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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI 
 

 

RESUMO – O presente trabalho de conclusão de curso visaabordar a questão 
da influência da mídia nos julgamentos de crimes de competência do tribunal do júri, 
onde tal influência pode condicionar um jurado, alterando sua convicção interna, e 
desta forma impactando com o princípio constitucional da presunção da 
inocência.Primeiramente adentramos nos conceitos do tribunal do júri, passando 
pela organização do conselho de sentença, é discutido sobre o poder da mídia atual 
e seu alcance, e por fim é demonstrada a relevância da mídia junto à imparcialidade 
dos membros do tribunal do júri. O estudo é amparado por referências bibliográficas, 
trazidas por materiais publicados, como livros, artigos e sites fidedignos. A evolução 
tecnológica das últimas décadas trouxe com ela, meios mais efetivos de 
comunicação, a informação chega rápida, eàs vezes extrapolam o intuito de apenas 
informar, e acabam por tomar partido em assuntos que não é de direito julgar. Assim 
sendo o trabalho, demonstra os pontos citados acima, além apontar situações que 
podem diminuir os efeitos dessa influência.  

 

Palavras – chave: influência, Tribunal do júri, mídia, tecnologia. 
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA IN THE JURY TRIBUNAL 
 

 

ABSTRACT – The present work of completion of course aims to address the 
issue of influences of the media on trials of crimes that fall within the jurisdiction of 
the court of the jury, where such influence can make a jury, altering their conviction, 
and thus affecting with the constitutional principle of presumption of innocence. First 
entered into the concepts of the court of the jury, passing by the organization of the 
Council of sentence, is discussed about the power of current media and its power, 
and finally is demonstrated the relevance of the media by the impartiality of members 
of the court of the jury. The study is supported by references, brought by published 
materials such as books, articles, and trusted sites. The technological developments 
of recent decades brought with it, most effective means of communication, 
information arrives quickly, and sometimes beyond the order of just inform, and they 
take advantage in matters that is not of law judge. Thus the work, demonstrates the 
points mentioned above, as well as pointing out situations that may decrease the 
effects of this influence. 

 

Keywords:influence, jury court, media, technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido ao grande avanço dos veículos de comunicação nas últimas décadas, 

as informações chegam com uma grande velocidade a população, e também 

atingem um alto número de pessoas. Como em qualquer outro negócio mercantil, a 

concorrência para obter uma receita maior faz com que as notícias sejam tratadas 

como mercadoria. 

Programas de cunho policial, que se popularizou na última década, utilizam 

das informações, para que de forma emocional alavanquem os números de sua 

audiência, e em mãos de programas sensacionalistas como estes, que desvirtuam a 

notícia, com o intuito de causar mais impacto, e a utiliza-a como um produto para 

chamar a atenção, chegamos a um grande problema, onde ao tomar partido, acusar, 

fazer reconstituições, esses veículos midiáticos estão atingindo o princípio 

constitucional da presunção da inocência e condenando uma pessoa antes mesma 

de ser julgada. E quando se trata de crimes dolosos contra a vida, que são de 

competência do tribunal do júri, os membros do conselho de sentença podem estar 

influenciados por essas notícias, o seu livre convencimento pode estar ligado com as 

notícias veiculadas repetitivamente pelos meios de comunicação. 

A mídia se apoia na liberdade de expressão protegida pela constituição 

federal, embora o caso em questão esteja acima da função de informar, pois a livre 

informação é de direito de todos, mas quando a mídia, julga, cria hipóteses, 

sentencia, aponta suspeitos, ela extrapola o limite de sua atividade, e isso pode 

trazer grandes danos as partes perante o tribunal do júri. 

Toda pessoa deve ser tratada como inocente até que se prove o contrário, e 

em julgamento do tribunal do júri, é assim que o conselho de sentença deve vê-lo, 

com as provas apresentadas em plenário, junto com seu livre convencimento, os 

membros do júri devem julgar, assim, entende-se que não podem estar 

influenciados, ou isso traria uma grande desvantagem, pois já haveria um pré-

conceito para ser retirado no julgamento. 

O presente trabalho está estruturado em capítulos, e neles tem por objetivo 

demonstrar o impacto que a mídia pode trazer ao veicular opinião pessoal perante a 
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grande parte da população. A metodologia usada é a pesquisa qualitativa 

exploratória e doutrinarias, com a intenção de demonstrar o resultado da influência 

mediática sobre o livre convencimento. Inicia-se pontuando conceitos do tribunal do 

júri, sua estrutura e o conselho de sentença, após será feita uma análise da mídia 

frente ao direito penal, e por fim o tema em questão, a influência da mídia no tribunal 

do júri. 
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CAPÍTULO 1 – O TRIBUNAL DO JÚRI NO BRASIL  

 

O tribunal do júri é um instituto democrático, responsável para julgar crimes 

dolosos contra vida, e foi introduzido no Brasil em 1822. Com um conselho de 

sentença formado por jurados escolhidos entre o povo, o magistrado decide 

conforme a decisão do júri, ou seja, da vontade popular. 

 

CAPÍTULO 1.1 – CONCEITO HISTÓRICO 

 

A origem do tribunal do júri é um tema divergente, alguns acreditam que teve 

início na época mosaica, outros afirmam que sua origem se deu na época clássica 

da Grécia e Roma, além desses há quem aponta a Inglaterra como sua origem, 

através do Concilio de Latrão.  Os apoiadores da teoria que aponta a era mosaica 

como limiar do tribunal do júri se amparam nos judeus do Egito, regidos pelas leis de 

Moisés eram julgados por seus iguais, no conselho dos anciões, e em nome de 

Deus. Já os adeptos da origem clássica citam naRomaos judicesjurati, na Grécia os 

diskatas. 

O Tribunal do Júri é, reconhecidamente, uma instituição secular, de longa 
data, remontando ao período áureo do direito romano, que conhecia dos 
judicesjuratis. Também não se devem olvidar os diskatas dos gregos e os 
centenicomites dos germanos. Em sua feição mais assemelhada com o que 
temos hoje, pode-se afirmar que foi criado na Inglaterra, depois do Concílio 
de Latrão, tendo abolido por inteiro as Ordálias. (OLIVEIRA, 1999) 

Por meio de analises e estudos a maior parte da doutrina entende que o 

tribunal do júri que mais se assemelha com o que temos hoje, vem da Inglaterra, 

pois foi o Concilio de Latrão que aboliu as Ordálias, os chamados juízos de Deus. 

Deixando de lado todas as divergências e posições doutrinariasque englobam 

a origem do tribunal do júri, podemos afirmar que o tribunal do júri adotado no Brasil 

é de origem inglesa. Devido à relação amistosa da Inglaterra com Portugal. Com a 

colonização portuguesa, seus costumes e seguimentos foram trazidos para Ca. 

O tribunal do júri no Brasil foi instituído pela primeira vez em 18 de junho de 

1822. Com a competência para julgar crimes de imprensa, era formado por vinte 
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quatro cidadãos bons e inteligentes, nomeados pelo corregedor e a requerimento do 

procurador da coroa. 

Em 25 de março de 1824 através da constituição do império o tribunal do júri 

passou a abranger além dos crimes de imprensa, também todas as infrações penais 

e algumas de alçadas civis. 

O Tribunal do Júri Popular surgiu no Brasil em 1822, por força da Lei de 16 
de junho daquele ano, competindo-lhe, à época, tão somente o julgamento 
dos delitos de imprensa, assim tipificados pela legislação vigente. A 
Constituição do Império, de 25 de março de 1824, atribuiu competência ao 
Tribunal do Júri para todas as infrações penais e, além disso, para 
determinados casos da alçada estritamente civil, inserindo-o, por fim, na 
estrutura do Poder Judiciário. (OLIVEIRA, 1999) 

 

No decorrer dos anos houve discussões sobre a continuidade do tribunal do 

júri, em 1832 foi conferida a total competência através do código de processo 

criminal, já em 1842 foi limitado pela lei n. 261. Contudo em 1891, com a emenda 

aprovada dava a manutenção do júri, com toda sua soberania. 

No século XX a questão da soberania do júri prosseguiu em 1934 o texto que 

falava do tribunal do júri foi retirado da parte que abordava os direitos e garantias 

individuais e transferido para o art. 72 reservados ao poder judiciário, e lá informava 

a manutenção do tribunal do júri. Com a constituição de 1937, onde a mesma não 

proferia sobre o júri, houve quem defendesse sua cessação devido ao mutismo da 

carta. Contudo em 1938 o Decreto-lei 167 regulou novamente a instituição.  

Transpassando o século ao longo das alterações das leis, o tribunal do júri 

mantido, agora com a competência sobre os crimes dolosos contra vida, chegamos 

a 1988, a constituição cidadã, a constituição federal promulgada em 05 de outubro 

de 1988, nesta carta magna estava exposta no artigo 5, XXXVIII a menção ao júri 

que dizia. 

 

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 - e reconhecida à instituição do júri, com a organização que lhe der 
a lei, assegurados: 



9 

 

a) a plenitude de defesa;  
b) o sigilo das votações;  
c) a soberania dos veredictos;  
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;  
(BRASIL, 1988) 

 

CAPÍTULO 1.2 – A ESTRUTURA DO TRIBUNAL DO JURI NO BRASIL 

 

Competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, o tribunal do júri é 

um instituto democrático, onde o acusado é julgado pelos seus, através de um júri 

composto por representantes do povo. A definição de crime doloso é dada pela lei n. 

7.209 de 1984. 

Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Crime doloso (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
I - Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

Fernando Capez em seu livro Curso de Direito Penal define o dolo como: 

Dolo é o elemento psicológico da conduta. Conduta é um dos elementos do 
fato típico. Logo, o dolo é um dos elementos do fato típico. Conceito de 
dolo: é a vontade e a consciência de realizar os elementos constantes do 
tipo legal. Mais amplamente, é a vontade manifestada pela pessoa humana 
de realizar a conduta. Elementos do dolo: consciência (conhecimento do 
fato que constitui a ação típica) e vontade (elementos volitivos de realizar 
esse fato). Aníbal Bruno inclui dentre os componentes do conceito de dolo a 
consciência da ilicitude do comportamento do agente. Contudo, para os 
adeptos da corrente finalista, a qual o CP adota, o dolo pertence à ação final 
típica, constituindo seu aspecto subjetivo, ao passo que a consciência da 
ilicitude pertence à estruturada culpabilidade, como um dos elementos 
necessários à formulação do juízo de reprovação. Portanto o dolo e a 
potencial consciência da ilicitude são elementos que não se fundem em um 
só, pois cada qual pertence a estruturas diversas. (CAPEZ, 2013, p.223) 

 

Nucci, em seu livro Tribunal do júri, apresenta os crimes contra a vida que são 

de competência do tribunal do júri. 

(...) São os crimes previstos no Capitulo I (dos crimes contra a vida), do 
Título I (Dos crimes contra a pessoa), da Parte Especial do Código Penal. 
Incluem-se na competência do Tribunal Popular, originalmente os seguintes 
delitos: homicídio simples (art. 121, caput); privilegiado (art.121, §1. °), 
qualificado (art. 121, §2°), induzimento, instigação e auxilio ao suicídio 
(art.122), infanticídio (art.123) e as várias formas de aborto (arts. 124, 125, 
126, e 127). Além deles, naturalmente, vinculam-se os delitos conexos, 
aqueles que, por força de atração exercida pelo júri (arts. 76, 77 e 78, I, 
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CPP), devem ser julgados também pelo tribunal popular. (NUCCI, 2012, 
p.38) 

 

O rito do júri é composto de duas fases onde a primeira seria da instrução 

preliminar, para o convencimento que se trata realmente de um crime de 

competência do tribunal popular, nesta fase admite-se o “principio” in dúbio para 

osocietate, embora seja um princípio fictício, e muitos doutrinadores negam sua 

existência, é comum no Brasil sua pratica,quando há dúvida nessa fase o 

magistrado seguir o processo. Também é nessa fase que o juiz estabelece a decisão 

de pronuncia, impronuncia, absolvição sumaria ou desclassificação. Sobre a primeira 

fase Oliveira, por meio de seu livro Curso de Processo Penal diz: 

a) se não for o caso de rejeição liminar da denúncia por ausência de 
pressupostos processuais e de condições da ação (art. 395, CPP), o juiz 
receberá a denúncia ou queixa (ação subsidiária), determinando a citação 
do réu para apresentação de resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias 
(art. 406, CPP); b) não apresentada à resposta no prazo legal pelo réu 
citado pessoalmente, o juiz nomeará defensor para fazê-lo (art. 408, CPP); 
na citação por edital, aplicar-se-á o art. 366 do CPP (art. 406, § 1º); c) 
abertura de vista à acusação sobre questões preliminares e juntada de 
documentos, em 5 (cinco) dias (art. 409, CPP); d) designação de audiência 
para a produção de prova (testemunhal, pericial etc.), apresentação de 
alegações finais e prolação da decisão (pronúncia, impronúncia, absolvição 
sumária ou desclassificação, incluindo a mutatiolibelli), no prazo de 10 (dez) 
dias (art. 410, CPP); e) se não for possível a sentença em audiência, o juiz 
deverá apresentá-la em 10 (dez) duas (art. 411, § 9º, CPP); e) o 
procedimento deverá ser concluído em 90 (noventa) dias (art. 412, CPP). 
(OLIVEIRA, 2015, p.721-722) 

 

Por outro lado, a segunda fase do procedimento é o julgamento propriamente 

dito. Inicia-se com a validação da pronuncia, e termina com o veredicto do conselho 

de sentença formado pelo júri. 

Todo procedimento do tribunal do júriestá descrito no Código de Processo 

Penal nos artigos 406 até 497. 

Os trabalhos desta fase começam com a chamada dos jurados, onde dos 25 

convocados deve haver ao menos 15 presentes, assim sendo há a abertura da 

seção. As testemunhas serão recolhidas onde não poderão ouvir umas às outras. O 

acusado é convidado a se apresentar ao público e aos jurados. 
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Dentre os jurados presentes é feito um sorteio para determinar quem fará 

parte do júri, que tem como 7 o número de membros. Assim descreve Nucci, no livro 

Tribunal do júri. 

O tribunal do júri é composto por um juiz de direito, que é seu presidente, e 
por vinte e cinco jurados, sorteados dentre os alistados (art.447, CPP). 
Portanto, cuida-se de um órgão colegiado formado, como regra, por vinte e 
seis pessoas. 
Alistados são todos os selecionados pelo juiz presidente, no decorrer de um 
ano, para servirem no seguinte, nos termos estipulados pelo art. 425 do 
código de processo penal. As pessoas alistadas como juradas podem servir 
ou não, dependendo do sorteio realizado para a composição dos grupos 
das sessões. Não se constitui efetivo exercício da função o simples 
alistamento. 
(...) admite-se que para o início dos trabalhos de julgamento, possam estar 
presentes ao menos quinze (art. 463, CPP) dos vinte e cinco sorteados. 
“Assim ocorrendo, dos referidos quinze, por sorteio, extraem-se os sete 
integrantes do conselho de sentença. (NUCCI, 2012, p.145) 

 

A defesa e a acusação poderão recusar até três jurados sem motivação, 

apenas por entender que o mesmo pode não o favorecer. Após a escolha, é feito o 

compromisso legal. 

A inquirição das testemunhas começa com as de acusação, em seguida as de 

defesa. 

O interrogatório do acusado é iniciado pela a acusação e após é a vez da 

defesa. Por fim, virá o debate, onde o promotor, representante da bancada 

acusatória e os advogados de defesa terão tempos definidos para apresentar aos 

jurados suas teses. 

Após a colheita de provas, iniciam-se os debates. A acusação e a defesa 
terão uma hora e meia para cada uma, quando julgado somente um réu (art. 
477, caput, CPP). Havendo mais de um, o tempo eleva- se para duas horas 
e meia a cada parte (art.477, § 2, CPP) ”(NUCCI, 2012, p. 216) 

O acusador poderá replicar, em uma hora, e a defesa treplicar, em igual 
tempo (art. 477, caput, CPP). Havendo mais de um réu, o tempo é 
computado em dobro (art. 477, §2, CPP) (NUCCI, 2012, P.225) 

 

 Posteriormente, ao fim de réplicas e treplicas, os jurados darão seus 

veredictos. 

Art. 485. Não havendodúvida a ser esclarecida, 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 a sala especial a fim 
de ser procedida a votação. (BRASIL, 2008) 
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Com os resultados dos quesitos já julgados o juiz togado, anuncia a sentença, 

lembrando que o veredicto do tribunal do júri é soberano, descrito no art. 5, XXXVIII, 

alínea “c”. 

 

CAPÍTULO 1.3 – OS JURADOS DO TRIBUNAL DO JURI 

 

No tribunal do júri, os jurados são os juízes. São eles que julgam. São eles 

que condenam, e também são eles que absolvem. O magistrado togado além de 

formular os quesitos, só profere a sentença. A minúcia da escolha de cada um tem 

uma importância ímpar, pois estão dotados de direitos e deveres. Devem ser 

imparciais e justos. Julgar perante o que foi apresentado no júri. Entende Marrey: 

Jurado é órgão leigo, incumbido de decidir sobre a existência da imputação, 
para concluir se houve fato punível, se o acusado é seu autor e se 
ocorreram circunstâncias justificativas do crime ou de isenção de pena, 
agravantes ou minorantes da responsabilidade daquele. São chamados 
“juízes de fato” para distingui-los dos membros da Magistratura – “juízes de 
direito. (MARREY, 1997, p. 107) 

 

           Segundo Mirabete por cumprir o dever cívico da função do jurado ao mesmo 
são concedidas algumas regalias  

 

O cumprimento do dever cívico da função do jurado lhe confere 
determinadas regalias. É considerado serviço público relevante, estabelece 
presunção de idoneidade moral, assegura prisão especial, em caso de 
crime comum, até o julgamento definitivo (art. 295 e atribui preferência, em 
igualdade de condições, nas concorrências públicas. A regalia quanto à 
prisão especial foi complementada pela Lei nº 7.210, de 11.07.84 (Lei de 
Execução Penal), com a previsão de que o jurado deve cumprir pena em 
“dependência separada. Muito embora o art. 84 da referida lei mencione o 
funcionário da Administração da Justiça Criminal” (§3º), deve-se incluir o 
jurado porque exerce função pública, sendo funcionário público para os 
efeitos penais (art. 327 do CP). (MIRABETE, 2007, p.984) 

 

 

Outra regalia é se ausentar do trabalho e não ter ônus no salário, como está 

descrito no art. 430 CPP 
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Art. 430. Nenhum desconto será feito nos vencimentos do jurado sorteado 
que comparecer às sessões do júri. (BRASIL, 2008) 

 

É de responsabilidade do juiz, presidente do tribunal do júri a elaboração de 

uma lista de jurados, é uma lista anual que deverá ser composta por seu 

conhecimento pessoal, ou através de informações demandadas às autoridades 

locais, que apontaram pessoas que tenham condições de exercer essa função. Esta 

lista deve ser publicada até o dia 10 de outubro de cada ano.  

Conforme diz o art. 436 do CPP a função de jurado não é opcional, se for 

convocado deve se apresentar sob pena de multa e perda ou suspensão dos direitos 

políticos. A exceção está no art. 437 do CPP onde há rol com os isentos da função. 

Capez explica que:  

(...) o serviço do júri é obrigatório, de modo que a recusa injustificada em 
servi-lhe constituirá crime de desobediência. A escusa de consciência 
consiste na recusa do cidadão em submeter-se a obrigação legal a todos 
imposta, por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política. (CAPEZ, 2009, p.671) 

 

Para que uma pessoa seja alistada como jurada, ela deve ter idade superior a 

18 anos e ter notória idoneidade (art. 436 do CPP), sendo proibida a exclusão de 

qualquer cidadão dos trabalhos do Júri ou do alistamento, em razão de cor ou etnia, 

raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de 

instrução. Pois desta forma entende que a ótica do Estado, o serviço de jurado 

constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral. 

Existe outro impedimento para fazer parte da lista dos jurados, que é ter feito 

parte do conselho de sentença nos últimos 12 meses, desta forma evita que se vicie 

nos atos jurídicos, pois ao achar que domina o processo estará mais propicio a 

cometer erros. 

           Os jurados exercem função jurisdicional, desta forma exigida a eles o 

compromisso da imparcialidade. Assim sendo, valem contra eles as regras aplicadas 

aos juízes, que são: as de impedimento, suspeição e incompatibilidade (arts. 112, 

252, 253 e 254, todos do CPP).  
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E também, são previstos expressa e especificadamente os impedimentos em 

relação ao marido e a mulher, ao ascendente e descendente, ao sogro e genro ou 

nora, aos irmãos e cunhados, ao tio e sobrinho, ao padrasto/madrasta e enteado, e 

as pessoas que mantenham união estável reconhecida oficialmente como entidade 

familiar (art. 448 do CPP).  
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CAPITULO 2 – A MÍDIA E O DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

Neste capitulo será abordada o alcance da mídia, e sua influência em alguns 

casos que foram veiculados incansavelmente pelos meios de comunicação, e sua 

aparente interferência nas investigações, lesando a presunção da inocência, através 

de uma astuciosa liberdade de expressão, utilizada de forma tendenciosa e 

superficial por veículos midiáticos sensacionalistas. 

 

CAPÍTULO 2.1 – A PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA 

 

O princípio da presunção de inocência também conhecido como princípio da 

não culpabilidade assegura ao acusado de praticar um crime, que o mesmo tenha 

um julgamento justo, que seja considerado inocente até o resultado do julgamento, 

considerando apenas os fatos apresentados em julgamento. Esta proteção é 

reconhecia pela constituição federal como podemos constatar: 

Art. 5. ° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo 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: 
“LVII – Ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de 
sentença penal condenatória.(BRASIL, 1988) 

 

Em meados do período medieval, tal princípio não era aplicado, e sim a semi-

culpabilidade em desfavor do acusado, onde se no final houvesse dúvidas sobre a 

autoria, era exercida uma pena leve contra o mesmo. Deste modo foi até a revolução 

francesa, que em 1789, que por meio de sua declaração dos direitos o homem 

trouxe o artigo que dizia: “Todo acusado é considerado inocente até ser declarado 

culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da 

sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei” (FRANÇA) 

Enfim chegamos ao século XX, onde em 1948 a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos em seu artigo XI, presenteou a humanidade com uma mais 

completa e eficaz norma, que protegia a presunção da inocência, como podemos 

ver: 
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Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de 
acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. (ONU) 

 

Toda pessoa tem o direito de ser considerado inocente até que tenha sido 

julgado e condenado, para RANGEL o termo “presunção” não é correto, pois 

descrito na carta magna está o termo “declarar”, ou seja, desta forma seria algo 

como, se não pode ser declarado culpado antes do transito em julgado, 

corretamente é declarado inocente antes do dito julgamento, como vemos: 

Primeiro não adotamos a terminologia presunção de inocência, pois, se o 
réu não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, também não pode ser presumidamente 
inocente. A Constituição não presume a inocência, mas declara que 
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória (art. 5º, LVII). Em outras palavras, uma coisa é a certeza 
da culpa, outra, bem diferente, é a presunção da culpa. Ou, se preferirem, a 
certeza da inocência ou a presunção da inocência. (RANGEL, 2010, p.24) 

 

No tribunal do júri não se difere aos outros institutos do direito em relação a 

não culpabilidade ou princípio da presunção da inocência, pois em sua primeira fase, 

a fase de instrução, onde o magistrado analisa os fatos e as provas para dar 

prosseguimento ou não no processo, também para versar se o crime em questão 

realmente é de competência do tribunal do júri. Deve se observar todos os fatos e 

provas materiais para que possa o julgamento prosseguir e passar a segunda fase, 

o julgamento propriamente dito, diante do conselho de sentença. No caso se não 

houver provas suficientes e nãotendoindicadores reais da autoria, deve haver 

aimpronunciado acusado. Pois se entende queé obrigação do juiz zelar pelo direito e 

assim pela presunção da inocência, assim Paulo RANGEL da mesma forma entende 

como podemos ver: 

No Estado Democrático de Direito não se pode admitir que se coloque 
oindivíduo no banco dos réus, não se encontre o menor indício de que 
elepraticou o fato e mesmo assim fique sentado, agora, no banco de 
reservaaguardando novas provas ou a extinção da punibilidade, como se 
ele équem tivesse de provar sua inocência, ou melhor, como se o tempo é 
quelhe fosse capaz de dar a paz e a tranquilidade necessária. A decisão 
deimpronúncia não é nada. O indivíduo não está nem absolvido 
nemcondenado, e pior: nem vai a júri. Se solicitar sua folha de 
antecedentesconsta que o processo está encerrado pela impronúncia, sem 
julgamento demérito. Se precisar de folhas criminais sem anotações, não o 



17 

 

terá; nãoobstante o Estado dizer que não há menores indícios de que ele 
seja oautor do fato, mas não o absolveu. (RANGEL, 2012, p.162 e 163). 

 

Presente a todo exposto até o momento, não há que se falar em pré-

julgamento, em apontar alguém e condenar levianamente com base em indícios, há 

que haver materialidade, tem que ser julgado pelo tribunal competente em 

condenado, antes disse, somos todos declarados inocentes. Acontece que os atuais 

veículos midiáticos, extrapolam sua função de informar e expõem opiniões 

tendenciosas, que ferem o princípio da presunção da inocência como veremos a 

seguir. 

 

CAPÍTULO 2.2 – A MIDIA E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

Através de uma grande evolução tecnológica que ocorreu nas últimas 

décadas, os meios de comunicação conseguem atingir um número inimaginável de 

pessoas, tanto por rádio, programas televisivos, produtos e vídeos veiculados pela 

internet, ninguém escapa, todos os dias somos bombardeados por informações, 

somado a globalização, agora temos um poder gigante de espalhar dados 

informativos, como também levar essas informações de um ponto do planeta a outro 

em questão de segundos. 

Contudo, com o alto índice de conteúdo veiculado pelos meios midiáticos, há 

informações que excedem o que é real, bem como ultrapassam os limites legais 

alterando fatos verídicos. E o fato fomentador, está ligado a chamar à atenção das 

pessoas, visando à audiência, o dinheiro, a informação se transformou em 

mercadoria, agora atrair um significativo número de indivíduos se tornou um bom 

negócio e está exortação se dá com o sensacionalismo, atingindo coisas cotidianas, 

que pode acontecer com qualquer pessoa.  

Um produto eficaz em elevar a audiência através do sensacionalismo, são os 

programas policiais, popularizado nos últimos anos, eles investigam, apontam, 

acusam, criam hipóteses, e com um linguajar simples e com tons de revolta, 

influenciam boa parte da população. Assim descaracterizam qualquer presunção da 
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inocência, fazendo que um suspeito de um crime já seja julgado e condenado antes 

mesmo de ser julgado, ou pior antes mesmo de ter provas materiais contra o 

mesmo. Desta forma, esses reportes, na maioria das vezes com baixo conhecimento 

na área jurídica, tomam por base o próprio sentimento, junto com indícios 

decorrentes de um crime, acabam que negativamente alterando opiniões de seu 

público. 

Aos serem indagados sobre seus atos, os responsáveis por divulgar tais 

informações, sempre se apoiam na liberdade de expressão, que em seu ponto de 

vista, estão apenas informando a população. Como está descrita no artigo 5° da 

constituição federal: 

Artigo 5 
(...)  
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;  
(...) (BRASIL, 1988) 
 

Acontece que excedem a incumbência de apenas divulgar informações, pois 

ao noticiar acontecimentos se caracteriza como livre expressão, mas quando 

manifesta uma opinião pessoal em um veículo de comunicação em massa, e essa 

opinião prejudica um determinado individuo, desvia todo o lado benéfico da 

informação, se confronta com a presunção da inocência, igualmente como é 

liberdade de imprensa e expressão a presunção da inocência é matéria de ordem 

constitucional. Como vemos Rogério Lauria TUCCI ainda diz: 

Portanto, a liberdade de imprensa é um valor de hierarquia constitucional, 
que não pode ser conspurcado com restrições como a censura prévia. Mas 
não pode ser esquecido que, ao lado ou em posição da liberdade de 
imprensa, existem outros valores de igual nobreza constitucional que são 
intimidade, a imagem, a honra, o devido processo legal e a presunção de 
inocência (TUCCI, 1999, p. 114) 

 

As interferências dos meios de comunicação, por meio de posição particular, 

incitado pela revolta, decorrente de um crime com alto apelo emotivo, a necessidade 

de punição e de dar resposta a uma sociedade inflamada pelo senso de impunidade 

podem trazer resultados desastrosos quanto ilegais. Como podemos vera seguir. 
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CAPÍTULO 2.3 – A MIDIA RELACIONADA A CASOS CONCRETOS 

 

Em 05 de maio de 2014 no Guarujá-SP a dona de casa Fabiana Maria de 

Jesus, foi morta por vizinhos, acusada falsamente de bruxaria e sequestro.Por meio 

de veiculação de uma notíciaem uma rede social, Fabiana foi espancada até a 

morte, por pessoas que acreditaram na falsa informação. 

A informação teve seu início em um famoso site de relacionamento social, em 

pouco tempo a notícia se espalhou pela internet, com um retrato falado que 

mostrava a dona de casa. Junto com a notícia, havia falsos depoimentos de quem 

dizia ter visto a mesma praticar sequestros de crianças para serem utilizadas em 

magia negra.  

Crimes repugnantes como a falsa acusação que se propagou pela internet 

têm o poder de mexer com nossas mentes, humanamente, é improvável ouvir uma 

notícia de uma mulher comum, dona de casa que por meio de crenças 

pessoais,sequestra crianças, e os torturam com fins cruéis, para pratica de magia 

negra, e ficar inalterado. Dado queinformações como esta nos afeta 

psicologicamente, e ficar inerte chega a ser inaceitável. A mídia pode nos afetar 

profundamente, como diz SWARTZ: 

Os meios de comunicação afetam profundamente as atitudes das 
comunidades, as estruturas políticas e o estado psicológico de todo um 
país. À maneira de Deus, a mídia pode alterar o curso de uma guerra, 
arrasar um presidente, elevar os humildes e humilhar os orgulhosos. Os 
meios de comunicação conseguem dirigir a atenção de milhões de pessoas 
sobre o mesmo caso e da mesma maneira. (SWARTZ, 1985, p.20) 

Contudo analisar uma informação, e distinguir a veracidade da fantasia é algo 

que poucos fazem. Ainda mais quando atinge uma parte da população com baixa 

instrução, casos assim geralmente não têm bons desfechos. 

Outro caso, em 2010 o goleiro até então do clube de futebol Flamengo, teve 

um breve relacionamento com a modelo Eliza Samúdio, deste caso tiveram um filho, 

mas Bruno não queria reconhecer a criança como seu filho. Segundo a família, a 

modelo disse que iria para Minas Gerais, em uma chácara que pertencia ao goleiro, 

com a intenção de resolver toda a situação. A partir desse dia a mesma 

desapareceu, e até hoje não foram encontrados nem seus restos mortais. 
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Os veículos midiáticos exploraram esse caso uma maneira ímpar, às vezes 

Bruno era a vítima, que tinha a mãe de seu filho desaparecida, outra hora era um 

assassino frio. Eliza passava de garota de programa a atriz e modelo em questão de 

dias, a mídia queria audiência, e explorava o caso. Apontava culpados, fazia 

reconstituições, criavam historias, apareciam com motivos. A sociedade queria 

justiça, queria um culpado. E Eliza foi presumida morta e Bruno foi a julgamento. 

Com um conselho de sentença, persuadido pelos fatos, por se tratar de um 

caso com dimensões nacionais, chegaram a um veredicto, Bruno foi condenado a 22 

anos e 3 meses de reclusão. Também foram condenados outros envolvidos no caso.  

Não entrando no mérito da culpabilidade do réu, mas todos os jurados estavam 

envolvidos com o caso, antes do julgamento, devido à grande veiculação. Cansaram 

de ouvir repórteres afirmando que o goleiro era culpado, seria impossível não entrar 

naquele conselho de sentença, sem uma opinião, a presunção da inocência já 

estava abalada. A defesa teria que inverter a situação, provar que seu cliente era 

inocente e não o oposto. 

A mídia, e todos os meios de comunicação devem publicar trazer as 

informações, com o intuito de informar, não de julgar, a mídia não é um tribunal, não 

tem poderes de um magistrado. A liberdade de expressão e liberdade de imprensa 

não deve sobrepujar sua função, a mesma de ser imparcial, não tomar partido, não 

deve trazer para si uma posição que não lhe pertence. A atribuição de julgar 

pertence ao poder judiciário, e ao conselho de sentença quando se tratar de crime 

doloso contra a vida.   
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS  

 

Neste capitulo serão analisados dois artigos, que abordam o tema explorado 

nesta monografia, ambos demonstram sua visão acerca do tema, com uma opinião 

embasada em grandes obras doutrinarias do Direito. O primeiro artigo a ser exposto 

tem o título “TRIBUNAL DO JURI: influência da mídia na (im) parcialidade do 

conselho de sentença”, artigo desenvolvido por Diana Demarchi Silva, Bacharel em 

Direito formada na Faculdade Federal de Santa Catarina, artigo apresentadoem 01 

de dezembro de 2015, apresentado na conclusão do curso de direito da 

Universidade Federal de Santa Catarina. O segundo artigo é “a (má) influência da 

mídia nas decisões pelo tribunal do júri”, artigo desenvolvido por Fernanda Graebin 

Mendonça Advogada Graduada na Universidade Federal de Santa Maria e 

apresentado no 2° congresso internacional de direito e contemporaneidade em 6 de 

junho de 2013 na Faculdade federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul. 

 

 

CAPÍTULO 3.1 - ARTIGO1: “TRIBUNAL DO JÚRI: INFLUÊNCIA DA MIDIA NA 
(IM) PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA” 

 

A autora inicia seu artigo falando sobre o avanço tecnológico, e da 

massificação da mídia, e quantidade de informação que é veiculada pela TV, rádio, 

jornais e internet. A constituição de 1988 garante a liberdade de expressão e 

informação, desta forma possibilitando o cidadão de informar e ser informado, 

contudo com a intenção de aumentar a audiência cada vez mais, esses meios de 

comunicação exploram por vezes a violência, e o fazem de modo recorrente. E às 

vezes utilizam de meios sensacionalistas ao noticiar determinados crimes, que 

acaba por atingir emocionalmente as pessoas que recebe a notícia. 

Ao informar crimes dolosos contra a vida, muitas vezes os meios de 

comunicação acabam por fazer um julgamento paralelo, onde influencia parte da 

sociedade, o que torna totalmente negativo, pois crimes dolosos contra a vida são 

julgados pela própria sociedade, através do tribunal do júri. Assim chega a 
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descaracterizar a presunção da inocência, onde o suspeito já acaba por entrar no 

julgamento pré-julgado, pré-condenado. 

Após os dizeres iniciais a autora explana sobre a origem do tribunal do júri 

desde suas bases advindas da Grécia antiga, no qual a população participava das 

decisões dos governos, através do exercício de discussões em praça pública. E frisa 

a origem do tribunal do júri no Brasil decorrente da Inglaterra, devido ao 

relacionamento amistoso entre os Ingleses e Portugueses. Desta forma, o instituto 

foi introduzido pela primeira vez no sistema jurídico brasileiro em 18 de junho de 

1822. 

Diz também que através da constituição imperial promulgada em 25 de março 

de 1824 o tribunal do júri veio ser tido como um ramo do poder judiciário. Haviam 

ficado definido, os jurados se pronunciavam sobre o fato e o juiz aplicava a lei. Em 

1937 esse novo ramo jurídico sofreu um golpe imprevisto, quando o mesmo não foi 

mencionado na carta polaca de Getúlio Vargas. Contudo a sua aplicação continuou 

efetiva devido ao seu caráter constitucional e também porque não havia sido 

revogado na constituição de 1934. 

Embora historicamente seja um alvo de críticas, o tribunal do júri se manteve 

na constituição de 1988, como a dita carta magna foi escrita com ampla participação 

popular, ela traz consigo uma insatisfação de um povo que queria o resgate de sua 

integridade político jurídica. Desta forma o tribunal do júri foi posto no capitulo “Dos 

Direitos e Garantias Individuais e Coletivos”, após a redemocratização o mesmo foi 

apresentado na constituição no artigo 5, XXXVIII.  

Após o conceito histórico a autora demonstra a organização e funcionamento 

do tribunal do júri, descrevendo a primeira fase, denominada instrução primaria e a 

segunda fase que é o julgamento propriamente dito. Na primeira fase é para julgar o 

precedente, para entender se o crime em questão é realmente de competência do 

tribunal do júri, no caso o juiz deve apenas emitir um juízo de probabilidade dado 

que a decisão se deve aos jurados do tribunal do júri. Na segunda fase do rito, após 

a confirmação da pronuncia, esta vai até o veredicto final do tribunal do júri. Todo 

esse procedimento está descrito nos artigos 406 a 497 do CPP. 
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Feito isso, a autora adentra aos jurados do tribunal do júri, citando os artigos 

425 e 426 do CPP, a autora fala sobre a elaboração de uma lista anual de jurados, 

de responsabilidade do juiz presidente do tribunal do júri, essa lista deve ser 

divulgada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e publicada em editais 

fixadas na porta do tribunal do júri. E esta função de servir como jurado é obrigatória 

descrita no artigo 434 do CPP, contando como isentos estão apenas os citados no 

artigo 437 do CPP. 

A pessoa listada como jurado, deve ter idade superior a 18 anos e possuir 

notória idoneidade. Não deve ser excluído do júri pessoas por cor, raça, etnia, 

profissão, credo, sexo, classe social ou economia, origem ou grau de instrução. O 

artigo demonstra algumasopiniões de outros autores através de citação, onde 

destacam a importância de uma escolha acertada do júri, pois eles devem 

representar uma parcela da sociedade. 

Por fim a autora salienta a importância de os jurados cumprirem o 

compromisso da imparcialidade, assim sendo impostas a eles as regras do 

impedimento, suspeição e incompatibilidade. 

No capítulo seguinte a autora aborda as relações entre o processo penal e a 

mídia, iniciando pela presunção da inocência. Num conceito histórico aponta raízes 

do período inquisitório medieval, onde em caso de dúvida havia sempre uma 

ponderação em desfavor do acusado, desta forma se não houvesse uma certeza o 

réu era condenado a uma pena mais branda, e não inocentado.  

No final do século XVIII a Europa se levanta contra o sistema penal 

inquisitório vigente, tentando proteger o cidadão da imposição do Estado, pois a 

pessoa era presumidamente culpada antes de ser julgado. Assim ante a declaração 

do direito do homem, decorrente da Revolução Francesa, foi estabelecido um marco 

nos direitos referentes à presunção da inocência, e em seu artigo 9° dizia que “todo 

acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável 

prendê-lo, todo o rigor desnecessário a guarda de sua pessoa deverá ser 

severamente reprimido pela lei”. Em 1948 com a proclamação da Declaração 

Universal Dos Direitos Humanos a presunção da inocência foi universalizada.  
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Logo após o artigo aborda a presunção da inocência na norma jurídica 

Brasileira, onde está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5° em seu 

inciso LVII, que diz: “Ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de 

sentença penal condenatória”. 

Em seguida a autora explana sobre o direito de liberdade de expressão, onde 

no Brasil, foi a partir de 1970 que as restrições que existiam sobre esse assunto 

começaram a se extinguir. Na sequência, na constituição federal de 1988 foi 

positivado a proteção da liberdade de expressão em seu artigo 5°, inciso IV e IX. 

Através desta garantia constitucional, poderia se expressar o juízo de sua própria 

consciência, por meios de comunicação. 

A liberdade de pensar possui um teor abrangente, que envolve todo um 

sentido interno, conceitos, crenças, opinião. E a proteção constitucional advém do 

desenvolvimento da personalidade, sendo fundamental na democracia, e necessário 

para o pluralismo de idéias. Mas ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento 

tecnológico trouxe consigo meios de informação mais eficientes, que chegam a mais 

pessoas em menos tempo. Desse desenvolvimento surgiram programas de TV, 

rádio, que se utilizam de meios sensacionalistas e disputas por recursos 

publicitários, onde expor suas opiniões nessas condições causam um julgamento 

pela mídia. E da simples veiculação de notícias que os meios de comunicação 

transmitiam, a briga pela audiência os transformaram em industrias culturais, agora o 

consumidor não precisava apenas das notícias e sim de uma mercadoria e nisso a 

autora enfatiza a exposição midiática que a fascinação pelo crime traz, fazendo de 

todos telespectadores potenciais vítimas. 

A neutralidade não é uma regra seguida à risca pelos meios de comunicação, 

o artigo enfatiza esse ponto, pois não há imparcialidade nem tão pouco mostram o 

fato real, e isso pode trazer uma distorção da realidade, e assim não cumpre a 

função de apenas transmitir a informação, acabando por se tornar uma reportagem 

tendenciosa. Alguns programas televisionados passam a atuar de uma forma 

investigativa, promovendo uma reconstituição criminal de modo que se apresente o 

mais dramático possível, com intuito de aumentar a audiência, desta forma tomando 

partindo em um dos lados. Como a maioria dos programas de TV possuem uma 
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ignorância jurídica, acabam por cometer erros e prejudicar as investigações e o 

próprio processo, pois ao identificar simples suspeitos ou acusados, os meios de 

comunicação fazem com que os mesmos sejam pré-julgados pela sociedade, e 

através desse julgamento midiático se tornam pré-condenados pela emoção pública. 

Segundo a autora, quando ocorre esse excesso de abuso advindos dos meios 

de comunicação, demonstra um claro problema onde a liberdade de expressão e de 

informação jornalística acaba por estar amparada ao direito mais do que o próprio 

indivíduo. 

No capítulo final do artigo, a autora adentra no tema em questão, na influência 

da mídia no tribunal do júri, e inicia pela intima convicção. No tribunal do júri o 

julgamento é feito pela intima convicção dos jurados, pois não precisam fundamentar 

sua decisão, segue o intuito pessoal, sua consciência apoiada pela justiça. Desta 

forma os crimes dolosos contra a vida são punidos essencialmente por uma parta de 

sociedade em que ele está inserido. 

Se tratando de pessoas com pouco conhecimento técnico jurídico, as teses 

para o julgamento devem ser feitas da maneira mais simples possível, não só o 

crime de fato, mas também o autor como ser humano, assim não obrigando os 

jurados a possuir conhecimento de leis penais. Embora haja doutrinadores que 

defendam um conhecimento mínimo, pois por um momento estão inseridos na 

função de juízes. 

Segundo o artigo para construir sua convicção intima, os jurados se embasam 

nos debates feitos em plenário, comparando as teses expostas, mas quando se 

confrontam com dúvidas, onde não consegue obter respostas através dos 

argumentos demonstrados no júri, o jurado busca no seu interior, e esse julgamento 

interno vêmcompostas de convicções filosóficas, religiosas, políticas e sua visão do 

momento que vive. Embora jure julgar com base apenas no que está sendo 

apresentado no plenário, ninguém consegue abandonar sua história social e seu 

conceito cultural, pois é o que for sua personalidade, e na hora na decisão se houver 

dúvidas, será daí que buscará respaldos. 

A sociedade como um todo sofre o efeito desse julgamento midiático, pois a 

comoção social precisa ser sanada, e fica claro quando há a comemoração quando 
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o resultado do tribunal é a condenação e quando há a absolvição destacam a 

experiência dos defensores, e é inocência pensar que a reação das pessoas 

referente à sentença não é a mesma do íntimo dos jurados, ambos foram cercados 

das mesmas informações tendenciosas vindas dos meios de comunicação. 

O presente artigo também aborda a questão do jurado profissional, com a 

intenção de impedir que jurados participem do conselho de sentença 

repetitivamente, o artigo 426 parágrafo 4° descreve essa proibição. Essa restrição 

evita que o júri seja formado por pessoas com vícios ou cacoetes do ritual jurídico, 

assim evitando que a pessoa se torne um jurado, pois sua sucessiva participação 

poderia ter a falsa sensação de ter um conhecimento jurídico. 

Por fim a autora frisa que os jurados têm a função do juiz togado, e caem 

sobre eles às mesmas regras como o impedimento, suspeição e incompatibilidade, 

além dessas as que estão expostas no artigo 448 do CPP. 

No meu ponto de vista a autora abordou com grande competência todos os 

pontos da questão explorada no artigo, detalhou com riqueza de fatos a origem 

histórica, o tribunal do júri, os jurados, a influência midiática, e conseguiu conectar os 

pontos, mostrando que há imparcialidade por parte da mídia, e isso é de grande 

importância, pois causa um pré-julgamento, fazendo com que aconteça uma disputa 

de bem contra mal, antes mesmo do julgamento. Também interfere a questão da 

comoção pessoal que essas reportagens sensacionalistas trazem, onde os jurados 

podem absorver esse senso de ter que fazer justiça, mas édeixando de lado à 

imparcialidade que deve estar consigo no momento de tomar a decisão. A 

presunção da inocência acaba por ser ignorada quando chega a esse ponto. 

Desta forma vejo o que o artigo citado acima cumpriu sua função de apontar 

com clareza os caminhos para que se entenda essa questão da influência da mídia 

nos crimes do tribunal do júri. 
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CAPÍTULO 3.2 ARTIGOS 2: “A (MÁ) INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS DECISÕES 
PELO TRIBUNAL DO JURI” 

 

O presente artigo inicia mostrando a gigante expansão dos meios de comunicação 

no último século, onde chegaram a um ponto inimaginável e se tornou parte de 

nossas vidas, tanto que é impossível imaginar desenvolvimento sem pensar na 

mídia. Um instituto influente, formador de opinião, que aproximam as pessoas de 

diferentes culturas, essa mesma mídia nos fez ver um jeito diferente de ver o mundo, 

onde é capaz de ter um controle social. 

O controle social é visto de uma forma polemica quando atinge o direito penal, 

onde o mesmo tem a função de fazer justiça, de julgar amparado nos fatos e na 

realidade, para que lei possa tocar de forma correta. Acontece que a influência que a 

mídia traz, pode interferir negativamente no resultado de um julgamento, pois o 

respaldo que deve ser feito na lei e nos fatos apresentados em plenário, acaba por 

sofrerem interferências desse controle social. 

Quando a influência da mídia se choca com direito individual, trazendo 

prejuízos ao cidadão, expondo julgamentos antecipados, o artigo visa apontar esses 

pontos.  

Agora apontando a relação entre a mídia e o sistema penal brasileiro. Devido 

ao ganho de força dos chamados meios de comunicação, através de vários veículos 

midiáticos de distribuição como é a internet, informações chegam às pessoas a todo 

instante, desta forma a sociedade é influenciada pelo que a mídia trás, e isso se 

torna a chamada “opinião pública”. 

Esse consenso em massa vem da opinião de um pequeno grupo de pessoas, 

mas pela popularidade, atingem um grande número de pessoas, desta forma 

conduzem uma opinião geral, isso demonstra que a influência midiática pode formar 

e transformar uma consciência coletiva, embora essa opinião pode não condiz com a 

verdade. 

A autora fala que a mídia seria o quarto poder, pois a sociedade está marcada 

pela onipresença da mídia, e não há nada que não esteja influenciada pela mídia 

desde economia, religião, política e direito. Todos os acontecimentos mundiais são 
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propagados pela mídia. E essa veiculação é de grande importância, pois facilita a 

vida em sociedade. Contudo ainda que a imprensa seja livre para informar, essa 

liberdade não é absoluta, pois o artigo 220 da Constituição Federal diz que a 

divulgação feita pela mídia deve respeitar os Direitos individuais do indivíduo, 

descrito no artigo 5°. Acontece que nos dias de hoje, através de reportagens 

sensacionalistas visando apenas lucros, os meios de comunicação não visam 

exatamente os fatos, e sim a mercadoria que vende, mesmo às vezes faltando com 

a verdade, e esse material que é consumido pela sociedade como algo verídico, 

acaba por influenciar e se tornar uma verdade única e comum. 

O presente artigo expõe a frase do jornalista Pedrinho Guareschi que diz que 

a mídia tem o poder de construir a realidade, onde se torna real apenas aquilo que 

passa na mídia. E toda essa manipulação de informação vem s tornando comum 

principalmente ao se tratar do Direito Penal, pois é constantemente explorado devido 

ao impacto que causa na sociedade, e a necessidade saciar a sede de justiça 

devido aos altos índices de criminalidade vistos hoje e a descrença no sistema penal 

brasileiro. Embora a punição criminal devesse for aúltima razão. 

O artigo ressalta que o fenômeno criminal que é explorado pelos meios de 

comunicação através das reportagens sensacionalistas, é informado de modo 

exagerado, com apelo emotivo, imagens, entrevistas impactantes, com o intuito de 

chamar a atenção do público, mas o que se vê é uma falta conexão com a realidade 

dos fatos. Os alvos preferidos desses programas sensacionalistas são 

principalmente crimes dolosos contra vida, por terminar com o tribunal do júri, essa 

influência pode ser prejudicial e também ilegal para o suposto réu. 

Em alguns casos o exagero da mídia se torna algo inadmissível, desvirtuando 

a notícia, faltando com ética, quando repórteres investigativos passam a ter uma 

atuação policial amadora, julgando, encontrando culpados e vítimas, fabricando 

estórias. Perdendo todo o vínculo com os direitos individuais, apenas se apoiando 

nos direitos da imprensa. 

As notícias veiculados, chegam a cidadãos que as tem como verdades, divido 

não ter acesso aos reais fatos, os mesmos formam convicções através dessas 

reportagens, assim os direitos fundamentais passam a ser atingidos, pois os 
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julgamentos do tribunal do júri são feitos pelos seus pares, essas mesmas pessoas 

que foram erradamente influenciadas.Ese isentar desse pré-conceito, pré-

julgamentos e torna algo difícil de acontecer, devido à grande quantidade de 

informações divulgadas pelos meios de comunicação. Desta forma a imparcialidade 

do júri é ferida, tendo toda essa influência sobre o jurado. 

Segundo a autora, o principal prejuízo que essa influência pode trazer, seria a 

condenação de alguém que não cometeu um crime, graças a uma verdade 

inventada pela mídia e repassada pelo coletivo popular, através da opinião popular, 

uma situação que advêm de uma sociedade descrente com o sistema penal 

brasileiro, e através dessa comoção sempre quer separar o mal do bem. 

O presente artigo expõe dois casos reais que aconteceram no Brasil, onde 

ambos tiveram grande exposição nos meios de comunicação, e trouxe uma grande 

comoção nacional, e uma necessidade de encontrar culpados para satisfazer os 

anseios de justiça da sociedade. 

O primeiro caso é o da menina Isabella Nardoni, que veio a falecer após ser 

jogada da janela do seu apartamento no sexto andar de um edifício, pelo pai e 

madrasta em 2008. Um crime brutal e chocante, principalmente por se tratar de uma 

criança de cinco anos de idade, e por toda frieza da ação. A notícia foi veiculada de 

modo constante, sendo sempre atualizada fazendo que as pessoas fossem 

informadas de toda a evolução da investigação. Também é citado o jornal de grande 

veiculação no Brasil a Folha de São Paulo, onde o mesmo publicou diariamente 

várias notas sobre o caso da Isabella Nardoni, desde o dia do ocorrido até vários 

meses depois. 

As informações trazidas tinham desde pericias, comentários de especialistas, 

e até informações de como eram a vida dos suspeitos. No que tange à o período 

eram tratados como suspeitos, mas pela grande maioria da mídia já eram tratados 

como culpados, e enfatizavam opiniões de juristas, jornalistas e até mesmos artistas. 

Chegando até o ponto dessas influencia levar grupos de pessoas a protestar em 

frente à residência dos até então suspeitos, onde gritavam por justiça e entornavam 

por vezes a palavra assassinos. Em 2010, os suspeitos foram considerados 

culpados através do tribunal do júri. Condenação esta que foi motivo de 
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comemoração nas ruas. Um caso que não houve a chamada “voz favorável”, onde 

todos os confrontos de fatos eram submetidos a esse julgamento interno, esse 

clamor popular que já apontava os culpados antes mesmo do julgamento. 

O segundo casode grande impacto social é o do desaparecimento de Eliza 

Samúdio, amante do ex-goleiro Bruno. O mesmo teve um breve relacionamento com 

Eliza, e desse relacionamento resultou em um filho. Bruno por sua vez não 

reconhecia a paternidade da criança, Eliza, segundo informações da família, foi ao 

encontro de bruno em um sitio em Minas Gerais, a pedido do próprio goleiro, onde 

iriam conversar e resolver a situação. Após sua ida, a mesma desapareceu, até hoje 

não foram encontrados nem seus restos mortais. 

Bruno foi condenado, junto com seus comparsas, embora a mídia tenha 

apresentado versões diferentes do caso conforme seu andamento, no início Bruno 

era visto com vítima desse mistério de desaparecimento, logo após se tornou um 

assassino cruel, e Eliza de garota de programa passou a modelo cheia de sonhos. 

Após a investigação, a polícia já não tinha mais dúvidas, já sabia quem era os 

culpados. E praticamente juntos os meios de comunicação já estampavam os 

culpados e enfatizavam o veredicto. 

Através das reportagens, fica claro que a mídia extrapola sua função de 

apenas informar, e de forma proposital tais veículos começam a manipular os fatos, 

onde acabam por influenciar aqueles que não têm acesso as informações 

verdadeiras. 

Por fim o artigo reafirma que a popularização dos meios de informações como 

a TV e internet, faz com que as notícias cheguem a um grande número de pessoas, 

e muita destas não tem conhecimento técnico suficiente para analisar e ponderar os 

dados e desta forma separar o que verdade e o que é mentira. Os principais alvos 

são os crimes, por causar grande impacto na sociedade e com isso ser veiculado e 

vendido como uma mercadoria. 

Embora a mídia, cumpra sua função de repassar a notícia, apoiada pela 

imprensa livre, algumas agem acima do dever ético, pois ao infringir os direitos 

individuais podem prejudicar uma pessoa, causando um pré-conceito, pré-

julgamento, fazendo de um possível suspeito, um culpado. 
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A imprensa livre contribui com o desenvolvimento de uma sociedade, desde 

que cumpra com sua função, de informar a verdade dos fatos, sem tomar partido, 

sem julgar, sempre visando o bem-estar coletivo e não visando o interesse 

particular, desta forma contribuindo com a verdadeira justiça social. 

No meu ponto de vista, o artigo acima, trouxe uma visão especifica do tema, 

abordou desde a relação da mídia com o direito penal brasileiro até casos concretos, 

onde demonstrou com clareza a influência negativa que a mídia pode trazer. 

Quando cumpre sua função, a mídia pode ajudar no desenvolvimento da sociedade, 

mas quando toma partido, e influencia uma parte com baixo conhecimento técnico 

da sociedade, os meios de comunicação podem prejudicar. 

A liberdade de imprensa jamais pode passar por cima dos direitos individuais, 

ambas devem caminhar juntas.  

 

CAPÍTULO 3.3 – CONSIDERAÇÕES DOS TRABALHOS CORRELATOS 

 

Em ambos os artigos, fica evidente o quanto a influência da mídia, pode 

alterar resultados de sentença de crimes dolosos contra a vida, dado que este tipo 

de crime é julgado por jurados, julgados pelos seus, pessoas que podem estar sobre 

influência da mídia. 

Os tópicos abordados demonstram que nos casos de crimes que tem uma 

maior divulgação nos meios de comunicação, há um desvio na presunção da 

inocência, onde em certos casos, o júri pode estar influenciado e já com um pré-

conceito formado. E assim deixando a imparcialidade de lado. 
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CAPÍTULO 4 – A INFLUENCIA DA MIDIA FRENTE À IMPARCIALIDADE 

DOTRIBUNAL DO JÚRI 

Neste capitulo, serão apontados os critérios que demonstram como o tribunal 

do júri pode ser influenciado pelos veículos midiáticos. Motivando o indivíduo de uma 

maneira equivocada. Para uma melhor compreensão, iremos adentrar e discorrer 

sobre alguns pontos, que farão a conexão dos temas abordados nesse trabalho de 

conclusão de curso.  

 

CAPÍTULO 4.1 – A LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS DO TRIBUNAL DO JURI 

Os crimes dolosos contra a vida são de competência do tribunal do júri, onde 

os acusados são julgados pelo conselho de sentença, que no momento do 

julgamento se vestem dos poderes designados aos magistrados togados. Por todo o 

julgamento, os membros do júri têm a função de julgar, e seu veredicto é soberano, 

protegido pela constituição federal, por assim também caem sobre eles as mesmas 

regras impostas aos juízes, exceto que não julgam com base no artigo 93, IX da CF. 

que diz: 

Art.93. ° 

(...) 

IX-todos Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004) 

 

 Durante o plenário do júri, os jurados têm que buscar respaldo em tudo que 

for apresentado durante o julgamento, e assim por intima convicção tomar a decisão 

e fazer a justiça que tanto a sociedade espera, já que ali são uma pequena parcela 

de representantes do povo, essa convicção de ser intima e livre como diz o artigo 

155 do código de processo penal: 

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
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exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas 

(BRASIL, 2008) 

 

Como NUCCI descreve em seu livro: 

(...) 

A decisão do Tribunal do júri, soberana, é regida pelo princípio da livre 
convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF 
Os jurados simplesmente votam, condenando ou absolvendo, sem qualquer 
fundamentação. É parte do sigilo das votações, outro princípio 
constitucional da própria instituição do júri. Por que motivo, deve-se buscar 
a defesa plena – a mais perfeita dentro das circunstancias concretas. 
Deslizes não devem ser admitidos. (NUCCI, 2012, p.30) 

 

A intima convicção é o que está dentro da pessoa, é o seu íntimo 

convencimento. Com a liberdade da consciência tranquila os jurados do tribunal do 

júri chegam a uma decisão, sem a necessidade de fundamentá-la. 

O ser humano não é uma máquina onde, pode se apagar arquivos, 

reprogramar seus atos, então é improvável que os membros do júri, se desprendam 

de conceitos pessoais, ideologias, ou de influencias que foram postas 

incessantemente em sua mente. E que julguem apenas no que lhes é apresentado 

no plenário do júri. 

Em seguimento despiremos o quão considerável é a influência externa 

provinda de meios de comunicação, presente nos jurados, e dessa forma, 

indiretamente acabando por conduzir a intima convicção. 

 

CAPÍTULO 4.2 – A INFLUENCIA DA MIDIA DESEQUILIBRANDO A LIVRE 

CONVICÇÃO NO CONSELHO DE SENTENÇA 

 

E se passam todas as fases do tribunal do júri, é chegada à hora da votação 
dos quesitos, o conselho de sentença, deve se abdicar de todo o pré-conceito, 
valores, crenças, influencias externas, e decidir com base no que foi apresentado no 
plenário do júri, decidirão o destino de um homem, decidirão o destino de um dos 
seus.  
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Somos por natureza seres influenciáveis, seres dotados de emoções, como 
colocar tudo de lado e agir apenas com a razão, são ínfimas as chances de isso 
acontecer. 

Na TV programas sensacionalistas em busca de audiência, utilizam do poder 
da mídia e criam opiniões que acabam por se massificar, a população acaba por 
entender como verdade, e em seu íntimo quer que ocorra a justiça, querem que o 
acusado ou suspeito já pague pelo crime, suspeito esse que já foi condenado pela 
mídia, os apresentadores utilizam da emoção para sensibilizar os telespectadores, 
usam de palavras duras, tem desempenho teatral, tudo para entreter sua audiência, 
e com ela gerar lucros, a notícia, agora é um produto, e sua veracidade não chega 
ser o fator mais importante para essas empresas, cansamos de ver notas de 
retratação por erros em matérias, o que importa é o impacto que causa o que 
importa é a audiência que chega. 

No rádio, as situações são semelhantes, programas policiais feitos por 
pessoas que na maioria das vezes não possui instrução jurídica, inflam a população 
de revolta, descrevendo casos e apontando a impunidade, e o brasileiro já cansado 
de casos onde não tiveram punições, acredita no que é dito, e também faz um 
julgamento precipitado, antes mesmo de haver provas materiais de autoria. Em 
casos mais graves há linchamentos e mortes, muito através da influência que a 
mídia trás.  

A internet, uma importantíssima ferramenta para a sociedade hoje, também 
explora esse tipo de notícia, hoje uma falsa notícia, pode se espalhar pelo país em 
questão de minutos, devido ao grande número de pessoas conectadas nos vários 
sites e aplicativos disponíveis. Essas informações chegam como se fosse verídica, e 
com imagens, sons, vídeos, alguns tão bem feitos e produzidos que às vezes fica 
difícil de distinguir o que é falso e o que é real. 

Tudo o exposto acima, influencia a pessoa, sua intima convicção está ligada 
com quem você é e acredita, e ao absorver a notícia, ela fará parte de você, a 
revolta pela impunidade, a falsa imagem veiculada em seu celular. Tudo dependerá 
da astucia de diferenciar se é real. E se intimamente estiver condenado um suposto 
acusado de um crime, e o querer vê-lo punido devido ao grande impacto que um 
crime cruel causou em sua mente, se for escolhido para o conselho de sentença, 
estará influenciado, não haverá a presunção da inocência, a todo o momento a 
defesa terá que esforçar para mudar seu íntimo, a imparcialidade estará prejudicada. 

Esse desequilíbrio deve ser reduzido, a de se encontrar maneiras, para que 
ocorra um julgamento justo, onde essa influência externa cause menos danos, na 
sequência, seráapontado temas que podem reduzir essa desvantagem. 
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CAPÍTULO 4.3 – REDUZINDO AS DESVANTAGENS TRAZIDAS PELA 

INFLUENCIA DA MÍDIA 

 

Tentando minimizar os efeitos das influencias da mídia no tribunal do júri, 

poderíamos utilizar um instituto do direito processual penal que se chama 

Desaforamento, onde um julgamento de competência do tribunal do júri, ou seja, 

decorrente de crimes dolosos contra vida, podem deixar o foro em que está sendo 

realizado e conduzido o processo, e ser enviado para outro foro. O desaforamento e 

suas hipóteses de aplicabilidade estão previstos no código de processo penal em 

seus artigos 427 e 428: 

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida 
sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o 
Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante 
ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá 
determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma 
região, onde não existem aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. 
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do 
comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte 
contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) 
meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. (Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

 

Em casos onde, a exploração midiática atingir principalmente um determinado 

local especifico, o desaforamento seria uma solução, retirar o processo de um foro, 

onde os membros do júri podem estar influenciados pela mídia, devido à 

repercussão regional, e levar o processo para outro foro, onde o conselho de 

sentença teria uma probabilidade maior de ser imparcial, de não estar envolvido com 

os fatos do caso, e não ter uma opinião formada antes mesmo do julgamento. 

Uma das hipóteses do propósito do desaforamento seria obter uma 

imparcialidade do júri, no que diz respeito, Guilherme de Souza NUCCI reafirma: 

O desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, porque é medida 
excepcional, prevista em lei, é válida, ademais, genericamente, para todos 
os réus (art.427, caput, CPP). Aliás, sendo o referido princípio uma garantia 
à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta, com justeza, a 
sustentar essa imparcialidade, bem como garantir outros importantes 
direitos constitucionais (como a integridade física do réu e a celeridade no 
julgamento). (NUCCI, 2012, p.135) 
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O desaforamento seria uma medida que poderia reduzir a influência da mídia, 

sempre que a defesa e ou juiz entender que a exposição do caso na mídia 

ultrapassou a linha de apenas informar, e passaram a julgar induzir a população 

através de opiniões veiculadas pelos veículos informativos, à mudança de foro se 

tornaria uma solução inteligente. 

Ao redor do mundo, em termos de legislação comparada, vemos algumas 

medidas que a meu ver, trariam uma maior segurança jurídica, em relação às 

influencias dos meios de comunicação. 

No sistema jurídico americano, por exemplo, tem a possibilidade de as partes 

conhecerem os jurados de antemão, fazer perguntas sobre temas diversos, analisar 

suas crenças, posicionamentos, pré-conceitos, daí então decidir se aceita ou recusa 

o jurado. Em seu livro Tribunal do Júri, NUCCI explica: 

A formação do conselho de sentença é precedida do procedimento 
denominado voirdire, que significa a possibilidade de as partes fazerem 
perguntas aos jurados, sobre temas variados, de modo a conhecer, de 
antemão, seus posicionamentos interiores, podendo então recusá-lo. Há 
recusas peremptórias (challengewithout cause), que são limitadas, embora 
o juiz presidente possa permitir um número bem maior de recusas, de 
acordo com seu critério. (NUCCI, 2012, p.57) 

 

Ao conhecer previamente, um jurado, fazendo perguntas ao mesmo, é uma 

maneira perspicaz de constatar o quanto o jurado possa estar influenciado pelas 

informações veiculadas pela mídia, e por consequência, decidir seseria deixado de 

fora do conselho de sentença, ou não, preservando a imparcialidade do julgamento. 

Outro sistema jurídico que adota um meio que diminui a probabilidade de 

influencias externa seria o de Portugal. No qual o tribunal do júri é composto por 

juízes e jurados. E na sala secreta ambos, tanto os juízes togados, quanto os 

jurados tem a possibilidade de conversarem entre si, e falar o porquê de seu voto, há 

um diálogo entre todos. NUCCI diz: 

O tribunal do júri é composto por três juízes e quatro jurados efetivos 
(havendo quatro suplentes, para o caso de os efetivos não poderem 
prosseguir), sob a presidência de um dos magistrados togados. Decidem 
por maioria de votos e a deliberação ocorre em sala secreta, embora sem o 
sigilo do voto. Ao contrário, os juízes togados e leigos conversam entre si e 
expõe as razões que os levam a votar num ou noutro sentido, até chegarem 
ao momento da votação, que se dá na seguinte ordem: primeiro votam os 
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jurados, por ordem crescente de idade; depois, os juízes, a começar, pelo 
de menor antiguidade de serviço. Por último, vota o presidente (art.364,4 e 
5, do CPP). (NUCCI, 2012, p.59)  

 

A discussão, entre leigos e magistrados é benéfica, antes de uma decisão tão 

seria que irá mudar a vida de um ser humano, poderia retrair determinadas 

influencias, pois muitas vezes os impactos trazidos pelos meios de comunicação, 

são inseridos num contexto pessoal de forma emocional, e a razão, pode se 

sobressair, ou ao menos diminuir seus efeitos.  

Desta forma, há que se encontrarem meios que minimizem os efeitos 

negativos, que a influência da mídia traz aos crimes de competência do tribunal do 

júri, a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas o princípio da 

presunção da inocênciatambém é, assim sendo, se a informação ultrapassar o limite 

de apenas informar, deve o poder legislativo e judiciário encontrar meios de garantir 

a imparcialidade do júri. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho pontuou em seu conteúdo a influência que a mídia causa 

em julgamentos de crimes de competência do tribunal do júri, no primeiro capítulo, 

versamos sobre o tribunal do júri, expondo seu conceito histórico, da origem há os 

dias atuais no Brasil, expomos sua estrutura no direito brasileiro e também 

retratamos os jurados, e suas premissas. No segundo capitulo falamos sobre a mídia 

e o direito penal brasileiro, onde foramlevantados os temas da presunção da 

inocência, a liberdade de expressão e foramrelatados dois casos concretos onde a 

mídia esteve intimamente ligada. No terceiro capitulo, foram apresentados dois 

artigos correlatos ao tema que reforçam os argumentos apresentados neste 

trabalho. O quarto capítulo se aprofunda na influência da mídia frente à 

imparcialidade do tribunal do júri, onde essas influências interferem na livre 

convicção dos jurados. Por fim, ainda no quarto capitulo, foram externados alguns 

pontos que podem diminuir essa desvantagem trazida pela influência externa que o 

os veículos midiáticos acarretam no tribunal do júri.  

No decorrer do trabalho foram encontradas inúmeras dificuldades, desde 

encontrar bibliografias adequadas ao tema, quanto encontrar autores que 

abordassem a conexão mídia e tribunal do júri da forma que presumo. Houve 

hesitação de minha parte também em apontar possíveis falhas em um instituto tão 

tradicional e histórico que é o tribunal do júri, embora tenha enfatizado que esses 

hiatos foram causados, devido ao grande avanço tecnológico das últimas décadas. 

Por meio das respostas que este trabalho trouxe, acabam por surgir novas 

perguntas. Perguntas estas que podem ser exploradas em trabalhos futuros, como a 

diferença de velocidade que caminham a sociedade e os meios de comunicação 

comparada com nossa legislação vigente, entendo que a mesma não esteja 

realmente apta a punir com veemência os tipos de crimes que vemos hoje. Um 

trabalho de legislações comparadas também seria benéfico, trazer formas diferentes 

de aplicações do direito, novas medidas para conduzir um julgamento, um debate 

confrontando meios de julgar de diferentes partes do mundo seria proveitoso. 

Assim sendo, ao final desse trabalho, constatamos que embora devêssemos 

sempre lutar pela liberdade de expressão, ser contra a qualquer tipo de censura, não 
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podemos ultrapassar o limite do que nos é de direito, julgar e sentenciar não é uma 

função dos meios de comunicação, sua missão é apenas transmitir as informações. 

A mídia, quando toma para si os deveres do poder judiciário, e apontam culpados, 

criam hipóteses, fazem reconstituições, acabam por influenciar parte de sua 

audiência, e se tratando de crimes dolosos contra a vida, essa influência, pode 

causar grandes danos ao processo e a quem se defende, sendo que o suspeito 

poderá ser julgado em um tribunal do júri, por seus semelhantes. Entendo que tal 

influência da mídia fere o princípio da presunção da inocência, fazendo que o 

suspeito ou acusado seja tratado como culpado antes mesmo de ser sentenciado, e 

entra em julgamento, perante o conselho de sentença tendo de reverter à situação, 

pois os membros do júri, talvez possam estar influenciados, e seu íntimo 

convencimento esteja habituado a ver o acusado como culpado. 
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