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RESUMO
Este  trabalho  trata  da  interferência  negativa  da  mídia  no  direito  processual  penal  brasileiro,  principalmente  em se
tratando de julgamento e aplicação de pena aos infratores, pretende observar e demonstrar como essa interferência tem
prejudicado a aplicação do direito penal no caso concreto e mudado o julgamento dos casos de infrações penais por
conta da comoção social que determinados fatos criminosos causam na sociedade por influência da mídia e pela falta de
conhecimento técnico da população em geral sobre o direito processual penal. Objetiva-se com isso, demonstrar como a
mídia tem interferido nas decisões judiciais no Brasil e colaborar para mudar essa realidade brasileira.Utilizar-se-á tanto
a revisão bibliográfica como doutrinas e a lei  nacional  aplicável ao tema do projeto,  como método de pesquisa.  O
fichamento acerca do assunto proposto para uma melhor compreensão do tema. A utilização da internet também se faz
necessária na presente pesquisa, posto que permite uma melhor análise da temática, bem como o acesso à casos
concretos do Poder Judiciário em que se verifica a incidência do problema proposto, para que se possa exemplificar a
tese.

PALAVRAS-CHAVE: Comoção social; Influência; Mídia.

1 INTRODUÇÃO

Será abordada neste trabalho, a interferência que a mídia faz hoje no modo de pensar da
sociedade, bem como no modo como ela vê os acontecimentos à sua volta no âmbito do direito
processual penal. Pretende-se demonstrar como a influência da mídia causa total comoção social
quando ocorre algum crime e até que ponto isso prejudica o processo penal, muitas vezes gerando
uma condenação em casos em que o sujeito poderia ser absolvido e prejudicando até mesmo na
fase de aplicação da pena.

Pela falta de conhecimento técnico jurídico das pessoas acerca do processo penal e de como
ele se dá no caso concreto, elas acabam se deixando levar pelo que a mídia mostra na televisão, na
internet e até mesmo em alguns jornais e são influenciadas negativamente porque acreditam naquilo
que ouvem, já que não têm conhecimento suficiente a respeito do assunto e não buscam se informar
da maneira correta ficam revoltadas com certos casos criminais. 

É justamente no momento em que o povo se mostra totalmente influenciado pela mídia que
usa dessa revolta do povo e pressiona tanto o Poder Judiciário durante todo o processo penal, que
acaba fazendo com que muitos juízes acabem mudando seu posicionamento em relação ao caso
que  estão  julgando,  muitas  vezes  por  medo  da  repressão  que  podem sofrer  caso  julguem da
maneira correta, mas que causaria grande revolta popular e o faria ser mal visto perante a sociedade
e coagido pelas pessoas e pela mídia que muitas vezes, o mostra para a população como uma
pessoa injusta e sem princípios, que julgou o caso da forma errada e foi negligente na aplicação da
lei processual penal, agindo de forma displicente com a vítima, sem interesse no sofrimento dela.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Tanto a revisão bibliográfica quanto outras doutrinas e a lei nacional aplicável ao tema do
projeto, se apresentam como meios para a presente pesquisa. Utiliza-se ainda, o fichamento acerca
do assunto proposto,  bem como a internet  para uma melhor  compreensão do tema,  posto que
permite uma análise mais adequada da temática, bem como o acesso à casos concretos do Poder
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Judiciário em que se verifica a incidência do problema proposto, para que se possa exemplificar a
tese.

Busca-se compreender quais são as formas através das quais a mídia do Brasil influencia o
curso dos processos criminais e ainda mais que isso, nos julgamentos do Poder Judiciário, muitas
vezes trazendo condenações que a lei penal e processual penal não trazem em suas disposições. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Muitas vezes os contraventores, principalmente os que têm seus casos muito repercutidos na
mídia são condenados ou têm mudada sua pena ou a forma de cumprimento desta por conta da
grande influência que os meios de comunicação em massa têm sobre a população em geral, em
regra,  pessoas  que  não  possuem  conhecimento  técnico  e  jurídico  acerca  do  andamento  de
processos  criminais  e  por  conta  da  ignorância  acerca  do  assunto  são  instigadas  a  pensar  de
determinadas maneiras sem buscar um aprofundamento no assunto e formam suas opiniões com
base unicamente em informações obtidas por meio da mídia, muitas vezes informações estas que se
mostram equivocadas. Por conta da grande comoção social causada pela mídia em determinados
casos criminais, por vezes o Poder Judiciário prolata uma decisão não concernente com o dispõe a
lei processual penal brasileira. 

4  CONCLUSÃO

Conclui-se que há casos em que a mídia interfere no processo penal e principalmente no
julgamento judicial. Isso ocorre porque os meios de comunicação visam somente o lucro e com base
nisso  somente  reproduzem  as  informações  de  interesse  do  seu  grupo  econômico,  tornando
imparciais  as  informações  e  influenciando  nojuízo  de  valor  criado  pelas  pessoas  acerca  dos
processos judiciais. É o que trata o artigo A Mídia Versus oPoder Judiciário: A Influência da Mídia no
Processo Penal Brasileiro e a Decisão do Juiz. 

Considerando o caráter mercantil assumido pelo setor midiático ao visar o lucro, o que ocorre é
a manipulação e parcialização das informações ao descontextualizar os fatos, descartar os
acontecimentos que não despertam interesse do público e as notícias que não beneficiam ou
que prejudicam os interesses econômicos de que o grupo midiático representa, resultando no
sensacionalismo da violência, e com isso, na manipulação da opinião pública.(DINIZ GARCIA,
Naiara, 2015, p. 145).

Perde-se com isso, a segurança jurídica que deveria abarcar todos os processos julgados
pelo  Poder  Judiciário,  posto  que  não se  pode ter  certeza  dos resultados  a  serem obtidos nas
decisões judiciais,  já que estas não são guiadas pelo que dispõe a lei  brasileira,  mas sim pela
opinião da população,  pela indignação desta,  causada pela influência que a mídia tem sobre a
opinião pública, já que ela manipula as pessoas que não têm conhecimento jurídico, pessoas estas
que são levadas a pensar da maneira como os meios de comunicação mostram os casos judiciais. 

Faz-se mais que necessário que a população brasileira acesse meios idôneos, que tragam
informações verdadeiras, sem aplicação de juízos de valor sobre as informações prestadas, nem
omissões acerca de dados importantes ocorridos nos casos criminais trazidos pela mídia. 

É preciso buscar a conscientização da população de que as leis penal e processual penal
devem ser aplicadas da maneira correta e os princípios constitucionais e processuais penais devem
ser obedecidos e seguidos, ainda que o resultado disso não esteja de acordo com a opinião da
população.

REFERÊNCIAS 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

BERMUDES, Carlos; Silva, Heleno Florindo. Produção científica Criminologia Midiática: Espetacularização da 
Violência, Cultura do Medo e a Falácia do Discurso Favorável a Redução da Maioridade Penal, 01/04/2015. 

FILHO, Vicente Greco. Manual de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

GARCIA, Naiara Diniz, A Mídia Versus O Poder Judiciário: A Influência Da Mídia No Processo Penal 
Brasileiro E A Decisão Do Juiz, 2015, p. 145. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense
LTDA, 2014.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

