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RESUMO 

 

A instituição do Tribunal do Júri representa na sociedade atual, um meio de 
julgamento que leva em consideração não somente o que consta dos autos, mas 
também a veiculação que o respectivo crime teve através dos meios de 
comunicação. Isso se faz ainda mais presente em relação aos crimes cometidos de 
forma brutal e levando em consideração a condição da vítima, que tornam-se 
ferramentas de especulação exploradas pela imprensa. Vale ressaltar que o 
procedimento é alvo de críticas, pois além do julgamento ser realizado por pessoas 
desprovidas de conhecimento técnico, e por conta disso, mais influenciáveis, suas 
decisões não necessitam de qualquer fundamentação, o que torna mais vulnerável a 
tais críticas sobre essa liberalidade. Levando-se em consideração essas 
peculiaridades, é aberto espaço para que a mídia exerça seu poder de persuasão, 
colocando em risco o devido processo legal e a presunção de inocência. Este 
trabalho, visa portanto, trazer o procedimento do júri e as falhas que ocorrem no 
tribunal popular, bem como fazer uma breve reflexão quanto à sua aplicabilidade 
apontando situações que possuem o condão de minimizar as influências externas 
sofridas nesta instituição e consequentemente as injustiças praticadas por conta 
desta influência.  
 

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Liberdade de imprensa. Mídia. Caso de grande 
repercussão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The institution of the Court of the jury represents in current society, a means of 
judgment that takes into account not only the ones listed in the court, but also for 
their crime has had through the media. This is even more present in relation to 
crimes committed in a brutal and taking into account the condition of the victim, which 
become tools of speculation exploited by the press. t is worth mentioning that the 
procedure is subject to criticism, since in addition to the trial be conducted by people 
without technical knowledge, and on account of this, more influenced, their decisions 
do not require any reasoning, which makes it more vulnerable to such criticisms 
about this largess. Taking into consideration these peculiarities, is open space for the 
media to exert his power of persuasion, putting at risk the due legal process and the 
presumption of innocence. This work aims at therefore, bring the procedure of the 
jury and the failures that occur in the people's court, as well as making a brief 
reflection as to their applicability pointing out situations that have the power to 
minimize the external influences experienced in this institution and consequently the 
injustices committed by this influence. 

 

Keywords: Court Trial. Freedom of the press. Media. In case of great impact. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................. 05 
  
CAPITULO 1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI  
E A LIBERDADE DE IMRENSA........................................................................ 07 
1.1 Do Direito à Vida....................................................................................... 07 
1.2 Da Dignidade da Pessoa Humana............................................................ 08 
1.3 Da Presunção de Inocência...................................................................... 09 
1.4 Do Tribunal do Júri - Conceito................................................................... 10 
1.5 Origem Histórica........................................................................................ 10 
1.6 Princípios do Tribunal do Júri...................................................................... 12 
1.7 Da Liberdade de Expressão e Informação.................................................. 15 
1.8 Da Liberdade de Imprensa.......................................................................... 16 
1.9 Liberdade de Imprensa e Presunção da Inocência – conflitos e embates 17
  
CAPITULO 2. ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS............................. 19 
2.1 Artigo Correlato 1 - “O Tribunal do Júri e o poder de influência da  mídia  
contemporânea nos casos de crimes de homicídio: Reflexões para pensar 
políticas públicas de garantias de imparcialidade dos jurados”.......................  19 
2.2 Artigo Correlato 2 - “A (Má) Influência da Mídia nas Decisões pelo Tribunal  
do Júri”.............................................................................................................   26 
  
CAPÍTULO 3. PROCEDIMENTO DO JÚRI, SUAS FASES E A INFLUÊNCIA  
DA MÍDIA ......................................................................................................... 31 
3.1 Procedimentos e Fases do Tribunal do Júri...............................................  31 
3.2 Desaforamento e Reaforamento................................................................ 37 
3.3 A Influência da Mídia no Tribunal do Júri...................................................  38 
3.4 A Influência da Mídia nas Decisões dos Membros do Tribunal do Júri .....  42 
3.5 O caso Isabela Nardoni..............................................................................  48 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................ 53 
  
REFERÊNCIAS..............................................................................................    55 

 



5 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abordou a relação entre a mídia e as decisões do 

Tribunal do Júri.  

O Tribunal do Júri é uma das instituições jurídicas mais respeitadas e ao  

longo da história, com pequenas diferenciações, conserva, porém o sistema 

semelhante, onde juízes togados e leigos unem-se para julgarem questões de maior 

gravidade ou de grande repercussão social. 

Todos os cidadãos são detentores de um rol bastante amplo de direitos e 

garantias fundamentais, coletivos e individuais, garantidos pela Constituição Federal 

e dentre eles, está o direito de, no caso de crimes contra a vida, ser julgado pelo 

Tribunal do Júri; o direito do devido processo legal, da liberdade de imprensa, entre 

outros. 

Justifica-se a escolha do tema pelos inúmeros casos em que se observa  que 

a mídia exerceu uma influência decisiva sobre os membros do Tribunal do Júri e 

associado ao fato de os jurados serem leigos, determinando então  os resultados do 

julgamento. Verifica-se, em especial nos últimos anos, que a mídia televisada tem 

tido uma influência significativa também sobre a opinião pública, já que as 

informações passaram a ser divulgadas de forma rápida e intensa e ainda pelo fato 

de em 99% das residências existir um aparelho de televisão e grande parte deles 

possuírem acesso a Internet. Apesar desses avanços, porém, nem sempre a notícia 

chega ao destinatário, com o devido teor de veracidade.  

O Tribunal do Júri pode manter-se imparcial diante da influência midiática? 

Esta foi a questão problematizadora em torno da qual este estudo se estruturou.  

O objetivo do presente trabalho foi analisar a influência da mídia nas decisões 

dos membros do Tribunal do Júri, em especial no que diz respeito à formação do 

juízo de valor nos casos que provocam maior comoção social.  

Isso tem se verificado com maior frequência nos casos de homicídios 

cometidos de forma brutal, que despertam na população maior interesse, sendo 

também o crime mais divulgado pelos veículos de comunicação social, como meio 

de informação e principal formadores de opinião.  

Tal situação está relacionado ao fato de que no meio social nem todas as 

pessoas tem capacidade crítica de refletir sobre o que recebe dos meios de 

comunicação. Assim, a maioria, confirma e acata a versão divulgada pela mídia 
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como sendo a verdadeira e irrefutável. Com isso, a distorção da verdade acaba por 

gerar sentimentos de vingança, que é confundida assim com justiça.  

Não se tem a pretensão, de forma alguma, de vedar o trabalho e direito 

constitucional da imprensa de noticiar as ocorrências criminosas, mas de propor 

mecanismos para que esta informação chegue ao cidadão de forma imparcial, de 

modo a não influenciar o posicionamento do indivíduo que integra o Conselho de 

Sentença e que em geral é leigo no que está sendo tratado.  

Para efetivar um julgamento justo em face do réu, propõem-se maneiras de 

minimizar a influência daqueles que terão a prerrogativa de proferir a sentença, não 

se deixando influenciar, enquanto pessoas inseridas na sociedade, por posturas 

positivas ou negativas sobre o fato criminoso, incutidas através de informações na 

maioria das vezes, jogadas no ar, pura e simplesmente com a intenção de obter 

aumento de audiência.  

Necessário se faz, para tanto, o estudo dos princípios constitucionais 

norteadores desta instituição, bem como conhecer melhor a origem do Tribunal do 

Júri.  

Neste contexto, foi abordada a mídia, em especial a sensacionalista; a 

garantia constitucional da liberdade de informação; as consequências negativas da 

atuação indevida da mídia, ressaltando-se seu papel de formador de opiniões e 

ainda a manipulação da informação e consequentemente da opinião pública.  

No que se refere à metodologia, este trabalho será desenvolvido com base na 

pesquisa bibliográfica, já que buscará explicar o problema a partir de referências 

teóricas publicadas em livros, sites, artigos e revistas científicas, bem como a 

revisão da literatura através da análise de trabalhos correlatos que sustentarão o 

tema abordado. 

. 
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CAPÍTULO 1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI E A 

LIBERDADE DE IMPRENSA  

 

A Constituição Federal como norma mais importante do ordenamento jurídico, 

tem a prerrogativa de fazer com que todas as demais normas estejam de acordo 

com seus princípios e fundamentos, conforme entendimento de Coelho (2007). 

Assim, qualquer norma ou ato jurídico somente tem validade se estiver de acordo 

com a norma máxima e, a isso chamamos de Supremacia da Constituição.  

A Constituição federal reconhece a instituição do júri. Conforme o Artigo 5º, 

inciso XXXVIII da Carta Magna, “com a organização que lhe der a lei, assegurados: 

(a) plenitude de defesa; (b) o sigilo das votações; (c) soberania dos veredictos; (d) 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (BRASIL, 1988).  

De acordo com o artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal (1941) “a 

instituição do Júri tem a função de julgar, originariamente, crimes dolosos, tentados 

ou consumados contra a vida e aqueles à eles conexos ou continentes”.  

Assim, tem-se o processo penal constitucional, respeitadas as normas de 

Direito Penal e Direito Processual Penal, deve observar os princípios ressaltados na 

Carta Magna.  

 

1.1 Do direito à vida 
  

Constitucionalmente, é assegurado a todos o Direito à vida, sendo inaceitável 

qualquer modo de interrupção da vida, senão aquela de maneira espontânea, ou 

melhor, a interrupção da vida pelo modo natural (LENZA, 2012).  

Como assevera Diniz (2009, p.32), o direito à vida  

 

(...) por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais direitos 
da personalidade. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, 
caput, assegura a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, a 
integralidade existencial, consequentemente, a vida é bem jurídico 
tutelado como direito fundamental básico desde a concepção, 
momento específico, comprovado cientificamente, da formação da 
pessoa. Se assim é, a vida humana deve ser protegida contra tudo e 
contra todos, pois é objeto de direito da personalidade. O respeito a 
ela e aos demais bens ou direitos correlatos decorre de um dever 
absoluto “erga omnes”, por sua própria natureza, ao qual a ninguém 
é lícito desobedecer.” 
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Da mesma maneira que a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLVII, 

alínea a, veda a pena de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada, 

também o Código Penal trata com maior severidade, aquele que atenta contra a 

vida, preceituando como condutas criminosas o homicídio, o aborto, entre outros 

crimes. Essa proteção se dá, pelo fato da vida ser reconhecido como o direito mais 

valioso assegurado ao ser humano, devendo este ser protegido juridicamente, da 

forma mais equânime possível.  

 

A Constituição protege a vida de forma geral, não só a extrauterina 
como também a intrauterina. Corolário da proteção que o 
ordenamento jurídico brasileiro concede à vida intrauterina é a 
prática de aborto, somente permitindo o aborto terapêutico como 
meio de salvar s vida da gestante, ou o aborto humanitário, no caso 
de gravidez resultante de estupro (CÓDIGO PENAL, apud PAULO; 
ALEXANDRINO, 2013, p. 120). 

  

Assim, o direito à vida, garantido constitucionalmente, não se resume ao mero 

direito de sobrevivência física, levando-se em conta que o Brasil ainda tem como 

preceito fundamental a dignidade da pessoa humana. O direito fundamental em 

apreço engloba tanto o direito a uma existência digna no aspecto espiritual quanto 

no aspecto material, ou seja, condições mínimas de sobrevivência com dignidade.  

 

1.2 Da Dignidade da Pessoa Humana 
  

 Por se tratar de um conceito extremamente abrangente, existe uma enorme 

dificuldade em se formular uma definição jurídica que possa abranger todo o seu 

significado, visto que este princípio veio se desenvolvendo no decorrer da história 

chegando hodiernamente como um valor supremo, que preexistiu ao homem, sendo 

possível afirmar que nunca houve uma época em que o homem estivesse separado 

de sua dignidade.  

A dignidade está intrinsecamente atrelada a valores morais da sociedade, ou 

seja, para que o cidadão tenha dignidade, deve gozar de direitos básicos 

fundamentais, que sejam suficientes para suprir suas necessidades, e de forma que 

o torne incluído na grande maioria da população, para que assim, tenha uma vida 

digna. 

No entendimento de Nunes (2007, p. 46)  
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Não se vai aqui discutir se o ser humano é naturalmente bom ou 
mau. Nem vai refletir conceitos variáveis do decorrer da história, pois, 
se assim fosse, estar-lhe-ia permitindo toda sorte de manipulações 
capazes de colocar o valor da dignidade num relativismo destrutivo 
de si mesmo. E conforme colocamos desde o início, a dignidade é 
garantida por um princípio. Logo, é absoluta, plena, não pode sofrer 
arranhões nem ser vítima de argumentos que a coloquem num 
relativismo.   

  

Constata-se desta forma, que indistintamente, todos têm sua dignidade 

garantida, já que foi elevada a status de princípio constitucional e direito absoluto, 

não podendo de qualquer forma ser relativizado.  

No entanto, nem sempre referido princípio é respeitado pela sociedade em 

geral, que ao mesmo tempo em que clama por vê-lo concretizado, por outro lado, 

deixa de observá-lo quando se trata do direito do próximo.  

Considera-se então que a dignidade da pessoa humana pode ser entendida 

como um respeito recíproco entre seu semelhante e si mesmo, para que desta 

forma, mantenha-se uma convivência social digna entre todos componentes de uma 

mesma sociedade. 

 

1.3 Da Presunção de Inocência 
 

O artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988 prevê que “ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória”. 

Segundo Távora (2013) durante a persecução as medidas cautelares exigem 

cuidado redobrado.  

  

Quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, busca e apreensão 
domiciliar, ou a própria exposição da figura do indiciado ou réu na 
imprensa através da apresentação da imagem ou de informações 
conseguidas no esforço investigatório podem causar prejuízos 
irreversíveis à sua figura (TÁVORA, 2013, p. 53).  

 

O princípio da presunção de inocência consagra, portanto, a máxima de que 

“todos são inocentes até que se prove o contrário”, ou seja, para que se comprove a 

prática de um delito, deve-se provar a autoria, bem como a existência do fato 

criminoso. Sem que haja esses requisitos mínimos, cabe à justiça julgar 

improcedente a ação penal.  
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A insuficiência de provas traz a baila outro princípio do processo penal que 

deve ser sempre observado, qual seja, o princípio do in dúbio pro reo, segundo o 

qual, caso haja dúvida quanto à inocência do acusado, deve-se absolvê-lo, fazendo 

prevalecer o equilíbrio o direito do Estado de punir e o estado de liberdade ou status 

libertatis do acusado. Cabe então à acusação o ônus da prova.  

Desta feita, é pacífico o entendimento de que ninguém pode ser condenado 

sem que sejam apresentadas provas suficientes que confirmem a culpa, 

confirmando o ditado popular segundo o qual “é muito melhor um culpado livre do 

que um inocente preso”.  

 

1.4 Do Tribunal do Júri – Conceito 
 

Como informa Ferreira (2011, p. 1) “a palavra Júri é de origem latina, jurare 

que significa fazer juramento. Refere-se, assim, ao juramento prestado pelos 

integrantes do Conselho de Sentença”. Desde as antigas civilizações, o Júri, já tinha 

como prerrogativa proceder ao julgamento dos seus pares.  

Tourinho Filho (2009, p. 119) ressalta que “o tribunal do júri é um órgão 

colegiado, heterogêneo e temporário. Compõe-se de um juiz de direito, que é seu 

presidente, e vinte e cinco jurados que se sortearão dentre os alistados, sete dos 

quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento”. 

Para a participação como jurado é necessário que o cidadão seja de notória 

idoneidade e maior de 18 anos de idade. O requisito do cidadão ser “de notória 

idoneidade” expressa uma crença valorativa e ideológica já que diante da 

possibilidade de compor o Conselho de Sentença, passará antes por uma avaliação  

de acordo com um padrão de normalidade social vigente, e este padrão terá 

consequências no âmbito da apreciação dos jurados sobre o acusado em Plenário.  

 

1.5 Origem Histórica  
 

A origem do Tribunal do Júri ainda nos dias de hoje provoca discussão pelas 

posições divergentes. Muitos estudiosos atribuem sua origem ao Tribunal Popular 

criado na Inglaterra, enquanto outros argumentam que essa instituição já seria 

conhecida por outros povos da Antiguidade, porém com outra constituição.  
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Como elucida Tourinho Filho (2009, p.113), a origem do Tribunal do Júri “tem 

antecedentes bem remotos: os judices jurati, dos romanos, os dikatuas gregos e os 

centeni comitês, dos germanos”.  

Parte da doutrina defende que o Tribunal do Júri originou-se em Roma e na 

Grécia, quando os acusados eram julgados pelas divindades daquelas culturas. Já 

outros estudiosos afirmam ter a instituição surgida em civilizações como a chinesa, 

hindu. Assim, são inúmeras as suposições e discussões que permeiam o surgimento 

de referida instituição, cada qual defendida por diferentes doutrinadores.  

Cintra (2013, p. 3) informa que “o júri, no formato atualmente existente no 

ordenamento jurídico brasileiro, foi criado na Inglaterra, como forma de abolição das 

ordálias, no século XII”.  

 

O art. 48 da Magna Carta, editada em 1215, dispunha que “ninguém 
poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e 
liberdade, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo 
as leis do país” (CINTRA, 2013, p. 3).  

 

Os precedentes do Tribunal do Júri, no Brasil datam de 1822, onde somente 

regulamentava os crimes de imprensa. Somente com a Constituição de 1824, o 

julgamento pelo júri estendeu-se para o âmbito cível e alguns crimes, destacando-se 

os crimes contra a vida.  

Em 1832 é promulgado o Código de Processo Criminal e a partir disso as 

infrações penais, em grande parte, começou a ser julgada pelo Tribunal do Júri. Na 

Constituição Republicana, o Tribunal do Júri foi garantido como um direito.  

Na Constituição de 1946, o júri, depois de ter sido anteriormente excluído do 

contexto constitucional, passa a elencar o rol de direitos e garantias individuais, 

tendo como competência apenas os crimes dolosos contra a vida.  

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, reconhece em seu artigo 5º, 

inciso XXXVIII, o júri enquanto instituição, assim como os princípios que norteiam 

sua atuação.  
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1.6 Princípios do Tribunal do Júri 

 

1.6.1 Plenitude de defesa 

 

 A plenitude de defesa pode ser entendida não somente como um princípio, 

mas também como uma garantia fundamental, consagrando a entre a defesa técnica 

e a autodefesa, esta última facultativa e exercida pelo próprio acusado, que pode 

tanto apresentar sua versão dos fatos quanto quedar-se silente. Já a primeira, por 

ser técnica é também obrigatória e será desenvolvida por um profissional habilitado, 

advogado ou defensor público.  

  

(...) no Tribunal do Júri, onde as decisões são tomadas pela íntima 
convicção dos jurados, pessoas leigas, sem qualquer 
fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e a 
concentração da produção de provas, bem como a identidade física 
do juiz, torna-se indispensável que a defesa atue de modo completo 
e perfeito- logicamente dentro das limitações impostas pela natureza 
humana (NUCCI, 2009. p. 740). 

  

Pode-se dizer, portanto, que a plenitude de defesa do Tribunal de Júri não se 

confunde com o princípio da ampla defesa no âmbito do processo penal, visto que 

no júri, o julgamento será realizado por jurados sem conhecimentos técnicos ou 

jurídicos, exigindo assim da defesa, que seja exercida de forma mais ampla, 

cuidadosa e eficiente de modo a demonstrar de forma clara aos jurados o propósito 

a que se destina. Muito embora não possuam o conhecimento técnico, serão os 

jurados que ao final, proferirão a sentença. Para alguns doutrinadores, a plenitude 

de defesa, excede a ampla defesa, dirigida aos juízes togados, dando direito aos 

jurados que possam acolher teses, ainda que não juridicamente perfeitas, já que, 

todavia, não precisam fundamentar suas convicções. Assim, o Tribunal do Júri, pela 

plenitude de defesa, em favor do réu, pode acolher como já consignado, qualquer 

tese, mesmo que não juridicamente perfeita.  
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1.6.2 Sigilo das votações 

  

Elencado na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “b”, 

diz repeito não somente ao voto dos jurados, mas também ao local em que ocorrem 

as votações. Segundo o dispositivo, as votações do júri devem sempre acontecer 

em sala especial, na qual devem estar presentes apenas as pessoas indispensáveis 

ao fato, quais sejam, juiz, jurados, membro do Ministério Público, advogados e 

auxiliares da justiça.  

Este princípio tem o escopo de evitar qualquer intimidação dos jurados e 

assegurar uma maior proteção àqueles que irão julgar o réu, garantindo a estes, 

maior autonomia e confiança nas suas decisões.  

Nas colocações de Távora (2013, p. 756) “em síntese, não mais haverá 

unanimidade, na expectativa que indiretamente o sigilo não seja quebrado, de sorte 

a evitar-se qualquer tipo de pressão ou ingerência na atividade dos juízes do povo”. 

Dada sua importância, este princípio está previsto ainda no artigo 483, 

parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal, prevendo que a votação será 

encerrada se houver mais de três votos negativos ou positivos dos quesitos 

referentes aos incisos I e II do mesmo artigo.  

 

1.6.3 Soberania dos veredictos 
  

De certa forma, o princípio da soberania dos veredictos está intrinsecamente 

ligado à sistemática do Tribunal do Júri, ou seja, atinge o julgamento dos fatos, já 

que aos jurados compete julgar os fatos e ao juiz aplicar o Direito. Vale dizer que, 

conforme estabelece o Artigo 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, uma 

vez proferida a decisão não pode ser reformada pelo juiz togado, quanto ao mérito. 

O réu que se achar prejudicado pela sentença proferida pelos jurados, poderá 

recorrer valendo-se do recurso de Apelação. No entanto, ao julgar referido recurso, 

ao Tribunal de Justiça, caberá tão somente, verificar se a decisão que condenou o 

réu contraria as provas dos autos da ação penal. E sendo constatada tal 

contrariedade, não poderá o Tribunal reformar a decisão, restando apenas remeter o 

caso em voga, a julgamento por um novo Conselho de Sentença (TÁVORA; 

ALENCAR, 2010).  
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Ainda, em caso de novo julgamento, o júri entenda igualmente ao primeiro, 

não caberá mais recurso de apelação, sendo cabível apenas a ação de revisão 

criminal, sendo este entendimento unânime da doutrina, perfazendo, neste caso, a 

soberania dos veredictos.  

Por tais razões, pode-se dizer que o princípio da soberania dos veredictos, 

em tese, não deveria ser absoluto, já que as decisões por serem proferidas por 

leigos, não possuem o necessário embasamento técnico. Além disso, essas 

mesmas decisões, mesmo sendo injustas, não podem ser reformuladas por aqueles 

que detêm o conhecimento. 

 

1.6.4 Competência mínima para os crimes dolosos contra a vida  

  

Todos os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, elencados 

no Título I, Capítulo I, da Parte Especial do Código de Processo Penal, são de 

competência do Tribunal popular do Júri, sendo excluído apenas o artigo 128 deste 

capítulo. Compete-lhe ainda, julgar os crimes conexos ou continentes aos crimes de 

sua competência, por força do artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal.  

Com efeito, destaca-se que os crimes dolosos contra a vida são: homicídio 

simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, induzimento, instigação ou 

auxílio a suicídio; infanticídio e todas as formas de aborto, com exceção do aborto 

necessário e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro.  

Embora todos os crimes mencionados acima sejam de competência do júri, 

terá enfoque neste trabalho, os crimes de homicídio, os quais causam uma maior 

comoção social e, por conseguinte uma maior divulgação e influência dos meios de 

comunicação, que buscam a qualquer custo aumentar sua audiência e dar 

visibilidade a um fato, mesmo que este ainda não esteja totalmente esclarecido, 

fazendo com que a sociedade, tire suas próprias conclusões a respeito, constituindo-

a como o próprio juiz da causa. Essa competência é mínima constitucional, podendo 

ser acrescida de outros tipos de crimes que não dolosos contra a vida por emenda, 

entretanto, essa competência mínima, nunca poderá ser extinta.  

Por fim, o júri se divide em duas fases distintas: a do jus accusatinis que vai 

do recebimento da denúncia até a pronúncia e o jus causae, que vai dos 

requerimentos do art. 422 do Código de Processo Penal até o julgamento efetivo do 

mérito em plenário, encerrando-se a segunda fase com o art. 497, relativo à 
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confecção da ata do julgamento, resumindo-se todos os atos acontecidos e 

resolvidos em plenário.  

 
1.7 Da Liberdade de Expressão e Informação 

   

O direito de expressão assegurado constitucionalmente, no artigo 5º, inciso 

IX, permite às pessoas exteriorizar seu pensamento da forma que desejar desde que 

não prejudique o direito de outrem, podendo ser feito por meio da música, de 

imagens, da fala dentre outros meios.  

O direito de informação constitui, portanto, uma das bases do Estado 

Democrático de Direito e visa concretizar a cidadania, já que a liberdade de opinião 

é direito fundamento de qualquer cidadão, que pode ser exercido a qualquer tempo 

sobre qualquer fato atual ou histórico. 

Embora esse direito seja conferido ao cidadão, deve ser exercido de forma 

ponderada, visto que ao ser manifestado, pode vir de encontro com direitos 

fundamentais de outras pessoas, visto que suas consequências não reflete apenas 

em quem transmite a informação, mas também em quem a recebe. De outra banda, 

também é resguardado o direito daquele que tem a necessidade de obter 

informações.  

 

O direito de informar consiste na prerrogativa de transmitir 
informações pelos meios de comunicação (exemplo:direito a um 
horário no rádio ou televisão). A Constituição brasileira reconhece 
esse direito em seu artigo 220, caput, quando estatui que a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerá 
qualquer restrição (CUNHA JUNIOR, 2008, p. 649). 

 

Constata-se, portanto, que o direito de informar está ligado aos meios de 

comunicação, que tem o dever de transmitir os acontecimentos e notícias à 

sociedade de forma imparcial. 

Já o direito de se informar, se materializa na opção que todo cidadão possui 

de buscar a informação sem qualquer tipo de impedimento, conforme garante a 

Constituição Federal em seu artigo 220, caput.  

Soares (2013) adverte, porém que a liberdade de expressão não é absoluto, 

devendo ser sempre ponderada, quando confrontada com outros princípios e direitos 

constitucionais fundamentais. Isso signifique que sua relevância para a promoção da 

cidadania não deve extirpar outros direitos constitucionais. 
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Vale ressaltar, porém, que esse direito pode sofrer limitação quando os 

assuntos a que se busca acesso, envolvam a segurança da sociedade e do Estado, 

pertinentes exclusivamente à vida privada e à intimidade dos indivíduos, tratados, 

por exemplo, em processos que tramitam em segredo de justiça.  

Observa-se também, o direito de ser informado, que equivale a faculdade de 

permitir que a informação chegue até você, via meios de comunicação, cabendo ao 

Estado o dever de fornecer informações, como a obrigatoriedade dos atos estatais, 

salvo nos casos previstos em Lei.  

Desse modo, é possível considerar que o direito de informação não 

representa um simples direito individual, mas uma base para o exercício consciente 

e livre dos demais direitos.  

 

1.8 Da Liberdade de Imprensa 
  

A liberdade de imprensa ou liberdade de informação jornalística pode ser 

entendida como a possibilidade de se obter informação sobre acontecimentos 

relevantes dentro de uma sociedade.  

 

Assim, a liberdade de escolha pelos fatos noticiáveis deve ter como 
critério o interesse público e não apenas o lucro que pode ser 
facilmente auferido por meio do bombardeio de informações 
incoerentes, supérfluas e despidas da possibilidade de fazer com que 
o receptor possa agir ou pensar sobre o que lhe é transmitido  
(STROPPA, 2010, p.165). 

 

Em todo Estado Democrático de Direito a liberdade de imprensa figura como 

elemento essencial, tendo o jornalista o direito de informar, expor sua opinião. 

Porém, o objetivo principal de seu trabalho é de divulgar informações reais, de forma 

imparcial e com exatidão para que o cidadão possa formar sua própria opinião 

refletindo criticamente sobre os fatos.  

Visto que a liberdade de imprensa é uma garantia constitucional, 

indispensável para que se tenha um Estado Democrático de Direito e ainda não 

podendo ser restringido, há que se observar que referido direito não pode ser tratado 

como absoluto, uma vez que, quando exercido arbitrariamente, desrespeita direitos 

individuais garantidos constitucionalmente, destacando-se o princípio da dignidade 

da pessoa humana, que deve sempre prevalecer sobre os demais.  
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Como enfatiza Lima (2004, p. 50) “a mídia é o conjunto das emissoras de 

rádio e de televisão (aberta e paga), de jornais e de revistas, do cinema e das outras 

diversas instituições que utilizam recursos tecnológicos na comunicação de massa”. 

Hodiernamente, a imprensa, vem se perdendo no seu papel fundamental que 

é o de apenas levar a informação sem qualquer carga valorativa, passando a 

exercer uma forte influência naqueles que recebem a informação, de modo que 

passem a proferir julgamentos antes mesmo da apuração dos fatos.  

Soares (2013, p. 66) argumenta que é preciso fazer uma distinção entre 

informar e dar publicidade ao fato de forma imparcial. No primeiro caso, divulga-se a 

verdade dos fatos, ao contrário do segundo caso quando se noticia um fato, 

concluindo, sem apontar um elemento que permita confirmar a conclusão a que se 

chegou e ainda quando não é observado o direito da parte contrária de se defender. 

O autor ressalta por isso que a liberdade de expressão apesar de assegurada pela 

Constituição da República, não permite condenar sumariamente uma pessoa, sem 

que haja elementos concretos da culpabilidade e sem dar espaço para que ela se 

defenda. “Mas a crítica ponderada e séria está amparada pela norma constitucional 

que assegura a liberdade de comunicação e de expressão”.  

 

1.9 Liberdade de Imprensa e Presunção da Inocência – conflitos e embates 
 

Tanto a liberdade de imprensa como a presunção de inocência são direitos 

subjetivos e fundamentais presentes no Estado Democrático de Direito.  

Haverá conflito então quando um direito ao ser exercido colide com o outro, 

provocando em consequência conflitos entre interesses individuais e coletivos.   

Na verdade, o conflito entra a liberdade de imprensa e a presunção de 

inocência ocorre quando há um abuso por parte da mídia na veiculação de notícias 

envolvendo em especial crimes contra a vida. Assim, a grande questão é qual direito 

deve prevalecer, sem que o outro seja suprimido.  

 

Constata-se, lamentavelmente, segundo uma realidade histórica, que 
sempre houve falta de respeito ao direito à imagem, por parte da 
imprensa que, sem o menor cuidado com os preceitos legais ou 
conceitos éticos, expõe à execração pública a imagem, 
particularidades da vida de pessoas que, antes de qualquer 
possibilidade de defesa, se veem às voltas com o fato de terem que 
provar que não cometeram um determinado ato ou que as 
informações passadas não são plenamente verdadeiras, sendo, 
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muitas vezes, condenadas pela opinião pública, induzidas por 
matérias facciosas, sempre incompletas que impingem tão somente 
vergonha e prejuízos morais e materiais a quem é acusado. 
(GUERRA, 2004, p. 4).  

 

Gomes (2010) acrescenta que não há um consenso sobre como resolver o 

conflito entre os direitos e garantias individuais do investigado e a liberdade de 

imprensa. Em geral, a mídia divulga informações enquanto ainda tramita a 

investigação, sendo que neste caso há a presunção da inocência. Ademais, nos 

casos em que é decretado segredo de justiça pressupõe-se que a mídia não poderia 

divulgar informações relacionadas à investigação. Assim, a grande questão é decidir 

qual direito deve prevalecer, se os da mídia de divulgar a informação ou os direitos 

do investigado. Como não há um consenso a decisão varia de acordo com o 

contexto de cada caso.   

Para Soares (2013) se até mesmo a liberdade de ir e vir pode sofrer 

restrições para preservação de outros direitos fundamentais, o mesmo poderá 

ocorrer com a liberdade de comunicação.  

 

O caput e o parágrafo primeiro do artigo 220 da Constituição de 1988 
indicam a existência de outras normas constitucionais que devem ser 
observadas, por reconhecerem direitos com igual status na 
Constituição. Apesar da inegável relevância para a promoção da 
cidadania, sendo instrumento fundamental da democracia, a 
liberdade de comunicação está inserida no contexto das liberdades 
públicas e, portanto, não é o único direito ou interesse protegido pela 
norma constitucional. A relevância da liberdade de comunicação não 
pode ser elevada a patamar que fulmine os demais direitos 
fundamentais reconhecidos ao cidadão pela Constituição de 1988. 
(SOARES, 2013, p. 62). 

 

Nesse contexto deve-se atentar para o fato de que o compromisso da 

liberdade de comunicação e expressão deve ser com os direitos consagrados à 

pessoa na Constituição Federal.  
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2. ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

 

Para sustentar o entendimento da proposta inicial apresentada, foram 

analisados dois artigos correlatos. O primeiro artigo de autoria de Edenise Andrade 

da Silva e Luana Seeger apresentado no XIII Seminário Internacional – Demandas 

Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea na Universidade de 

Santa Cruz do Sul em 2016 e o segundo de autoria de Fernanda Graebin Mendonça 

apresentado no 2º Congresso de Direito e Contemporaneidade, publicado pela 

Universidade Federal de Santa Maria.  

 

2.1 Artigo Correlato 1- “O Tribunal do Júri e o poder de influência da mídia 

contemporânea nos casos de crimes de homicídio: Reflexões para pensar 

políticas públicas de garantias de imparcialidade dos jurados” 

 

O artigo “O Tribunal do Júri e o poder de influência da mídia contemporânea 

nos casos de crimes de homicídio: reflexões para pensar políticas públicas de 

garantias de imparcialidade dos jurados” é esclarecedor e contribui muito para as 

reflexões sobre o tema abordado neste trabalho.  

 De acordo com o entendimento do artigo em questão, desde o início de sua 

colonização, nosso país teve suas bases fundadas em um sistema político 

escravocrata, dividindo a sociedade através do modelo de capitanias hereditárias. 

Como o próprio nome sugere houve uma supremacia, já que se tratam de 

capitanias, de capitães, indicando chefia e hereditárias, ou seja, só se transmitiam 

por herança e eram indivisíveis e inalienáveis, vez que o sucessor era um único 

herdeiro, mediante critério de exclusão e com vistas à legitimidade (preferência dos 

filhos legítimos), à idade e ao sexo (preferência ao filho varão). 

Ao longo dos tempos, esta estrutura político- institucional foi cultivada e 

manteve suas raízes mesmo após a independência do Brasil de Portugal, ou seja, 

permaneceu a sistemática escravocrata e segregacionista própria do Império.  

Mesmo após o saldo de cinco séculos de colonização e a suposta impressão, fictícia 

de “país livre”, nada mais foram do que cidades balcanizadas em guetos 

irreconciliáveis.   

Sobre esta estrutura é que se formou o Direito em geral e o Direito Penal 

brasileiro, ou seja, com o predomínio dos interesses de determinados grupos 
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privilegiados. Tem-se com isso o fomento das ideias discriminatórias, de 

superioridade racial, por parte desta minoria que detém a maioria das riquezas deste 

país.  

É latente que este sistema se mantém até os dias atuais, e o poder exercido 

por esta minoria se estabelece tanto no campo econômico, como também no 

político, jurídico e cultural, vez que esta mesma elite detém, praticamente o controle 

absoluto dos meios de comunicação.  

Desse modo o processo penal representa um papel definitivo da pré-

compreensão de um sujeito como criminoso, prevalecendo a lógica excludente que 

antecede a punição que vai se estabelecer a partir do procedimento judiciário. Em 

outras palavras, já há uma pré-construção cultural de uma elite dominante de quem 

é o sujeito criminoso que, posteriormente, vai se refletir nas estruturas judiciárias. 

Tais mecanismos, no entanto, são velados, subterrâneos. Com efeito, não 

podem fazer parte do devido processo legal, por ferirem os princípios constitucionais 

da presunção de inocência e da imparcialidade dos vereditos. Assim, do ponto de 

vista processual, e até mesmo ético, para um Estado “Democrático de Direito”, é 

uma prática inaceitável condenar um acusado por causa da rotulação dada a ele.  

Portanto, este papel não é exercido diretamente pelas estruturas de Estado, 

mas pelas formas de reprodução das imagens, ideias, pré-compreensão das elites a 

partir da grande mídia. Tal situação traz danos irreparáveis aos sujeitos 

estigmatizados socialmente, segregados. Naturalmente, os danos causados ao 

sujeito, após a exposição midiática, não serão reparados.  

 O discurso promovido pela mídia, desta forma, contribui de forma significativa 

à seletividade penal, tornando o Estado signatário deste sistema, seja por sua 

omissão em regular os meios de comunicação, seja por negligenciar, de forma 

reflexa, a efetividade da observância do devido processo legal, permitindo que se 

estabeleça um julgamento por populares já influenciados por uma estigmatização do 

sujeito criminoso. As penas prolatadas pelo Tribunal do Júri transformam-se em 

punições contra a pessoa do sujeito que cometeu o ilícito penal.  

Portanto, toda vez que este tipo de julgamento sobrevir, ocorrerá à inversão 

da finalidade genuína do sistema penal, qual seja, dirigir e aplicar a norma penal 

indistintamente, sem levar em consideração a classe social em que estiver inserida a 

pessoa. Uma vez violados os direitos fundamentais do acusado, há a fomentação de 

mais violência, haja vista que condenação nem sempre é sinônimo de justiça. Frente 
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aos impasses postos em relação ao Tribunal do Júri, abordam-se no ponto seguinte, 

as dificuldades que permeiam o Processo Penal, ao contrapor princípios e garantias 

constitucionais. 

No que diz respeito ao papel da mídia de informar e formar opinião segundo 

as autoras, nas últimas décadas, os meios de comunicação ampliaram seus 

espaços, e consequentemente, seu poder de influência sobre seus espectadores, 

principalmente ao veicularem notícias sobre crimes dolosos contra a vida. Sabe-se 

que a liberdade de imprensa é um direito fundamental, consagrado pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso IX, que garante a “livre expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, instituindo-se como 

premissa indispensável à manutenção do próprio regime democrático”. 

Isto posto, necessário se faz analisar o poder de influência da mídia ao 

divulgar notícias que envolvam matéria penal e/ou processual penal, principalmente 

no que tange aos crimes dolosos contra a vida.  

Verifica-se que o problema está na forma como estas informações são 

levadas às pessoas, de forma cada vez mais rápida e sem nenhum filtro, critério ou 

análise. A imprensa, por vezes, mostra-se parcial e extremamente sensacionalista, e 

sob a proteção do direito à liberdade de imprensa, faz uso de seus poderes 

indevidamente, fazendo da informação sua arma de manipulação de opiniões em 

massa, visando única e exclusivamente o lucro a partir da audiência obtida. 

Neste ponto, nota-se que a relação entre informação x formação de opinião, 

ou ainda, liberdade de imprensa e imparcialidade dos vereditos penais, é sem 

dúvida, totalmente paradoxal.  

A mídia ao tomar conhecimento a respeito de determinados crimes, exerce 

significativa pressão sobre o Poder Judiciário (instituição sempre em maiúsculo, faça 

uma revisão: Poder Judiciário, Ministério Público, etc... sempre em maiúsculo), no 

sentido de que deve haver, necessariamente, a condenação do acusado, para que, 

haja o - (falso) – sentimento de segurança, prestando um papel além do dever de 

informar, mas com o objetivo de causar a maior repercussão possível, imputando a 

este tipo de matéria jornalística a possibilidade de mobilização dos leitores, 

instigando-os a investigar e solucionar estes impasses através de métodos punitivos, 

que nem sempre são, do ponto de visto ético e jurídico, corretos.  

Essa aproximação dos fatos à realidade através da notícia, que é elaborada 

pelo livre acesso à informação, ocasiona uma dificuldade à reflexão, pois toda essa 
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informação possui (ou deveria possuir) uma filtragem, onde tudo está 

constantemente sob controle. 

Os casos de homicídios, geralmente causam grande repulsa nas pessoas e 

por isso, enquanto ainda se desenvolve o Inquérito Policial ou processo penal, a 

mídia já cuidou para que haja uma “implantação do medo”, e uma tentativa de tornar 

o Tribunal do Júri, uma instituição justiceira.  

Portanto, nota-se que a mídia não pode ser a principal fonte de informação e 

de formação da opinião pública, tampouco deve determinar o modo como as 

instituições democráticas devem exercer seus poderes e aplicar os princípios 

democráticos, uma vez que os meios de comunicação reproduzem de maneira, por 

vezes, distorcida a informação, o que acarreta consequências ao exercício da 

democracia.  

Deveria a mídia, no entanto, usar de suas prerrogativas constitucionais para 

fazer a divulgação de notícias, com o objetivo de prestar serviço de informação às 

pessoas leigas, e não valer-se dessa condição para rotular o acusado ou mesmo 

manipular a notícia para que, em troca de audiência, seja beneficiada. Passa desta 

forma, a exercer determinado controle social, onde se cria um estereótipo do 

criminoso, incidindo seus efeitos sobre os julgamentos. Naturalmente, a mídia 

contribui de forma expressiva com a disseminação do medo, pois ao invés de 

comunicar através de seus meios, adota uma política tendenciosa da informação, o 

que acaba influenciando o processo de criminalização. 

Os meios de comunicação, por sua influência, impõe um rótulo de criminoso  

ao sujeito que praticou o delito, fazendo com que este indivíduo se torne “etiquetado” 

como alguém que não deve fazer parte da sociedade. Surge então, um apelo 

incessante e contundente para que o Tribunal do Júri faça “justiça”, o que se torna 

perigoso, visto que o método empregado, tanto pela mídia como pelo corpo de 

jurados, não passa de mero conhecimento baseado no senso comum, isto é, 

saberes que se limitam aos recursos empíricos. 

Pode-se desta maneira, caracterizar a mídia como legitimadora da 

intervenção penal na medida em que exerce forte influência na sociedade, impondo, 

ainda que de forma velada, a padronização da cultura do certo e do errado, do bem 

e do mal, da justiça e da injustiça, do cidadão e do criminoso. Com efeito, a cultura 

de julgar os crimes cometidos contra a vida por meio do tribunal do povo com a 

finalidade de garantir o caráter democrático das decisões, e para que o acusado 
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tenha um julgamento imparcial, resta prejudicado.  Se, a mídia tem o poder de 

engendrar o medo à criminalidade, logo as pessoas que compõem o Tribunal do Júri 

não cumprem outra função senão a de servir ao clamor público por “justiça”. 

No artigo também dá-se ênfase à atuação da mídia na formação de opinião 

no contexto de crimes de maior repercussão social e é questionada a possibilidade 

de manter a (im)parcialidade nas decisões do pleno.  

Há de se reconhecer que o meio jurídico enfrenta dificuldades para adequar 

as regras jurídicas às mudanças da sociedade, visto que as relações sociais tornam-

se cada vez mais complexas. Da mesma forma, apresenta-se cada vez mais difícil, 

assegurar as tutelas de direitos fundamentais concernentes ao Tribunal do Júri 

mediante à excessiva valorização da opinião pública. A influência da mídia vai além 

da simples formação da opinião pública, visto que está atenta à insegurança das 

pessoas e anda de mãos dadas com a criminalização, principalmente quando 

acontecem delitos penais contra a vida.  

Visto em outra perspectiva, é demonstrado a partir dessa criminalização da 

mídia, um interesse latente muitas vezes despercebido aos olhos dos cidadãos que 

compõem o pleno do Tribunal do Júri. A mídia também é uma empresa, controlada 

por empresários que visam ao lucro, através dos interesses comerciais e 

econômicos, considerando a notícia como uma mercadoria a ser comercializada. O 

público, receptor destas informações, é visto como mero consumidor, e por isso, a 

notícia passa por vários processos de modelagem.  

Na atualidade, não há interesse em se transmitir a informação de forma 

autêntica, com seus aspectos essenciais, ao contrário disso, a notícia é 

fragmentada, superficial, parcial e sensacionalista, interferindo diretamente no 

Tribunal do Júri, formando convicções morais e sentimentos de repúdio entre 

aqueles que darão o veredito final. 

Conclui-se da análise deste artigo que a mídia não mais exerce sua tarefa de 

prestar seu serviço de informação à sociedade de maneira imparcial, fazendo uso 

indevido do princípio que lhe confere liberdade de imprensa, ferindo ainda outro 

princípio constitucional e não menos importante que é o da imparcialidade dos 

vereditos no Tribunal do Júri. A forma com que veicula a notícia sensacionalista, 

afeta sobremaneira o livre convencimento dos jurados que terão o importante papel 

de proferir uma sentença final e irrecorrível.  
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2.1.1 O papel da mídia: informação x formação de opinião 

 

Nas últimas décadas, os meios de comunicação ampliaram seus espaços, e 

consequentemente, seu poder de influência sobre seus espectadores, 

principalmente ao veicularem notícias sobre crimes dolosos contra a vida. Sabe-se 

que a liberdade de imprensa é um direito fundamental, consagrado pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso IX, que garante a “livre expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, instituindo-se como 

premissa indispensável à manutenção do próprio regime democrático”. 

Isto posto, necessário se faz analisar o poder de influência da mídia ao 

divulgar notícias que envolvam matéria penal e/ou processual penal, principalmente 

no que tange aos crimes dolosos contra a vida.  

Constata-se que o problema está na forma como estas informações chegam 

às pessoas, de forma cada vez mais rápida e sem nenhum filtro, critério ou análise. 

Em sua maioria, a imprensa mostra-se parcial e extremamente sensacionalista, e 

sob a proteção do direito à liberdade de imprensa, usurpa de seus poderes, fazendo 

da informação sua arma de manipulação de opiniões em massa, visando única e 

exclusivamente o lucro a partir da audiência obtida. 

Neste ponto, nota-se que a relação entre informação x formação de opinião, 

ou ainda, liberdade de imprensa e imparcialidade dos vereditos penais, é sem 

dúvida, totalmente paradoxal.  

A mídia ao tomar conhecimento a respeito de determinados crimes, exerce 

significativa pressão sobre o Poder Judiciário (instituição sempre em maiúsculo, faça 

uma revisão: Poder Judiciário, Ministério Público, etc... sempre em maiúsculo), no 

sentido de que deve haver, necessariamente, a condenação do acusado, para que, 

haja o - (falso) – sentimento de segurança, prestando um papel além do dever de 

informar, mas com o objetivo de causar a maior repercussão possível, imputando a 

este tipo de matéria jornalística a possibilidade de mobilização dos leitores, 

instigando-os a investigar e solucionar estes impasses através de métodos punitivos, 

que nem sempre são, do ponto de visto ético e jurídico, corretos.  

Essa aproximação dos fatos à realidade através da notícia, que é elaborada 

pelo livre acesso à informação, ocasiona uma dificuldade à reflexão, pois toda essa 

informação possui (ou deveria possuir) uma filtragem, onde tudo estaria 

constantemente sob controle. 
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Portanto, nota-se que a mídia não pode ser a principal fonte de informação e 

de formação da opinião pública, tampouco deve determinar o modo como as 

instituições democráticas devem exercer seus poderes e aplicar os princípios 

democráticos, uma vez que os meios de comunicação reproduzem de maneira, por 

vezes, distorcida a informação, o que acarreta consequências ao exercício da 

democracia.  

Deveria a mídia, no entanto, usar de suas prerrogativas constitucionais para 

fazer a divulgação de notícias, com o objetivo de prestar serviço de informação às 

pessoas leigas, e não valer-se dessa condição para rotular o acusado ou mesmo 

manipular a notícia para que, em troca de audiência, seja beneficiada. Passa desta 

forma, a exercer determinado controle social, onde se cria um estereótipo do 

criminoso, incidindo seus efeitos sobre os julgamentos. Naturalmente, a mídia 

contribui de forma expressiva com a disseminação do medo, pois ao invés de 

comunicar através de seus meios, adota uma política tendenciosa da informação, o 

que acaba influenciando o processo de criminalização. 

Na medida em que os meios de comunicação concedem um status de 

criminoso a determinado sujeito que praticou o delito, este fica “etiquetado” como 

alguém que não pode fazer parte da sociedade. Surge então, um apelo incessante a 

contundente para que o Tribunal do Júri faça “justiça”. Eis o perigo, visto que o 

método empregado, tanto pela mídia como pelas pessoas que compõem o corpo de 

jurados, não passa de mero conhecimento baseado no senso comum, isto é, 

saberes que se limitam aos recursos empíricos. 

Pode-se desta maneira, caracterizar a mídia como legitimadora da 

intervenção penal na medida em que exerce forte influência na sociedade, impondo, 

ainda que de forma velada, a padronização da cultura do certo e do errado, do bem 

e do mal, da justiça e da injustiça, do cidadão e do criminoso. Com efeito, a cultura 

de julgar os crimes cometidos contra a vida por meio do tribunal do povo com a 

finalidade de garantir o caráter democrático das decisões, e para que o acusado 

tenha um julgamento imparcial, resta prejudicado.  Se, a mídia tem o poder de 

engendrar o medo à criminalidade, logo as pessoas que compõem o Tribunal do Júri 

não cumprem outra função senão a de servir ao clamor público por “justiça”. 
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2.2 Artigo Correlato 2 – “A (Má) Influência da Mídia nas Decisões pelo Tribunal 

do Júri” 

 

O segundo artigo analisado intitulado “A (Má) Influência da Mídia nas 

Decisões pelo Tribunal Do Júri” também aborda o tema de forma esclarecedora.  

De acordo com a autora do citado artigo científico, o desenvolvimento e a 

expansão dos meios de comunicação alcançaram uma escala até então 

inimaginável, passando a fazer parte do cotidiano de forma maçante, de forma que 

não se pode mais pensar em desenvolvimento – seja no aspecto que for – sem a 

presença da chamada “mídia”.  Paralelo a isso, a mídia foi ganhando um poder de 

influenciar o modo de agir das pessoas e ainda vários campos da atividade humana 

como o Direito Penal que é um dos ramos do Direito que mais geram polêmicas, já 

que lhe cabe tutelar os bens jurídicos pessoais, estabelecendo as condutas 

consideradas proibidas e ainda as respectivas penas para quem as infringe.  

Devido justamente ao emergente crescimento desta instituição formadora e 

influenciadora de opiniões, tem havido uma aproximação de pessoas de diferentes 

sociedades e culturas, fato que passa a provocar mudanças no modo das pessoas 

perceberem o mundo.  

As punições impostas pelo sistema penal para quem as desobedeça ou  a 

transgrida tem provocado discussões em todas as esferas da sociedade. Deste 

modo, as regras atinentes ao sistema penal, uma vez que, de modo geral, visam 

punir o cidadão, provocam discussões desde as mais baixas até as mais altas 

classes sociais. 

Com a expansão da atuação dos meios de comunicação, a mídia passou 

então a tratar com mais frequência da área jurídica criminal, o que fez surgir uma 

interação e um diálogo entre a mídia e o sistema penal, havendo então uma 

influência mútua, algumas vezes de forma benéfica, outras de forma conturbada.  

Assim, torna-se importante abordar a possibilidade de uma influência negativa 

da atuação da mídia na cobertura jornalística de crimes dolosos contra a vida, 

determinando e formando, indiretamente, as decisões proferidas por populares 

através do Conselho de Sentença e violando, assim, princípios e normais penais e 

até direitos fundamentais do cidadão.   

O método de abordagem utilizado para responder a este questionamento 

central foi o dialético, uma vez que se buscou analisar a relação entre a expressiva 
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atuação midiática atual e a competência e atuação decisiva do Tribunal do Júri, 

instituto jurídico composto por pessoas do povo, as quais também são público alvo 

dos meios de comunicação, buscando de que forma essa relação pode prejudicar 

diretamente as partes envolvidas no processo penal – principalmente o réu – e 

também o processo penal como procedimento. 

A força e influencia da “mídia”- assim comumente chamado todos os meios de 

comunicação em massa difusores de informações - ao longo das últimas décadas 

deve-se principalmente à multiplicação e popularização de cada vez mais veículos 

midiáticos, como a internet. Por meio destes, informações sobre os mais diversos 

assuntos chegam aos indivíduos a todo minuto e de forma constante, acabando por 

influenciar a forma de pensar das pessoas e a concepção sobre determinados temas 

e por formar o que se denominou “opinião pública”. Este termo tem admitido 

diferentes conceituações, porém de forma mais simples e objetiva, pode-se definir a 

opinião pública como o juízo coletivo adotado e exteriorizado no mesmo 

direcionamento por um grupo de pessoas com expressiva representatividade 

popular sobre algo de interesse geral.  

Diante deste conceito, fica demonstrada então a capacidade dos veículos 

midiáticos de formar e transformar a consciência coletiva, ainda que muitas vezes a 

opinião pública não coincida com a verdade dos fatos.  

Nesse contexto, a opinião pública assenta-se no tripé sujeito-experiência-

intelecto. Com a difusão da comunicação de massa, surge a chamada informação 

mediatizada, que, conjugada ao analfabetismo funcional que atinge grande parte da 

população brasileira, passou a ditar valores que foram absorvidos pelo coletivo.  

Tanto é que muitos consideram a mídia o “quarto poder”. Não se mostra tão 

ousado assim essa afirmação, visto que as sociedades modernas são marcadas 

pela onipresença da mídia nos mais diversos setores da sociedade. Pode-se dizer 

que atualmente vive-se em uma sociedade midiada, já que praticamente tudo está 

relacionada com a mídia, sendo influenciado por ela de forma intrínseca, desde a 

religião, passando pela economia, política e pelo direito. A imprensa tanto falada 

como escrita, por exemplo, tornou-se indispensável à convivência social, permitindo 

aos cidadãos exercerem o direito à informação.  

Porém, nem todas as empresas midiáticas atuam de forma ética. Muitas delas 

seguiram o caminho do sensacionalismo buscando obter lucro a qualquer preço, 

deturpando muitas vezes a informação que veiculam para o grande público ou até 
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mesmo omitindo-se a divulgá-la. Assim, para preservar seus interesses, manipulam 

a ideia a ser passada com a informação, fazendo com que o público receptor não 

tenha uma percepção clara e objetiva da realidade dos fatos.  

Na verdade, a mídia constrói uma realidade de acordo com seus interesses, 

fazendo com que a informação passe a ser um produto que pode ser 

comercializado. Ressalta-se que a mídia tem o poder de construir a realidade que 

lhe convém e repassá-la ao público, tanto é que para muitos uma coisa é real 

apenas quando passa a ser midiada, o mesmo acontecendo com valores e 

conceitos.  

No campo do Direito Penal, essa manipulação da informação pelos veículos 

midiáticos vem se mostrando bastante comum. Isso pode ser exemplificado na 

exploração da mídia de assuntos correlatos a essa área, como por exemplo, o 

discurso da mídia que coloca o aumento da criminalidade como um dos mais graves 

problemas sociais enfrentados pelo país, ao mesmo tempo em que prega que um 

maior exercício do poder punitivo pelo Estado constituiria a solução para esse 

problema, quando, pelo contrário, o direito penal deveria ser a “ultima ratio”, 

baseando-se no princípio da intervenção mínima. Com isso, aumenta a descrença 

da população no sistema penal brasileiro.  

O fenômeno criminal, vem há tempos, objeto da mídia sensacionalista, 

através da qual se transmite a notícia de forma exagerada e com apelo emotivo, 

com imagens, expressões e comentários chocantes e que chamam a atenção do 

público, mas que raramente apresentam conexão com a realidade dos fatos. 

Nessa dinâmica, emerge o sensacionalismo midiático, extrapolando os limites 

do fato corrido, criando uma fantasia do ocorrido. A veiculação de notícias do âmbito 

criminal transforma-se em um verdadeiro espetáculo no qual os indivíduos, tocados 

pela alta carga emocional transmitida na informação, sentem e vivem o ocorrido 

como se fossem personagens da própria estória. Confunde-se informação e 

entretenimento, ressaltando-se os aspectos engraçados, dramáticos e de aparente 

conflito, para então divertir. 

A preferência da mídia sensacionalista parece ser pelas notícias envolvendo 

crimes contra a vida, especialmente os homicídios consumados, crimes cujo 

processo culminará com o julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do 

Júri. E são nestes casos que a influência da mídia pode ser bastante prejudicial, 

ilegal, pois viola direitos fundamentais dos envolvidos.  
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O exagero na atuação da mídia nesta área e na transmissão das informações 

muitas vezes ultrapassa os limites da ponderação e da ética, e em muitos casos o 

papel do jornalista é desvirtuado, em especial quando ele deflagra uma atuação 

policial amadora, até mesmo fazendo julgamentos, esquecendo-se então que sua 

função principal é informar, apenas.  

A subversão dos direitos e garantias fundamentais transmitidos pelos veículos 

midiáticos acaba formando a opinião individual de cada cidadão, que por não terem 

acesso pleno à verdade dos fatos, acabam por acreditar naquilo que lhes é passado. 

Tal circunstância atenta ainda às garantias fundamentais quando há o julgamento 

dos réus por seus pares no Tribunal do Júri. 

Além disso, a informação veiculada pela mídia pode influenciar sobremaneira 

a decisão daqueles que compõem o Júri Popular em um julgamento, fazendo-o agir 

mais pela emoção e com base nas informações disseminadas pelos veículos de 

comunicação, do que com a razão e imparcialidade na avaliação das informações 

que lhes são passadas durante o julgamento.  

Aliado a tudo isso, a mídia cumpre, ainda, o papel intensificador dos 

sentimentos de medo e insegurança que relegitimam o sistema penal. Isso ocorre 

com a divulgação de discursos que incitam à punição, sem identificar as mazelas de 

que se reveste o sistema punitivo. Assim, ao expor incessantemente os envolvidos 

em crimes de grande repercussão os veículos de comunicação também podem 

influenciar e manipular as decisões. Como exemplo tem-se o caso da menina 

Isabela Nardoni, da adolescente Eloá Cristina e de Eliza Samudio assassinada pelo 

goleiro Bruno.  

Assim, o papel da mídia, em muitos casos de ocorrência de crimes de 

repercussão, vai além do simples informar e, de forma proposital e planejada, passa 

a ser de manipular os fatos, apontar culpados e condená-los, influenciando 

sobremaneira a opinião daqueles que não tem acesso às verdadeiras informações.  

Infelizmente, nem todos os brasileiros são capazes de elaborar raciocínios 

sólidos e verdadeiros sobre o que se lê, vê ou ouve, especialmente sobre o 

fenômeno do crime. Além disso, a preferência da mídia tem sido por explorar crimes 

chocantes e de grande repercussão, podendo a notícia deste gênero ser facilmente 

vendida e difundida pelos canais de comunicação, além de chamar a atenção e 

chocar o público alvo.  
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A mídia pela sua importância precisa então voltar-se para o objetivo 

fundamental de sua existência que é de informar, com ética, honestidade, 

repensando sobre o seu verdadeiro papel, voltando-se para o bem-estar coletivo e 

não para atender interesses particulares, contribuindo para a construção da 

verdadeira justiça social.  
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMENTO DO JÚRI, SUAS FASES E A INFLUÊNCIA DA 

MÍDIA   

 

 Para complementar a fundamentação teórica apresentada no capitulo 

preambular (Capítulo 1), que traz a baila os princípios e conceitos fundamentais 

concernentes ao Tribunal do Júri, sustentado ainda pela revisão da literatura através 

da análise de trabalhos correlatos apresentados no capitulo intermediário (Capítulo 

2), no presente capítulo, de maneira inicial, faz-se necessário demonstrar as fases e 

procedimentos do Tribunal do Júri para em seguida traçar um paralelo desta 

instituição com a influência da mídia, elucidando o problema de pesquisa por meio 

da hipótese, sem a pretensão de esgotar o tema. Para tanto, pretende-se além de 

demonstrar a influência midiática na formação de opiniões dos jurados, bem como 

apresentar como ocorre essa influência por meio da apresentação de um dos casos 

de maior repercussão.  

 

3.1 Procedimentos e Fases do Tribunal do Júri 

 

Inserido no Código de Processo Penal, em seu Livro II, Título I, o 

procedimento do Júri é hoje especial.  

O procedimento do Tribunal do Júri, seguindo o entendimento de Tourinho 

Filho (2009, p. 127) “é escalonado ou bifásico, ou seja, dividido em duas fases, onde 

na primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou da queixa, encerrando-se 

com a sentença de pronúncia”. Já a segunda fase tem seu início após a pronúncia 

do réu e encerra-se com o julgamento do mérito em plenário do Tribunal do Júri pelo 

Conselho de Sentença.  

No entendimento de Nucci (2015) o procedimento do Júri é trifásico, ou seja, 

dividido em três fases, quais sejam: a primeira diz respeito ao recebimento de 

denúncia ou queixa até a decisão de pronúncia; na sequência, inicia-se a segunda 

fase a qual termina com instauração do plenário do Tribunal do Júri; e por fim, a 

terceira fase inicia-se com os debates em plenário e termina com sentença proferida 

pelo Conselho de Sentença e anunciada pelo magistrado.  

  Será acolhida neste trabalho, a denominação adotada por Tourinho Filho, por 

ser o entendimento mais acertado e mais aceito, quer na doutrina ou na pacífica 
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jurisprudência, tendo em vista que há a separação distinta entre as duas fases, por 

uma decisão, a pronúncia.. 

  A primeira fase também chamada de “judicium acusationes” que é onde se 

analisa os requisitos indispensáveis para a pronúncia, ou seja, se se trata, 

efetivamente, de um crime doloso contra a vida e se há indícios de autoria do crime 

por parte do acusado dentro do processo. (TOURINHO FILHO, 2009, p.128).  

  Conforme já explanado anteriormente, esta primeira fase é iniciada com o 

recebimento da denúncia ou queixa, na qual caberá ao juiz fundamentar o 

recebimento da denúncia aos requisitos legais de admissibilidade da inicial 

acusatória. Em seguida, o juiz chamará ao processo aquele que é indispensável à 

relação jurídica instaurada, o réu, para oferecer, dento do prazo de dez dias, uma 

defesa preliminar escrita através de um profissional do direito com habilitação 

técnica, um advogado, conforme preceitua, literalmente, o art. 406, caput, do Código 

de Processo Penal. À acusação, neste ato processual de colocação da tese 

acusatória, se dará a faculdade de arrolar até o máximo de oito testemunhas, e o réu 

poderá, em sua defesa, nesse momento técnica, para consagração do principio 

constitucional do contraditório, da igualdade e isonomia, da paridade de armas, já 

que a acusação é técnica, arguir tudo o que lhe é de direito, inclusive, arrolar 

testemunhas, também até o máximo de oito, conforme estabelece o artigo 406, § 2º 

e 3º do Código de Processo Penal.  

  Ainda em sua defesa, o acusado pode apresentar preliminares, documentos 

ou exceções, estas últimas, se apresentadas, serão processadas separadamente 

seguindo determinação dos artigos 95, 112 e 407 do Código de Processo Civil.  

  Apresentada a defesa, o juiz ouvirá a parte acusadora no prazo de cinco dias, 

devendo se manifestar em relação a eventuais preliminares arguidas ou sobre os 

documentos eventualmente juntados  e após, designará audiência no prazo de dez 

dias, inquirindo as testemunhas e mandará realizar, se deferidos,  os requerimentos 

apresentados pelas partes (TÁVORA; ALENCAR, 2010, p. 751). 

  Nesta audiência, de instrução, debates e julgamento, inicialmente, serão 

inquiridas as testemunhas de acusação e defesa, os esclarecimentos periciais, as 

acareações, e reconhecimento de pessoas ou de coisas e por último se procederá 

ao interrogatório do acusado, e em seguida, aos debates. Nesta fase, evidencia-se a 

concentração dos atos processuais, bem como a economia processual, uma vez que 

tudo é realizado em audiência, além do mais importante, a consagração do principio 
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constitucional da ampla defesa, posto que o interrogatório pela lei atual é meio de 

defesa, e não mais de prova.   

  Concluídos os debates, as posturas adotadas pelo magistrado incluem  

pronunciar o réu, remetendo a causa a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri; 

impronunciá-lo; absolvê-lo sumariamente ou ainda, desclassificar a infração dolosa 

contra a vida, reconhecendo não ser mais de competência do Júri.   

Assim, quando não há comprovação suficiente, ou seja, elementos que 

comprovem a autoria ou a materialidade, cabe ao juiz decidir pela impronúncia do 

acusado. Referida decisão, obviamente, deve ser fundamentada, respeitando a 

previsão constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Por força do artigo 

416 do Código de Processo Penal, contra a sentença de impronúncia, caberá o 

recurso de apelação. 

  Necessário consignar que o fato do acusado ser impronunciado por 

deficiência de provas ou indícios de autoria, não extingue a punibilidade do agente, 

vez que sobrevindo novas provas, poderá ser instaurado novo processo.  

  Assim, se qualquer das partes não interpor recurso, o trânsito em julgado do 

processo não se opera, impedindo então o uso das vias impugnativas da decisão. 

Por outro lado, havendo o conhecimento de indícios de autoria ou da materialidade, 

o processo volta a tramitar, muito embora a lei coloque novo processo, na verdade, 

pelo princípio da economia processual se reabre aquele já instaurado e que foi 

arquivado pela falta da materialidade ou indícios de autoria.  

  Para que o juiz absolva o réu sumariamente, necessário se faz que fique 

provado a inexistência do fato; que o acusado não foi o autor ou partícipe do fato;  

que este, não constitua infração penal ou ainda, que reste demonstrada a causa de 

isenção de pena ou de extinção do crime, conforme os incisos do artigo 415 do 

Código de Processo Penal. Mencionado artigo, prevê ainda que o acusado só 

poderá ser absolvido sumariamente com base no inciso IV, se a tese da defesa não 

for fundada em nenhum dos incisos do artigo 415. Em caso de absolvição sumária, o 

juiz deverá interpor recurso de ofício, conforme previsto no artigo 574, inciso II do 

Código de Processo Penal, independentemente de recurso voluntário das partes.  

  O magistrado poderá ainda, proferir uma decisão de desclassificação, quando 

em seu decisório entender que o crime em questão não se trata de crime doloso 

contra a vida, e consequentemente que não é da competência do Tribunal do Júri, 

devendo ser julgado por um juiz togado singular. Se assim proceder, os autos serão 
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remetidos ao juiz competente. Por se tratar de uma decisão interlocutória, cabe 

Recurso em Sentido Estrito, conforme prevê o artigo 581, inciso II do Código de 

Processo Penal.  

  Por fim, com base no artigo 413, caput e §1º(redação dada pela Lei nº 

11.689/2008) do Código de Processo Penal, pode se exarada a decisão de 

pronúncia, quando o juiz estiver convencido da existência de lastro probatório 

necessário para remessa do réu à fase de julgamento.  

 

A pronúncia conterá fundamentação que se limite “à indicação da 
materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de 
participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar 
incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as 
causas de aumento de pena”. A sentença de pronúncia não põe 
propriamente termo ao processo, mas fixa os limites da imputação 
para que tenha início a segunda fase a partir de sua preclusão. 
(TÁVORA; ANTONNI, 2009, p.682).  

 

  Cabe salientar, que a decisão de pronúncia, não faz coisa julgada material por 

não ser uma sentença terminativa de mérito, podendo ser alterada 

supervenientemente nos casos definidos em lei. Por exemplo, ela não é imutável 

podendo ser alterada em seu bojo, com a superveniência de fato que modifique a 

classificação inicial. O agente do crime foi denunciado por crime de homicídio 

tentado, estando a vítima na UTI do hospital. Pronunciado o réu, se a vítima vier a 

falecer em virtude dos ferimentos causados pela conduta do agente criminoso, nova 

pronúncia será editada, agora por homicídio consumado, já que houve nexo de 

causalidade entre a conduta e o resultado, além da superveniência de fato que levou 

a nova classificação jurídica do fato.  

  Abordada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, passa-se a 

posteriori, destacar as características principais da segunda fase.  

 A segunda fase ou “judicium causae” só será iniciada se houver a pronúncia 

do acusado em delito doloso contra a vida, com a preclusão das vias impugnativas, 

ou seja, sem a interposição de recurso por qualquer das partes (TÁVORA, 

ANTONNI, 2009).  

Conforme determina o artigo 422 do Código de Processo Penal (1941) “o 

magistrado mandará intimar a acusação e o defensor para ambos apresentem o rol 

de testemunhas que irão ser inquiridas em plenário”. O número máximo são cinco 

testemunhas, para cada parte, que não precisam ser as mesmas arroladas na 
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primeira fase do procedimento. Tal arrolamento de testemunhas far-se-á em cinco 

dias, quando, também poderão fazer a juntada de documentos bem como requerer 

diligências.  

  Efetivada as eventuais diligências requeridas e decorrido o prazo, o juiz 

procederá a preparação de uma relatório sucinto do processo, expondo todos os 

atos realizados até então e determinará a inclusão da demanda em pauta para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri.  

  O alistamento dos jurados é realizado pelo Presidente do Tribunal do Júri, 

todos os anos, os quais obrigatoriamente deverão ser brasileiros natos ou 

naturalizados, maiores de dezoito anos e de notória idoneidade. Quanto ao 

alistamento dos jurados, “será feito nos termos dos artigos 425 e 426, destacando-

se a proibição de que o cidadão que tenha integrado o Conselho de Sentença nos 

últimos doze meses (ou seja, na lista anterior) seja excluído na lista geral” (LOPES 

JÚNIOR, 2016, p. 824).  

 

A função de tal proibição é ventilar o Conselho de Sentença e evitar 
a figura do “jurado profissional”, que ano após ano participe dos 
julgamentos, pois isso vai de encontro com o próprio fundamento 
legitimante do júri: que pessoas do povo, sem os vícios e cacoetes 
do ritual judiciário, integrem o júri (LOPES JÚNIOR, 2016, p. 824).  

   

Devidamente organizada a pauta, o juiz deverá mandar intimar o Ministério 

Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública para que 

acompanhem o sorteio dos jurados, que se fará entre os vinte e cinco convocados, 

que deverão comparecer à reunião periódica, que se iniciara com a primeira sessão 

periódica de julgamento, sendo que aquele que não for sorteado, poderá integrar a 

lista de julgamentos futuros.  

  O Conselho de Sentença será formado, portanto por sete jurados (numero 

impar para se evitar o empate nas votações) que serão sorteados dentre os vinte e 

cinco convocados. Cabe ressaltar, porém, que se comparecerem pelo menos quinze 

jurados, o juiz declarará instaurado os trabalhos. Conforme o juiz presidente retirar o 

nome do jurado da urna, o lerá em voz alta, podendo a defesa e depois a acusação 

recusá-lo. A recusa poderá usada até o máximo de três vezes para cada, sem 

explanação dos motivos, sendo assim chamadas pela doutrina de “recusas 

peremptórias”.  
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  Composto assim o Conselho de Sentença e prestado o compromisso legal 

pelos jurados, dá-se início a instrução em plenário. Serão tomadas as declarações 

do ofendido, inquiridas as testemunhas nos termos do artigo 473 do Código de 

Processo Penal, e em seguida, caso o acusado esteja presente, será ele 

interrogado, podendo o Ministério Público, o assistente e o defensor, nesta ordem, 

formularem perguntas diretamente a ele. Os jurados, que podem ser considerados 

os juízes verdadeiros do caso, poderão formular perguntas através do juiz. 

  Finda a instrução, terá início os debates, os quais serão abertos pela 

acusação pelo tempo de uma e meia, seguido da palavra da defesa que se 

pronunciará por igual período, sendo permitido ainda, a réplica e a tréplica pelo 

tempo de uma hora para cada.  

  Concluídos os debates e feitos os esclarecimentos, o juiz presidente indagará 

se os jurados estão aptos a julgar ou se necessitam de mais esclarecimentos acerca 

de questões fáticos, já que não decidem sobre questões jurídicas. Caso haja alguma 

questão a ser sanada, o juiz presidente deverá proceder ao esclarecimento de forma 

muito cautelosa para que não induza ao pré-julgamento.   

  Passa-se então, para o momento em que serão formulados os quesitos, que 

devem ser apresentados de forma clara para que conduza a uma resposta precisa e 

direta.  

  Fato muito importante, que merece destaque é a ordem em que os quesitos 

serão apresentados para os jurados, seguindo o preceito do Artigo 483 do Código de 

Processo Penal, que prevê da seguinte forma: 

 

I - Materialidade do fato; II- a autoria ou participação; III- se o 
acusado deve ser absolvido; IV- se existe circunstância qualificadora 
ou causa de aumento de pena reconhecido na pronúncia ou em 
decisões posteriores que julgam admissível a acusação (BRASIL, 
1941). 

   

Em seguida, o juiz convidará os jurados para que se retirem para a sala 

secreta, onde será preservado o sigilo das votações, e onde não houver referida 

sala, esvazia-se o plenário com a votação sendo ali feita.  

Estabelece o parágrafo primeiro do referido artigo 483 do Código de Processo 

Penal (1941), que caso haja mais de três respostas negativas para os quesitos que 

se referem os incisos I e II, encerrará a votação o que implicará na absolvição do 
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réu. Caso contrário, segue a votação. O juiz encerrará a votação do quesito se 

verificar quatro votos vencedores, evitando assim que se tenha julgamento por 

unanimidade, visando preservar o princípio do sigilo das votações no Tribunal do 

Júri. 

  A votação dos quesitos é feita por meio de cédulas dobráveis de papel, uma 

contendo a palavra “SIM” e a outra a palavra “NÃO”, que serão distribuídas para 

cada um dos sete jurados.  

  Encerrada a votação, o juiz presidente proferirá a sentença, e caso o réu seja 

absolvido, ordenará sua liberdade, revogando as medidas restritivas decretadas 

provisoriamente e se entender necessário, determinará medida de segurança. Por 

outro lado, caso venha a ser condenado, haverá a fixação da pena, levando-se em 

conta as circunstâncias agravantes e atenuantes, as causas de diminuição ou 

aumento de pena, conforme admitido pelo Júri. Ordenará então, o recolhimento do 

condenado á prisão se presentes os requisitos da prisão preventiva, observando o 

disposto no Artigo 387 do Código de Processo Penal.  

  Havendo desclassificação do crime, o juiz presidente do Tribunal do Júri, 

proferirá sentença atribuindo-lhe a disposição de definir a nova tipificação do delito.  

  Por derradeiro, o escrivão lavrará ata da sessão que conterá todas as 

ocorrências, inclusive nulidades (seja na instrução em plenário, debates ou 

quesitação) de acordo com os incisos do Artigo 494 a 496 do Código de Processo 

Penal, sob pena de preclusão.  

 

3.2 Desaforamento e Reaforamento  

 

   Importante consignar que se entende por desaforamento a alteração do foro 

originariamente competente para julgamento, diga-se, não se desafora o processo, 

mas sim o ato de julgamento pelo Tribunal do Júri, para encaminhá-lo à outro foro, 

conforme preceitua o Artigo 427 do Código de Processo Penal, in verbis:  

 

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 existam 
aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas (BRASIL, 1941). 
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Nucci (2014, p. 703) informa sobre o desaforamento que “trata-se da decisão 

jurisdicional que altera a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes 

do art. 69 do Código de Processo Penal, com aplicação estrita no procedimento do 

Tribunal do Júri”. 

O artigo 428 do Código de Processo Penal (1941) prevê o desaforamento em 

quatro hipóteses, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a 

imparcialidade do juiz, para a segurança do réu e ainda quando comprovado 

excesso de serviço.  

  Fica evidente, que referida medida visa assegurar a imparcialidade do juiz da 

causa, sendo que no caso do Tribunal do Júri, o objetivo é a imparcialidade dos 

jurados, verdadeiros juízes do pleito.  

  No entanto, embora essa medida tenha por objetivo um julgamento mais 

justo, na prática torna-se cada vez mais difícil sua aplicação, principalmente no que 

tange o tema abordado neste trabalho, visto que a cobertura midiática nos casos de 

maior repercussão é de ordem nacional, não sendo válido o desaforamento para 

outra comarca, já que esta também já estaria contaminada pelos fatos noticiados 

pelos meios de comunicação.  

  Dessa maneira, a medida do desaforamento, somente irá coibir pequenos 

noticiários, não podendo ser reconhecido como uma solução de alcance nacional, e 

mais recentemente, repercussão instantânea, gerando assim, julgamentos cada vez 

mais injustos.  

Cumpre salientar que embora, o reaforamento exista juridicamente falando, 

não se tem notícia de sua ocorrência, significando que “uma vez desaforado o 

julgamento, em tese, seria possível retorná-lo ao foro de origem, em decorrência do 

desaparecimento das circunstâncias que autorizaram o desaforamento” (LOPES 

JÚNIOR, 2016, p. 830). 

 

3.3 A Influência da Mídia no Tribunal do Júri 
 

O artigo 5° da Constituição Federal determina que a lei só possa restringir a 

publicidade dos atos processuais quando o interesse social ou a defesa da 

intimidade o exigirem.  
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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; público à informação; 

 

Fica evidente, desta forma, que a publicidade é importante para assegurar a 

transparência dos atos do Judiciário e dar mais credibilidade nas decisões 

proferidas, estando associada ainda ao direito de informação da sociedade. No 

entanto, a liberdade de informar não é absoluta e irrestrita, pois envolve outros 

direitos fundamentais consagrados à pessoa na Carta Magna.  

 

3.3.1 A Atuação Sensacionalista da Mídia  
 

A elaboração de um noticiário de TV não difere muito de um enredo de 

novela, com histórias para atrair o interesse e a intenção do telespectador.  

Marcondes Filho (apud TEIXEIRA, 2011) complementa que nessa 

transformação da noticia em mercadoria, há todo um processo de tratamento para 

adaptá-la às normas mercadológicas, buscando ainda ressaltar os seus apelos 

emocionais e estéticos e por isso mesmo relacionados ao sensacionalismo.  

Desta forma, há uma reprodução parcial dos fatos, de forma tendenciosa, de 

acordo com a opção ideológica de cada meio de comunicação. O autor 

supramencionado esclarece a respeito que cada empresa de mídia irá definir o que 

vai ser divulgado, o que deve ser destacado, num processo de seleção e exclusão 

segundo diversos critérios. Assim, definir o que é notícia, o que será veiculado e de 

que forma, o espaço dado às partes envolvidas, no caso de telejornais; a posição da 

matéria na pagina, fotos, titulo, no caso do jornalismo impresso, tudo gira em torno 

de interesses que nem sempre correspondem a divulgação da verdade dos fatos. 

Esse processo, é tão frequente que envolve além disso, também a decisão de não 

noticiar um fato. 

A liberdade de imprensa vale ressaltar é considerada uma das bases de 

sustentação da sociedade democrática de direito. Porém, quando há um abuso 

desta liberdade, essa mesma sociedade é a maior prejudicada, “pois atinge outros 

direitos garantidos constitucionalmente, como a honra, imagem e presunção de 

inocência” (CHAVES; BARBOSA, 2012, p. 95).  
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Exercida desta maneira, a liberdade de imprensa poderá gerar 
irreparáveis prejuízos ao indivíduo, bem como o seu pré-julgamento, 
tornando-o à margem da sociedade, ainda que inexista sobre o 
mesmo uma sentença condenatória transitada em julgado. 
(CHAVES; BARBOSA, 2012, p. 95). 

 

Como destaca Bourdieu (apud PRATES; TAVARES, 2008) inevitavelmente os 

mecanismos do jornalismo tem que se submeter à lógica do mercado formado tanto 

pelos leitores como por anunciantes, que influenciam então a atuação dos próprios 

jornalistas e estes, por sua vez, exercem influência sobre diferentes campos de 

atuação humana, incluindo o campo jurídico.  

Os telejornais policiais chegam a ser comparados aos programas de auditório 

com atrações apelativas cujo único objetivo é conseguir audiência. “Interessa a 

esses programas selecionar ou construir situações dramáticas e comoventes, 

experiências que provoquem a emoção dos telespectadores (...)”.  

 

(...) o trabalho de manipulação do noticiário precisa continuar na 
próxima edição, apresentando, novamente, o singular numa 
embalagem espetacular, capaz de provocar sensações, medos, 
ansiedades, curiosidades, fantasias, projeções, identificações. E as 
sensações são desprovidas de um sentimento estético, pois não 
estabelecem uma relação com o senso crítico do leitor (PEDROSA, 
apud TEIXEIRA, 2011, p. 27). 

 

A notícia é um dos pilares da sociedade democrática de direito, porém para 

os meios de comunicação é considerada uma mercadoria que existe para ser 

consumida, um produto para ser vendido. “(...) a notícia é um produto da mídia, algo 

extremamente comercial: o envolvimento do público garante a audiência e, por 

consequência, o faturamento do veículo” (MARCONDES FILHO, apud TEIXEIRA, 

2011, p. 23).  

 

O sensacionalismo é um modo de produção discursivo da informação 
da atualidade, processado por critérios de intensificação e exagero 
gráfico, temático, linguístico e semântico, contendo em si valores e 
elementos desproporcionais, destacados, acrescentados ou 
subtraídos no contexto de representação ou reprodução de real 
social (PEDROSO, apud ANGRIMANI, 1995, p. 14).  

 

Marcondes Filho (apud TEIXEIRA, 2011, p. 23) assevera a respeito que 

“notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos 

estéticos, emocionais e sensacionais”. Para isso a informação é trabalhada, recebe 
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tratamentos diversos para se adaptar às normas do mercado, tornando-se 

simplificada, padronizada, negando o subjetivismo, ou seja, veicula-se o que é de 

interesse do meio de comunicação, impedindo o público de pensar criticamente 

sobre o veiculado.  

A mídia, via de regra, decide o que mais lhe convém destacar, fazendo com 

que a informação passe por um rigoroso filtro de seleção, extraindo apenas os 

aspectos que mais podem impactar e atrair o interesse e atenção da população, 

agindo de forma direta na formação da opinião pública.  

Esses meios sejam televisivos, impressos ou eletrônicos, transformaram-se 

em grandes corporações e como tal visam ao lucro. As decisões relacionadas à 

veiculação da noticia em geral se baseiam nessa dinâmica, e, via de regra, a 

veiculação de atos processuais é permeada por manipulações diversas, de forma 

sensacionalista. A população que recebe essa notícia, em geral, como não tem 

acesso aos atos processuais, acaba recebendo uma informação distorcida, 

inverídica, atendendo então aos interesses dos meios de comunicação.  

Em verdade o que irá diferenciar um jornal sensacionalista de outro de 

noticiário, tido como sério, é apenas a intensidade das emoções, ou seja, como 

essas serão transmitidas a quem os assiste.  

Mello (2010, p. 113) sobre isso evidencia que “o crime, desde os tempos mais 

remotos, onde predominavam execuções públicas que se constituíam em 

verdadeiros espetáculos de horror, fascinava a população e era notícia”. Desde 

então, consciente do fascínio e atração que os acontecimentos violentos exercem 

sobre o público, a mídia vem explorando-os de todas as formas.  

Outro fato que merece destaque é que além de veicularem informações de 

forma sensacionalista, os meios de comunicação criam no público uma necessidade 

por recebê-las, despertando seu interesse, o que ajuda a aumentar a audiência e 

consequentemente os lucros.  

 

(...) a notícia é um produto da mídia, algo extremamente comercial: o 
envolvimento do público garante a audiência e, por consequência, o 
faturamento do veículo. Assim, o que diferencia um jornal 
sensacionalista de outro, tido como sério, é apenas a intensidade das 
emoções (TEIXEIRA, 2011, p. 23). 

 

Esse posicionamento dos meios de comunicação de formas diversas acaba 

por direcionar a opinião pública e constitui uma forma de manipulação ideológica, já 
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que as empresas detém o poder de decidir o que vai ao ar, como vai ser veiculado, 

reproduzindo então a realidade de forma parcial e por isso mesmo tendenciosa. 

 

3.4 A Influência da Mídia nas Decisões dos Membros do Tribunal do Júri 

 

Na visão de Mendonça (2013, p. 377) “a formação da opinião do cidadão, 

baseada na mídia, torna-se um verdadeiro atentado às garantias fundamentais 

quando há o julgamento dos réus pelos jurados no Tribunal do Júri”.  

 

Desta forma, o réu que não fosse verdadeiramente culpado pelo 
cometimento de um crime doloso contra a vida poderia ser, ao final 
de seu julgamento, considerado culpado graças a uma verdade 
inventada pela mídia e replicada à grande massa através de uma 
cobertura jornalística incessante e uma atuação política por parte dos 
veículos midiáticos (MENDONÇA, 2013, p. 377-8). 

 

Infelizmente, em muitos casos quando a mídia emite juízos de valor, ao 

mesmo tempo em que age de forma tendenciosa, impossibilita o acusado de se 

defender e desrespeita diretamente o princípio da presunção da inocência, pois 

subverte a opinião pública, de forma que muitos membros do júri chegam aos 

tribunais com um juízo de valor pré-constituído.  

Por isso são comuns manifestações populares clamando pelo que 

consideram “justiça”, ou seja, pela condenação e pela não impunidade do acusado, 

como bem lembram Prates e Tavares (2008). Em função disso, justifica-se então aos 

olhos da sociedade a criação de novos tipos penais, mais rigorosos, assim como o 

aumento de tipos de penas já existentes, “(...), gerando uma verdadeira necessidade 

de repressão penal para acalmar o alarde público” (PRATES; TAVARES, 2008, p. 

34).  

A abordagem sensacionalista e tendenciosa de um crime pelos meios de 

comunicação revela a inconformidade com comportamentos brutais e distoantes da 

sociedade, ou da ideia do que é certo ou errado. Estimula ainda no público um 

clamor por justiça e de punição severa para o acusado como meio de recompensa 

pelo dano causado. Essa influencia sobre a exposição dos fatos piora 

significativamente quando se trata da mídia televisiva, que exerce um impacto ainda 

maior no telespectador, influenciando decisivamente na formação de sua opinião.   
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A exposição dos fatos, em certos acontecimentos, toma proporções 

alarmantes, já que a violência e a tragédia ganham imagens, sons, movimentos e 

angulações diversas. A representação mental do fato, por sua vez, leva à formação 

do juízo de valor sobre o acontecimento.  

Nesse aspecto vale ressaltar que o profissional de imprensa que tem acesso 

ao processo criminal em geral não o conhece de forma plena, tendo na maioria dos 

casos um conhecimento básico, o que faz com que manipule as informações de 

acordo com os interesses do meio de comunicação para o qual trabalha.  O que o 

público recebe então são informações tendenciosas, parciais e distorcidas formando 

opiniões e assumindo posturas nem sempre coerentes e condizentes.  

A mídia ao expandir sua atuação na sociedade contemporânea, parece ter se 

atribuído uma função que não é sua, de julgadora. “Mídia não é, porém, tribunal do 

júri. Cabe-lhe expor os fatos e as diligências em curso, mas sem julgar, a despeito 

do que possa parecer evidente aos olhos de todos” (SODRÉ, 2013, p. 2).  

Outro fato apontado pelo encimado autor é que em casos de grande 

repercussão social, a mídia exclui os aspectos favoráveis ao suspeito. Assim, 

exploram exaustivamente o fato, ressaltando apenas os agravantes, quando na 

verdade, seria adequado que fosse dada voz a outros, tais como familiares do 

acusado, buscando com isso fazer surgir alguma informação que possa ser útil para 

conhecer realmente a verdade dos fatos.  

Isso explica porque alguns casos, como da menina Isabela Nardoni ou ainda 

o trágico caso da menina Eloá Cristina, de grande comoção e repercussão social 

foram explorados de maneira extenua, intensa, pela mídia, criando na população 

que clama por justiça, uma necessidade constante de novas informações, num 

processo no qual o que menos parece importar é a verdade dos fatos.  

Por isso cada pessoa se coloca no lugar do membro do júri, fazendo seu 

próprio julgamento, acusando e inclusive determinando penas ao acusado.  

Com isso, a mídia tem intensificado os sentimentos de medo e insegurança 

das pessoas, incitando à punição a qualquer preço, desconsiderando que suspeitos, 

acusados e condenados são sujeitos de direitos e garantias fundamentais.  

Nesse contexto ainda, deve-se enfatizar que no desenrolar de um julgamento, 

a mídia invariavelmente atua de uma forma invasiva, já que precisa levar informação 

ao público, o que leva a exageros em busca de tornar os fatos mais atrativos para o 

grande público., promovendo verdadeiros espetáculos. A mídia então interfere no 
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andamento processual, e um exemplo disso é que em alguns casos ela própria 

realiza um processo penal à parte estimulando o público a formular seu próprio 

julgamento, o que configura uma subversão da lógica processual.  

 

O desconhecimento da pessoa do investigado/réu impede que os 
espectadores, eventualmente, se identifiquem com ele, o que, por 
consequência, dá ensejo ao sadismo, vez que, no pensamento 
induzido do espectador, o acusado é sempre alguém diferente dele 
e, portanto, não merecedor de compaixão e solidariedade. (...) A 
identificação com a vítima e o asco pelo acusado são efeitos do 
enquadramento noticioso episódico, pelo qual se concentra a 
atenção nos fatos ou indivíduos particulares, e que, via de regra, 
escurece a visão geral necessária para se constatar que o acusado 
também é uma pessoa e que, a despeito da acusação que lhe recai, 
merece um tratamento digno, o que – repisa-se – não é sinônimo de 
complacência (LIRA, 2014, p. 133). 

 

Costuma a imprensa pecar em seu jornalismo investigativo, pois ao retrata os 

fatos de forma parcial, interfere diretamente no livre convencimento dos verdadeiros 

juízes da causa e principalmente na vida dos envolvidos, execrando o suspeito ou 

acusado antes mesmo que proceda o julgamento.  

Como reforça Budó (2006) como a mídia trata os crimes quase sempre de 

forma maniqueísta, reforça estereótipos como no caso de Ana Carolina Jatobá, 

madrasta da menina Isabela Nardoni.  

 

Atualmente não se pode duvidar já da influência de um quarto poder 
- o mass media e a opinião pública - no Juiz ou Tribunal, que pode, 
às vezes, representar um perigo mais real para a independência da 
Justiça que eventuais ingerências do Poder Executivo (SANGUINÉ, 
apud ANDRADE, 2007, p. 87).  

 

O membro do júri, antes disso, é um cidadão, exposto à influência da mídia e 

por isso essa conduta da mídia pode ser altamente prejudicial, principalmente 

quando o julgador, ainda que inconscientemente, baseie sua decisão não nos 

elementos concretos do caso, tampouco no seu senso de justiça e sim motivado 

pelo clamor da sociedade por justiça, criado pela mídia.  

Prates e Tavares (2008, p. 34) expõem a respeito que “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”. 
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A expansão da atuação dos meios de comunicação de massa no contexto 

contemporâneo revolucionou a forma como a informação chega até as pessoas. 

Tanto é que os fatos são noticiados praticamente no momento em que acontecem, 

sendo que alguns, como nos casos de crimes são explorados de forma extenuante 

pela mídia. Porém, nesse contexto, há um aspecto preocupante que é o 

analfabetismo funcional que assola a população brasileira e que impede as pessoas 

de pensar criticamente a informação que recebe. Para a mídia esse analfabetismo 

então criou um campo ideal para que fossem divulgados valores que absorvidos 

pela massa populacional permite que sejam formulados julgamentos antecipados e 

na maioria das vezes distorcidos.  

Ainda nesse contexto, os autores ressaltam também que um aspecto de 

grande importância a ser ressaltado é que enquanto a mídia dispõe de tecnologias 

de ponta para divulgar as informações, ainda que muitas vezes não correspondam à 

realidade, o Judiciário e em especial o Tribunal do Júri se mantém nos mesmos 

moldes de tempos remotos. Com isso os membros do júri nem sempre tem o 

equilíbrio e o discernimento para filtrar o que foi reiteradamente incutido em sua 

mente pela mídia. “Dificilmente um jurado consegue manter-se isento diante da 

pressão da mídia e do prévio julgamento “extrajudicial” transmitido diariamente para 

suas casas”. 

Também se deve mencionar que a maioria dos jurados não tem formação 

técnico-jurídica, o que invariavelmente os leva a decidir segundo o que a mídia 

veicula. Isso fica ainda mais visível em casos de grande repercussão social.  

No caso dos membros do júri, a influência da mídia se faz mais evidente, 

quando o faz agir muito mais com a emoção e de forma parcial, na avaliação das 

informações constantes do processo.  

Nery (2010) afirma que parece haver uma nítida preferência da mídia por 

alguns tipos de crimes, que depois de selecionados, são reiteradamente descritos, 

analisados, o que influencia o comportamento das pessoas em geral, estendendo-se 

essa influencia aos sujeitos processuais, como é o casos dos membros do Tribunal 

do Júri.  

O exagero na atuação da mídia nos julgamentos ultrapassa os limites da 

ponderação e da ética e desvirtua o papel do profissional de jornalismo, quando este 

passa a deflagrar uma atuação policial amadora, atuando de forma política ou até 

mesmo de forma julgadora, fabricando vítimas e réus nas suas estórias. Com isso a 
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mídia desrespeita os direitos individuais do acusado em nome do direito de informar. 

“Quando a cobertura jornalística recai sobre acontecimentos afetos ao sistema 

penal, o funcionamento desse mecanismo difusor de notícias esbarra em direitos 

individuais expressamente agasalhados pela Carta Magna”. CÂMARA (2012, p. 271) 

Um agravante nessa questão é que como a mídia transforma a cobertura de 

um julgamento em um verdadeiro espetáculo, tratando o fato de forma 

sensacionalista, a tendência é que pela alta carga emocional da informação, o 

indivíduo sinta e viva o ocorrido como se tratasse dele mesmo.   

No seu papel de formadora a mídia então desvia a finalidade da notícia que é 

de informar de forma imparcial influenciando a formulação de juízos de valor e de 

sentença, por parte da população que invariavelmente considera o acusado culpado.   

 

(...) eis porque é maléfica a atuação da imprensa na divulgação de 
casos sub judice, especialmente na esfera criminal e, pior ainda, 
quando relacionados ao Tribunal do Júri. Afinal, quando o jurado 
dirige-se ao fórum, convocado para participar do julgamento de 
alguém, tomando ciência de se tratar de “Fulano de Tal”, conhecido 
artista que matou a esposa e que já foi “condenado” pela imprensa e, 
consequentemente, pela “opinião pública”, qual isenção terá para 
apreciar as provas e dar o seu voto com liberdade e fidelidade às 
provas? Resta difícil, portanto, reservar ao réu um julgamento justo, 
permeado de imparcialidade, quando aqueles que julgam, não 
concretizam a necessidade de abstração necessária, deixando o seu 
livre convencimento atrelado aos fatos noticiados pela opinião 
pública (NUCCI, 2004, p. 131). 

 

É uma situação extremamente delicada considerando-se que é o futuro da 

pessoa que está sendo julgada que está em jogo. A decisão do jurado deverá ser 

então imparcial e livre de influências, baseada unicamente nas peças processuais. 

Cabe a ele decidir de acordo com lisura e coerência, já que é um representante da 

sociedade.  

Capez (2009) elucida que o Tribunal do Júri tem a finalidade de ampliar o 

direito de defesa do réu, permitindo que ele seja julgado pelos seus pares. Assim, ao 

se desvencilhar do conjunto probatório, e ao se deixar influenciar em fatos que 

dissonam da verdade processual, a tendência é que a decisão seja errônea, pois já 

está tomada antes mesmo de se iniciar o julgamento, visto apoiar-se em um pré-

julgamento realizado e divulgado amplamente pela mídia, sem reconhecimento 

judicial.  
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Essa postura da mídia, deste modo, influencia na visão do membro do 

Tribunal do Júri sobre o caso, influenciando tendenciosamente as decisões ao 

mesmo tempo em que fere princípios penais diversos e ainda os direitos do acusado 

que são amparados pela Constituição e pelo Direito.  

Nos casos em que a parte se sinta prejudicada por excessiva exposição 

pública dos fatos, a doutrina sugere que a parte prejudicada peça a suspensão do 

processo até que diminua o fervor dos noticiários em torno no caso.  

É certo que a sociedade tem direito de ser informada e a mídia o direito de 

informar. Na sociedade atual na qual a informação é essencial, esse direito, porém, 

deve ser exercido com responsabilidade, principalmente porque a mídia é também 

formadora de opiniões, e no caso de crimes contra a vida, em geral, cria sentimentos 

de vingança, de justiça a qualquer preço, quando deturpa as informações. 

Ainda que teoricamente o cidadão que se vê na posição de acusado esteja 

amparado pelo princípio constitucional da presunção de inocência, é previamente 

apontado como “culpado”, por meio do julgamento promovido pela mídia, a qual 

promove uma exagerada exposição do fato pelo meios de comunicação,  atribuindo 

a esses um poder investigativo.   

A liberdade de informar se insere em sentido amplo na liberdade de 

expressão, porém é inegável também que se atente aos requisitos exigíveis a cada 

modalidade e as possíveis limitações desta liberdade. Isso porque as pessoas ao 

buscar a informação supõem estar recendo a informação verdadeira. Por isso a 

informação não pode prescindir da verdade, em especial quando se trata das 

manifestações da liberdade de expressão. “(...) haverá exercício do direito de 

informação quando a finalidade da manifestação for a comunicação de fatos 

noticiáveis, cuja caracterização vai repousar, sobretudo no critério da sua 

veracidade”. BARROSO (2001, p. 10) 

Por isso a importância fundamental de ao veicular uma noticia, a mídia atente 

para o fato de que ela deve corresponder aos fatos e ainda que o faça com ética, de 

forma imparcial e com exatidão, para não confundir o destinatário, tampouco induzi-

lo a erro na formação de sua opinião sobre o fato.  

Um aspecto curioso é que em geral quando a mídia divulga noticias sobre 

crimes contra a vida, geralmente, há uma tendência em focar os fatos mais da 

perspectiva da acusação que da defesa do suspeito.  
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Alguns setores da mídia vistos como supostamente “justiceiros”, 
antes de qualquer diligência necessária publicam o nome de 
possíveis suspeitos atribuindo-lhes o condão de “acusados” ou 
mesmo “réus”, sem que estes estejam respondendo ainda sequer a 
um processo (PRATES; TAVARES, 2008, p. 34). 
 

Nota-se que em determinados casos a influência da mídia sensacionista em 

causar na população emoções extremas é tão grande que é decisiva na condenação 

dos acusados. O sensacionalismo exacerbado provoca efeitos psicológicos nos 

indivíduos ao utilizar artifícios como o apelo emotivo, a repetição, o exagero 

intensificado por imagens, sons e cores.  

Assim, em determinados casos, por influencia da mídia acaba-se antecipando 

a sentença, sem nem mesmo ter iniciado o julgado, o que a torna nula e esvaziada 

de sentido do ponto de vista jurídico e constitucional. Vale ressaltar ainda, que de 

acordo com o artigo 5°, inciso LVII a Constituição Federal “ninguém poderá ser 

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

Prates e Tavares (2008, p. 38) advertem por sua vez que “o procedimento 

preparatório, acusação, julgamento e condenação são atos que competem, 

constitucional e legalmente, ao Poder Judiciário”. Desta forma, cabe ao jornalista 

apenas divulgar os fatos, de forma imparcial, ética e responsável, pois a sentença 

deve acontecer ao final do processo da ação penal que está a cargo do Poder 

Judiciário.  

Por isso o que se discute não é se deve ser vedada no Tribunal do Júri a 

participação de pessoas com uma opinião já formada sobre a culpa do acusado, 

seja pelo seu conhecimento direto dos fatos, ou adquirido através da mídia. O 

membro do júri, enquanto cidadão tem direito a formar sua opinião. Porém, essa 

opinião não pode influenciar no momento de decidir, pois enquanto membro do 

Tribunal do Júri, espera-se dele imparcialidade e que seu juízo de valor seja 

formulado com base unicamente nas provas que constam dos autos do processo.  

 

3.5 O Caso Isabella Nardoni  

 

Oliveira e Santos (2009) argumentam que o caso do assassinato da menina 

Isabela Nardoni é um exemplo da exploração sensacionalista da mídia de um fato e 

sua influência na formação de juízo de valor, já que antes mesmo de o pai Alexandre 
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e a madrasta Ana Carolina Jatobá terem sido indiciados, a maioria da população já 

havia decidido pela sua culpa e autoria do crime.  

Na verdade o caso foi transformado em um melodrama pela mídia, como se 

fosse uma novela e a cada dia os noticiários televisivos, jornais e revistas traziam 

mais “um capítulo”, ou seja, novas informações sobre as investigações que 

culminaram com o indiciamento do pai e da madrasta. Aqui é importante ressaltar, a 

maléfica contribuição para o pré-julgamento do casal da atuação incisiva dos 

programas de noticiários sensacionalistas como “Brasil Urgente” (TV Bandeirantes), 

Alerta Geral (TV Record) e “Sonia Abrão” (Rede TV), que se engalfinharam em lutas 

pela audiência maior de seus programas, deixando de lado a ponderação que o 

caso requeria na veiculação de notícias a ele pertinentes.  

Segundo Teixeira (2011) a tragédia da garotinha de apenas 5 anos, no 

edifício London, zona norte de São Paulo, entrou na pauta dos noticiários televisivos, 

das matérias de jornais e revistas durante vários meses, recebendo uma cobertura 

jornalística espetacular, com riqueza de detalhes.  

Pode-se dizer que neste caso além de ter influenciado a opinião pública, a 

atuação sensacionalista da mídia pode ter também influenciado a decisão dos 

membros do Tribunal do Júri.  

Oliveira e Santos (2009) explicam que a morte da menina apresenta 

características que favorecem o sensacionalismo midiático, já que a família é de 

classe média e os suspeitos eram o pai e a madrasta. Ainda que no Brasil, duas 

crianças sejam mortas, por dia, por seus próprios parentes, esses elementos tornam 

caso noticiável, não evidenciando-se porém, as estatísticas.  

A exploração sensacionalista do crime principalmente pela Rede Globo de 

Televisão foi tão grande, além de todos os jornais impressos, que a simulação 

exibida em 20 de abril de 2008, já apresentavam Alexandre Nardoni e Ana Carolina 

Jatobá como os autores do crime 

Os verbos na voz ativa mostram os envolvidos de fato praticando a ação. 

Assim, ao invés de “desliga o carro” o correto seria “teria desligado o carro”, já que 

se tratava de uma simulação e nesse caso poderia ou não ter sido o que aconteceu. 

“Isto pode parecer simples, mas muda o contexto da enunciação”.  

 

(...) num caso com tanta repercussão como esse, em que a 
sociedade brasileira ficava a par – dia após dia- de um fato novo 
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sobre a morte de Isabella, torna-se imprudente explicitar juízos de 
valores. E se realmente houvesse provas inocentando o pai e a 
madrasta de Isabella? Como ficaria a imagem (e a vida) deles 
perante a família, os amigos e a sociedade inteira, que os julgou e os 
condenou desde o primeiro dia? (TEIXEIRA, 2011, p. 110). 

 

O alarde e clamor público foi tão grande, que onze dias após o ocorrido, a 

Revista Veja em sua edição de 09 de abril de 2008 publicou uma matéria intitulada 

"Quando o mal triunfa". A matéria foi discorrida em seis paginas da revista onde 

foram abordados outros casos de violência. “Envereda ainda por uma análise 

filosófica do mal e de sua origem” (OLIVEIRA; SANTOS, 2009, p. 5). Para dar 

ênfase ao trágico, percebe-se a chamada de capa um sensacionalismo gráfico, onde 

são cuidadosamente selecionadas letras em tamanho maior com fundo escuro, 

dando à revista uma esfera negativa, explorando o sensacionalismo visual.  

Nessa edição foi publicada a matéria “O anjo e o monstro”, trazendo a versão 

da polícia sobre o caso e apresentando um perfil dos suspeitos.  

 

Logo no título, notam-se duas palavras de sentidos opostos, que 
remetem ao imaginário popular: “Anjo”, figura bíblica que simboliza a 
bondade, singeleza e simplicidade, e “monstro”, associado 
diretamente à maldade, à perversidade e à morte. Sob esse título, a 
matéria traz a foto de Isabella sorrindo e a dos suspeitos detidos pela 
polícia caracterizando o antagonismo anjo/monstro (OLIVEIRA; 
SANTOS, 2009, p. 10).  

 

Oliveira e Santos (2011, p. 11) comentam ainda que a matéria coloca o 

suspeito na posição de culpado mesmo antes do julgamento formal. “Enquanto a 

matéria informa que a polícia está cautelosa em virtude dos possíveis danos 

irreparáveis à imagem dos suspeitos, a revista não mantém a mesma cautela”.  

 

Alexandre Nardoni é tido como uma pessoa violenta. Das quinze 
testemunhas ouvidas até agora pela polícia, dez afirmaram ter tido 
conhecimento de que ele agredia fisicamente a mulher. (...) 
Moradores contam que as brigas eram tão frequentes e ruidosas que 
já haviam resultado em quatro advertências por parte da 
administração do condomínio (VEJA, apud OLIVEIRA; SANTOS, 
2009, p. 11).  

 

Na primeira reportagem veiculada pela Rede Globo em 21 de abril de 2008, 

foi divulgado o laudo do Instituto Médico Legal (IML), “documento que na época 

ainda não havia sido divulgado oficialmente, pois o inquérito do caso ainda não 
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estava concluído”. Com 6 minutos e 11 segundos de duração, a matéria relatou as 

causas da morte, com uma riqueza de detalhes, informações técnicas e imagens 

com animação gráfica, e ainda dezenas de ferimentos e fraturas encontrados no 

corpo da menina. TEIXEIRA (2011, p. 92) 

No caso Nardoni, ficou bastante evidente a influência da mídia na opinião 

pública.  

 

A edição da Revista Veja, de 23 de abril de 2008 trazia na capa 
estampados os rostos do pai e da madrasta e logo abaixo o título 
impactante “Para a polícia, não há mais dúvida sobre a morte de 
Isabela: FORAM ELES”, no qual se observa os dois últimos termos 
grifados em letras maiúsculas e em cores diferentes da utilizada no 
restante do texto (MELLO, 2010, p. 118).  

 

A ampla exposição deste caso na mídia provocou o clamor popular, “eis que 

antes mesmo da liberação de qualquer laudo pericial centenas de pessoas 

cercavam o carro dos acusados clamando por justiça e taxando-os de assassinos”. 

TEIXEIRA (2011, p. 15). 

Oliveira e Santos (2009, p. 11) reforçam que a reportagem da Revista Veja de 

30 de abril de 2008 passa claramente a ideia de os acusados se encontravam em 

situação delicada e que a presença de contradições nos depoimentos de Alexandre 

Nardoni fortaleceriam a ideia de que ele seria, de fato, culpado pelo crime. 

 

Nardoni afirmou que Isabella teria ficado sozinha por dezenove 
minutos e não mais quatro. Ocorre que isso também é impossível, já 
que, entre o horário de chegada da família revelado pelo rastreador 
(23h36) e o instante em que um vizinho telefonou para o resgate 
depois de ser avisado da queda de Isabella (23h49), passaram-se 
apenas treze minutos. (VEJA, apud OLIVEIRA; SANTOS, 2009, p. 
11).  

 

Teixeira (2011, p. 101) comenta que a Rede Globo exibiu a segunda 

reportagem do caso, em 1° de maio de 2008, quando foi apresentado o relatório final 

do inquérito policial, entregue no dia anterior ao Ministério Público, contendendo 

Pontes, que comandou as investigações. “Com 5 minutos e 31 segundos, a matéria 

destaca a participação do pai e da madrasta de Isabella no assassinato da garota”. 

Durante os meses seguintes várias outras reportagens foram exibidas, 

claramente de forma sensacionalista.  
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Em 22 de março de 2010 Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram 

levados a júri popular no Fórum de Santana, zona norte de São Paulo e em cinco 

dias chegou-se ao veredicto final: foram considerados culpados, sendo que 

Alexandre Nardoni foi sentenciado a cumprir 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão; 

e, Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella, foi condenada a 26 anos e 8 meses.  

Também cabe mencionar o caso Eloá e que foi explorado de forma quase 

brutal pela mídia televisiva. Durante dias a jovem Eloá foi mantida em cárcere 

privado, o mais longo da história da policia de São Paulo. A mídia influenciou no 

julgamento, mas no desfecho fatídico já que a jovem foi morta a tiros pelo ex-

namorado. Outro fato que não pode ser esquecido foi a intromissão da jornalista da 

emissora “Rede TV” Sonia Abraão, interferindo e se colocando à frente das 

negociações. Com essa atitude incoerente, tirou a possibilidade de  contato do autor 

do crime com os negociadores oficiais da polícia paulista, o que contribuiu,  

sobremaneira, na consecução bárbara e triste com a morte da garota.  

À época chegou-se a cogitar da possibilidade da apresentadora responder 

solidariamente com o acusado na ação indenizatória proposta pelos parentes da 

vítima, tamanha foi sua influência decisiva no desfecho infeliz do caso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Além de formadores de opinião, os meios de comunição constroem uma 

vertente do direito alicerçada apenas na sede de justiça social, não se posicionando 

apenas como observadora das ocorrências, limitando-se a narrá-las, mas emitindo 

juízos de valores, pontos de vista que por vezes, beiram o excesso e apregoam a 

suposta “verdade” e sede de justiça, nos casos a serem apreciados pelo Tribunal do 

Júri. Isto, à evidência, coloca em risco a imparcialidade dos jurados e fere de 

maneira explícita o princípio da presunção de inocência e o direito à privacidade, 

além da edição de um julgamento justo e imparcial.  

Na maioria dos casos de grande repercussão social como, o assassinato de 

Daniela Perez, o caso da menina Isabella Nardoni e de Eliza Samúdio, e até mesmo 

o assassinato da menina Eloá Cristina transmitido por horas em todas as redes 

nacionais de televisão, demonstram que o noticiário de forma reiterada, toma para si 

a prerrogativa de julgar e já antecipadamente profere a condenação, usurpando de 

sua função de informar e invadindo a prerrogativa que é conferida ao Poder 

Judiciário, dificultando o acesso a qualquer meio de defesa a que pudessem ter 

direito os acusados. A mídia incumbe-se de condená-los antes mesmo dos 

resultados do procedimento criminal. Como “Quarto Poder” na visão de Orson Wells 

a mídia edita julgamentos antes mesmo deles se realizarem.  

Os membros do júri são antes cidadãos, pessoas que convivem em meios 

sociais nos quais a presença e influência da mídia são marcantes, em especial 

sobre as formas de pensar, o comportamento, entre outros aspectos. Devido a isso 

é inegável que muitos ao integrarem o Tribunal do Júri já tenham um juízo de valor 

formado sobre a culpa ou inocência do acusado, baseado justamente nas 

informações veiculadas pela mídia, de forma intermitente.  

Torna-se evidente que não há como não se deixar influenciar pelo que é 

veiculado pela mídia, em face da exploração sensacionalista de um crime contra a 

vida, em especial, ser uma estratégia dos meios de comunicação para ganhar 

audiência e maiores lucros. Como o que é veiculado nem sempre corresponde à 

verdade dos fatos, os membros do júri deverão pautar por uma sobrecarga intensa 

de maior atenção e isenção de ânimo ficando atentos e vinculados às provas 

produzidas no processo, já que devem julgar imparcialmente e de acordo com suas 

próprias consciências.  



54 

 

Porém, ao integrar o Tribunal do Júri, a pessoa tem que estar consciente de 

que terá acesso a outras informações mais consistentes e é com base nelas que 

deverá basear sua decisão. Ademais, como membro do Tribunal do Júri deverá ter 

uma atuação ética, coerente, livre de pressões externas, orientando seu 

posicionamento unicamente no processo, no que foi apresentado pela promotoria e 

pela defesa. Deve pensar principalmente que o que está em jogo é o futuro do 

acusado.  

Ponto finalizando, não se procura no presente estudo alijar a importante e 

indispensável informação a ser veiculada pelos meios que a compõe. Ao contrário, 

tem por objetivo o estudo à consecução de meios que possam regulamentar a 

atuação da imprensa em casos de grande repercussão midiática em seus 

julgamentos por aqueles que constituem o Conselho de Sentença do Tribunal do 

Júri.  

As informações sobre o caso em julgamento não podem ser retiradas da 

população. Entretanto, a forma e o alcance delas devem ser mitigados a ponto de 

que o julgamento se torne imparcial, sem qualquer influência no âmago dos jurados.  

Alguns posicionamentos pelos operadores do Direito devem ser tomados de 

maneira incisiva. A justiça deve prevalecer acima de tudo, para que possamos 

sempre ter uma justiça imparcial, compatível com os princípios constitucionais. 

Dessa forma, todos, comunidade jurídica, como um todo, devem refletir em 

coadunar o binômio informação/julgamento justo nas decisões a serem proferidas 

pelo Tribunal Popular.  

Este deve ser o meio e o fim da consecução dessas vertentes e de seus 

objetivos, já que não se pode esquecer, e, da mesma forma não se pode deixar que 

possam extinguir, que o julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos leigos do povo, é a 

única forma de participação popular dentro do Poder Judiciário, analisando e 

julgando os casos por conta própria, em atividade restrita aos juízes togados nos 

demais casos.  

Essa grande vitória conseguida com a instituição do Júri, não pode ser 

mitigada e nem extinta, já que se trata de cláusula pétrea em nosso ordenamento 

jurídico e como tal insuscetível de modificação por emenda parlamentar.  

Assim, a reflexão fica colocada, o direito de informação não pode ser de 

forma alguma, restrito, mas sua atividade deve ser pautada na coerência e na 

imparcialidade.  
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