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RESUMO
O objetivo  desta  pesquisa  foi  identificar  de  que  forma  a  utilização  errônea  e  deturpada  do  direito  à  liberdade  de
informação,  previsto  pela  carta  Magna  -  principalmente  no  que  se  refere  à  veiculação  de  informações relativas  à
investigações  e  processos  criminais  -   macula  a  imagem,  a  honra  e  a  privacidade  do  suposto  agente  de  crime,
comprometendo  a  imparcialidade  dos  julgadores  (tanto  em se  tratando  de  juiz  togado,  quanto  aos  populares  que
compõem o  Tribunal  do  Júri)  e,  em razão  de  tudo  isto,  o  princípio  da  presunção  de  inocência,  também previsto
expressamente no texto constitucional como sendo direito de todo investigado ou réu.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, com a facilitação do acesso à informação, principalmente com a ascensão da
internet, grandes grupos de comunicação, que costumavam ser as únicas fontes de informação do
público em geral, têm utilizado seu direito de liberdade de expressão e informação para, de forma
sensacionalista,  atingir  as  grandes  massas,  veiculando  informações  da  forma  mais  chocante  e
impactante possível, buscando manter os índices de audiência, que vêm diminuindo em função de
outros meios de comunicação, cada vez mais populares e atraentes. 

Não se pretende despir a mídia e os veículos de comunicação da importância que têm no
Estado Democrático de Direito,  há não muito tempo se viveu no Brasil  o período da ditadura e
censura dos meios de comunicação que deixaram ainda mais evidente a importância da liberdade
de expressão e informação. 

Todavia, nos dias de hoje, sobretudo com relação ao jornalismo, em diversas situações a
mídia,  ao  noticiar  suposta  prática  de  crime  (por  exemplo),  trata  o  suspeito  como  verdadeiro
criminoso, manipulando fatos, impondo opiniões e influenciando a população. Isto porque, de acordo
com  Contera  (1996)  a  comunicação  jornalística  tende  a  criar  uma  realidade  outra  do  que
simplesmente retratar o fato em si.

Após a exposição do sujeito,  como sendo um criminoso,  um agente de atos atentatórios
contra os valores da sociedade, mesmo que posteriormente, com o devido processo legal este seja
inocentado, a mácula à sua honra, imagem e dignidade, pode jamais ser desconstituída. Tão logo
surgiu  a  suspeita,  o  imputado,  sua  família,  sua  casa,  seu  trabalho,  são  inquiridos,  requeridos,
analisados, esmiuçados... (CARNELUTTI, 2006 apud MELLO, 2010).

Esta situação deixa clara a inobservância ao princípio da presunção da inocência em função
da deturpação do direito de informação, que vem sendo utilizado não somente para seu fim principal,
o  de  informar e  ser  informado (LENZA,  2016,  p.  540),  mas para  gerar  lucros  com a busca de
audiência a qualquer custo.

Um caso emblemático que ilustra com perfeição o que se busca esclarecer com este artigo,
ocorreu em 2014 quando uma mulher foi  morta por “justiceiros” após ter sido confundida com o
retrato-falado divulgado pela mídia, de suposta sequestradora de crianças que praticava rituais de
magia  negra.  Naquela  situação  Fabiane  Maria  de  Jesus,  foi  espancada  até  a  morte,  por  uma
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sociedade influenciada pela mídia a punir alguém que não havia sido, nem ao menos, investigada
conforme os ditames legais. Neste caso, evidente e cristalina a mácula ao princípio da presunção de
inocência, resultante da veiculação tendenciosa de informações pela mídia.

Desta forma, os jornalistas, por meio das informações que veiculam, acabam, por meio da
manipulação da opinião pública (influenciando, inclusive os veredictos do Tribunal  do Júri  e dos
juízes togados) proferindo verdadeiras sentenças condenatórias ou absolutórias, cometendo, por
vezes, grandes injustiças (MORAES, 2010).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi  utilizado,  para  a  elaboração  desta  pesquisa,  o  método  teórico,  baseado  em  artigos
científicos e doutrinas sobre o tema em questão, através de leitura interpretativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa possibilitou visualizar de forma clara que, de fato, atualmente a mídia (em seus
diversos meios) tem extrapolado os limites da liberdade de expressão e informação com o fim de
gerar lucros e manter grandes níveis de audiência, formando opiniões e influenciando a população
de maneira perigosa, que, conforme demonstrado anteriormente, gera efeitos práticos de grande
gravidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que a sociedade tem, e sempre teve, apreço por informações referentes à crimes,
barbaridades, violência. A mídia e os meios de comunicação, sabedores desta realidade, exploram a
situação, inclusive molda a sociedade para que esta fique cada vez mais interessada por estes
assuntos, de forma a garantir margens altas de lucro e audiência. 

Para tanto, faz uso da tecnologia e da influência que possuem para dar ao público o que ele
quer. Narra os fatos de forma teatral, exagerada e tendenciosa, provocando muitas vezes uma falha
de julgamento, tanto do Tribunal do Júri quanto de juízes togados, pressionados pelo clamor público
resultante da atuação dos formadores de opinião. 

O investigado é condenado (sem observância da presunção da inocência), antes mesmo de
ser julgado.
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