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RESUMO
A presente pesquisa tem por análise verificar a influência que a mídia, em suas diversas formas, pode exercer nas
decisões proferidas em sede do Tribunal do Júri, através da propagação de notícias sensacionalistas, que chocam a
população, com a capacidade de criar um clima de tensão, que atinge e condiciona a opinião pública (VIEIRA, 2003).
Para o êxito  desta  pesquisa os métodos de pesquisa utilizados serão o indutivo e teórico-bibliográfico,  em que as
informações serão extraídas de contribuições editadas por diversos autores. A coleta de dados e informações se dará de
forma  direta,  através  da  análise  de  livros,  artigos  científicos,  publicações  periódicas  e  letra  da  lei.  Ademais,  será
realizado o estudo de casos com e sem a intervenção midiática, de maneira comparativa, com o intuito de analisar se de
fato a mídia desempenha e o quantum de influência exerce no Tribunal do Júri. 

PALAVRAS-CHAVE: Influência da Mídia; Condenações; Presunção de Inocência.

1 INTRODUÇÃO

O Tribunal do Júri  foi  instituído no Brasil  no ano de 1822, e é responsável por realizar o
julgamento  de  crimes  dolosos  contra  a  vida,  na  forma  consumada  ou  tentada,  comissiva  ou
omissiva, previstos no Código Penal (TASSE; GOMES, 2012). As decisões proferidas em sede de
Tribunal do Júri são exaradas pelo colegiado de populares, estes são cidadãos comuns que decidem
sobre  a  absolvição ou condenação do réu,  tal  decisão posteriormente  será  externada pelo  juiz
presidente do Tribunal do Júri, em consonância com a decisão dos jurados (NUCCI, 2011).

A decisão é proferida em conformidade com a consciência de cada jurado e não com a lei,
com os valores pessoais intrínsecos e extrínsecos de cada cidadão que se encontra na figura de
jurado (CNJ, 2017). 

O Tribunal do Júri demonstra a relevância da democracia na sociedade e é uma forma dos
indivíduos  exercerem  a  cidadania,  pois  possibilita  a  população  uma  participação  direta  nos
julgamentos, além de oportunizar ao acusado ser julgado por seus semelhantes (CNJ, 2017).

Tem como princípios basilares a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos
veredictos, todos estes explícitos no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. 

O presente estudo buscará analisar se a mídia influencia nas decisões do Tribunal do Júri,
através de pesquisa bibliográfica, para delimitar de qual maneira a mídia em suas diversas formas
exerce alcance nas convicções pessoais e consequentemente nas decisões proferidas em plenário,
bem ainda, trazendo casos reais para debate. 

Buscará entender até que ponto o exercício da liberdade de imprensa é responsável  por
realizar  pré-julgamentos,  e  condenações  antecipadas,  segundo  Vieira  (2003)  com  notícias
sensacionalistas que chocam a opinião pública, nem sempre retratando a realidade dos fatos, e que
geram grande repercussão social, sendo capaz de intervir de maneira despercebida no julgamento
de determinados casos.

Há ainda um ponto relevante a ser analisado que trata do direito à liberdade de imprensa em
conflito  com  presunção  de  inocência.  Buscar-se-á  entender  se  a  mídia  como  elemento  de
informação, vem se apresentando de maneira distorcida e manipuladora, influenciando no juízo de
formação de valores da sociedade anteriormente ao julgamento, tornando a imagem do réu como
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negativa e merecedora de repúdio, fazendo com que os jurados não decidam de maneira racional
por  estarem com opiniões pré-constituídas sobre o caso,  devido ao fato  de estarem sobre  sob
influência das ideias e opiniões impostas pelos meios midiáticos. 

Neste sentido, busca-se, por meio desta pesquisa, verificar: Qual a influência que a mídia
exerce nas decisões proferidas em sede de Tribunal do Júri?

2 MATERIAIS E MÉTODOS

As  metodologias  de  pesquisa  utilizadas  serão  o  método  indutivo,  bem  como,  o  método
teórico-bibliográfico ante a consonância com o tema proposto (GIL, 2008), com coletas de dados que
serão realizadas em bibliotecas físicas, virtuais e legislações pertinentes. 

No presente trabalho, a coleta de informações e dados ocorrerá de forma direta, basicamente
através da análise de livros, artigos científicos, publicações periódicas e letra da lei (JUNG; BASSO,
2016). Terá como objetivo coletar e analisar informações sobre o tema tratado, no intuito de alcançar
a finalidade da pesquisa.

Será utilizado ainda o estudo de casos para coleta dos dados de crimes semelhantes tanto no
tipo quanto no inter criminis, propagados pela mídia e também os por ela ignorados.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Com a presente pesquisa busca-se delimitar e esclarecer as características e princípios do
Tribunal do Júri, bem como, saber até que ponto a mídia interfere nas convicções pessoais e na
imparcialidade das decisões proferidas pelos jurados.

Será buscada a obtenção dos dados de julgamentos de crimes cujos tipos e inter ciminis são
semelhantes entres si,  tanto os sensacionalizados pela mídia antes do julgamento e os por ela
ignorados, para que se permita a análise comparativa que viabilize identificar uma tendência que
pelo método indutivo demonstre o resultado das respectivas influências.

A discussão que se fará por meio do método indutivo utilizará os dados dos casos obtidos a
fim de proporcionar uma análise comparativa de cada um deles para com o sistema jurídico posto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando já terem ocorrido casos midiáticos notórios em que obteve-se a condenação do
réu sem qualquer prova da materialidade e da autoria, suspeita-se que a mídia realmente exerce
influência  nas  decisões  proferidas  em  sede  de  Tribunal  do  Júri,  impossibilitando  julgamentos
imparciais e justos.

Diante disso, até o momento, busca-se entender se a mídia de fato exerce influência nas
decisões proferidas em sede de Tribunal do Júri e o quantum de influência é capaz de exercer.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15.ago.2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  O tribunal do júri – TJDFT. Disponível em: 
<https://www2.tjdft.jus.br/imp/docImp/TRIBUNALDOJURI_comofunciona.pdf>. Acesso em: 
15.ago.2017.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2002.

JUNG, N. M.; BASSO, R. A. A. Leitura e produção de textos acadêmicos. Maringá: Eduem, 2011.

NUCCI, G. S. Tribunal do Júri. 2. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

TASSE, A. E.; GOMES, L. F. Processo Penal IV: júri. São Paulo: Saraiva, 2012.

VIEIRA, A. L. M. Processo penal e mídia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

