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RESUMO: O propósito central desta pesquisa é analisar como a mídia pode influenciar ao 

noticiar inúmeras informações sobre a persecução penal, bem como se isso pode afetar as 

garantias do acusado, principalmente a aplicação e eficácia do princípio da presunção da 

inocência. Ademais, aborda a questão das garantias e direitos fundamentais estabelecidos pela 

Constituição Federal, em especial, o direito de expressão e informação em contraposição à 

presunção da inocência, observando a impossibilidade de limitá-los. Para elaboração da 

pesquisa será adotado o método hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa, utilizando-se de 

doutrinas, legislações, artigos, revistas e documentários. A conclusão da pesquisa denota a 

necessidade de ponderação de princípios constitucionais, devendo haver uma harmonia entre 

os direitos e garantias fundamentais do indivíduo e as liberdades de expressão e imprensa. 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Mídia. Presunção da inocência. Liberdade de expressão. 

Liberdade de imprensa. 

 

ABSTRACT: The main purpose of this research is to analyze how the media can influence 

when reporting numerous information about criminal prosecution, as well as if it can affect 

the accused's guarantees, especially the application and effectiveness of the mainly  of 

presumption of innocence. In addition, it addresses the issue of guarantees and fundamental 

rights established by the Federal Constitution, in particular, the right to expression and 

information in opposition to the presumption of innocence, observing the impossibility of 
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limiting them. For the elaboration of the research, the hypothetical-deductive method will be 

adopted, through research, using doctrines, legislation, articles, magazines and documentaries. 

The conclusion of the research denotes the need to weigh constitutional principles, and there 

must be a harmony between the individual's fundamental rights and guarantees and the 

freedoms of expression and the press. 

 

Keywords: Criminal process. Media. Presumption of innocence. Freedom of expression. 

Freedom of the press. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa busca analisar como a mídia pode influenciar ao noticiar inúmeras 

informações sobre a persecução penal, bem como se isso pode afetar as garantias do acusado, 

principalmente a aplicação e a eficácia do princípio da presunção da inocência. 

Historicamente, a relação entre mídia e a justiça criminal sempre despertou atenção, 

seduzindo a sociedade com a informação da condenação de um indivíduo e a execução das 

penas que lhe foram aplicadas. 

A mídia está presente cada vez mais intensamente no dia a dia, através da internet, 

televisão, rádio, jornais e muitos outros meios, trazendo notícias numerosas e instantâneas. 

Quando se obtém a informação de investigações policiais ou processos judiciais em 

andamento, muitas vezes a abordagem feita ocasiona pré-julgamentos para quem acompanha 

o fato. Com isso, a mídia acaba influenciando e exercendo grande poder na sociedade atual. 

Outro fator de grande relevância é a forma com que o investigado é descrito pelos 

meios de informação, com características estigmatizantes e, em determinados casos, já citado 

como criminoso. Isto torna os meios de comunicação responsáveis por uma disseminação de 

opiniões. 

O jornalista que leva a informação à sociedade faz uma pré-análise do caso, tomando 

suas conclusões a respeito do crime e do suposto autor. Ocorre que a notícia se baseia em sua 

interpretação do fato, descrevendo-o com base na sua opinião, que por muitas vezes é 

imparcial. Frequentemente, o público não questiona ou busca fontes confiáveis e acaba 

levando a notícia como verdade única. 

Mas até que ponto a mídia pode chegar durante o processo penal? A influência que ela 

exerce é prejudicial à persecução penal? E as garantias do acusado, como a presunção da 
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inocência, são respeitadas com a divulgação de diversas informações sobre a persecução 

penal? 

Importante se faz analisar as questões levantadas, demonstrando efetivamente como a 

mídia pode atuar em processos penais e se exerce influência sobre a persecução penal. 

Ademais, fundamental verificar se ocorre a preservação das garantias do acusado com a 

exposição de várias informações, especialmente se a presunção da inocência é respeitada e 

assegurada. 

Relevante ainda, se fazer uma análise acerca do direito de informação, das garantias 

processuais e dos direitos do acusado, principalmente sobre o princípio da presunção da 

inocência, e como pode haver embates na aplicação e efetivação de tais direitos. 

O tema apresentado nesta pesquisa é bastante atual, diante do acelerado 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, trazendo um debate multidisciplinar 

ao fazer um paralelo entre direito constitucional e direito processual penal, mostrando-se 

ainda de grande importância ao abordar alguns dos valores máximos do Direito. 

Para elaboração da pesquisa serão utilizadas doutrinas, artigos, revistas e 

documentários, buscando se analisar como a mídia pode influenciar nos processos penais e se 

essa influência afeta as garantias do acusado, como a eficácia do princípio da presunção da 

inocência, surgindo então a necessidade de avaliar essa problemática e apresentar as hipóteses 

para amenizar possíveis conflitos entre direitos. 

Desta forma, após uma breve análise da liberdade de expressão e das garantias do 

acusado, especialmente o princípio da presunção da inocência, no Estado Democrático de 

Direito, com ênfase na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, será discutida 

a questão dos limites à liberdade de expressão, o problema, em particular, das colisões com 

outros direitos, especialmente com o princípio da presunção da inocência e possíveis 

soluções, seguindo-se de algumas conclusões. 

 

1 LIBERDADE DE IMPRENSA E A PUBLICIDADE DO PROCESSO 

 

1.1 Liberdade de expressão como pressuposto prévio 

 

É da natureza do ser humano, além de pensar, poder se comunicar e saber o 

pensamento dos demais, sendo essencialmente livre para tanto. Para isso existe e é 

fundamental a liberdade de opinião e de expressão acerca de qualquer ideia ou crença. 
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Indispensável para tanto, a função social exercida pelos meios de comunicação, como 

a de informar, esclarecer e propor discussões. Trata-se de cerne da sociedade democrática, 

pois é através de notícias, dados, ideias, que o indivíduo exerce sua socialização. 

Mostrando-se como uma necessidade humana, a informação porta-se também como 

direito fundamental para o desenvolvimento em sociedade, precisando para tanto, de especial 

proteção jurídica. 

A Constituição Federal de 1988 assegura, entre os direitos e deveres individuais e 

coletivos (artigo 5º), a liberdade de manifestação do pensamento (inciso IV), a liberdade de 

expressão intelectual (inciso IX) e o acesso a informação (inciso XIV): 

 

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

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

[...] 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; [...] 

 

Estes exemplos, contudo, não exaurem o conjunto de disposições constitucionais 

relacionadas com a liberdade de expressão, mas demonstram um lugar de destaque e de 

grande proteção para estas na Constituição Federal. 

Encontram-se asseguradas também, no capítulo dos direitos fundamentais, a liberdade 

de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou 

licença, como também o acesso de todos à informação. 

Conforme Vieira (2003, p. 60), a liberdade de imprensa é entendida como o direito de 

comunicar ideias e opiniões, sem censura prévia, e como direito fundamental, devendo ser 

“uma bandeira sempre hasteada no Estado Democrático de Direito”. 

Desse modo, a liberdade de imprensa foi elencada ao patamar de direito 

constitucional, não sofrendo nenhuma restrição, como a censura prévia: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 
§ 1º – Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 2º – É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 
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Alguns doutrinadores utilizam a liberdade de expressão para abranger as demais 

liberdades. Para Vieira (2003, p. 24), o indivíduo exerce seu direito de expressão de ideias 

quando externa seu pensamento e expõe socialmente suas reflexões, sendo a liberdade de 

expressão pressuposto prévio de outras liberdades, como a liberdade de imprensa e 

informação. 

Nesse sentido, Neto e Sarlet (2017, p. 641) esclarecem a importância deste direito: 

 

É amplamente reconhecido que a liberdade de expressão constitui um dos direitos 

fundamentais mais preciosos e integra os catálogos constitucionais desde a primeira 

fase do constitucionalismo moderno. Assim como a liberdade de expressão encontra 

um dos seus principais fundamentos (e objetivos) na dignidade da pessoa humana, 

naquilo em que diz respeito à autonomia e livre desenvolvimento da personalidade 

do indivíduo, ela também guarda relação, em uma dimensão social e política, com as 

condições e a garantia da democracia e do pluralismo político, assegurando uma 

espécie de livre mercado das ideias, assumindo, nesse sentido, a qualidade de um 

direito político e revelando ter também uma dimensão nitidamente transindividual, 

já que a liberdade de expressão e seus respectivos limites operam essencialmente na 

esfera das relações de comunicação e da vida social. 

 

Nesta pesquisa, se utilizará a liberdade de expressão como um termo genérico para 

abranger tanto a livre manifestação de pensamento prevista no artigo 5º, inciso IV, da 

Constituição Federal, quanto outras dimensões da liberdade de expressão, como a liberdade 

de imprensa, de expressão intelectual, dentre outras. 

 

1.2 Publicidade dos atos processuais 

 

Com o artigo 5º, inciso LX, artigo 93, inciso X, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, e artigo 792 do Código de Processo Penal, é estabelecido o 

princípio da publicidade dos atos processuais: 

 

Art. 792.  As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se 

realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do 

secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou 

previamente designados. 

§ 1º Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar 

escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o 

tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do 

Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando 

o número de pessoas que possam estar presentes. 

[...]  

 



 

         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

Nucci (2016, p. 84) esclarece que por meio deste princípio, os atos processuais devem 

ser realizados publicamente, sem segredos e sem sigilo para quem queira acompanhá-los, 

permitindo o controle social dos atos e decisões do Poder Judiciário. 

É através da publicidade dos atos processuais, que se assegurou aos órgãos de 

imprensa o direito de informar o andamento das ações penais, como elucidam Gonçalves e 

Reis (2018, p. 71): 

 

Assegura-se, ainda, aos órgãos de imprensa o direito de informar o andamento das 

ações penais e o resultado das provas colhidas, bem como o teor do julgamento. Não 

se tem reconhecido, porém, o direito de gravação e transmissão integral pela 

imprensa de audiências de instrução e de julgamentos em Plenário do Júri, com o 

argumento de que prejudicariam o bom andamento dos atos processuais e a isenção 

daqueles que dele participam. 

 

Nesse sentido também entende Vieira (2003, p. 61), ao citar que a publicidade dos atos 

judiciais possibilita à população um controle democrático do exercício do Poder Judiciário, 

através do conhecimento da atividade dos tribunais, o qual também é um direito. 

Mas como qualquer direito, a publicidade não é absoluta, sendo passível de algumas 

restrições. Nucci aponta ainda algumas situações excepcionais, em que a própria Constituição 

Federal ressalva a possibilidade de restrição da publicidade (2016, p. 84): 

 

[...] Quando houver interesse social ou a intimidade o exigir, o juiz pode limitar o 

acesso à prática dos atos processuais, ou mesmo aos autos do processo, apenas às 

partes envolvidas (art. 5.º, LX, CF). Conforme o caso, até mesmo o réu pode ser 

afastado da sala, permanecendo o seu advogado. Note-se, no entanto, que jamais 

haverá sigilo total, fazendo com que o magistrado conduza o processo sem o acesso 

dos órgãos de acusação e defesa, bem como jamais realizará um ato processual 

válido sem a presença do promotor e do defensor. 

 

No entanto, as possíveis restrições e quando podem ser aplicadas, serão debatidas em 

tópico próprio nesta pesquisa. 

 

2 GARANTIAS DO PROCESSO PENAL 

 

O processo penal, como qualquer outro ramo do direito, é regido por princípios. Desta 

forma, importante mencionar as principais garantias estabelecidas, sobretudo as definidas 

constitucionalmente.  

Para conduzir o processo, o juiz deve seguir as normas que o regulam, desenvolvendo-

o conforme os princípios determinados. A República Federativa do Brasil se constitui num 
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Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF/1988), devendo se sujeitar ao comando da lei, 

sendo que o princípio da legalidade figura-se como instituto limitador do poder estatal. 

(VIEIRA, 2003, p. 66) 

Outro princípio de grande relevância foi o anteriormente citado princípio da 

publicidade dos atos processuais. 

Com a Constituição Federal de 1988, os princípios foram reconhecidos como 

verdadeiras normas, deixando de serem vistos somente como simples orientações e se 

tornando comandos dotados de efetividade e juridicidade, sendo reconhecidos como 

verdadeiras normas com eficácia jurídica e aplicabilidade direta e imediata. (GARCIA, 2015, 

p. 39)  

Importante esclarecer a necessidade de observância e de cumprimento de alguns 

princípios do processo penal relevantes para a discussão apresentada nesta pesquisa, quais 

sejam o princípio do devido processo legal, da presunção da inocência, do juiz natural, do 

contraditório e ampla defesa, da vedação da prova ilícita e da publicidade.  

A exposição, mesmo que superficial, destes princípios é essencial pois são os mais 

citados quando se debate a influência da mídia no processo penal, o qual é o foco desta 

pesquisa. Nesse sentido: 

 

O processo penal tem como missão a salvaguarda da liberdade individual e, para 

tanto, conta com princípios que regem sua atuação, tais como o devido processo 

legal, a presunção da inocência, o juiz natural, o contraditório e a ampla defesa, a 

vedação da prova ilícita e a publicidade. (GARCIA, 2015, p. 42) 

 

Ao apresentar os princípios do Direito Processual Penal, Nucci aponta a existência de 

princípios explícitos e implícitos, destacando (2016, p. 75): 

 

Há princípios explicitamente inseridos na Constituição e outros, implícitos. Muitos 

são vinculados, na essência, à pessoa humana; outros, embora a esta beneficiem em 

última análise, estão mais próximos da relação processual, tanto assim que, por 

vezes, não servem exclusivamente ao réu, mas também ao órgão acusatório. Há, 

ainda, os princípios orientadores da atuação do Estado, logicamente para servir de 

proteção, em última análise, à pessoa humana. 

 

A atuação do Estado na aplicação do direito objetivo aos fatos concretos é exercida 

através da função repressiva de punir o autor de um fato criminoso. Este ato de punir é 

exigido pela sociedade, a qual busca equilíbrio e segurança na convivência coletiva. (VIEIRA, 

2003, p. 67) 
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No entanto, é somente através do processo penal que essa punição pode ser aplicada e, 

nas palavras de Vieira (2003, p.67), trata-se do “instrumento da persecução do réu”, sendo o 

único meio de alguém ser privado de sua liberdade, o que é consagrado no princípio 

constitucional do nulla poena sine iudicio3. 

Nesta toada, os princípios constitucionais do processo são verdadeiras proteções 

contra abusos na sua condução e no poder jurisdicional. 

Como aponta Lopes Jr. (2009, p. 116), “os princípios constitucionais devem 

efetivamente constituir o processo penal”, uma vez que o processo penal atribui formas de 

limitação da liberdade individual, observando-se a forma e as garantias estabelecidas. 

O autor menciona ainda aplicação dos princípios norteadores do processo penal 

(JUNIOR, 2009, p. 117): 

 

Assim, considerando que em geral os destinatários dos princípios no processo penal 

são os juízes e tribunais, pois acima de tudo, nos interessam os princípios que 

constituem regras de julgamento, devem eles fazer todo o necessário para promover 

o fim devido, ou seja, buscar incessantemente a máxima eficácia dos princípios 

(constitucionais) do processo penal. 
 

A explanação, mesmo que genérica, acerca das garantias processuais penais se faz 

necessária para compreender sua importância e a necessidade de sua observância, embora esta 

pesquisa tenha como foco especial a garantia da presunção da inocência. 

  

3 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA 

 

O princípio da presunção da inocência é um dos princípios basilares do Direito 

Processual Penal, sendo de grande importância para a efetivação do processo penal. 

Como aponta Lopes Jr. (2009, p. 190), a presunção da inocência é o princípio reitor do 

processo penal e, em última análise, pode-se verificar a qualidade de um sistema processual 

através de seu nível de eficácia. 

Ganhou repercussão universal com a Declaração dos Direitos Humanos, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, sendo que sua incorporação no 

ordenamento jurídico brasileiro se deu com a Declaração dos Direitos dos Homens e dos 

Cidadãos, em 1971. (LIMA, 2016, p. 79) 

 

3 Termo do latim: “Nenhuma punição sem julgamento”. Significa que a pena não pode ser aplicada sem 

processo anterior. 
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Encontra-se expressamente previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, o qual prevê que “ninguém será considerado culpado 

até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

Este princípio estabelece o direito de não ser declarado culpado senão por meio de 

sentença transitada em julgado, ao término do devido processo legal, no qual o acusado tenha 

empregado todos os meios de prova pertinentes para sua defesa (ampla defesa) e para 

suprimir a credibilidade das provas apresentadas pela acusação (contraditório). (LIMA, 2016, 

p. 80) 

Lopes Jr. (2009, p. 191) menciona que o princípio estabelece como maior interesse a 

proteção de todos os inocentes, sem qualquer exceção, ou seja, é fruto de uma opção 

garantista que tutela a imunidade dos inocentes, ainda que seja necessário pagar o preço da 

impunidade de um culpável. 

Moraes (2010, p. 347), por sua vez, correlaciona a presunção da inocência com a 

dignidade da pessoa humana: 

 

A presunção de inocência [...] representa um direito que veio atender à igualdade, ao 

respeito à dignidade da pessoa humana, ao cidadão e ao devido processo penal 

porquanto: a) a relação jurídica entre o imputado e órgãos persecutórias mais 

equilibrada (garantia à igualdade), impedindo que as manifestações do poder público 

ultrapassem o necessário; b) impede, de ordinário, que ao imputado seja dado 

tratamento de condenado, antes do reconhecimento definitivo de sua culpa (garantia 

à dignidade da pessoa); c) impõe a necessidade de um processo condizente com 

todos os padrões constitucionais de justiça para que se processada à verificação e 

declaração de culpa do cidadão (garantia do devido processo legal); d) impõe uma 

decisão menos prejudicial ao imputado sempre que houver dúvida fática ou se possa 

proceder à mais favorável escolha jurídica, como asseveração do prestigio à 

dignidade da pessoa humana em toda e qualquer decisão judicial penal. 
 

Diante deste entendimento, devem ser asseguradas ao acusado todas as garantias de 

defesa no processo penal, sendo que é somente com a certeza de culpa que este poderá ser 

condenado (VIEIRA, 2003, p. 171). 

Acerca da aplicação do princípio, importante salientar ainda: 

 

Sob a perspectiva do julgador, a presunção de inocência deve(ria) ser um princípio 

da maior relevância, principalmente no tratamento processual que o juiz deve dar ao 

acusado. Isso obriga o juiz não só a manter uma posição “negativa” (não o 

considerando culpado), mas sim a ter uma postura positiva (tratando-o efetivamente 

como inocente). (LOPES JR, 2009, p.192) 
 

Lopes Jr. (2009, p.194) aponta ainda que o princípio apresenta duas dimensões, uma 

interna e outra externa: 
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1. Dimensão interna: que é o verdadeiro dever de tratamento, inicialmente pelo 

juiz, fazendo com que o acusador detenha a carga da prova e que, se houver 

dúvida, esta conduza à absolvição; bem como, estabelece restrições à aplicação 

de prisões cautelares; 

2. Dimensão externa: aplicação externamente ao processo, impondo proteções 

contra a publicidade abusiva e a estigmatização do acusado. Nesta dimensão, 

atua como verdadeiro limite democrático à abusiva exploração midiática 

acerca do fato e do próprio processo judicial. 

 

Importante destacar, que há muitas implicações no âmbito da prova, mas para o 

presente estudo, será abordada a dimensão externa ao processo, onde o princípio da presunção 

da inocência atua na proteção das garantias constitucionais da imagem, dignidade e 

privacidade do acusado e de sua família. 

4 CONFRONTO ENTRE PRINCÍPIOS 

 

4.1 A interferência da mídia no princípio da presunção da inocência  

 

É comum notar inúmeras divulgações de notícias acerca da violência e criminalidade, 

em que se denota que este tipo de informação apresenta maior índice de interesse, em que os 

meios de comunicação que abordam esse tema atingem altos índices de audiência. 

Fica claro o papel que a mídia assume na formação da consciência social, pois em uma 

sociedade democrática como já apontado, as liberdades de informação e expressão são 

constitucionalmente garantidas. 

Nesse sentido, vale transcrever a lição de Vieira (2003, p. 58):  

 

A massa que, tecnicamente, não pode manter diálogo com a mídia absorve a notícia 

que é difundida de forma instantânea ou rápida, e seus integrantes não têm tempo de 

formar uma opinião individual. Por conseguinte, surgem opiniões coletivas e, muitas 

vezes, estereotipadas. As imagens, as palavras ou, ainda, as fotografias transmitidas 

pela mídia são sujeitas à interpretação. Se os indivíduos que compõem a massa não 

possuem outras informações e carecem de outros canais, não formam juízo próprio 

sobre a mensagem recebida, e tendem a seguir a ideia sugerida pelo meio de 

comunicação. 

 

Como já destacado anteriormente, através da publicidade do processo, a mídia repassa 

os fatos e atos processuais à sociedade, sendo garantido que as audiências, as sessões e a 
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realização de outros atos processuais sejam franqueados ao público em geral (TOURINHO 

FILHO, 2010, p. 61). 

Ao citar a publicidade dos atos processuais, Lopes Jr. (2006, p. 192) estabelece a 

distinção entre publicidade mediata e imediata, apontando a primeira como prejudicial. O 

autor esclarece que pode haver grande prejuízo quando a publicidade mediata é levada pelos 

meios de comunicação de massa, informando milhões de pessoas de todo o ocorrido, muitas 

vezes distorcendo a verdade em nome do sensacionalismo. 

É certo que os meios de comunicação na sociedade atual deveriam exercer função 

essencialmente informativa, fornecendo o que a maioria da população busca, que é a verdade 

sobre os acontecimentos do dia a dia. 

Seria correto também, os meios de comunicação não se utilizarem da prerrogativa da 

liberdade de imprensa, garantida pela Constituição Federal, para transmitir notícias que 

possam ferir outros direitos igualmente garantidos, tais como a vida privada, a intimidade e a 

aplicação da presunção da inocência. 

Contudo, nem sempre esse entendimento é seguido, ocorrendo uma colisão entre 

direitos fundamentais. Não raras vezes, é possível se deparar com situações em que a 

liberdade de expressão e as garantias individuais do acusado mostram-se em conflito, 

principalmente após grande interferência da mídia em processos penais. 

Não é difícil se deparar também, com casos em que os promotores e juízes acabam 

sendo figurados como vilões após uma sentença aplicada corretamente com base nos autos, 

mas indo contra o apelo da sociedade que somente teve acesso às informações através da 

mídia. 

Tendo em vista a presunção da inocência, o conflito ocorre na relação do acusado com 

a liberdade de expressão, em que a mídia divulga informações de forma desmedida, não 

preservado o estado de inocência de quem passa pela persecução penal. 

Como se pôde constatar, a transmissão de informações inexatas pode trazer 

consequências expressivas ao processo, seja em relação ao acusado, que é estigmatizado e 

tendo sua presunção de inocência fortemente violada, como também em razão à própria 

justiça que torna-se desacreditada pela sociedade. 

Outra situação que recebe grande influência da mídia são os processos julgados pelo 

Tribunal do Júri, em que os jurados, que são juízes leigos e julgam pela íntima convicção, não 

precisando fundamentar a sua decisão, são em grande medida influenciados pelas notícias 

divulgadas pela imprensa. 

Nesse sentido, esclarece Santos (2018, p. 46): 
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Quando a mídia realiza o seu papel de forma equivocada, noticiando acontecimentos 

de forma infiel a realidade processual, ou ainda mais grave, da realidade posta no 

inquérito, finda por lesar ao princípio da presunção da inocência. Diante desta 

realidade, o jurado, nem sempre conseguirá se manter imparcial frente as influências 

as quais foi submetido antes mesmo do próprio julgamento. O obstáculo não é a 

prestação das informações, inclusive por ser a publicidade um dos princípios a 

serem observados no procedimento do tribunal do júri. A problemática resta na 

forma como ela é realizada. Se o jurado é previamente exposto a opinião pública que 

condena o réu, até mesmo antes de finda a fase investigativa, como poderá se 

esquivar do sentimento coletivo? 

 

O que o autor relata é bastante comum, pois quando a mídia atua de maneira 

equivocada, retratando situações de modo diferente aos reais acontecimentos processais, 

acaba ferindo o princípio da presunção da inocência. Diante disso, nos julgamentos do 

Tribunal do Júri, muitas vezes o jurado não conseguirá se manter imparcial diante das 

influências que foi sujeitado, até mesmo antes do próprio julgamento.  

Nessa perspectiva, Vieira elucida (2003, p. 157): 

 

A condição do indivíduo, de investigado, acusado ou réu não lhe retira o direito à 

dignidade. Seus direitos personalíssimos, que lhe são ínsitos, devem ser tutelados de 

forma eficaz. Embora previstos na Constituição, temos visto uma constante invasão 

dessa área reservada da pessoa envolvida em inquéritos ou processos criminais. 

Estes, assim como o direito de crônica, devem pautar-se na dignidade do ser humano 

que é inviolável e indevassável. 

 

Lopes Jr. (2006, p. 193) explica que “o tempo do direito é diverso do tempo da 

notícia/informação e os juízos paralelos são muitos mais acelerados”. Como consequência, é 

vasto o prejuízo pelo “pré-juízo” causado por meio da mídia, podendo gerar danos à 

imparcialidade e independência do julgador, bem como às garantias do acusado. 

 

4.2 A proporcionalidade entre valores 

 

Não é possível atribuir maior ou menor grau de validade a um ou outro direito 

fundamental, neste caso a liberdade de expressão e as garantias do acusado, especificamente a 

presunção da inocência. Assim como o Texto Constitucional estabelece, todos têm o mesmo 

status e devem ser respeitados igualitariamente. 

Contudo, como elucida Vieira (2003, p.174), deve haver uma cautela na divulgação de 

informações sobre pessoas envolvidas em investigação ou processo judicial, preservando-se a 

efetivação da presunção da inocência: 
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Entendemos que o princípio da presunção da inocência, como norma basilar do 

processo penal, não exclui a liberdade de informar dos meios de comunicação, mas 

exige destes cautela e reserva na divulgação dos atos judicias. As notícias de um 

crime atribuído a uma pessoa devem ser verdadeiras e possuir um conteúdo e uma 

forma de advertir o público de que a pessoa acusada ainda não foi considerada 

culpável. 
 

Já Abdo (2011, p. 103) aponta que é importante ter a compreensão de que nenhum 

valor é absoluto e, por este motivo, não há como um prevalecer sobre o outro, 

independentemente de qualquer outra circunstância. 

A autora cita ainda que, derivada da liberdade de comunicação, a publicidade dos atos 

processuais configura uma projeção do direito de informação. Tendo em vista que o objetivo 

desta publicidade é informar, para permitir a fiscalização popular da atividade jurisdicional 

sobre assuntos de interesse público, qualquer desvio dessa finalidade informativa configura 

abuso (ABDO, 2011, p. 106). 

Em outras palavras, a liberdade de expressão, incluindo a liberdade de imprensa como 

qualquer outro direito, não é absoluta e encontra limites no exercício de outras garantias 

fundamentais e na proteção de outros bens jurídico-constitucionais. 

Interessante notar a Portaria nº 18, de 25 de novembro de 1998, da Delegacia Geral de 

Polícia (DGP), do estado de São Paulo, que em seu artigo 11, trata da preservação dos direitos 

à imagem, nome, intimidade, privacidade das pessoas submetidas à investigação policial.  

Esta Portaria aborda “medidas e cautelas a serem adotadas na elaboração de inquéritos 

policiais e para a garantia dos direitos da pessoa humana”, reforçando o que já era previsto em 

outras legislações.  

Desta forma, ela determina que a pessoa que está presa e custodiada à autoridade 

policial, não poderá, sem seu expresso consentimento, sujeitar-se a imagens, fotografias ou 

outra forma de exposição da sua vida e da sua pessoa: 

 

Art. 11. As autoridades policiais e demais servidores zelarão pela preservação dos 

direitos à imagem, ao nome, à privacidade e à intimidade das pessoas submetidas à 

investigação policial, detidas em razão da prática de infração penal ou à sua 

disposição na condição de vítimas, em especial enquanto se encontrarem no recinto 

de repartições policiais, a fim de que a elas e a seus familiares não sejam causados 

prejuízos irreparáveis, decorrentes da exposição de imagem ou de divulgação 

liminar de circunstância objeto de apuração. 
Parágrafo único. As pessoas referidas nesse artigo, após orientadas sobre seus 

direitos constitucionais, somente serão fotografadas, entrevistadas ou terão suas 

imagens por qualquer meio registradas, se expressamente o consentirem mediante 

manifestação explícita de vontade, por escrito ou por termo devidamente assinado, 

observando-se ainda as correlatas normas editadas pelos Juízos Corregedores da 

Polícia Judiciária das Comarcas. 
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Em casos determinados, que se tornam populares e corriqueiros dos meios de 

informação, há o risco de entrar na lógica da imprensa e a Lei deixa de funcionar como 

deveria. A Lei deve atuar como um controle, quando as pessoas se deixam levar por 

impressões pessoais ou se afetar por suas noções de Justiça, que muitas vezes são precipitadas 

e sem o entendimento adequado. 

A controvérsia existente entre quais são os limites e de como pode se intervir na 

liberdade de expressão se apresenta como um grande desafio, em especial para o legislador, 

bem como para os órgãos do Poder Judiciário, a quem compete decidir a respeito. 

Nesse sentido explana Barroso (2008, p. 357-358): 

 

A dificuldade que se acaba de descrever já foi amplamente percebida pela doutrina; 

é pacífico que casos como esses não são resolvidos por uma subsunção simples. Será 

preciso um raciocínio de estrutura diversa, mais complexo, que seja capaz de 

trabalhar multidirecionalmente, produzindo a regra concreta que vai reger a hipótese 

a partir de uma síntese dos distintos elementos normativos incidentes sobre aquele 

conjunto de fatos. De alguma forma, cada um desses elementos deverá ser 

considerado na medida de sua importância e pertinência para o caso concreto, de 

modo que na solução final, tal qual em um quadro bem pintado, as diferentes cores 

possam ser percebidas, ainda que uma ou algumas delas venham a se destacar sobre 

as demais. Esse é, de maneira geral, o objetivo daquilo que se convencionou 

denominar técnica da ponderação. 

 

Para solução de eventuais conflitos, como demonstrado, entre as liberdades de 

expressão e imprensa e outros bens fundamentais individuais e coletivos, como os do 

acusado, é fundamental sempre considerar as exigências da proporcionalidade e de outras 

medidas aplicáveis a tais situações. 

Segundo Lima (2016, p. 131), a doutrina adverte que o princípio da proporcionalidade 

é essencial à racionalidade do Estado Democrático de Direito e imprescindível à tutela das 

liberdades fundamentais. Ele atua proibindo o excesso e vedando o arbítrio de Poder, 

“extraindo a sua justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente 

daquela que veicula, em sua dimensão substantiva ou material, a garantia do due process of 

law”. 

O princípio da proporcionalidade mostra-se de grande importância, sobretudo em 

ocasiões que envolvam colisões de valores constitucionalizados. Lenza (2019, p. 267) destaca 

a necessidade de preenchimento de três importantes elementos, como parâmetro para este 

princípio: 
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Necessidade: por alguns denominada exigibilidade, a adoção da medida que possa 

restringir direitos só se legitima se indispensável para o caso concreto e não se puder 

substituí-la por outra menos gravosa; 

Adequação: também chamado de pertinência ou idoneidade, quer significar que o 

meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido; 

Proporcionalidade em sentido estrito: sendo a medida necessária e adequada, deve-

se investigar se o ato praticado, em termos de realização do objetivo pretendido, 

supera a restrição a outros valores constitucionalizados. Podemos falar em máxima 

efetividade e mínima restrição. 

 

Conforme esclarecem Neto e Sarlet (2017, p. 647), devem ser cuidadosamente 

diferenciadas as noções de controle do abuso da liberdade de expressão e de censura, não se 

podendo confundi-las. Deste modo, o princípio da proporcionalidade mostra-se como 

mecanismo pacificador das tensões constatadas ao longo da presente pesquisa. 

Ademais, Vieira (2003, p. 265) traz alguns preceitos que o profissional de imprensa 

deve avaliar e ponderar durante a divulgação de notícias: 

 

A reportagem sobre crimes a atos judiciais deve ser a mais objetiva possível. A 

crônica judiciária que exalta ou denigre, utilizando-se de critérios unicamente 

subjetivos é abusiva. A imprensa pode informar sobre uma investigação criminal em 

curso, porque o direito de ser informado abrange o acesso às fontes de informação. 

Deve, porém, respeitar o sigilo do Inquérito Policial, respeitar a dignidade do 

suspeito ou investigado, das vítimas e testemunhas. 

A imagem do investigado, preso ou não, poderá ser divulgada se houver a anuência 

dele. A vítima deverá ser resguardada, evitando-se a divulgação de sua identidade. 

As testemunhas, se o caso exigir, por questão de segurança pessoal, não poderão ser 

identificadas. 

O jornalismo investigativo não é vedado. Todavia, o jornalismo deverá ser prudente 

e comedido, procurando resguardar os valores Éticos do ser humano. São abusivas 

as acusações infundadas-inclusive aquelas feitas sobre uma denúncia anônima - 

contra um indivíduo e que ferem a presunção de inocência. Mesmo em bases 

sólidas, a afirmação de prática delituosa contra alguém exige cautela. 

 

Desta forma, em relação à exploração midiática de situações de repercussão criminal, 

deve-se observar se o propósito de função social da mídia está sendo devidamente cumprido e 

se está sendo garantido o devido processo legal, sem que ocorram prejuízos às garantias do 

acusado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação dos meios de comunicação encontra amparo legal na Constituição Federal, 

quando prevê os direitos de expressão e informação. É evidente a importância destes direitos 

para a sociedade, pois a mídia desempenha atividades de grande relevância nos mais variados 

temas. 
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A própria Constituição Federal assegura também uma série de direitos e garantias 

individuais, que igualmente devem ser respeitados pelos demais. Tendo em vista o problema 

ora apresentado, tais princípios e direitos são os assegurados no processo, principalmente o 

estado presumido de inocência, que é garantido até o trânsito em julgado de uma sentença 

penal condenatória. 

Ainda que o debate apresentado nesta pesquisa provoque várias repercussões, é fato 

que muitas vezes a mídia influencia diretamente as pessoas e seus comportamentos, sendo que 

o é Direito um dos âmbitos que mais sofre com tal influência. 

A busca para solucionar um embate entre direitos é difícil, não sendo diferente com as 

liberdades de expressão e imprensa com os direitos de quem figura como parte em um 

processo, principalmente do acusado no processo penal. 

Resta claro que a liberdade de imprensa se mostra indispensável, para que esta consiga 

cumprir seu papel social. Contudo, é incontroverso que nenhuma liberdade é absoluta no 

ordenamento jurídico brasileiro, necessitando de mecanismos capazes de traçar limites para a 

atuação da imprensa. 

Não resta dúvida que as liberdades de expressão e o direito à informação devem ser 

amplamente respeitados e assegurados, contudo também é certo que tais liberdades não 

podem ser exercidas de forma prejudicial aos direitos fundamentais do acusado. 

Um meio para amenizar estes conflitos é se observando o princípio da 

proporcionalidade, fazendo uma análise de que cada caso possui circunstâncias específicas e 

ponderando-se a prevalência de cada direito. 

Importante também, verificar as formas de valoração dos interesses, pois não é 

possível estabelecer um paradigma, visto que possuem características particulares em cada 

caso concreto. 

Desta forma, não se pode privar a liberdade de expressão e o direito de informação, 

contudo é necessário que ocorra uma separação entre fato e opinião. Ao levar a notícia, é 

imprescindível que seja mantida a realidade dos fatos, sem alterações e pré-julgamentos que 

possam violar direitos de outrem. 

No caso especificamente apresentado, acerca da influência da mídia no processo penal, 

entende-se que deve sempre zelar pela observância e eficácia das garantias do processo e 

todos seus atributos, pois se trata de direitos inerentes ao acusado e institutos que garantem a 

aplicação justa e imparcial da lei. 
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