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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo verificar a influência que a mídia pode exercer 

nas decisões proferidas pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, através de notícias 

sensacionalistas propagadas que acabam por chocar a população, criando clima de tensão, e 

acabando por intervir na opinião pública. Nesse sentido, questiona-se: a mídia pode acabar 

influenciando nas decisões proferidas no Tribunal do Júri? Inicialmente buscou-se analisar a 

instituição e competência do Tribunal do Júri, a mídia e liberdade de imprensa, bem como, 

casos de repercussão que envolviam o instituto. Essa pesquisa demonstra que os meios 

midiáticos, levando em conta que a imprensa se configura como principal formadora de 

opinião, acaba por influenciar nas decisões exaradas pelos jurados em sede de Tribunal do 

Júri, tendo em vista que a votação é regida pela íntima convicção dos cidadãos, estes, votando 

muitas vezes pelos anseios sociais e informações veiculadas pelo meio midiático. Para o êxito 

desta pesquisa, utilizou-se o método hipotético-dedutivo. Assim, valendo-se da coleta e 

análise de informações de forma direta em referências bibliográficas como doutrinas, livros, 

artigos científicos, publicações periódicas e legislações. 
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ABSTRACT: The purpose of this article is to verify the influence that the media can exert in 

the decisions handed down by the Sentencing Council in the Jury Court, through 

sensationalized news that ends up shocking the population, creating a climate of tension, and 
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ending up intervening in the public opinion. In this sense, the question arises: Can the media 

end up influencing the decisions rendered in the Jury Court? Initially, we sought to analyze 

the institution and competence of the Jury Court, the media and press freedom, as well as 

cases of repercussions that involved the institute. This research demonstrates that the media, 

taking into account that the press ins the main opinion maker, end up influencing in the 

decisions made by the jurors at the Jury Court, considering that the vote is written by the 

intimate conviction of the citizens, they, often voting for the social concerns and information 

conveyed by the media. For the success of this research, the hypothetical-deductive method 

was used. Thus, making use of the collection and analysis of information directly in 

bibliographic references such as doctrines, books, scientific articles, periodicals and 

legislation. 

 

Keywords: Jury's Court. Media. Influence. Verdict. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Tribunal do Júri passou por inúmeras modificações até adquirir as facetas que 

apresenta atualmente no processo penal brasileiro, seja por meio de restrições ou omissões do 

seu instituto no cenário nacional. Ele foi regulamentado como órgão jurisdicional, para ser um 

instrumento de tutela do direito de liberdade, sendo o julgamento realizado pelos pares do 

acusado e se constituindo uma garantia fundamental da pessoa humana, competente para 

julgar os crimes dolosos contra a vida, na forma do artigo 74, §1º, do Código de Processo 

Penal. 

Os jurados possuem a competência de analisar os fatos e as provas, decidindo de 

acordo com o seu senso de justiça, resultado de toda uma construção de vida de cada 

indivíduo, suas frustrações, conceitos e preconceitos, valores, aspirações, grau de 

escolaridade, condição econômica, além de outros tantos fatores que se apresentam como 

formadores dessa convicção pessoal.  

Ocorre que, a mídia vem influenciando em vários setores na sociedade. Ela tem poder 

de exercer o controle social e formar a opinião pública, acarretando moldagens, influenciando 

no comportamento, afetando as opiniões e o modo de ver a realidade dos indivíduos. Deste 
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modo, a midiática e o Direito Penal possuem uma relação, já que os crimes cometidos 

despertam interesse na população.  

No Tribunal do Júri, o reflexo midiático pode ser ainda maior, pois o julgamento é 

exarado em conformidade com a consciência de cada jurado, com a sua íntima convicção, 

assim, muitas vezes os mesmos, acabam por não julgar com a imparcialidade necessária 

diante da contaminação de influências externas. 

Diante disso, a mídia pode acabar influenciando nas decisões proferidas no Tribunal 

do Júri? É possível que o jurado se deixe levar pela informação divulgada pela imprensa, mas 

não se pode colocá-lo na posição de fragilidade e submissão diante do assédio da opinião 

pública apresentada pela mídia. Ocorre que, nem sempre os meios midiáticos trazem a 

realidade dos fatos, muitas vezes criam a ideia nos espectadores que a criminalidade impera e 

muitas vezes a justiça é feita através de condenações e punições severas, acabando por tornar 

a imagem do réu negativa e merecedora de repúdio. 

O presente artigo tem como objetivo analisar a instituição do júri, a mídia e a liberdade 

de imprensa como um direito constitucional e a suposta influência que a mídia acarreta nas 

decisões proferidas pelo Conselho de Sentença no tribunal popular, especialmente ligada as 

opiniões impostas e pré-constituídas, ocasionando o juízo de valor formado antes mesmo do 

trâmite processual. 

Para estudo e resposta da problemática da pesquisa utilizou-se o método hipotético-

dedutivo. Assim, valendo-se de referências bibliográficas como doutrinas, livros, artigos 

científicos, publicações periódicas e o ordenamento jurídico, com o objetivo de coletar e 

analisar informações. 

  

1 O TRIBUNAL DO JÚRI 

 

1.1 A histórica evolução do Tribunal do Júri 

 

A instituição do Tribunal do Júri é um tema abordado por diversos autores, que 

acreditam que o mesmo existe desde as primeiras civilizações ocidentais humanas, passando 

desde então por um processo de remodelamento até a Revolução Francesa, quando passou a 

ganhar apoio e foi oficialmente instituído. No Brasil, o Tribunal do Júri foi criado por lei, em 

18 de julho de 1822 com a função principal de julgar de crimes de imprensa. 



         

 

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 

 

Existe controvérsia quanto à origem desta instituição. Alguns autores, como Távora 

(2017) relatam que o instituto era conhecido dos povos antigos, com outra composição. Já 

Estefam (2009) assevera que a origem do Tribunal do Júri remonta ao período das ordálias 

inglesas, mas na verdade desde muitos séculos atrás existiam experiências rudimentares do 

Júri enquanto órgão de julgamento popular, apesar da evidente diferença estrutural do atual 

modelo de Júri que se tem na atualidade. 

Azevedo (2011) trata do Tribunal do Júri como sendo uma instituição milenar, que 

após percorrer séculos, continentes e passar por tiranos e democratas, príncipes e burgueses, 

Estados democráticos e Estados absolutos, enfrentou vícios e virtudes dos homens. Ano após 

ano, o Júri passou por momentos considerados áureos, onde os princípios essenciais eram 

fortalecidos, passou por períodos de declínio, teve suas características elementares esfaceladas 

frente às restrições e adquiriu vícios do Estado absoluto e de regimes autoritários. 

Entretanto, a maioria da doutrina aponta a Inglaterra como o berço do júri, tal como 

existe hoje. A Inglaterra optou por doze jurados porque os homens da lei acreditavam que 

sendo doze o número dos apóstolos (RANGEL, 2018). 

Segundo Estefam (2009), o Tribunal do Júri brasileiro sofreu grande influência das 

instituições inglesas, uma vez que, a mesma influenciava a cultura de Portugal. Dessa forma, 

a colônia brasileira sofreu influências diretas de seu país conquistador. 

 O júri no Brasil surgiu através de um decreto imperial datado de 18 de junho de 1822, 

para o julgamento dos crimes de imprensa, inicialmente, composto por 24 cidadãos e tendo 

competência para julgar crimes de abuso da liberdade de imprensa (TASSE; GOMES, 2012).  

O primeiro relato constitucional de um Tribunal de Júri no Brasil ocorreu na 

Constituição do Império de 1824, a qual conferiu a competência para o órgão julgador para 

causas civis e criminais, conforme determinassem as leis, tendo sua previsão constitucional no 

capítulo referente ao Poder Judiciário (TASSE; GOMES, 2012) 

O júri era composto por juízes e jurados, tanto da área criminal como civil. O Júri em 

matéria criminal só se consolidou muito depois do júri civil, conforme determinação dos 

Códigos e dos pronunciamentos dos jurados, restando aos juízes a aplicação da lei (RANGEL, 

2018). 

No ano de 1889, houve a Proclamação da República, a qual embora tenha mantido o 

instituto do Tribunal do Júri, transferiu para o capítulo de direitos e garantias individuais, não 

mais pertencendo ao capítulo atinente ao Poder Judiciário. 
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Com a República, o Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890 chegou a criar o Júri 

Federal, constituído de doze jurados e com competência para julgar os crimes sujeitos à 

jurisdição federal. Porém, foi uma criação efêmera, com tempo de duração momentâneo e 

passageira. No ano de 1946, o Tribunal do Júri voltou a ter previsão constitucional, trazendo a 

Constituição a previsão dos princípios da soberania dos veredictos, da plenitude de defesa e 

do sigilo das votações (NUCCI, 2014). 

A Constituição de 1967 manteve tal instituição, porém retirou os princípios 

acrescentados pela carta magna anterior. Em 1969, com a edição da Emenda Constitucional, 

delimitou-se a competência do Tribunal do Júri a apenas crimes dolosos contra a vida.  

Na Constituição Federal de 1988, o Júri alcançou a sua proposta sendo novamente 

inserido entre as garantias individuais e restabelecendo os princípios perdidos (NUCCI, 

2014). 

A atual Constituição, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, estabeleceu o Tribunal do Júri 

como garantia, tendo sua perpetuidade assegurada por cláusula pétrea. 

 

1.2 Conceito e contextualização da composição do júri 

 

O Tribunal do Júri é o resultado das conquistas dos cidadãos contra o exercício 

arbitrário do poder do Estado, mantendo, assim, uma íntima ligação com a democracia e a 

república, permitindo a participação direta do indivíduo nas decisões políticas do Estado 

(AZEVEDO, 2011). 

A instituição do Júri é um Tribunal popular, uma prerrogativa democrática do cidadão, 

que será julgado pelos seus semelhantes, assegurando-se os princípios da plenitude de defesa, 

sigilo das votações, soberania dos veredictos e tem a competência para julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida (MORAES, 2019).  

 O Júri é considerado órgão do Poder Judiciário, colegiado e heterogêneo, pertence à 

Justiça comum, formado por um juiz presidente, conjuntamente, integrado com vinte e cinco 

cidadãos, dos quais sete comporão o Conselho de Sentença. Estes, com competência 

temporária para julgar crimes dolosos praticados contra a vida, com soberania para suas 

decisões, com votos colhidos de maneira sigilosa, sem fundamentação, apenas inspirado na 

íntima convicção (CAMPOS, 2018). 
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Além disso, é possível que o Tribunal Popular julgue outros delitos, aqueles que 

apresentam relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida (NUCCI, 

2015). 

Acerca da composição em plenário, o artigo 447, do Código de Processo Penal, 

dispõe: “O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte 

e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o 

Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento” (BRASIL, 1941). 

Anualmente ocorre o alistamento de cidadãos, conforme dispõe o artigo 436 do 

Código de Processo Penal, sendo que os jurados devem ser maiores de 18 anos e de notória 

idoneidade, estando os maiores de 70 anos isentos deste serviço obrigatório (NUCCI, 2019). 

Vencida a formação do Conselho de Sentença, tomará o jurado o compromisso na 

forma do artigo 473 do Código de Processo Penal, para que então se inicie a produção de 

provas em plenário (BRASIL, 1941). 

Os jurados serão selecionados a partir de sua notória idoneidade moral sendo 

considerado um serviço obrigatório, a recusa por motivo de religião, filosofia ou política 

implica dever de prestar serviço alternativo que, enquanto não for prestado, implica em 

suspensão dos direitos políticos (NUCCI, 2019). 

Ainda, a figura do juiz presidente é fundamental, pois este irá conduzir os trabalhos 

em plenário para que a sessão transcorra de maneira pacífica. Tem a tarefa árdua de coordenar 

os debates, e diante de qualquer intercorrência entre as partes tem sua pronta intervenção e 

decisão. O magistrado deve sanar dúvidas, esclarecer os jurados, delimitar o tempo e aplicar 

os quesitos no momento da votação e, por fim, declarar o réu inocente ou culpado, 

consequentemente, aplicando-lhe a pena (NUCCI, 2015). 

 O jurado precisa preencher os requisitos para o alistamento. É necessário gozar de 

saúde mental, para que ocorra a compreensão plena do que for lhe apresentado em sessão de 

plenário. 

A decisão deve ser proferida com a consciência de cada jurado ali presente, e não com 

a lei, com os valores pessoais sejam eles intrínsecos e extrínsecos de cada cidadão (NUCCI, 

2015). 

Assim, o Tribunal do Júri é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, que se 

encontram previstos no Código Penal, sendo prerrogativa do tribunal afirmar ou negar a 
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existência do delito. Portanto, a formação e composição desse conselho é rigorosa, tendo em 

vista ser necessário pessoas com capacidade e idoneidade moral dentro da sociedade. 

 

1.3 O Tribunal do Júri no ordenamento jurídico 

 

O Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 

XXXVIII, no Capítulo referente aos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos. 

A Carta Magna define como competência do Tribunal do Júri os crimes dolosos contra 

a vida, que são aqueles elencados no Código Penal, quais sejam, o homicídio simples (artigo 

121, caput); o privilegiado (artigo 121, §1º), qualificado (artigo 121, §2º); o induzimento, 

instigação e auxílio ao suicídio (artigo 122), infanticídio (artigo 123); as várias formas de 

aborto (artigos 124, 125, 126 e 127). Além destes, naturalmente, vinculam-se os delitos 

conexos e/ou continentes (artigos 76, 77 e 78, inciso I, do Código de Processo Penal) que 

devem ser julgados também, pelo Tribunal Popular (NUCCI, 2015). 

O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico, compreendendo uma fase preliminar, 

resultando em um juízo de admissibilidade da acusação, e a fase definitiva, que tem por fim o 

julgamento da causa, transferindo aos jurados a pretensão acusatória para condenar ou 

absolver (BONFIM, 2018). 

O procedimento a ser seguido no Tribunal do Júri é nitidamente especial, adquirindo 

uma estrutura procedimental própria, prevista nos artigos 406 ao 497, do Código de Processo 

Penal. 

Após todo percurso histórico, o Tribunal do Júri passou a ter como princípios 

basilares: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência 

para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que estão previstos na Constituição 

Federal da República do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII. 

Trata-se de princípios elencados na Carta Magna de 1988. Leciona NUCCI (2015, 

n.p): 

 

Quando mencionamos um princípio constitucional, referimo-nos à 

base do sistema legislativo como um todo, ao menos no que se refere às normas 

infraconstitucionais. O princípio constitucional há de ser respeitado como o 

elemento irradiador, que imanta todo o ordenamento jurídico. 
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Não existe o devido processo legal ao acusado se não lhe for assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. No Tribunal no Júri, assegura-se ao acusado o princípio da 

plenitude da defesa, sendo mais abrangente que a ampla defesa, pois possibilita que estes 

possuam a mais aberta das possibilidades de defesa, valendo-se de todos os recursos 

disponíveis, devendo ser uma defesa perfeita, completa e absoluta (NUCCI, 2015). 

É um princípio em que o legislador constitucional se preocupou excepcionalmente 

com a qualidade do trabalho do defensor do acusado, exigindo uma boa qualidade da defesa 

daqueles que serão julgados pelo Tribunal Popular (CAMPOS, 2018). 

Busca-se aos acusados as mais abertas possibilidades de defesa, valendo-se de 

instrumentos e recursos previstos em norma, evitando qualquer cerceamento. Salienta NUCCI 

(2015, n.p): 

 

Os jurados simplesmente votam, condenando ou absolvendo, sem qualquer 

fundamentação. É parte do sigilo das votações, outro princípio constitucional da 

própria instituição do júri. Por tal motivo, deve-se buscar a defesa plena – a mais 

perfeita possível dentro das circunstâncias concretas. Deslizes não devem ser 

admitidos. 

 

Outro princípio constitucional é o sigilo das votações. Os jurados decidem pela 

absolvição ou condenação através de votações secretas, sem identificar-se. Assim tal princípio 

resguarda a segurança e tranquilidade de cada cidadão que ali votou (CAMPOS, 2018). 

Estabelece o artigo 485, do Código de Processo Penal que, após a leitura e explicação 

dos quesitos em plenário, não havendo dúvidas a esclarecer, os jurados irão deliberar a 

votação em sala secreta. Secreto é o voto, o julgamento não é secreto, pois é acompanhado 

pelo órgão acusatório, pelo assistente de acusação, pelo defensor e pelos funcionários do 

Judiciário, além de ser conduzido pelo juiz presidente (NUCCI, 2015). 

É recomendado que essas votações sejam procedidas em sala especial ou em local não 

aberto ao público em geral, para que os jurados não sejam submetidos a pressões indevidas, 

estabelecendo que o Conselho de Sentença possa realizar seu voto com tamanha tranquilidade 

(CAMPOS, 2018). 

Já o princípio da soberania dos veredictos, diz respeito à proibição de o juiz presidente 

proferir uma sentença que contrarie o que decidido pelos jurados. Essa decisão coletiva pelos 

jurados, conhecida como veredicto, não pode ser mudada por juízes técnicos, apenas por outro 
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Conselho de Sentença, quando houver problemas no primeiro julgamento, qual seja, 

manifestação contrária às provas (CAMPOS, 2018). 

Assim, a decisão dos jurados é soberana, tratando-se de poder supremo. Menciona 

NUCCI (2015, n.p) “o veredito popular é a última palavra, não podendo ser contestada, 

quanto ao mérito, por qualquer Tribunal togado”. 

Os jurados decidem conforme sua convicção e consciência, não de acordo com a lei. 

Ao proferir o juramento disposto no Código de Processo Penal, no artigo 472, deverão julgar 

a causa com imparcialidade, de acordo com a consciência e senso de justiça (BRASIL, 1941). 

Cabe ao juiz presidente proferir a sentença com base na decisão pelos jurados, não 

podendo modificá-la, ainda que venha a discordar ou não entenda razoável in casu, visto que 

trata de uma decisão soberana (NUCCI, 2015). 

A doutrina e jurisprudência, no entanto, são pacíficas no entendimento que há 

possibilidade de se interpor o recurso de apelação das decisões do Júri proferidas 

manifestamente contrária à prova dos autos e desconstituir a sentença condenatória transitada 

em julgado proferida pelo Tribunal Popular, através de revisão criminal (CAMPOS, 2018).  

Exibe Marrey, Franco e Stoco (2000 apud CAMPOS 2018, n.p) a respeito da questão: 

 

Se o Júri, em crime doloso contra a vida, decide contra a prova dos autos de modo 

manifesto, absolvendo o réu, o direito à vida, um dos direitos fundamentais da 

pessoa humana, não estará sendo assegurado, mas, ao contrário rudemente atingido, 

com o perigo evidente de tornar a proteção à vida um puro mito ou autêntica ficção. 

[...] quem vai examinar se a sentença do Júri está manifestamente contra a prova dos 

autos é órgão do Poder Judiciário, a quem a própria Constituição conferiu a guarda e 

a tutela suprema dos direitos individuais [...]. Muito natural, portanto, que esse órgão 

examine se o direito individual ao julgamento pelo Júri, por ter sido abusivamente 

exercido, não atenta contra a segurança do direito à vida, que a Constituição também 

garante. 

 

 

Portando, vale ressaltar que a soberania dos veredictos é um preceito constitucional 

fundamental, mas a decisão dos jurados é recorrível caso esteja divorciada do conjunto 

probatório produzido. 

 

2 A MÍDIA E A LIBERDADE DE IMPRENSA  

 

Na medida em que a comunicação acelera na sociedade, a extensão dos meios 

midiáticos também vai crescendo cada vez mais, sem interrupções no espaço social. 
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Para Rizzoto (2012), a mídia, é conhecida como o quarto poder, sendo o meio mais 

adequado para controlar os demais em nome da cidadania e da democracia, acabou por ser o 

mais poderoso e o menos controlável, já que se vincula com as forças de geração de demanda, 

modelando as condutas e as consciências de acordo com o que a economia de mercado 

determina. 

A expressão quarto poder foi utilizada para expressar o grau de importância, tendo em 

vista a influência em que a mídia tem em questões socioculturais e político-econômicas ao 

longo da história. A mídia foi colocada ao lado dos três poderes, qual sejam, o Executivo, 

Legislativo e Judiciário (JUSKI, 2020). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 buscou resguardar a liberdade de imprensa 

através de dispositivos expressos garantindo o direito e dever de informar, tendo como 

destinatários de tais atos, o povo (LIRA, 2014).  

Logo, a liberdade de imprensa por ser um direito inerente não só ao indivíduo, mas 

também à coletividade é alvo de proteção constitucional, entrando até mesmo para o rol de 

cláusulas pétreas, como um direito e garantia fundamental (GERMANO, 2012). 

Destarte, possui caráter imutável, sendo vedada a deliberação de proposta de emenda 

constitucional que ofusquem esses direitos, conforme preconiza o artigo 60, §4º, inciso IV, da 

Constituição Federal3. 

Contudo, o direito à informação pelos meios de comunicação não encontra suporte 

apenas no inciso XIV, do artigo 5°, da Constituição Federal, sustenta-se também em outros 

dispositivos constitucionais, dos quais pode-se destacar os incisos IV e o inciso IX do artigo 

5°. 

De acordo com Moraes (2019), o inciso IV do artigo 5°, da Constituição Federal, 

consagra a liberdade de pensamento, ou seja, a liberdade de externar opinião, de trazer ao 

público o pensamento, e que os abusos porventura neste exercício indevido de manifestação 

do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário com as 

consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 

Já no inciso IX do mesmo artigo, consagra-se a liberdade de expressão, a qual não 

pode sofrer nenhum tipo de limitação prévia. Esta liberdade pode ser de atividade intelectual, 

 
3 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

[...] 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

[...] 

IV - os direitos e garantias individuais. 
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artística, científica e de comunicação, estando entre elas a crítica jornalística, pois a crítica 

nada mais é do que o resultado de uma atividade intelectual, deixando-a a saldo do 

inconveniente da antiga e indesejada censura (MORAES, 2019).  

Ainda, a liberdade de imprensa resguarda um capítulo específico na presente 

Constituição, o Capítulo V, Da Comunicação Social, trazendo em seu conteúdo outras 

garantias à liberdade de comunicação social. 

Destarte, a publicidade será restringida de forma legal, quando houver a presença do 

interesse público, ou seja, prevalecerá o interesse inerente à coletividade e a proteção à 

dignidade humana. 

A dignidade da pessoa humana, consagrada no artigo 1°, inciso III, é um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil. 

De acordo com Moraes (2019): 

 

A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre 

divulgação dos fatos, consagradas constitucionalmente no inciso XIV do art. 5º da 

Constituição Federal, devem ser interpretadas em conjunto com a inviolabilidade à 

honra e à vida privada (CF, art. 5º, X), bem como com a proteção à imagem (CF, art. 

5º, XXVII, a), sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos 

materiais e morais (CF, art. 5º, V e X). 

 

Germano (2012) assevera que na atualidade, as massificações das comunicações 

levam uma interferência direta e indireta na intimidade e na vida privada das pessoas, daí a 

necessidade da tutela constitucional. Assim, limita-se qualquer conduta de representantes e 

precursores da comunicação de agredir a intimidade e a vida privada de cada ser. 

 

2.1 A influência da mídia sob a visão da psicologia 

 

Os autores Bock, Furtado e Teixeira (2018) entendem que a identidade de cada 

indivíduo é formada a partir das ideias e sentimentos que desenvolve a respeito de si mesmo e 

em relação as pessoas e ao meio em que convive.  

Por conviver em sociedade, os indivíduos são construídos e influenciados pelo meio 

em que vivem, e assim, são formadas crenças e valores no meio social, estas influenciariam os 

indivíduos, permitindo a compreensão de seu comportamento (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2018). 
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De acordo com Conselho Federal de Psicologia (2009), os seres são capazes de 

conduzir com autonomia as suas próprias vidas, podendo produzir organizações pessoais que 

tornarão sujeitos singulares, a partir do conjunto de elementos com os quais tiveram em 

contato desde o nascimento, podendo sofrer uma série de transformações.  

Assim, o posicionamento sobre os fatos que cercam a população através de 

informações veiculadas pela mídia, já chegam pré-escolhidos, com palavras definidas. 

Ainda, dessa forma, muito bem salientam os autores Bock, Furtado e Teixeira (2018, 

p. 313), “a informação quando recebida por alguém com pouca possibilidade de “digeri-las” 

de forma crítica, utilizando seus conhecimentos sobre o tema ou o fato que ali se informa, 

tenderá a acreditar nelas e reproduzi-las como sua opinião própria”. 

Está aí a importância social da comunicação, ela permite que o conjunto humano se 

reúna e atue coletivamente de modo transformador, porém, ao cidadão comum é muito difícil 

discernir o que é falso ou real nessas circunstâncias. 

Assim, as pessoas estão sujeitas ao fenômeno conhecido como internalização, que, de 

acordo com a psicologia, faz com que o indivíduo se convença de que o influenciador, no 

caso a midiática, tem razão nas coisas que transmite e, por isso, acaba mudando suas crenças e 

atitudes, passando a crer no que foi propagado, não percebendo a capacidade que a mídia 

possui, mesmo de forma implícita, de determinar comportamentos e pensamentos (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2018). 

Contudo, fica evidente que é essa mídia a responsável pela produção de subjetividade 

do cidadão que, limitado pela convivência excessiva com os meios midiáticos, acaba por 

bloquear sua criatividade, e que o contrário de criatividade, é alienação. 

 

3 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

O jurado, juiz de fato e de direito nos crimes contra a vida e ao mesmo tempo, receptor 

das informações proferidas pela mídia, é alvo de influências diretas e indiretas da Imprensa. 

No momento de realizar o julgamento de determinado caso no Tribunal do Júri, os 

jurados devem estar conscientes de sua função social, para que haja uma decisão de maneira 

imparcial e racional sobre a inocência ou culpabilidade do acusado, sem interferências 

externas (JUNIOR, 2007).  
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Ocorre que a influência da mídia é tanta, que quando as matérias penais são 

divulgadas, inicia-se um conflito que, de acordo com Câmara (2012, p. 272) “em seu cerne, 

ventila o nome e a imagem do pretenso autor de uma conduta criminosa, tem início um 

embate entre a liberdade de informação e os direitos da personalidade do indivíduo retratado”.  

Todavia, as empresas de comunicação vendem as informações suscetíveis de consumo 

pelo público, sendo o poder econômico quem vai decidir sobre as informações que deverão 

ser divulgadas (VIEIRA, 2003).  

Neste sentido, a mídia voltada para o consumo, sem preocupações em diferenciais 

situações, elaborar conceitos e efeitos, há grande tendência em construir estereótipos, 

estabelecendo preconceitos que são recebidos pelos receptadores da notícia como verídico 

(RANGEL, 2018).  

O fenômeno criminal vem sendo objeto da mídia sensacionalista, na qual se propagam 

notícias de forma exagerada, com apelos emotivos, expressões, imagens chocantes que 

chamam a atenção do público, que por diversas vezes não apresentam a realidade dos fatos. 

Dessa maneira, a sociedade sob alta emoção transmitida pelo teor sensacionalista, vive o 

ocorrido como se fosse a própria vítima (MENDONÇA, 2013). 

Para Júnior (2007, p. 89): 

 

Não há dúvida de que a liberdade de imprensa – que se materializa também na 

divulgação de informações acerca de um crime – é uma fundamental garantia de 

uma nação democrática, entretanto, não se pode deixar de reconhecer, por sua 

clareza, que quando a veiculação dessas informações é feita de maneira excessiva, 

desmedida, outros princípios constitucionais, como o da presunção de inocência, 

podem estar sendo aviltados. A publicidade demasiada afeta, igualmente, outro 

princípio constitucional, esse ainda mais ligado e caro ao Tribunal do Júri, qual seja, 

o da soberania dos veredictos, já que os Jurados acabam sendo alvo de uma 

prescindível e nefasta influência. 

 

No Brasil, adota-se o sistema da íntima convicção no Tribunal do Júri, qual seja, o 

julgador irá decidir segundo suas próprias convicções, decisão esta que não necessita de 

fundamentação, contrário do procedimento comum, que se adota o sistema do livre 

convencimento motivado ou persuasão racional (RANGEL, 2018). 

Os jurados são alvos de notícias antecipadamente, às vezes inverídicas ou meramente 

superficiais, obtendo muitas vezes uma única versão como referencial para formação de sua 

convicção (NUCCI, 2015). 
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Vale dizer que tal processo pode dar conjuntura ao aparecimento de injustiças e 

iniquidades, posto que os mesmos são cidadãos comuns, que não possuem formação 

jurídica. Dessa forma, o fato da decisão dos jurados não demandar de fundamentação, faz 

com que os efeitos das informações dispostas pela mídia tenham um papel de relevância em 

suas convicções, podendo interferir em seu julgamento. 

Uma vez produzida a publicidade do fato criminosos, pelos meios de comunicação, a 

Imprensa o envolve de forma que, as notícias divulgadas concentram mais em seu íntimo do 

que as provas trazidas pelas partes na instrução e julgamento do Tribunal Popular (LIRA, 

2014). 

O jurado deveria chegar ao Plenário em estado de ignorância, e de acordo com as 

exposições dos fatos, do direito, proferidas pela defesa e acusação, formar o seu 

convencimento sobre a veracidade ou não dos acontecimentos (GERMANO, 2012). 

Entretanto, a Imprensa instiga o julgamento da verdade de forma antecipada, 

encontrando-se o jurado no Tribunal do Júri dotado de verdade pré-estabelecida ou até mesmo 

em estado de certeza (GOMES, 2015). 

Há justamente condenações e encarceramentos que acontecem pela composição do 

Conselho de Sentença, por pessoas que ao julgar decidirem aquilo que é bom para elas 

mesmas, estigmatizando o réu. Muitas vezes, a decisão dos jurados é levada pelos aspectos 

físicos, posições sociais, profissão, antecedentes criminais, menos os fatos em questão 

(RANGEL, 2018). 

Expõe Araújo (2004 apud RANGEL, 2018, n.p) “o acusado deve ser julgado pelo 

crime que praticou e não pelo estereótipo que a sociedade lhe conferiu nem mesmo pela 

condição que ostenta na sociedade”. 

Existem limites éticos para a atuação da mídia, mas por diversas vezes ele é quebrado, 

havendo casos, por exemplo, em que jornalistas acabam sendo investigativos e passam a atuar 

no papel policial, até mesmo julgador, acabando por criar vítimas e réus no contexto cotidiano 

(VARANDA; SOUZA; SILVA, 2017). 

Portanto, ao jurado é difícil a identificação das falácias proferidas pela Imprensa, 

principalmente quando essas são utilizadas pelos operadores do direito no Tribunal Popular. 

Destarte, as informações falaciosas além de abranger a convicção dos Jurados 

diretamente, podem atingi-los de forma indireta através da exposição em Plenário pelos 

técnicos do direito, que por acreditarem na veracidade da notícia proferida, a englobam em 
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seus argumentos pleiteando a absolvição ou condenação do autor do delito contra a vida 

(GOMES, 2015). 

De fato, não são desconhecidos os prejuízos que a mídia pode acarretar à defesa 

através da exploração da causa criminal nos meios de comunicação. Ocorre que alguns casos 

que despertam interesse são comunicados e divulgados, principalmente na fase investigatória, 

onde sequer foram colhidos elementos indiciários acerca da autoria do crime. 

Assim, a crítica se dá pelos processos criminais de repercussão na imprensa, 

principalmente pela mídia sensacionalista, que não expõe os fatos com isenção, mas a 

condenar o suspeito autor do crime ainda na investigação (CAMPOS, 2018).  

Ainda, para Campos (2018, n.p), “os casos criminais com grande exposição na mídia a 

ponto de deformar a opinião pública, convencendo-a, independentemente das provas do 

processo, da culpabilidade do réu, a defesa encontrará extrema dificuldade em desmistificar”. 

A influência que a mídia exerce, atinge aqueles que estarão no Conselho de Sentença, 

tendo a missão de condenar ou absolver aquele que está no banco dos réus. Sendo neste 

momento que as influências externas pesam, pois ali há o desejo de fazer justiça pelo povo 

(LIMA; DE BRITO, 2017).  

O júri contaminado durante um julgamento, acaba decidindo por medos internos ou 

anseios sociais, e a midiática por sua vez, protagonizando cenas de violência, por si só causa 

impacto na população, contribuindo para um julgamento imparcial (RANGEL, 2018). 

Vale salientar, que os jurados, alvos dos meios de comunicação e disseminação das 

notícias sensacionalistas, são pessoas simples, pouco esclarecidas, que decidirão pela 

absolvição ou culpabilidade dos seus semelhantes nos casos (MENDONÇA, 2013). 

 Os meios midiáticos podem influenciar gravemente na decisão, fazendo-os agir com a 

emoção e pré-conceitos já disseminados pelo meio de comunicação, contrário do que deveria 

ser, com imparcialidade, diante das informações apresentadas durante o plenário 

(MENDONÇA, 2013). 

Vieira (2003, p. 246), nesta linha de raciocínio, aduz: 

 

A publicidade prévia do ato criminoso ou dos atos do desenvolvimento processual 

pelos meios de comunicação, perante os casos da competência do Tribunal do Júri, é 

particularmente preocupante, pois, uma vez que o julgamento é feito por juízes 

leigos, a impressão que a mídia transmite do crime e do criminoso produz maior 

efeito neles do que as provas trazidas pelas partes na instrução e julgamento no 

plenário. 
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Quando os meios de comunicação passam a expor os envolvidos incessantemente nos 

crimes de repercussão e influenciar e manipular as decisões, acabam por comprometer os 

direitos e garantias fundamentais invioláveis dos cidadãos (MENDONÇA, 2013). 

Pois, toda pessoa acusada de delito tem o direito a que se presuma sua inocência 

enquanto não se comprove legalmente sua culpa, o que acaba corrompido pela mídia. O 

princípio da presunção da inocência encontra-se amparado na Constituição Federal, no artigo 

5º, inciso LVII, sendo um dos princípios mais importantes do Direito Penal (RANGEL, 2018). 

Ao acusado, deve-se garantir seus direitos enquanto não forem direta e expressamente 

afetados pela sentença condenatória transitada em julgado. Este princípio, também deve 

cumprir com uma importante missão externa ao processo, ou seja, exige que o Estado garanta 

proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização precoce do acusado (DE MELLO, 

2010).  

À vista do exposto, a presunção de inocência do réu, não pode ser violada em 

decorrência de notícias dispostas pela mídia. Contudo, esse direito é violado pelo espetáculo 

midiático, uma vez que o mesmo faz com que o indivíduo, em vez de sujeito de direitos, tal 

como do princípio da inocência, passa a ser visto como um mero objeto, fazendo com que a 

definição da culpa do réu seja inspirada pelos meios de comunicação e não pelas provas 

produzidas pela acusação. 

Há uma sentença midiática ainda na investigação, declara Vieira (2003, p. 168), 

“transita em julgado perante a opinião pública sem que seja franqueada àquele sentado no 

banco dos réus a oportunidade de se defender ou, ao menos, ter conhecimento de todas as 

acusações que lhe são imputadas”. 

A mídia sensacionalista tem preferência pelas notícias que destacam os crimes dolosos 

cometidos contra a vida, cujo processo será julgado pelo Conselho de Sentença no Tribunal, e 

são nestes casos que a influência midiática é muito prejudicial, pois vem a violar por diversas 

vezes os direitos fundamentais do suspeito. 

Adverte Pereira (1994 apud JÚNIOR, 2007, p. 89): 

 

Um conselho de sentença afetado previamente pela exagerada onda de informações 

distorcidas que recebe de várias fontes, não se sente capaz de julgar com a 

supremacia que exige o Tribunal do Júri. Deixando-se levar pela pressão popular, 

formada pela opinião pública, é possível que o jurado abdique de sua soberania e 

ceda aos caprichos da vox populi. Desnecessário mencionar exemplos, pois são 

sobejamente conhecidos os casos rumorosos nos quais a imprensa nacional toma 

parte e profere que julgamento antes do oficial ocorrer, de modo que, quando se trata 
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do tribunal popular, fica muito difícil o veredicto ser diferente daquele “exigido” 

pela mídia.  
 

A midiática exerce papel preponderante no sistema penal moderno. Sendo uma parte 

desse papel disseminar a insegurança, explorando o crime de forma que cria crenças 

populares e um medo que não necessariamente corresponde a violência na realidade 

(FREITAS, 2018). 

É primordial que os jurados não sejam influenciados, devendo ser neutros ao proferir 

suas decisões de acordo com os fatos e provas apresentados em plenário. Caso ocorra 

influências externas, o julgamento será inautêntico, o que acaba por acarretar danos 

insupríveis muitas vezes na vida do condenado (VARANDA; SOUZA; SILVA, 2017). 

A Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 13.869/2019, faz alusão ao controle penal do 

abuso de autoridade no Brasil. Em seu primeiro artigo, deixa explícito que tais crimes, podem 

ser cometidos por agentes públicos, servidores ou não, que, no exercício de suas funções ou a 

pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Além disso, deve existir o 

especial fim de agir do agente, ou seja, a finalidade específica de prejudicar outrem ou 

beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 

No que se refere à exposição midiática relacionada ao processo penal, a novel 

legislação tipificou algumas condutas. 

Acerca disso, o artigo 38 da referida lei dispõe pena de detenção e multa quando a 

autoridade “antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive 

rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação” 

(BRASIL, 2019). 

Assim, o referido artigo visa limitar as situações efetivadas pelos meios de 

comunicação pelas autoridades, recaindo a responsabilização no indivíduo, por ter atribuído 

culpa, sem ao menos esperar sua condenação (NUCCI, 2019).   

Ademais, outro artigo relevante da lei no que se refere ao desenfreamento midiático é 

o artigo 13, que faz prol em defesa do preso ou detendo, punindo o constrangimento ilegal do 

mesmo por agente público.  

Assim, em seu inciso I, aquele agente público que constranger o preso ou detento, 

mediante violência ou grave ameaça ou redução da capacidade de resistência a ter o seu corpo 

exibido para simplesmente satisfazer a curiosidade pública deverá ser punido (BRASIL, 

2019). 
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Neste caso, “curiosidade pública”, se refere a exibição sem provisões de finalidade 

específica ou interesse público, na qual visa entregar o sujeito ao rompante popular de saber 

quem ele é, e o que ele fez (NUCCI, 2019). 

Ao contrário do que se viu até então, a minoria dos autores considera que não existe o 

determinismo entre a mídia e a sentença. Para Bonfim (2018), diante de casos que a mídia 

aparenta se posicionar por uma condenação e posteriormente o veredicto é condenatório, 

apenas há coincidência na resposta do caso, pois a decisão iria ser a mesma sem a influência 

midiática, que diante das provas não comportaria outra, a não ser a condenação. 

Diante da visão de Bonfim (2018, 639-640): 

 

Ante a barbárie do crime e as provas produzidas, era pouco “provável” e 

humanamente impensável dar-se outra solução senão aquela mesma decisão 

condenatória... Não foi, portanto, a mídia quem condenou, foram as provas e a 

enormidade do próprio crime. O que a mídia fizera fora retratar fielmente parte do 

muito que já se tinha contra o acusado.  

 

Nessa visão, a mídia não interfere no andamento desses casos que são acompanhados 

constantemente, não tendo o veredicto necessariamente adiantado pela imprensa, muito 

menos na predeterminação dos julgamentos. 

Apartado desse entendimento, há argumentos uniformes que a mídia manipula a 

opinião pública, toma partido, investiga, presume culpa de uns e decreta inocência de outros.  

Enfim, diga-se, o vínculo entre a mídia e o sistema penal é varado por conflito de 

valores de matriz constitucional, não existindo parâmetros absolutos e preestabelecidos para 

equacionar essa relação (CÂMARA, 2012). 

É visível que o alarmismo e o sensacionalismo de certos segmentos da imprensa, 

almejando os lucros, realçando ondas de violências, fictícias ou verdadeiras, acabam gerando 

no jurado a expectativa de livrar-se do sentimento instigado e disseminado, descarregando no 

réu todo esse sentimento trazido pela mídia. 

Por fim, é corrente que um direito não deve subsistir exclusivamente em detrimento de 

outro direito, necessário se faz adotar posturas que proporcionalmente abarquem a liberdade 

de imprensa e os preceitos que garantem o bom funcionamento da democrática instituição 

jurídica: o Tribunal popular. 

 

4 CASOS COM GRANDE REPERCUSSÃO NA MÍDIA   
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 Um dos inúmeros casos de repercussão na mídia brasileira foi do goleiro Bruno 

Fernandes, acusado de homicídio de Elisa Samúdio, em julho de 2010, condenado a 22 anos e 

3 meses pelo homicídio e também pela ocultação de cadáver. 

 Foi um verdadeiro espetáculo midiático, com recurso para garantir os índices de 

audiência. Para Freitas (2018), tratava-se de um homicídio sem cadáver, em que, a ausência 

do corpo da vítima acarreta muitas dúvidas, bem como, o modus operandi do crime. A mídia 

agiu logo no início das investigações, apresentou detalhes de como os fatos teriam ocorrido e 

qual o destino do corpo, ademais, deu como incontestável a morte da vítima apontando como 

principal acusado o então goleiro do Flamengo. 

 O caso ganhou as manchetes dos jornais, rapidamente os canais de telecomunicações 

enfatizaram o fato. A cada nova notícia de hipóteses, levava o espectador a acompanhar cada 

novo detalhe. 

Os limites da notícia, do direito e do dever constitucional à liberdade de manifestação 

do pensamento, do direito de informar foram além. A objetividade e a neutralidade com que 

deveria se pautar a notícia jornalística, cedeu-se lugar ao espetáculo midiático (FREITAS, 

2018). 

Todo o julgamento podia ser visto minuto a minuto na mídia. Ainda, a repercussão foi 

tanta que o advogado de defesa no debate oral argumentou que a imprensa estava manobrando 

para condenar seu cliente, ademais, que não havia provas contra Bruno e pediu que os jurados 

não fossem escravos da mídia (CARVALHO, 2016). 

Outro caso em que a mídia fez muita divulgação, e tornou-se famoso desde o 

momento do crime até o julgamento, é o caso da Isabella Nardoni. O pai e madrasta foram 

acusados do homicídio da menina, sendo condenados a mais de 20 anos. 

Freitas (2018, p. 230) acrescenta: 

 

Foram dezenas de reportagens veiculadas pelos mais distintos programas e redes de 

televisão; milhares de manchetes e chamadas em jornais impressos e edições 

virtuais; inúmeras matérias de capa das principais revistas semanais. Aqui 

igualmente a mídia se apressou em investigar, acusar e julgar moralmente os 

suspeitos de causar a morte da criança Isabella Nardoni. 

 

 

Neste sentido, CASOY (2010) acompanhou todo o julgamento dos acusados, dando 

ênfase ao trabalho excelente da perícia no caso, mas diante do que se viu, mesmo que não 
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existisse todo esse trabalho da perícia, o casal seria condenado da mesma forma por conta da 

sensibilização provocada nas pessoas pelos meios midiáticos. 

Desta maneira, é visível o prejuízo que tais casos com grande quantidade de 

informações expostas na mídia sofre, essas situações ocasionam um julgamento prévio pela 

sociedade, sem deixar margens para que o réu seja condenado somente após o trânsito em 

julgado. 

A mídia, portanto, tem um papel de grande responsabilidade, pois, cabe a ela ponderar 

essas informações, o uso do sensacionalismo exagerado, de maneira que não conduza o 

espectador a uma noção fictícia acerca dos fatos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do presente artigo foram abrangidas algumas 

peculiaridades, como o surgimento do instituto do Júri no Brasil, fazendo uma retrospectiva 

pelas Constituições, enfatizando o que de mais importante ocorreu. Bem como, a análise da 

mídia e liberdade de expressão, que acaba por macular como a principal formadora de 

opinião, sobretudo, cujo alcance populacional é inigualável. 

Antes da ênfase principal abordada, torna-se necessário ressaltar que, os juízes no 

Tribunal do júri serão leigos. Além da função exercida ou do cargo ocupado, são seres 

humanos, e sua decisão jamais poderá ser produzida desassociada dos seus valores morais, 

sua cultura, preconceitos e referências éticas. 

Ainda, por conviverem em sociedade, os indivíduos são construídos e influenciados 

pelo meio em que vivem. Diante do exposto, foi possível verificar que a mídia em suas 

formas é capaz de interferir e influenciar nas decisões proferidas pelo Conselho de Sentença 

no Tribunal do Júri, pois tal influência pode ser exercida quando se alcança as convicções 

pessoais e acaba por modificar as opiniões dos cidadãos jurados, o que ocorre através de 

notícias sensacionalistas de grande repercussão social.  

Visando, basicamente, grandes índices de audiência e atender aos clamores sociais, 

que chocam a opinião pública, a mídia muitas vezes não retrata a realidade dos fatos, 

realizando pré-julgamentos e condenações antecipadas, que muitas vezes, ocorrem de maneira 

despercebida. 

Os meios midiáticos exploram o crime de forma que criam crenças populares e um 
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medo que não necessariamente corresponde a violência na realidade. Acabando assim por 

comprometer os direitos e garantias fundamentais invioláveis dos cidadãos, os quais tem o 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. 

Assim, dita ofensa deriva do fato de que o julgador irá decidir segundo suas próprias 

convicções no júri, de maneira imparcial, mas diante da contaminação midiática chegam no 

plenário com opiniões pré-constituídas, construídas a partir da divulgação de notícias das mais 

variadas e distorcidas acerca da verdade dos fatos, impossibilitando a correta análise das 

provas constantes nos autos, gerando o desejo de realizar a condenação do acusado, sendo 

indiferente o fato deste ser realmente culpado ou inocente. 

Desta maneira, é visível o prejuízo que tais casos com grande quantidade de 

informações expostas na mídia sofrem. Essas situações ocasionam um julgamento prévio pela 

sociedade, sem deixar margens para que o réu seja condenado somente após o trânsito em 

julgado. 

A mídia, portanto, tem um papel de grande responsabilidade, pois, cabe a ela ponderar 

essas informações e o uso do sensacionalismo exagerado. Suas notícias expostas tendem a 

mudar o seu curso natural dos fatos e até mesmo podendo decidir sobre a vida dos seres 

pensantes que possuem o encargo de decidir sobre os delitos dolosos contra a vida, tendo 

esses em suas mãos a soberania dos veredictos. 
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