata de decisões sobre o mesmo fato (crime) de uma forma desigual.  

Por fim, abordou-se a sua interferência sob os jurados diante de um quarto 

poder midiático que vem integrando o sistema judiciário, um papel influenciador 
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tomado pela mídia na construção de pensamentos sob um juízo de valor precipitado 

na notícia divulgada. 

A influência midiática torna-se mais evidente em casos de grande 

repercussão social sob os jurados, o julgamento acaba sendo mais parcial quando 

opera o sensacionalismo, prejudicando as provas licitas da instrução processual na 

busca de uma verdade real.   

Aos jurados é garantido alguns princípios constitucionais, sendo destacado o 

sigilo das votações e também a soberania dos veredictos, proporcionando uma 

liberdade na convicção de seu julgamento sem o dever de uma fundamentação. 
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2. IMPRENSA E SOCIEDADE 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA E A FUNÇÃO DO JORNALISMO NA 

SOCIEDADE 

 

Para entendermos melhor o jornalismo, sua função perante a sociedade e a 

construção da notícia, devemos primeiramente compreender o significado da sua 

palavra. O jornalismo deve apurar, reunir e selecionar informações, ideias e 

acontecimentos com veracidade, exatidão, clareza e divulgar as notícias com 

rapidez; porém muitos julgam este meio como um comércio; e é por este motivo que 

não tem sido fácil conquistar a liberdade de imprensa. O cuidado com a divulgação 

de informações e a opinião pública, são um dos fatores determinantes em busca 

desta liberdade, pois palavras e manifestações de opiniões sem censura podem 

causar danos irreversíveis. 

 Jornalismo também pode ser entendido como um “Conjunto de atividades 

necessárias à produção e distribuição de jornais e revistas periódicos. Por extensão 

prática de capitação de informação para rádio, televisão e outros meios de 

comunicação1.” Já a notícia, segundo o minidicionário da língua portuguesa BUENO, 

pode ser entendida como: “Informação; conhecimento; comunicação; referência; 

nota; apontamento; resumo de um conhecimento; lembrança; biografia2”, portanto 

notícia é tudo o que um jornal publica.   

Ao divulgar as notícias, o jornalismo possui responsabilidades, entre elas estão, 

a independência, veracidade, objetividade, honestidade, imparcialidade, exatidão e 

credibilidade; a seguir veremos o conceito de cada uma delas, conforme analises 

feitas a partir do livro “Jornal, História e Técnica. As técnicas do jornalismo” de 

Juarez Bahia3. 

                                                           
1   Nova Enciclopédia Barsa, (1997, p. 13, volume II). 
2  BUENO, Francisco da Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 
1996. p.458. 
3   BAHIA, Juarez. Jornal, História e Técnica. As técnicas do jornalismo. 4ª. ed. revista e 
aumentada. São Paulo. Editora: Ática S.A, 1990. p. 11-18. 
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A independência e a confiança estão ligadas, pois quanto mais independente for 

o veículo de comunicação, evitando relações com o sistema político ou econômico, 

mais confiança e respeito do público irá adquirir. Portanto para haver esta 

independência, a empresa deve utilizar de bases econômicas próprias e suficientes, 

pois uma empresa dependente não pode ser confiável. 

Para alcançar a veracidade deve-se buscar ações como impessoalidade e 

neutralidade, investigar todos os lados de uma notícia, analisar diferentes opiniões e 

entrevistar um número maior de pessoas envolvidas; pois quanto o maior número de 

versões, mais próximo da verdade a notícia estará; “[...] a verdade no jornalismo é 

um ideal tão questionado quanto à verdade na justiça4.” 

Objetividade em jornalismo é relatar de forma fiel à informação, apurar os fatos 

corretamente, ser impessoal e identificar a fonte de suas entrevistas. Para alcançá-la 

é preciso ser honesto, porém alguns fatores podem influenciar sobre a notícia e 

fazer com que esta objetividade não seja atingida, como a formação cultural do 

jornalista. A informação objetiva se relaciona com a ética, confrontando com os 

jornais sensacionalistas, onde a notícia muitas vezes é manipulada; devemos 

lembrar que nem sempre um jornal de qualidade é objetivo e ético. 

Junto com a objetividade temos a honestidade, e a violação desta regra pode 

abalar a reputação de um jornalista e de um veículo de comunicação. Portanto a 

informação deve ser transmitida de forma transparente e imparcial sem interferir no 

julgamento e na opinião de quem as recebe. 

No jornalismo, como já vivos anteriormente, junto com a objetividade, a 

honestidade e a veracidade, a imparcialidade é outro ideal a ser alcançado. Para 

que isto ocorra é preciso não omitir informações do público, evitar falhas na 

cobertura da notícia, não manipular deixando com que todos os lados possam expor 

suas opiniões e não apelar para o sensacionalismo.  

A busca pela qualidade na notícia faz com que os veículos de comunicação 

assumam algumas responsabilidades, e nela, encontramos a exatidão. A seleção de 

informações na publicação de notícias, sem muitos comentários, afirmando apenas 

                                                           
4  BAHIA, op. Cit., 1990. p. 12. 
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o que se tem certeza de forma concisa, torna o veículo de comunicação mais 

responsável e isto acaba trazendo mais credibilidade a ele.  

Se um veículo de comunicação conseguir alcançar a maioria dos itens citados 

acima, ele irá conquistar a confiança de seu público, junto com ela, a sua 

credibilidade. Um jornalista ao repassar a informação precisa ter a visão da 

sociedade, saber o que ela tem a dizer e ser o seu porta-voz, porém esta 

credibilidade vem se perdendo perante o público, fazendo do jornalismo uma das 

profissões mais criticadas por diversos setores da sociedade. 

No entanto, pode-se entender também que uma das funções do jornalismo é 

participar da vida social de uma comunidade, promovendo o bem comum e 

estimulando a troca de ideias entre as pessoas. 

 

Desde o momento em que o jornalismo adquiriu função social, 
relegando ao passado a representação de interesses exclusivamente 
particulares (individuais ou de grupos), recebeu da sociedade uma 
procuração moral, não oficial – embora seus fundamentos tenham 
sido, com o passar dos anos, legalmente incorporados às 
Constituições democráticas -, para dar visibilidade (publicidade e 
transparência) às coisas públicas e de interesse público5. 

 

 Outra função do jornalismo é a venda de anúncio, tornando a notícia um 

produto comercial, buscando influenciar comportamentos e gerando hábitos de 

consumo. Mas o que conduz o jornalismo é a surpresa dos fatos, na desgraça ou na 

glória; sua força maior esta na liberdade de expressão.   

 Para que esta notícia chegue ao seu receptor, está o repórter, é ele quem vai ao 

acontecimento apurar corretamente os fatos e transmitir o máximo de informações 

possíveis. A fim de cumprir esta função ele deve ter persistência, curiosidade, 

dinamismo e sensibilidade, portanto não basta que o repórter apenas saiba escrever 

bem, é preciso que ele também consiga verificar e selecionar os fatos de maior 

relevância; e é a partir disto que ele poderá direcionar sua reportagem.   

                                                           
5 BENEDETI, Carina Andrade. A qualidade da Informação Jornalística: Do conceito à 
prática. Série Jornalismo a Rigor, v. 2. Florianópolis: Insular, 2009, p. 56. 
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2.2  A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NA CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO 

 

 Desde a criação da imprensa a mídia vem exercendo um papel fundamental 

na construção do pensamento do individuo, ou seja, estes meios de comunicação 

além de influenciar nas ideias e atitudes do receptor podem interferir decisivamente 

em sua convivência social. 

O comunicador tendo este papel importante na influência da opinião púbica 

acaba transmitindo à sociedade a informação de acordo com sua visão e sua 

interpretação. Assim, “Espera-se deles uma postura neutra, imparcial; espera-se que 

não se posicionem diante dos fatos, de forma a não influenciar a população”6.  

Em busca desta neutralidade o comunicador investiga os fatos como forma de 

transmitir, denunciar e escancarar a notícia; mas sua história de vida e seus valores 

acabam interferindo na interlocução da mensagem.  

 

Nossa hipótese é, pois, que redes de comunicação e comunicadores 
não são neutros, como muitos pretendem. Mas isso é apenas parte 
do problema. Nossa investigação pretende também mostrar a 
necessidade de uma busca mais efetiva de imparcialidade. A 
distorção e a manipulação das informações se constituem em 
práticas antidemocráticas e ideológicas suspeitas7.  

 

 Neste sentido, sabe-se da grande influência que os meios de comunicação 

exercem sobre assuntos do nosso cotidiano, como por exemplo, na criminalidade e 

em outros fatos de grande repercussão social.   

Os modernos meios de comunicação como, o rádio, a TV, o cinema, a 

Internet e entre outros, afetam todas as pessoas; como homens, mulheres, crianças, 

adultos e idosos de diferentes classes sócias, letrados e analfabetos, ricos e pobres. 

                                                           
6 ARCIDES, Guareschi Pedrinho. Os construtores da informação. Meios de 

comunicação, ideologia e ética. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 96.  
7   ARCIDES, op. cit., 2000, p. 99. 
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Acredita-se que os detalhes das imagens cinematográficas e o acentuado 

dramatismo de informações, provoca uma poderosa sugestão de crimes, 

principalmente nos menores; portanto, entende-se como causa delitiva, o poder 

desta comunicação de massa. 

Temos que considerar que estes mesmos programas com conteúdo violento, 

tentam transmitir uma mensagem moralizante entre o bem vencendo o mal; 

exaltando também a ideologia do bem estar, do mundo ideal. Sendo assim, passa a 

haver uma distância entre a realidade e o ideal; a realidade é representada pelas 

dificuldades do cotidiano, e o ideal é retratado pelos seus desejos e temores, muitas 

vezes fantasiados pelos meios de comunicação. 

Hoje a imprensa tornou-se uma instituição social onde o enfoque à crônica 

policial transformou-se em um comércio. As informações veiculadas podem provocar 

insegurança na sociedade, a exaltação do herói marginal e o sensacionalismo 

evidenciam detalhes tenebrosos dos crimes, a fim de despertar a atenção do 

receptor. 

A construção das crônicas policiais deve ser cautelosa para não acabar 

estimulando o leitor ao crime. Em uma pesquisa feita pela Universidade de 

Colúmbia, no período de 10 a 13 de dezembro, de1934, em Washington, D.C., pág. 

133, intitulado “Proceedings of the Attorney General’s Conference on Crime”, 

mostrou que: 

 

A imprensa é responsável pela incitação ao crime; pela ajuda aos 
delinquentes proporcionando-lhes informações valiosas para 
conseguir um “modus operandi” que lhes assegure a impunidade ao 
cometer os delitos8.  

 

 Portanto devemos admitir que o exagero repetitivo nos detalhes dos fatos 

poderá afetar e estimular direta ou indiretamente os delinquentes, que iniciam sua 

carreira criminal através da crônica policial.  

                                                           
8 SENDEREY, Israel Drapkin; KOSOVKI, Ester. Imprensa e Criminalidade. São Paulo: 
José Bushatsky, 1983, p. 118. 
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Por outro lado acredita-se que a crônica policial deve existir, pois a população 

tem o direito de ficar informado sobre o que acontece na sociedade; mas devido a 

esta responsabilidade que os meios de comunicação exercem no repasse da 

informação, traz outro prejuízo tanto quanto por parte do emissor, quanto por parte 

do receptor. 

Está emissão de informações e opiniões podem interferir em processos 

criminais: 

 

Quando o jornal assume uma posição favorável ou desfavorável 
sobre um processado, antes que se conheça o veredicto da Justiça, 
pode, e freqüentemente assim acontece, criar no público uma atitude 
mental determinada frente ao réu, atitude que pode ter repercussões 
sobre o futuro do mesmo, seja condenado ou absolvido9.  

 

Cabe a nós distinguir as consequências desta manipulação dos meios de 

comunicação, quando muitas vezes a informação levada ao receptor é para a 

construção de um determinado pensamento, ou seja, busca-se criar uma imagem ou 

pensamento de gêneros acerca de determinado assunto. 

Não é de hoje que a imprensa é utilizada como um comércio, perigoso, capaz 

de transformar sentimentos, razões e emoções. A força dos meios de comunicação 

é tão devastadora que quando utilizado de maneira parcial, sem os devidos 

cuidados necessários, podem acarretar transtornos irreparáveis a determinada 

pessoa ou até mesmo a um país.  

 

Constamos hoje que a comunicação é uma arma poderosa, talvez 
até mais que mísseis e bombas, se considerarmos que as guerras 
são travadas não só nos campos de batalha, mas também nos meios 
de comunicação, através do jogo de manipulação das informações. E 
também percebemos que a mídia pode criar, em torno das questões 
centrais da vida pública, as representações que mais interessam a 
determinados grupos que detêm o monopólio de sua 

                                                           
9 SENDEREY, op. cit., 1983, p. 122-123. 
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operacionalização; isso se torna mais grave quando dela se faz um 
uso ideológico10.  

 

 Podemos afirmar que os veículos de comunicação vêm sendo utilizados para 

moldar pensamentos; uma alienação capaz de trazer ao receptor aquilo que mais 

lhe convém, principalmente quando se refere à determinada classe operante, no 

qual utiliza-se da comunicação como um comércio.  

 

2.3 O SENSACIONALISMO E SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE 

 

 O sensacionalismo nada mais é que, uma postura editorial na mídia em 

massa para criar polêmica sobre assuntos muitas vezes irrelevantes; o apelo às 

emoções é transmitido de forma exagerada, a fim de chamar a atenção do 

telespectador ou leitor.  

É incerto determinar o inicio do jornalismo sensacionalista, mas este editorial 

é incorporado em nosso cotidiano desde a criação da imprensa. Podemos entender 

como sensacionalismo a forte ligação ao capitalismo nos meios de comunicações, 

devido a grande concorrência no mercado jornalístico; este tipo de imprensa é 

considerado perigoso, pois entra em confronto com a credibilidade. 

 Danilo Angrimani Sobrinho define o sensacionalismo como um produto pouco 

convencional e escandaloso, trazendo uma visão negativa ao meio de comunicação 

em que é veiculado, vejamos: 

 

Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em 
outras circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento. 
Como o adjetivo indica, trata-se de sensacionalizar aquilo que não é 
necessariamente sensacional, utilizando-se para isso de tom 
escandaloso, espalhafatoso. Sensacionalismo é a produção do 
noticiário que extrapola o real, superdimensiona o fato. Em casos 
mais específicos, inexiste a relação com qualquer fato e a “notícia” é 
elaborada como mero exercício ficcional. O termo “sensacionalista” é 

                                                           
10 GUARESCHI; op. cit.; 2000, p. 99. 
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pejorativo e convoca a uma visão negativa do meio que o tenha 
adotado. Um noticiário sensacionalista tem credibilidade discutível11. 

 

 As empresas jornalísticas já estruturadas no mercado não fogem do 

sensacionalismo, mas seu formato na transmissão da notícia é que se diferencia na 

exposição ao receptor. Estas empresas além de apresentar quadros que abordam 

outros temas como, política e cultura, trazem em seu editorial sensacionalista um 

noticiário sem exageros, mas não deixando de demonstrar a informação com seu 

devido cuidado necessário. 

O interesse por este editorial alcança não somente os pequenos jornais, mas 

os grandes também, por elevar os índices de audiência e atingir diversas classes, 

inclusive a maior delas, a popular.  

 

O público, como árbitro inapelável neste pleito, dará o seu 
julgamento indiretamente, ao adquirir os jornais que mereçam a sua 
aprovação ou interesse. Enquanto exista um número grande de 
pessoas que se deleitem lendo os miseráveis detalhes de uma 
florescente crônica policial, é muito difícil esperar que os jornalistas 
introduzam modificações construtivas em seu trabalho profissional12.  

 

 O jornalismo sensacionalista se diferencia do comum pela sua linguagem, a 

mensagem é transmitida de forma coloquial, porém, é um coloquial exagerado, com 

o uso de expressões e gírias, fugindo da neutralidade e da imparcialidade; 

aproximando e envolvendo o telespectador com a história narrada. 

 Esta linguagem popular que os veículos de comunicação utilizam, servem 

para chamar a atenção do receptor, devido ao grande impacto que mensagens e 

imagens de tragédias e mortes, podem causar.  

Sendo assim, esta seria outra diferença entre o sensacionalismo e o 

informativo, o primeiro transmite notícia de forma exagerada, já o segundo tenta 

apenas informar o receptor sem aproximá-lo da história; não fazendo uso de 

                                                           
11 ANGRIMANI, Sobrinho Danilo. Espreme que sai sangue. Um estudo do 
sensacionalismo na imprensa. Coleção Novas Buscas em Comunicação; v.47. São Paulo: 
Summus, 1995, p. 16. 
12 SENDEREY, op. cit., 1983, p. 121. 
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imagens chocantes e narrando com um tom menos dramático. Além de aproximar o 

leitor da notícia, a linguagem utilizada o transporta e o humaniza, fazendo-o reviver o 

acontecimento, como se ele fosse o próprio autor ou a vitima dos fatos.  

 

É preciso chocar o público. Fazer com que as pessoas se entreguem 
às emoções e vivam com os personagens. A linguagem editorial 
precisa ser chocante e causar impacto. O sensacionalismo não 
admite moderação. [...] Há necessidade de mostrar justamente o que 
o outro não mostra. O repórter tem que provocar emoção, precisa 
narrar a notícia em tom dramático. A edição não pode cortar a 
imagem da mãe que chora desesperada a morte de seu filho. Ao 
contrario, deve, de preferência, mostrar o cadáver ou o sangue no 
chão (se a reportagem tiver chegado tarde)13.  

 

A notícia sensacionalista, para chamar a atenção, não pode ser sucinta, ela 

deve entrevistar todos os lados envolvidos. Por exemplo, em casos de homicídio, é 

importante descrever detalhadamente os fatos, relatar o local, o horário em que 

ocorreu o crime e a forma da execução. É preciso entrevistar o culpado, a família do 

mesmo e da vitima, testemunhas, autoridades, especialistas sobre o caso e por fim, 

complementar com a opinião de um comentarista; onde este último satisfaz o 

ouvinte com suas ideias e perguntas ao criminoso, de forma imparcial.  

A exposição de opiniões sem alguma imparcialidade ou neutralidade feita pela 

mídia, e o julgamento precipitado por parte do telespectador, trazem danos 

irreparáveis. Além de informar, tanto o jornalismo informativo quanto o 

sensacionalista, acabam influenciando nos pensamentos, atitudes e decisões do 

receptor.  

Ao emitir sua opinião de forma explícita, o jornalismo sensacionalista acaba 

se posicionando favorável ou desfavorável sobre o caso apresentado; um exemplo 

disto é a crônica policial, onde muitas vezes cria no público uma atitude 

determinada, trazendo repercussão e gerando um julgamento precipitado sobre o 

acusado, muitas vezes interferindo em decisões do poder judiciário. 

Por outro lado, muitos autores acreditam que a exibição de imagens violentas, 

possa além de repercutir e interferir no posicionamento do receptor, despertar 

                                                           
13 ANGRIMANI; op. cit.; 1995, p. 40. 
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também o interesse pela violência. Acredita-se que a criminalidade esteja 

diretamente ligada aos meios de comunicação juntamente com questões sociais, 

como a pobreza e a desigualdade.  

Senderey em sua obra, “Imprensa e criminalidade” relata um caso de 

latrocínio onde o condenado deixa explicito a interferência dos meios de 

comunicação na prática do crime. 

 

Era um jovem de classe média baixa que desde adolescente havia 
aderido aos tóxicos, indo da maconha “pó” (como é conhecida a 
cocaína), passando de consumidor também a traficante com “ponto” 
na zona sul da cidade. Quando, depois de uma briga por causa do 
ponto de venda, ficou sem meios para sustentar o vício, planejou um 
roubo, inspirando-se num filme que havia visto e estava dando tudo 
certo, quando, já ao sair, defrontou-se com o dono da casa que vinha 
chegando; ameaçando-o com o revolver que furtara de um depósito 
militar, conforme vira no filme, também por inspiração do mesmo 
filme, manietou a vítima com o cinto e receoso de ser reconhecido, 
acabou matando-o. Posteriormente foi preso por outro crime e 
acabou confessando este latrocínio14.  

 

 Entretanto se por um lado é indispensável a veiculação destas notícias, por 

outro esta transmissão necessita ser cautelosa; a comunicação deve ser positiva e 

educativa, a linguagem precisa ser objetiva e adequada ao público receptor. Bahia 

explica que “Os danos social e educativo da mensagem ocorrem não por ser ela 

popular ou sensacionalista, mas por ser destrutiva”15.  

Conforme já mencionado, o sensacionalismo sempre existiu e sempre vai 

estar em constante crescimento em todos os meios de comunicação, mas seu 

grande diferencial, de jornais considerados sérios para os jornais ditos popularescos, 

é como se da a transmissão da informação; uma linguagem diferenciada, direta e 

coloquial, sem jargões ou imagens que possam ofender um seleto grupo, influenciar 

uma grande massa, inspirar a prática do crime e interferir em processos judiciais. 

 

 

                                                           
14 SENDEREY, op. cit., 1983, p. 145. 
15 BAHIA, op. Cit., 1990. p. 180. 
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3. A TUTELA JURISDICIONAL: DA SEGURANÇA JURÍDICA COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

3.1 O JUIZ NATURAL E SUA IMPARCIALIDADE 

 

 A palavra juiz está relacionada ao sujeito, como parte integrante do processo, 

pessoa voltada de capacidade, investida em concurso público, atribuído de 

competência para decidir da forma mais impessoal e imparcial possível, devido ao 

Estado assumir esta responsabilidade na manutenção da ordem pública. 

 O magistrado na relação processual detém uma autonomia hierárquica entre 

as partes. Podemos comparar esta relação com a mais famosa pirâmide de Miguel 

Reale, onde as partes encontram-se em sua extremidade da pirâmide, como 

demonstração de igualdade, e o juiz como sendo o vértice desta pirâmide, nesta 

cadeia processual. 

  

Cabe ao juiz, que ocupa o vértice da relação jurídica processual, 
analisar e apreciar as informações que lhe são trazidas pelas partes, 
a quem é garantido um tratamento substancialmente igualitário, e 
afinal proferir uma solução imparcial, que abrange não apenas o 
desfecho do conflito, mas a efetivação do direito assegurado a uma 
delas16. 

 

 Nesta vertente, podemos verificar que o juiz detém um poder essencial diante 

da função jurisdicional que ele ocupa, ele como sendo um mero representante da 

justiça, utiliza-se de sua investidura para analisar e julgar conforme seu 

entendimento do livre convencimento motivado, mas não se abstendo na aplicação 

da norma ao caso concreto.  

 Não podemos confundir o princípio do juiz natural com o sujeito, pessoa, o 

qual exerce esta função jurisdicional. O chamado juiz natural é taxado em nosso 

ordenamento jurídico em seu artigo 5º, “caput”, da Constituição Federal, incisos, LIII 

                                                           
16 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil 1. 10 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 214. 
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e XXXVII, vedando a criação de juízo ou tribunais de exceções e garantindo que 

ninguém seja processado e muito menos condenado, a não ser por uma autoridade 

competente17. 

 Com este impedimento, garante que as partes litigantes no processo não 

sejam prejudicadas a decisões parciais de magistrados, garantindo e respeitando o 

seu devido processo legal e seus princípios fundamentais para aplicação do direito, 

ocasionando um tratamento isonômico no processo. Para que isto ocorra, o Juiz 

natural tem que ser parte do órgão Judiciário, previsto na Constituição Federal, 

dotado de garantias institucionais para que possa decidir em um processo. 

 

A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o 
arbítrio estatal encontram no princípio do juiz natural uma de suas 
garantias indispensáveis. Boddo Dennewitz afirma que a instituição 
de um tribunal de exceção implica em uma ferida mortal ao Estado 
de Direito, visto que sua proibição revela o status conferido ao Poder 
Judiciário na democracia18. 

 

  A palavra juiz natural esta ligado ao princípio constitucional aplicado em todas 

as áreas do direito, garantindo que as partes ao procurarem ao judiciário já estejam 

amparadas por tribunais competentes para julgar e decidir da forma mais imparcial 

possível, não permitindo que a vontade das partes se prevaleça na escolha de juízo 

e juízes no desígnio de uma demanda judicial.  

Esta vedação é de suma importância para a garantia de uma segurança 

jurídica entre as partes no processo, ocasionando um distanciamento com 

magistrado, o qual não permitiria uma instrução processual em casos de 

impedimento e suspeição de um Juiz. Estes requisitos são taxados em seus artigos 

144 a 148, do Código de Processo Civil, garantindo esta imparcialidade, com o 

afastamento que o Julgador deve conter na relação processual. 

                                                           
17 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 05 de outubro de 1988. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
Acesso em 15 de agosto de 2016, às 20:15. 
18 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas S.A. 2006, p. 
76. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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O grande problema nesta relação se encontra com sua neutralidade na 

imparcialidade de um julgamento, devido ao cargo Juiz de direito ser exercido por 

um membro da sociedade, o qual sempre permaneceu inserido com seu juízo de 

valor axiológico, sendo esta pessoa voltada de direito ao voto político, sentimentos, 

razões, valores e princípios. 

 

Para tanto, preconiza se mantenha o juiz eqüidistante com relação 
não somente a conteúdos axiológicos complexos como também à 
opinião pública e ao poder público. Aí se desenha a essência da 
imparcialidade: isenção quanto a causas, a pessoas, a interesses, à 
opinião pública e à opinião publicada e também ao poder público19. 

 

Este distanciamento seria um posicionamento diante de uma visão 

conservadora/tradicional, que se pauta em garantir a aplicação de uma justiça com 

uma imposição normativa, sem uma análise social do sujeito aos valores jurídicos; 

mostrando que o positivismo aplicado unicamente, significaria sinônimo de justiça. 

Segundo RAMIRO em seu artigo “Tal assertiva é feita considerando que, para a 

visão tradicional, o Direito não decorre dos fenômenos sociais para os quais não é 

dada a devida relevância”20. 

Assim, esta neutralidade não seria possível ser aplicada, devido à pessoa que 

exerce a função de um juiz ser parte da composição de uma sociedade, o qual tende 

a pender na aplicação da norma de uma maneira parcial, necessitando que sua 

decisão seja motivada com aquilo que ele espera e acredita, ou seja, analisando os 

fatos sociais que vieram a causar o litígio.  

Já esta imparcialidade, se pauta em um pressuposto processual que o 

magistrado deve conter em relação às partes no processo. Destarte, não se pode 

afirmar que uma neutralidade se assemelha a uma imparcialidade de um julgador.  

Esta imparcialidade esta atrelada ao princípio do Juiz natural, com 

impedimentos e suspeição, garantindo que nenhuma das partes venha a escolher 

                                                           
19  HESPANHA, Benedito. Justiça do Direito; v.10. Passo Fundo: Universidade de Passo 
Fundo – Faculdade de Direito. 1996, p. 14. 
20 RAMIRO, Caio Henrique Lopes. Imparcialidade e Neutralidade: Identidade?.Artigo 
Científico. Disponível em < http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25405-
25407-1-PB.pdf>. Acesso em 15 de agosto de 2016, às 21:27. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25405-25407-1-PB.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25405-25407-1-PB.pdf
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em demandar uma ação judicial em lugares diversos do magistrado competente; 

onde originaria uma total desordem no judiciário, possibilitando a parte autora em 

encontrar decisões semelhantes a seu interesse, para satisfazer sua pretensão 

punitiva.  

A competência de um juiz natural é expressamente taxada em nosso 

ordenamento jurídico, garantindo que as partes antes mesmo de uma demanda 

judicial possam saber de seu órgão competente para a solução do litígio, ou seja, a 

impossibilidade da criação de um novo juízo de exceção para decidir casos 

específicos, trazendo uma imparcialidade processual. 

 A modificação de competência no curso de um processo ou até mesmo antes 

de sua distribuição, não pode ser considerado como uma ilegalidade ao principio do 

juiz natural. Nesta alteração a norma em relação ao fato já pré-existe descrito em 

nosso ordenamento jurídico, mas competente a órgão jurisdicional diferente, não 

sendo criado um novo juízo de exceção, mas sim uma modificação na lei de 

organização judiciária. 

 Este entendimento é dominante em nosso ordenamento jurídico, garantindo a 

aplicação da norma sem contrariar ao principio do juiz natural e sua imparcialidade. 

  

Essa questão não é simples. Mas o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça têm entendido que não há violação ao 
princípio. O juiz natural é aquele apurado de acordo com regras 
prévias. Ora, entre essa regras, está o próprio art. 87 alterado para o 
art. 43, do CPC de 2015. Ao aplicar esse dispositivo, estamos nos 
valendo de norma preexistente no ordenamento. E ele determina 
que, havendo supressão de órgão judiciário ou a alteração de 
competência em razão de matéria, a lei nova será aplicada aos 
processos em andamento. É verdade: aplica-se a lei nova. Mas por 
determinação de uma norma previamente existente, o art. 87, do 
CPC, alterado para o art. 43, do CPC de 201521.  

 

                                                           
21 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 5 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 105. (grifo nosso) 
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 O dispositivo legal, em seu artigo 43, do Código de Processo Civil22, e 

também em artigo 5º, inciso LIII da Constituição Federal23, é utilizado em todo 

sistema jurídico, devido sua aplicação estar relacionada à norma específica de 

processos, garantindo a sua eficácia com a modificação de competências, 

principalmente em processos em andamento sem o seu trânsito em julgado.  

Na seara criminal temos como modificação de competência os processos 

relacionados a crimes de homicídio praticados por militares, onde passaram a serem 

julgados na justiça comum através do tribunal do júri, excluindo da competência do 

Tribunal de Justiça Militar em julgar crimes desta natureza.  

 

Há de se atentar para o fato de que nas últimas décadas e até no 
plano atual, são perceptíveis os aumentos dos casos de civis vítimas 
de homicídios perpetrados pelas polícias, casos de enorme 
repercussão nacional com uma carregada sensação de impunidade, 
o que levou o legislador a criar uma regra de competência específica 
para os crimes dolosos contra a vida, mesmo que militares, mas 
praticados contra civis, vinculando o julgamento à Justiça Comum24. 

 

 

Não seria diferente no processo criminal, conforme já citado, o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, tem por unanimidade, em acatar 

esta modificação de competência, sem contrariar o principio do juiz natural. 

A imparcialidade sempre estará relacionada a este princípio, como requisito 

intrínseco em uma demanda judicial, garantindo que as partes tenham o seu devido 

processo legal respeitado, com a proibição do livre arbítrio dos jurisdicionados, em 

procurarem juízos diversos com decisões semelhantes a sua vontade. 

 

                                                           
22 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei 
13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em 15 de 
agosto de 2016, às 23:41 
23 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 05 de outubro de 1988. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
Acesso em 15 de agosto de 2016, às 23:52. 
24 SILVA, Amaury. Novo Tribunal do Júri. Leme/SP: J. H. Mizuno, 2009. p. 106. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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3.2 O DEVER DA MOTIVAÇÃO NA DECISÃO 

 

 O dever da motivação é necessariamente importante nas relações 

jurisdicionais, ela decorre do poder dos magistrados no exercício de suas funções 

para proferir uma decisão, com uma definição lógica e coerente para que se alcance 

o mais próximo possível a justiça. 

 A motivação na decisão nada mais é que o esclarecimento dos fatos 

fundamentados pelos dispositivos legais em nosso ordenamento jurídico, na 

aplicação da norma ao caso concreto, levando até as partes o seu direito ao devido 

processo legal e sua ampla defesa; isto garante que o cunho pessoal ou político não 

interfira em uma decisão, trazendo segurança na prestação jurisdicional. 

 Uma corrente tradicionalista que leva a motivação como sendo somente força 

de lei, é a teoria do silogismo. Dentre tantos outros, filiam-se a essa corrente: Wach, 

Coviello, Alfredo Rocco, Ugo Rocco, Zanzobini, João Monteiro, Afonso Fraga etc25. 

São decisões proferidas com base estritamente legalistas, aonde se analisa a 

norma como a maior premissa; já os fatos são analisados como sendo a premissa 

menor, o qual são colocados e adequados dentro do sistema normativo, não 

fazendo jus a um juízo de valor da norma ao caso concreto. 

 Essa teoria funda-se exclusivamente da vontade do Estado na imposição de 

uma decisão, trazendo somente ao magistrado uma aplicação literária ao texto de 

lei, sem a manifestação de vontade do julgador.  

 

O Estado já afirmou sua vontade no exercício da função legislativa; 
não há necessidade de afirmá-la uma segunda vez no exercício da 
função jurisdicional. A sentença não contém, portanto, outra vontade 
que não seja a vontade da lei, traduzida de forma concreta por obra 
do juiz26.  

  

                                                           
25 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da Sentença Civil. São Paulo: Saraiva. 
2001, p. 141. 
26 PERO. Op. cit., 2001. p. 143. 
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 Essa teoria está relacionada à sua aplicabilidade da norma ao caso concreto, 

não se analisa a situação fática para uma imposição normativa, o qual acaba 

trazendo esta motivação sem uma análise de juízo de valor. 

Em nosso ordenamento jurídico brasileiro foi devidamente positivado e 

garantido que todas as decisões ensejadas pelos magistrados terão como requisitos; 

a sua fundamentação dos fatos e de direito, sendo previstos em seus artigos 93, 

inciso IX, da Constituição Federal, artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil 

e também em seu artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal.  

 

Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de 
direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A 
fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, 
donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a 
seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão27.  

 

 Diante destes dispositivos elencados supramencionados, garantem a 

motivação como sendo condição fundamental na aplicação de uma decisão, 

causando divergência a este posicionamento nos Tribunais Superiores, no que se 

diz a respeito a despachos ou decisões de mero expediente sem o seu julgamento 

do mérito. Para Junior; “A fundamentação é exigida de toda e qualquer decisão do 

Poder Judiciário, seja administrativa, seja jurisdicional. Apenas nos despachos de 

mero expediente, porque não contem conteúdo decisório, não se exige 

fundamentação”28.  

 Isso também se reflete no Processo Penal, quando iniciada à ação penal 

através do Ministério Público, o mesmo oferecerá a denúncia para o juiz 

competente, no qual poderá receber ou rejeitar. Quando esta denúncia for recebida, 

poderá simplesmente o magistrado mencionar: “Recebo a denúncia”; sem o dever 

de sua motivação e fundamentação, é uma decisão interlocutória simples, mas tem 

como seu objetivo uma imposição, no qual garante às partes a possibilidade de seu 

contraditório.  

                                                           
27  JUNIOR, Nery Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 08. ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 218. 
28 JUNIOR. Op. cit., 2004. p. 220. 
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Apesar da clareza do texto constitucional no sentido de ser 
necessária a motivação de todas as decisões judiciais, continuaram a 
não ser fundamentadas as decisões de recebimento da denúncia, 
mantendo-se a praxe existente antes de 1988. Fundam-se os 
tribunais, inclusive Supremo Tribunal Federal, entre outros, no 
seguintes argumentos: primeiro, não há decisão, não tem carga 
decisória como têm as sentenças condenatórias ou absolutórias; e, 
por fim, a exigência constitucional não atinge todas as decisões29. 

 

 Destarte, entende-se como sendo dispensável a sua motivação e 

fundamentação com o simples recebimento da denúncia, devido a sua característica 

não ser de caráter decisória, mas sim considerado como um despacho de mero 

expediente para o início da ação penal. 

 Outro objetivo na ação penal ou no procedimento investigatório são 

chamadas às decisões interlocutórias, na qual tem o seu cunho imediato e decisório, 

sendo essencial a sua motivação e fundamentação, devido ao seu impacto na 

relação processual.  

 As decisões interlocutórias simples, que tem como objetivo a restrição de uma 

liberdade individual, se tornam essencialmente obrigatório o dever da 

fundamentação pelos magistrados, devido a uma penalização em face da restrição 

de sua liberdade. São decisões relacionadas à prisão preventiva e à prisão 

temporária, que acarretam a perda de sua liberdade.  

 

[...] é preciso que uma das circunstâncias a que se refere o art. 312 
do CPP aflore nas provas colhidas, uma vez que o Juiz, ao decretar 
a medida extrema, deverá fundamentar a sua decisão e, portanto, 
deverá fazer referência a fatos devidamente apurados30. 

 

 É necessária a fundamentação de uma forma positivista para que se 

demonstrem com clareza os indícios suficientes da autoria, garantindo que uma 

condenação ou a perca de uma liberdade, não seja julgada sem qualquer correlação 

                                                           
29 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 1999. p. 121. 
30 FILHO, Tourinho Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 09. ed. São Paulo: 
Saraiva. 2007. p. 627. 
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ao caso concreto, apontando como culpado somente devido ao quesito denominado 

fumus comissi delicti e periculum in libertatis. 

 

Interessa à sociedade e, em particular, às partes em litígio saber se a 
decisão foi ou não acertada. Motivando a sentença, o Juiz dá 
demonstração de que cumpriu, com lealdade, a função de entregar a 
prestação jurisdicional que lhe foi pedida31.  

 

 São quesitos muito amplos e abstratos para proferir uma decisão, pautado 

puro e simplesmente na garantia do fumus comissi delicti e periculum in libertatis, 

levando a fomento a segurança da ordem pública e seu clamor social, o qual 

contraria ao princípio da legalidade com uma decisão simplesmente de foro íntimo 

pelo magistrado, para que se possa oferecer uma resposta à sociedade. 

  

E como sabe o Juiz que a ordem pública está perturbada a não ser 
pelo noticiário? [...]. E não é o fato da notícia ser mais ou menos 
extensa que pode caracterizar a “perturbação da ordem pública”, sob 
pena de essa circunstância ficar a critério da mídia ... Na maior parte 
das vezes, é o próprio Juiz ou órgão do Ministério Público que, como 
verdadeiros “sismógrafos”, mensuram e valoram a conduta criminosa 
proclamando a necessidade de “garantir a ordem pública”, sem 
nenhum, absolutamente nenhum elemento de fato, tudo ao sabor de 
preconceitos e da maior ou menor sensibilidade daqueles operadores 
da Justiça. E a prisão preventiva, nesses casos, não passará de uma 
execução sumária [...]. O réu é condenado antes de ser julgado32. 

 

 Vimos que este conceito de ordem pública é muito abstrato para aplicação da 

lei penal, isso traz uma enorme caracterização de constrangimento ilegal, o qual se 

funda em um enorme abismo para sua fundamentação, violando princípios 

constitucionais como, da presunção de inocência ou da não culpabilidade.  

Neste sentido, tem se revelado as jurisprudências, a seguir: 

 

                                                           
31 FILHO, Tourinho Fernando da Costa. Prática de processo penal. 28. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 457.   
32 FILHO, op. cit., 2007. p. 457. 
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DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em conceder a 
ordem, confirmando a liminar. EMENTA: HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA 
DA PRISÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 
ALTERNATIVAS. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM DE MANDAMUS 
CONCEDIDA IN LIMINE. ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. 
(TJPR - 1ª C.Criminal - HCC - 1313887-9 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: 
Macedo Pacheco - Unânime - - J. 19.02.2015)33. 

  

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO DOLOSO. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO 
DELITO. MEDIDA QUE SE REVELA INADEQUADA E 
DESPROPORCIONAL NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO 
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Ordem parcialmente 
concedida, por maioria de votos. (Habeas Corpus Nº 70054180682, 
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 
Batista Marques Tovo, Julgado em 09/05/2013)34. 

 

 A fundamentação da decisão torna-se essencial para a validade e eficácia do 

direito, isso garante que as partes saibam o motivo pela qual estão sendo 

sentenciados, trazendo uma segurança jurídica no processo; principalmente na fase 

de seu contraditório, o que possibilita uma segunda análise, quando se sabe o 

motivo da decisão. 

  Não seria conveniente esta liberdade aos magistrados, de proferir uma 

decisão pautada somente em sua ânsia de condenar; ficariam as partes, a mercê do 

poder judiciário, em satisfazer o que se acha como justo, e não como de direito, 

seria a forma mais desigual possível de se chegar ao principal objetivo, o alcance da 

justiça. 

                                                           
33 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus nº 13138879, da 01º Câmara 
Criminal do Estado do Paraná. Disponível em: <http://tj-
pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171392376/habeas-corpus-hc-13138879-pr-1313887-9-
acordao>. Acesso em 20 de agosto de 2016, às 14:49.  
34 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus nº 70054180682, da 03º Câmara 
Criminal do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: < http://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113016180/habeas-corpus-hc-70054180682-rs>. Acesso 
em 20 de agosto de 2016, às 14:55. 

http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171392376/habeas-corpus-hc-13138879-pr-1313887-9-acordao
http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171392376/habeas-corpus-hc-13138879-pr-1313887-9-acordao
http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171392376/habeas-corpus-hc-13138879-pr-1313887-9-acordao
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113016180/habeas-corpus-hc-70054180682-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113016180/habeas-corpus-hc-70054180682-rs
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 Mesmo permitido aos magistrados o seu livre convencimento motivado, isso 

não significa a possibilidade de decidir de forma autocrata, conforme previsto em 

seu artigo 155 do Código de Processo Penal35. Têm-se a garantia da decisão com 

sua fundamentação, quando as provas necessárias serão demonstradas; firmado 

em sua verdade real e não ao um interesse público. 

 

3.3 O DIREITO FUNDAMENTAL E SUA SEGURANÇA JURÍDICA  

 

 Falar em direitos ou garantias em nosso ordenamento jurídico é fundamental, 

percebermos que devido ao surgimento do poder Estatal foi necessário que a 

sociedade se abdicasse de uma parcela de sua liberdade, devido um controle social 

e político, em prol de garantias fundamentais, como: a educação, saúde, segurança, 

e entre outros direitos sociais; um ônus que trouxe ao Estado o dever de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

 Esse poder cedido ao Estado, na garantia de uma prestação de serviço, não 

foi devido apenas pelos direitos sociais, mas também para uma proteção aos bens 

patrimoniais, originando uma renúncia da perda da liberdade do cidadão para o 

alcance de uma segurança jurisdicional. 

 O Estado carrega a grande responsabilidade na prestação jurisdicional, 

fazendo prevalecer um positivismo jurídico na aplicação da norma ao caso concreto. 

Isso faz que seja garantido ao cidadão que compõe parte desta sociedade, a mesma 

aplicação da norma em casos semelhantes, sem uma análise de cunho pessoal para 

sua imposição normativa.  

 

Afirma que o Direito aspira ordenar as relações jurídicas de modo 
seguro, de forma tal que, qualquer um deve saber as consequências 
jurídicas de seus atos, pois os efeitos sempre iguais são previsíveis. 

                                                           
35 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, 1941. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 20 de 
agosto de 2016, às 15:48. 
    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm


32 
 

  

A previsibilidade representa, portanto, instrumento essencial da 
segurança jurídica; somente quando a reação do Direito pode ser 
prevista é que cabe falar de segurança ou certeza do Direito36. 

 

 Foi necessário o desenvolvimento desta normatização em nossa sociedade, 

devido um controle social entre os cidadãos, principalmente na seara criminal, aonde 

se protege a vida como o seu principal objetivo. O direito penal também pode ser 

considerado a área mais importante nas relações jurisdicionais, por ser o ramo em 

que delimita a liberdade do indivíduo.  

Com esta obrigatoriedade, torna-se o poder judiciário um sistema garantidor, 

no qual transmite a sociedade uma segurança quando desrespeitado uma norma em 

nosso ordenamento jurídico, sendo vedada uma aplicação analógica em sua 

tipificação.  

 

Nesse sentido, há de se considerar, igualmente, a proibição da 
analogia in malam partem, ou seja, da adoção de analogia para 
tipificar uma conduta como crime ou agravar o seu tratamento penal. 
A despeito do caráter polissêmico da linguagem, não parece haver 
dúvida de que não pode o intérprete agravar a responsabilidade do 
agente “fora do quadro das significações possíveis das palavras”37. 

 

   Por isso, esta imposição legalista garante que o Estado não exerça um poder 

autoritarista, pautado somente em seus valores e princípios, isso torna-se essencial 

para o alcance da justiça, fazendo que não haja dúvidas ou incertezas na aplicação 

da lei penal, principalmente quando se trata da liberdade do individuo. 

 Considerado também como um dos requisitos essenciais como garantia 

fundamental em nosso ordenamento jurídico, o instituto do duplo grau de jurisdição 

garante que as partes no processo penal tenham direito a uma nova análise de uma 

decisão. Está possibilidade tem a sua exceção, quando a própria lei o restringe, 

                                                           
36 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança jurídica e jurisprudência: um enfoque 
filosófico – jurídico. São Paulo: LTr, 1996, p. 83. 
37 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 497.  
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sendo iniciado o processo já em grau superior, sendo de competência proveniente 

do Supremo Tribunal Federal.  

 

Entretanto, ao fixar determinados casos de competência originária do 
Supremo Tribunal Federal, a Constituição acaba por instituir 
situações em que inexistirá o duplo grau de jurisdição. Com efeito, 
dos casos julgados originariamente por aquele tribunal, a Corte 
constituirá única e última instância38.  

 

 Contudo, quando iniciado um procedimento criminal na primeira instância, a 

decisão proferida através de um magistrado, sendo ela definitiva ou interlocutória, 

será analisada através de um Tribunal Superior, pelos desembargadores em suas 

Câmaras competentes – princípio do duplo grau de jurisdição.  

 O grande impasse que se apresenta é devido ao sistema do Common Law, o 

qual é adotado por países como Estados Unidos e Inglaterra, esse sistema vem 

sendo desenvolvido pelos Tribunais Superiores no Brasil.  

Destarte, passa a utilizar-se com menos veemência o sistema legalista como 

fundamento essencial para o direito, isto vêm se ampliando cada vez mais com os 

diversos entendimentos jurisprudenciais sobre a mesma matéria, banalizando o 

sistema judiciário com inúmeras súmulas vinculantes.  

 

Este dinamismo da Jurisprudência aparenta uma certa insegurança. 
A crítica mais comum à Jurisprudência é que não pode ser fonte 
normativa do Direito por não trazer segurança. [...] Detrai-se a 
Jurisprudência por não ser fonte do Direito, ou ser menos segura, 
devido à sua mutabilidade, dada pela interpretação progressiva ou 
casuística do Direito39.  

 

Isso comprova que não se existe estabilidade ou garantia de direito, quando 

leva-se como preceito fundamental entendimentos jurisprudenciais como fonte 

                                                           
38 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 09. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 103. 
39 SOUZA, op. cit., 1996. p. 38.  
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normativa, devido a probabilidade de decisões sobre o mesmo fato recair sob uma 

condenação de forma desigual.  

A jurisprudência não esta tipificada em nosso ordenamento jurídico ela surge 

através de acórdãos proferidos por desembargadores em segunda estância, essas 

decisões de uma forma reiterada sobre o mesmo assunto torna-se possível à 

aprovação por súmulas vinculantes, através de um sistema de votação por dois 

terços dos seus membros do Supremo Tribunal Federal, previsto em seu artigo 103-

A da Constituição Federal40. 

Este entendimento como forma de modernização e atualização do direito, 

acaba violando alguns direitos em nosso ordenamento jurídico, destaca-se por hora 

a separação dos poderes e principalmente o princípio da legalidade, que conforme 

previsto em seu Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942 em seu artigo 3º41, 

subentende-se que ninguém poderá alegar o seu desconhecimento da lei, através 

do seu não conhecimento. 

 Consequentemente demonstra a grande insegurança jurídica quando 

organizado o direito pelos diversos entendimentos jurisprudências, proporcionando 

um direito muito mais abstrato sem a possibilidade de seu conhecimento, devido à 

avalanche de entendimentos jurisprudências e súmulas vinculantes, o qual torna-se 

uma incógnita as decisão, mesmo quando positivado uma lei pelo ordenamento 

jurídico. 

 Com o positivismo jurídico já se torna difícil um controle das ações humanas 

em nossa sociedade, não seria diferente com a regulamentação da jurisprudência 

como fonte de direito, muito pelo contrário, ocasionaria muito mais injustiças com a 

facilidade de se corromper com o alcance da justiça, principalmente quando trata-se 

de poder. 

                                                           
40 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 5 de outubro de 1988. 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em 15 de agosto de 2016, às 23:52. 
41 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
4.657 de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro. 
Brasília, 1942. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de agosto de 2016, às 22:15. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm
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 Com isso, ficaria muito mais fácil e propicio a possibilidade de condenação de 

inocentes, como resposta para à sociedade, principalmente quando relacionado a 

crimes de grande repercussão social, como: homicídio, latrocínio, estupro e dentre 

outros previstos no Código Penal. Vivenciamos uma total desconfiança jurídica, 

devido à força jurisprudencial que se vigora atualmente, condenando e absolvendo 

diversas pessoas pelo mesmo fato transgressor, ocasionando uma completa 

insegurança jurídica no meio social. 

 

4. A SUPREMACIA MIDIÁTICA NA INFLUÊNCIA DO SISTEMA PENAL. 

 

 4.1 O QUARTO PODER NAS DECISÕES 

 

 Não é de hoje que os meios de comunicação em massa exercem um poder 

controlador na organização de opiniões e julgamentos, devido a sua 

representatividade social; a qual consegue enfatizar e modelar uma notícia sem 

mesmo ter o seu conhecimento da verdade real, não originando nenhum critério com 

esta obrigação. 

 Esse hábito influenciador é devido à banalização do sistema midiático com a 

informação, principalmente com facilidade de qualquer pessoa utilizar-se de um 

canal informativo, sendo através de uma empresa ou até mesmo clandestinamente 

com o auxilio da internet, o qual fazem pessoas despreparadas profissionalmente a 

praticarem diversas injustiças no meio social. 

As crônicas sensacionalistas no noticiário policial acabam sendo as mais 

procuradas e vistas pela sociedade, devido à comoção que move o ser humano 

quando relacionado a tragédias, crimes e escândalos, causando um repudio social 

com os fatos demonstrados.  

Isso acontece principalmente no direito penal, quando se têm a intenção de 

escandalizar e chocar a sociedade como resposta ao meio social, com imagens ou 

fotografias da exposição do “suposto culpado”, ocasionando uma análise de 
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julgamento precipitada, mitigando a garantia ao princípio da presunção de inocência 

do acusado.  

 

[...] justifica-se uma preocupação maior quanto à influência dos 
meios de comunicação de massa na construção da realidade social, 
justamente na construção da realidade do processo jurisdicional, pois 
dependendo da forma como é configurada essa realidade - que não 
tem qualquer compromisso com a verdade ou falsidade, poderá 
ensejar danos indeléveis aos direitos fundamentais do cidadão e aos 
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, 
da ampla defesa e, principalmente, de um julgamento através de um 
juiz imparcial42. 

 

 Esta interferência é latente nos casos de grande repercussão social, 

principalmente quando estes meios de comunicação intensificam a divulgação da 

notícia reiteradas vezes, fazendo gerar opiniões conflituosas no meio social com a 

diversidade de informações. 

 Como parte deste meio social, estão intrinsecamente ligados na sociedade os 

delegados, promotores e magistrados, sendo os representantes da justiça, pessoas 

comuns que exercem suas funções através de um cargo público para a efetivação 

do direito.  

Os meios de comunicação também fazem parte do meio social destes 

representantes, o qual receberem muitas vezes a informação do fato já com a 

condenação do individuo, antes mesmo de uma investigação criminal, possibilitando 

um juízo de valor precipitado para decisões, principalmente com a exposição do 

imputado. 

 Isso mostra que a opinião pública, através dos meios de informação midiática, 

exerce um papel influenciador na sociedade e no poder judiciário. Não é difícil 

presenciarmos a coação que a mídia exerce em face dos representantes da justiça, 

fazendo prevalecer a discrepância quanto aos princípios em nosso ordenamento 

                                                           
42 SOUZA, Artur César de. A influência da mídia na teoria da decisão. Disponível em 
<http://praticaradical.blogspot.com.br/2007/10/influncia-da-mdia-na-teoria-da-deciso.html>. 
Acesso em 21 de agosto de 2016, às 22:53. 
 

http://praticaradical.blogspot.com.br/2007/10/influncia-da-mdia-na-teoria-da-deciso.html


37 
 

  

jurídico, principalmente no que refere-se à dignidade da pessoa humana, devido a 

imposição opressiva dos meios de comunicação.  

 

[...] nos dias de hoje, quando se fala em mídia como quarto poder, 
não se está mais falando sobre seu papel de fiscalizadora dos 
demais poderes, mas como articuladora da agenda da sociedade. 
Quer dizer, o quarto poder, considerado o mais adequado para 
controlar os demais em nome da cidadania e da democracia, acabou 
por ser o mais poderoso e o menos controlável [...]43. 

 

 É mais do que evidente a existência deste quarto poder no sistema tripartido 

estabelecido por Montesquieu; tornando-o um procedimento controlador no meio 

legislativo, executivo, mas principalmente ao judiciário, um método predominante na 

construção de pensamento, que visa somente o seu interesse próprio na 

manipulação do interesse público. 

Através da expansão dos meios de comunicação, tornou-se um grande poder 

capitalista, visando somente a grande repercussão social, sem se importar com os 

princípios morais e éticos, mas sim devido a uma obrigação de comercialização da 

informação.  

Com essa interferência no poder judiciário, os meios de comunicação passam 

a exercerem um papel de legislador e magistrado, acabam tipificando e julgando o 

comportamento do individuo, sem ao menos compreender a legislação penal, 

retratando uma conduta a uma descrição que não se remete, desvirtuando a 

veracidade do fato para uma manipulação de julgamento.  

 

A mídia influencia um sistema simbólico de construção de 
conhecimento e assim assume um lugar de poder absoluto, pois é 
pela legitimidade oferecida a ela por parte do público que ela ganha o 
direito de codificar o mundo e as relações sociais. [...] É preciso 
tomar cuidado, entretanto, para não assumir como certa a fragilidade 

                                                           
43 RIZZOTTO, Carla Candita. Constituição histórica do poder na mídia no Brasil: o 
surgimento do quarto poder. Disponível em 
<http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/comunicacao?dd1=7382&dd99=view&dd98=pb>. 
Acesso em 21 de agosto de 2016, às 23:07. 
 
 

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/comunicacao?dd1=7382&dd99=view&dd98=pb
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intelectual e moral do público, definindo-o como uma esfera passiva, 
e, de outro lado, assumir a maldade deliberada dos proprietários das 
empresas de comunicação em manipular a opinião pública44. 

 

 A falta deste conhecimento jurídico ou o intuito da inverdade na divulgação da 

noticia, na maioria das vezes acarretam danos irreparáveis ao ser humano, que são 

taxados pela sociedade como criminosos pelo resto de suas vidas; carregando uma 

culpa que não lhes pertencem, aonde acabam sofrendo pela irresponsabilidade dos 

meios de comunicação. 

 Porém não estamos acostumados a presenciar uma retratação da mídia, 

quando o poder judiciário julga através das provas constantes nos autos, devido à 

falta de credibilidade que isso acarretaria no meio social. Isso evidencia o grande 

interesse comercial na divulgação da noticia, sem o comprometimento de uma 

veracidade quanto ao individuo.    

 

4.2 JÚRI E MÍDIA 

 

A respeito do Tribunal do Júri podemos destacar a grande importância e 

responsabilidade que leva este pleito no meio social, é de sua competência julgar os 

crimes considerados os mais importantes em nosso Código Penal, os quais são 

chamados de crimes dolosos contra a vida, sendo eles consumados ou tentados. 

Os crimes praticados como o homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao 

suicídio, infanticídio e aborto, são intitulados crimes contra a vida, o qual leva o 

direito de serem julgados por seus pares. As hipóteses de sua competência são 

tipificadas em seu artigo 74º, §1 do Código de Processo Penal45.  

                                                           
44 RIZZOTTO, Carla Candita. Constituição histórica do poder na mídia no Brasil: o 
surgimento do quarto poder. Disponível em 
<http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/comunicacao?dd1=7382&dd99=view&dd98=pb>. 
Acesso em 21 de agosto de 2016, às 23:07.   
45 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, 1941. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 20 de 
agosto de 2016, às 15:48. 

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/comunicacao?dd1=7382&dd99=view&dd98=pb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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Este julgamento é dirigido por um Juiz presidente, integrado por um Promotor 

de Justiça e um Conselho de Sentença, formado por sete jurados, o qual é garantido 

uma competência de suma importância, ficando a seu critério sobre a absolvição ou 

condenação do acusado. 

O Conselho de Sentença é formado por parte da sociedade, são cidadãos 

comuns, o qual não é exigido nenhum conhecimento jurídico ou técnico para sua 

composição. A única obrigatoriedade é que a pessoa seja maior de 18 (dezoito) 

anos, nunca tenha sido processado criminalmente, esteja em gozo de seus direitos 

políticos e que tenha uma notória idoneidade. 

A função dos jurados é pura e simplesmente decidirem sobre a matéria de 

fato e não de direito, uma análise de julgamento sobre o incidente, ficando obrigado 

o magistrado a respeitar a soberania do veredito da condenação ou absolvição, com 

a decretação de uma sentença. 

Isso mostra a grande responsabilidade que exercem os jurados no Tribunal 

do Júri, uma função concedida à sociedade em julgar e decidir sobre a liberdade do 

cidadão, regulado somente através de sua convicção, sem a necessidade de uma 

motivação.  

 

Podemos fazer uma analogia com a estrutura do júri popular e o 
conceito de esfera pública proposto por Habermas, em que "chama-
se de esfera pública o âmbito da vida social em que se realiza – em 
várias arenas, por vários instrumentos e em torno de variados 
objetos de interesse específico – a discussão permanente entre 
pessoas privadas reunidas em um público". Esse conceito contribui 
para a compreensão do funcionamento básico do júri popular, por 
implicar que "participar da esfera pública significa comprometer-se a 
obedecer a lei da racionalidade e da discursividade e apenas a esta", 
sendo a esfera pública um âmbito da vida social protegido de 
influências não-comunicativas e não-racionais, tais como poder, o 
dinheiro, hierarquias sociais ou inferência de outros campos sociais 
como o midiático46. 

 

                                                           
46 DIAS, Ailton Henrique. Tribunal do Júri e sua relação com a mídia. Disponível em 
<http://www.webartigos.com/artigos/juri-e-midia/9323/>. Acesso em 25 de agosto de 2016, 
às 21:27. 

http://www.webartigos.com/artigos/juri-e-midia/9323/
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 O grande problema nesta relação encontra-se na segurança dos jurados em 

analisar somente os fatos apresentados em juízo, principalmente nos crimes de 

grande repercussão social, aonde a convicção dos jurados torna-se comprometida, 

sem uma importância na análise sobre as provas e depoimentos apresentados no 

Tribunal do Júri, devido à interferência de um sensacionalismo midiático.   

 

Crimes dolosos contra a vida, via de regra têm atraído o 
sensacionalismo da mídia, induzindo muitas vezes o Conselho de 
Sentença a fazer valer a opinião pública em detrimento de sua livre 
convicção. [...] O cidadão nestas circunstâncias, mesmo que 
teoricamente acobertado constitucionalmente pelo princípio da 
presunção de inocência, se vê em realidade apontado como 
“culpado” pelos meios de comunicação de massa, sofrendo enorme 
exposição e o encargo de poder enfrentar um Conselho de Sentença 
maculado por um “jornalismo investigativo” nem sempre ético e 
harmonizado com a realidade dos fatos ditos “apurados”47. 

 

 Isso mostra que os meios de comunicação, não estão preocupados em 

buscar a veracidade da informação, talvez porque não seria conveniente e atraente 

a divulgação da notícia, sem a sua interferência no meio social. 

A busca da notícia em primeira mão, é o que inflama o jornalismo 

sensacionalista, busca-se a qualquer preço um “furo” de reportagem, sem ao menos 

ter uma fonte confiável, ocasionando julgamentos precipitados pelos jurados.  

  

Importante notar que se a pressão e a influência da mídia tendem a 
produzir efeitos sobre os juízes togados, muito maiores são esses 
efeitos sobre o júri popular, mais sintonizado com a opinião pública, 
de que deve ser a expressão. O juiz dificilmente resiste: então aí as 
decisões em que se toma ordem pública por pressões da imprensa. 
Com os jurados é pior: envolvidos pela opinião pública, construída 
massivamente por campanhas da mídia orquestrada e frenéticas, é 
difícil exigir deles outra conduta que não seguir a corrente48. 

                                                           
47 PRATES, Flávio Cruz e TAVARES, Neusa Felipim dos Anjos. A influência da mídia nas 
decisões do conselho de sentença. Disponível em 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/5167/3791>. Acesso em 
25 de agosto de 2016, às 21:37.   
48 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do júri: estudo sobre a mais democrática instituição 
jurídica brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 115.  
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 Com esta interferência, acaba estabelecendo uma condenação precipitada, 

antes mesmo da escolha dos jurados, o que se torna muito difícil mostrar em 

plenário, que as informações obtidas pelos veículos de comunicações não devem 

ser apreciados como meios de provas, devido à facilidade de acometer-se em 

injustiças. 

 O ser humano é muito suscetível a influências, devido a isso não seria 

conveniente e nem justo ao acusado, levá-lo ao julgamento no ápice de sua notícia, 

aonde dificilmente seria possível provar sua inocência, ocasionando uma 

condenação sumária antes mesmo de seu julgamento.  

 

Se os jurados são prestigiados em nosso ordenamento pelo fato de 
julgarem inspirados pelo “sentimento de justiça”, torna-se importante 
que somente os fatos atinentes à causa sejam trazidos à sua 
apreciação, nunca as versões de determinados segmentos da 
imprensa, revestidos de aparente legitimidade em função da 
aquiescência que a opinião pública lhes outorga. O excesso de 
emotividade, os fatos narrados de forma teatral – às vezes sem apoio 
nas provas colacionadas aos autos – a pressão nem sempre discreta 
da opinião pública, tudo isso afeta sobremaneira a atuação do jurado 
na sessão de julgamento, a tal ponto que, principalmente em casos 
de grande repercussão, seu veredicto já se encontra elaborado antes 
mesmo do sorteio de seu nome para compor o conselho de 
sentença, a despeito do que ele possa ouvir ou ver durante a 
sessão49.   

 

 É nítido que a opinião dos jurados seja corrompida diante de tantas 

informações prejudiciais que decai sobre o acusado; principalmente devido a uma 

pressão do meio social que espera dos jurados uma única decisão, uma 

condenação de forma impiedosa manipulada pelo interesse comercial dos meios de 

comunicação. 

 A tentativa de impressionar os jurados é muito utilizada pelos familiares da 

vitima, realizando diversas campanhas de condenação sobre o acusado, 

principalmente na data de seu julgamento; aonde levam até o fórum cartazes, faixas 

e banners no intuito de chamar a atenção, isso atrai os veículos de comunicação 

                                                           
49 OLIVEIRA, Marcus Vinícius Amorim de. Tribunal do Júri Popular na ordem jurídica 
constitucional. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2010, p. 212. 
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para a cobertura do Júri, causando uma tensão sobre o julgamento em cima dos 

jurados.  

 

Veja-se que não se discute, aqui a legalidade da divulgação, 
tampouco o livre exercício da liberdade de expressão e de imprensa. 
A questão restringe-se ao aproveitamento da prova em sede 
processual, em virtude de que a prévia divulgação conduz ao 
prejuízo no exercício de direitos e garantias fundamentais, tais como 
os princípios que informam a constitucional condução de um 
processo. Registra-se que o sistema jurídico exige uma permanente 
ponderação em relação a seus diversos princípios e regras, em que 
umas não excluem outras, mas ensejam uma adequada 
interpretação e aplicação por parte da autoridade jurisdicional50. 

 

 Não se busca nesta ocasião restringir ou excluir o direito de uma liberdade de 

expressão, mas sim proteger o direito da personalidade do cidadão, quanto a sua 

honra, intimidade e imagem, assegurando um julgamento digno em face aos 

princípios constitucionais e processuais, bem como da ampla defesa e contraditório. 

 Atualmente encontra-se a Lei de imprensa nº 5.250, de 9 de fevereiro de 

196751, excluída de nosso ordenamento jurídico, conforme julgamento da ADPF – 

130, de 30 de abril de 200952, tornando-a inconstitucional para sua aplicação. 

 A sua não recepção trouxe a possibilidade de responsabilizar os veículos de 

comunicação perante informações maliciosas, restringindo o direito dos 

comunicadores em face de uma penalização civil e criminal, uma forma de inibir os 

abusos praticados pela imprensa. 

                                                           
50 GERMANO, Luiz Paulo Rosek. O juiz e a mídia: reflexos no processo. Rio Grande do 
Sul: Unisinos, 2012, p. 47.  
51 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
5.250 de 09 de fevereiro de 1967. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de 
informação. Brasília, 1967. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm>. Acesso em 25 de agosto de 2016, às 
22:26.  
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 130 - DF. Rel. Min. Carlos Britto. DJe nº 
208. Divulgação: 05/11/2009. Publicação: 06/11/2009. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em 
25 de agosto de 2016, às 22:49.  
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411
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 Embora tenha-se pretendido responsabilizar os veículos de comunicação, 

isso não descarta a possibilidade de sua manipulação no poder judiciário, 

principalmente em casos de grande comoção social, que proporcionam diversas 

injustiças com informações maculadas para as decisões dos jurados.  

 

A gag order (ordem de mordaça ou supressão), vigente em alguns 
países, como Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Israel e Malásia, é 
uma ordem pública que restringe a divulgação de informações e 
notícias relativas a determinados acontecimentos ou processos, a fim 
de evitar prejuízo ao interesse público, notadamente no que tange a 
eventuais comentários e desvirtuamentos dos acontecimentos postos 
a discussão e julgamento a ser prolatado por júri ou tribunal. O 
objetivo é evitar que hajam contaminações advindas de interferências 
externas, tais como pressões de determinados segmentos da 
sociedade e da imprensa53. 

 

 A gag order é conhecida como a Lei da mordaça, não vigora em nosso 

ordenamento jurídico pátrio. Mas nesta vertente foi determinada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a proibição de exposição de imagem na 

imprensa sobre presos provisórios, sendo por parte de delegados, policiais e 

agentes carcerários, o que acaba prevenindo um julgamento precipitado por parte da 

sociedade, e principalmente no poder judiciário sobre os jurados.  

A sentença foi prolatada em ação civil pública nº. 0131366-

09.2013.8.19.0001, conforme se vê abaixo:  

 

Ante o exposto, presentes, em parte, os requisitos autorizadores da 
medida pretendida, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para 
determinar que o Estado do Rio de Janeiro, por meio dos seus 
agentes públicos (Delegados de Polícia, Policiais Militares, Agentes 
da SEAP, entre outros), em se tratando de pessoas presas 
provisoriamente, somente divulgue, em princípio, o (s) nome(s) do(s) 
acusado(s), a descrição dos seus atributos físicos juntamente com o 
fato(s) imputado(s), sem qualquer divulgação de imagem ou foto. 
Caso não opte pela divulgação nos termos declinados acima, o 
Estado do Rio de Janeiro, por meio de seus agentes públicos, deverá 
motivar previamente as razões para a exibição de foto ou imagem, 
permitindo nesse caso, inclusive, a imediata identificação do 
encarcerado provisório. Cite-se o Estado. Intimem-se os demais. Rio 

                                                           
53 GERMANO, op. cit., 2012, p. 44. 
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de Janeiro, 09 de janeiro de 2014. AFONSO HENRIQUE FERREIRA 
BARBOSA Juiz de Direito54. 
 
 
 

 A não exposição do acusado permite que ocorra um julgamento mais 

imparcial, desta forma, os veículos de comunicação acabam não interferindo e não 

influenciando nas decisões, e restringindo assim, um julgamento precipitado.  

 Isso mostra uma evolução no poder judiciário, diante de tantas injustiças 

acometidas pelo sistema midiático, mais evidente em casos de grande repercussão 

social no Tribunal do Júri, em virtude da decisão decair aos seus pares sobre sua 

convicção. 

  Devido a isso, como recurso para um julgamento mais imparcial, é 

necessário estabelecer alguns critérios: suspender os julgamentos enquanto persistir 

a influência da imprensa, transferi-lo de comarca ou até mesmo anular quando 

evidente a interferência de um juízo condenatório. 

 Assim, não seria justo e conveniente a condução de um processo diante de 

uma pressão midiática, condenando o acusado antes mesmo de seu julgamento, 

ocasionando uma insegurança jurídica na procura de se fazer justiça.  

 

4.3 VEREDICTOS CONTRADITÓRIOS À APRECIAÇÃO DAS PROVAS E SEUS 

PRINCÍPIOS NO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 Via de regra, a sistemática para um julgamento no processo penal está 

intrinsecamente atrelada a um sistema probatório, garantindo ao acusado o dever de 

uma absolvição quando não há provas suficientes para sua condenação. 

 É de se destacar essa proteção devido ao principio do in dúbio pro reo, 

conhecido também como princípio da presunção de inocência, o qual leva ao 

                                                           
54 BRASIL. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 1º Vara de Fazenda Pública da 
Capital. Ação Civil Pública nº 0131366-09.2013.8.19.0001. Disponível em 
<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/1/art20140114-01.pdf>. Acesso em 26 de 
agosto de 2016, às 00:06. 
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acusado uma garantia constitucional a sua liberdade, diante da precariedade nas 

provas produzidas pelo Ministério Público ou o Assistente de Acusação.  

 Essa segurança jurídica, que deveria prevalecer sobre o acusado, por muitas 

vezes acaba não sendo levado em consideração, se manifesta mais evidentemente 

em casos de grande comoção social no rito processual do Tribunal do Júri, devido à 

liberdade que decorre sobre os jurados para uma condenação ou absolvição sobre o 

acusado.  

 

Problemas relacionados à formação do júri sempre existirão, pois se 
revela impossível solucioná-los sem desnaturar o elemento popular 
dos julgamentos. Assim, independentemente de origem, raça, credo, 
personalidade, tendências ou temperamento, o juiz leigo estará 
sempre acessível à pressão das circunstâncias. Injunções ditadas 
ora por aspectos internos (como o credo), ora por fatores externos 
(como a pressão e a influência da mídia em dadas situações), 
estarão sempre a criar dificuldades que desafiam a capacidade de 
solucionar do crítico55. 

 

 Isso decorre, também, principalmente perante a falta de um conhecimento 

técnico - jurídico sobre os jurados, onde permite uma liberalidade na convicção de 

seu julgamento sem se importar com as provas apresentadas na instrução 

processual.  

 Os jurados não estão por obséquio sobre um sistema positivista, a única 

obrigatoriedade encontra-se amparada a sua imparcialidade no julgamento, atrelado 

a um juízo de valor sobre sua consciência de condenação ou absolvição. Conforme 

previsto em seu art. 472, § único, do Código de Processo Penal: 

 

Art. 472.  Formado o Conselho de Sentença, o presidente, 
levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a 
seguinte exortação: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com 
imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa 
consciência e os ditames da justiça. 

                                                           
55 GOULART, Fábio Rodrigues. Tribunal do júri: aspectos críticos relacionados à prova. 
São Paulo: Atlas, 2008, p. 36.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
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Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: 

Assim o prometo. 

Parágrafo único.  O jurado, em seguida, receberá cópias da 
pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram 
admissível a acusação e do relatório do processo. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)
56

 

  

Ao conselho de sentença é segurado princípios e garantias constitucionais, 

tais como o sigilo das votações e a soberania dos veredictos. Os mesmos princípios 

também foram positivados em nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 

XXXVIII, alínea “c”: 

 

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: 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos;57
 

 

 Denota-se que a autonomia processual é nítida, por recaírem somente sobre 

os jurados a incumbência de uma decisão sem fundamentação e principalmente 

independente. 

                                                           
56  BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, 1941. Disponível 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 20 de 
agosto de 2016, às 15:48.  
57 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 5 de outubro de 1988. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 
Acesso em 26 de agosto de 2016, às 21:42. 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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 O sigilo das votações conforme princípio apresentado visa como objetivo 

prevenir qualquer possibilidade de interferência na decisão entre os jurados, com 

isso tenta-se evitar que esta decisão não gere efeitos comparativos entre a mesa do 

conselho de sentença. 

A votação é realizada na chamada sala especial ou secreta, destina-se 

também a uma proteção em face da imagem sobre o jurado, permitindo que o 

mesmo não tenha qualquer possibilidade de intimidação e preocupação sobre seu 

julgamento.  

 

Um dos princípios constitucionais regentes do Tribunal do Júri é o 
sigilo das votações. Estabelece o Código de Processo Penal que, 
após a leitura e explicação dos quesitos em plenário, não havendo 
dúvida a esclarecer, o “juiz presidente, os jurados, o Ministério 
Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o 
escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser 
procedida a votação” (art. 485, caput, CPP). “Na falta de sala 
especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, 
permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste 
artigo” (art. 485, § 1º). Em suma, o julgamento pelos jurados se dará 
em plenário do Júri, esvaziando, ou em sala especial, longe das 
vistas do público, que continuaria em plenário58. 

 

 Esse princípio por sua vez veda a publicidade dos atos processuais, 

ocasionado entendimentos diversificados quanto à constitucionalidade no sigilo das 

votações, mas principalmente gerando uma utopia em face de um julgamento 

imparcial com base no princípio da incomunicabilidade dos jurados. 

 Acredita-se que a interferência se decorre somente entre os jurados, 

esquecendo que a alienação já se operou antes mesmo da escolha da mesa do 

conselho de sentença, através dos veículos de comunicação na manipulação de 

pensamentos.  

 Outro princípio destacado de suma relevância no pleito do Tribunal do Júri 

refere-se à soberania dos veredictos, permite que a liberdade do acusado esteja 

sob-responsabilidade de um julgamento por seus pares. 

                                                           
58 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 
LTDA, 212, p. 32. 
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 A soberania se procede com a formação do conselho de sentença, este 

formado por sete jurados através de sorteio em plenário, com isso garante que a 

votação da maioria dos jurados contenha os mesmo efeitos jurídicos de uma 

sentença prolatada de um Juiz togado.  

 

A decisão coletiva dos jurados, chamada de veredicto, não pode ser 
mudada em seu mérito por um tribunal formado por juízes técnicos 
(nem pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal 
Federal), mas apenas por outro Conselho de Sentença, quando o 
primeiro julgamento for manifestamente contrário às provas dos 
autos. E assim deve ser59. 

 

 A decisão soberana acaba por sua vez somente sendo adiada, não tirando de 

sua competência a decisão dos jurados. Por isso, ao conselho de sentença é 

concedido um poder supremo, o qual proíbe qualquer modificação nos votos para 

alteração do resultado. 

 Esse poder soberano, que por sua vez acaba sendo inalterado, é 

disseminado sob os jurados uma responsabilidade inigualável quanto à liberdade do 

acusado.  Não existe qualquer preparação técnica ou jurídica para ser um jurado, é 

necessário apenas o seu cadastramento como voluntario; necessitaria também uma 

preparação através de cursos ou palestras de modo a auxiliar no aperfeiçoamento 

de um julgamento mais justo e imparcial. 

Neste sistema de votação não existe qualquer obrigatoriedade sobre sua 

motivação ou fundamentação na decisão dos jurados, devido à garantia 

constitucional sobre o sigilo das votações conforme já destacado. Permite-se assim 

uma liberdade sobre os jurados, ficando somente a decisão entre o sim ou não, 

abrindo grande probabilidade de erros, devido à facilidade que o ser humano tem de 

ser influenciado para pensamentos e julgamentos parciais.  

 

Não resta dúvida de que a exigência de motivação das decisões do 
júri permitiria, no mínimo, controle sobre a racionalidade dos 

                                                           
59 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2010, p. 
09.  
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veredictos, por meio do exame das razões que levaram o conselho 
de sentença a condenar ou absolver o acusado. No plano 
processual, viabilizaria a verificação do grau de cognição exercido 
pelos jurados, em relação às questões de fato e de direito debatidas 
no processo60. 

 

 Essa falta de conhecimento técnico e jurídico torna-se com muito mais 

relevância o poder da argumentação dos advogados, como meios de provas no 

debate entre a acusação e a defesa. Leva-se em consideração que no Tribunal do 

Júri uma condenação ou absolvição poderá ocorrer não pelas melhores provas 

apresentadas, mas sim através do discurso que melhor atinge a comoção dos 

jurados.  

  

Não obstante o Conselho de Sentença julgue a causa com inteira 
liberdade, decidindo conforme sua íntima convicção, a decisão dos 
jurados que se apresentar manifestamente contrária à prova dos 
autos poderá ser impugnada por meio de apelação. Para que seja 
considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão 
deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos 
probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em 
nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução. [...] 
Deve, assim, o veredicto aproximar-se da verdade trazida ao 
processo, haurindo seus fundamentos nos elementos obtidos durante 
a atividade processual61. 

 

A garantia do duplo grau de jurisdição permite que, as decisões tomadas 

através do conselho de sentença sendo ela incoerente com as provas dos autos são 

passiveis de recurso de apelação, isso garante que a decisão dos jurados não tenha 

nenhum efeito jurídico, conforme previsto em seu art. 593, inciso III, alínea “d”, do 

Código de Processo Penal: 

 

 Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação 

dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) 

 III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:  (Redação dada pela 
Lei nº 263, de 23.2.1948) 

                                                           
60 GOULART, op. cit., 2008, p. 39. 
61 BONFIM, op. cit., 2014, p. 832. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L263.htm#art593
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L263.htm#art593
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L263.htm#art593
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L263.htm#art593
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 d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos 
autos. (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)62 

 

A decisão recorrida, sendo a mesma dada provimento submeterá ao apelado 

um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, diante de um novo conselho de sentença 

que julgará sem a possibilidade de um novo recurso. 

Esse novo julgamento deve ocorrer para sanar vícios praticados diante da 

utilização de provas atípicas na instrução processual, garantindo assim uma 

segurança jurídica na busca de uma verdade real quanto a provas sem fundamento 

jurídico. A jurisprudência citada a seguir evidencia essa nulidade processual diante 

da noticia divulgada através dos veículos de comunicação:  

 

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICIDIO QUALIFICADO 
PELA FORMA CRUEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA 
ILÍCITA. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE QUE DEVE SER 
ACOLHIDA. PROVA ILÍCITA. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE 
OS POLICIAS MILITARES AO ENCAMINHAR O APELANTE À 
DELEGACIA OBTEVE SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL A CONFISSÃO 
EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO NO TOCANTE AO FATOS 
NARRADOS NA DENÚNCIA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE A 
MÍDIA CONTENDO A REFERIDA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL 
FOI JUNTADA AOS AUTOS, ASSEVERANDO-SE QUE A MESMA 
FORA UTILIZADA EM DESFAVOR DO APELANTE PERANTE O 
CONSELHO DE SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR, 
QUE O CONSIDEROU CULPADO E O CONDENOU PELOS FATOS 
NARRADOS NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA. [...] RECURSO 
DEFENSIVO CONHECIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE 
NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA TÉCNICA, NO SENTIDO DE 
CONSIDERAR NULO O PROCESSO A PARTIR DA PRONÚNCIA, 
DETERMINANDO QUE A MÍDIA QUE CONTEM A CONFISSÃO 
EXTRAJUDICIAL SEJA RETIRADA DOS AUTOS E LACRADA EM 
ENVELOPE, QUE PERMANECERÁ INDISPONÍVEL ÀS PARTES E 
AOS JURADOS PARA QUAISQUER FINALIDADES, DEVENDO O 
JUÍZO DE PISO RETIRAR DOS AUTOS TODAS AS LAUDAS E 
PEÇAS PROCESSUAIS QUE FAÇAM MENÇÃO AO CONTEÚDO 
DA REFERIDA MÍDIA, RISCANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA 
A REFERENCIA A ESTA PROVA QUE ESTA EIVADA DE VÍCIO 
NULIFICADOR, SUBMETENDO O APELANTE A NOVO 

                                                           
62 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, 1941. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 26 de 
agosto de 2016, às 21:55. 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1930-1949/L263.htm#art593
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR, 
VEDANDO QUALQUER TIPO DE MANIFESTAÇÃO EM PLENÁRIO 
SOBRE A MÍDIA OU QUALQUER DOCUMENTO QUE SE 
REPORTE À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM COMENTO. (TJ-RJ 
- APL: 00114437820138190036 RJ 0011443-78.2013.8.19.0036, 
RELATOR: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, DATA DE 
JULGAMENTO: 09/06/2015,  SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, DATA 
DE PUBLICAÇÃO: 12/06/2015 15:52)63 
 
 

A juntada de qualquer documento nos autos deve ocorrer até 03 dias úteis 

antes de seu julgamento, sendo necessário dar ciência a parte contrária referente 

aos documentos novos apresentados, com isso veda à apresentação e a leitura de 

novos documentos na seção do Tribunal do Júri. Conforme previsto em seu art. 479, 

§ único, do Código de Processo Penal: 

 

 Art. 479.  Durante o julgamento não será permitida a leitura de 
documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos 
autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se 
ciência à outra parte. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Parágrafo único.  Compreende-se na proibição deste artigo a leitura 
de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, 
gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro 
meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato 
submetida à apreciação e julgamento dos jurados. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008)
64

 

 

Essa restrição visa obstruir fatos supervenientes novos que impossibilitaria 

qualquer preparação técnica para uma defesa do acusado, garantindo assim o 

princípio do contraditório e da ampla defesa na instrução processual. 

                                                           
63 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 00114437820138190036, da 
07º Câmara Criminal do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em <http://tj-
rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/198231531/apelacao-apl-114437820138190036-rj-
0011443-7820138190036>. Acesso em 26 de agosto de 2016, às 22:37.  

64 BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 
3.689 de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Brasília, 1941. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 26 de 
agosto de 2016, às 22:40. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/198231531/apelacao-apl-114437820138190036-rj-0011443-7820138190036
http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/198231531/apelacao-apl-114437820138190036-rj-0011443-7820138190036
http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/198231531/apelacao-apl-114437820138190036-rj-0011443-7820138190036
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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Provas ilícitas e principalmente atípicas são mais evidentes em casos de 

grande repercussão social, principalmente quando a veiculação se opera através da 

chamada imprensa marrom, que visa ainda mais sensacionalizar os fatos para uma 

repercussão social.  

Casos como do goleiro Bruno e Suzane von Richthofen são exemplos a ser 

destacados que repercutiram de uma forma sensacionalista na imprensa, uma busca 

eminente de uma condenação a qualquer custo, que obteve grande reflexo no meio 

social de um julgamento precipitado. 

Vale ressaltar que os exemplos destacados não visa defender a sua 

absolvição ou condenação, mas sim destacar sobre uma visão técnica processual 

quanto a sua imparcialidade sobre os jurados de um julgamento exclusivamente 

midiático.  

Acontecimentos como este onde os holofotes estão todos voltados para uma 

condenação do acusado, requer uma responsabilidade ainda maior sobre os 

jurados. Se ao magistrado que é vedado a sua fixação de pena com base em 

documentos de reportagens considerados meios de provas atípicas, acaba sendo 

mais difícil reconhecer essa ação sobre os jurados, devido à decisão recair somente 

sobre sua consciência sem a necessidade de uma fundamentação. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi abordar uma análise critica sobre a influência 

midiática no meio social, mas principalmente a sua manipulação de pensamento na 

decisão dos jurados no Tribunal do Júri. 

A interferência que se opera através dos veículos de comunicação torna-se 

mais evidente em casos de grande repercussão social. Com isso o sensacionalismo 

acaba sendo notório na divulgação da notícia, principalmente na crônica policial, 

sem a preocupação com a verdade real devido ao seu grande interesse capital. 

Se para o magistrado que compõe parte da sociedade torna-se difícil um 

julgamento imparcial quando se opera uma manipulação midiática devido aos seus 

princípios e valores axiológicos, é evidente que sobre os jurados isso recaia de uma 

forma mais tendenciosa a um julgamento imparcial, devido a falta de conhecimento 

técnico-jurídico processual. 

A mídia vem se tornando um quarto poder em nosso ordenamento jurídico, 

deixando de lado o seu papel de informar a sociedade de uma forma imparcial. O 

pré-julgamento da mídia é capaz de condenar o acusado antes mesmo de seu 

trânsito em julgado, acarretando eminentes vícios processuais. 

Com essa interferência entra em discussão sobre a imparcialidade dos 

jurados. Seria o mesmo capaz de desassociar na hora de sua votação os fatos 

apresentados e vistos através dos veículos de comunicação, com as provas licitas 

que deveriam ser levadas em consideração na instrução processual? 

Essa condenação temerária por meio do sistema midiático acaba ferindo 

direitos e garantias fundamentais em nosso ordenamento jurídico, assim como o já 

destacado princípio da imparcialidade, o princípio da presunção de inocência sobre 

o acusado e também o princípio do devido processo legal. 

É de se ressaltar que a condenação sumária é visivelmente identificada em 

casos de grande comoção social, ficando ao acusado a mercê do sistema midiático 

na manipulação de uma condenação ou absolvição. 
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