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RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo analisar a aplicabilidade prática do princípio da presunção de inocência nos 
meios de comunicação televisivos da cidade de Maringá-PR, devido a representatividade que a mídia exerce 
na sociedade de massa, bem como, a periodicidade de notícias do âmbito penal divulgadas pelos meios de 
comunicação. Os mass media passaram por um processo de ampliação a partir do fenômeno da globalização, 
em que a tecnologia inovou a forma de divulgação das informações. Em face dessa expansão, é que se 
evidenciou ser imprescindível a análise das possíveis repercussões desse sistema informativo nas garantias 
constitucionais, em especial na garantia de estado de inocência. Sendo assim, foi objetivado na presente 
pesquisa esclarecer a forma em que tais fatos são noticiados, ou seja, se há a observância do princípio da 
presunção de inocência. Princípio este que, garante aos indivíduos envolvidos na persecução criminal o direito 
de acompanhar o processo em estado de inocência até que haja, o trânsito em julgado de sentença 
condenatória, conforme previsão no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988. Utilizando a metodologia 
de análise de conteúdo de Laurence Bardin, bem como análise qualitativa, foram analisados os dados 
coletados da realização de pesquisa empírica feita através de entrevistas com as emissoras televisivas da 
cidade de Maringá, estado do Paraná, sendo, os dados obtidos por meio da aplicação de questões 
semiestruturadas que, possibilitaram formar um conjunto de dados aptos a demonstrarem a visão e aplicação 
do princípio da presunção de inocência na elaboração das notícias, bem como as possíveis interferências, 
negativas, ao devido processo penal diante da inobservância da garantia constitucional de estado de 
inocência.   
 
PALAVRAS- CHAVE: Mídia Televisiva; Presunção de Inocência; Processo Penal. 
 

1         INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios da humanidade, as notícias acerca da punição de 
comportamentos e fatos socialmente reprováveis causam fascínio sobre a sociedade. No 
período inquisitorial a punição era noticiada por meio dos suplícios, ou seja, um espetáculo 
punitivo, feito em praça pública, com objetivo de causar medo aos espectadores para que 
assim não viessem a delinquir. Os suplícios eram marcados pelas penas corporais que 
resultavam na tortura até se alcançar a morte do “criminoso”. Com o passar dos anos, houve 
uma mudança no caráter punitivo da pena, deixando de existir os suplícios. Hodiernamente, 
a pena tem como objetivo a ressocialização do indivíduo, porém, o interesse, social e 
midiático acerca do tratamento punitivo dos considerados delinquentes permanece. 

De igual modo os meios de comunicações também se desenvolveram, devido ao 
salto tecnológico que se deu ao longo dos anos, surgindo diversas formas de comunicação, 
como rádio, televisão, e a internet, todavia é objeto de estudo nesse trabalho a mídia 
televisa, em face do princípio da presunção de inocência. Isto porque, a inobservância do 
princípio da presunção de inocência pode acarretar efeitos irretratáveis ao indivíduo que 
teve seu direito violado.  

No decorrer da pesquisa o que se pretendeu foi explorar a atuação dos meios de 
comunicação, haja vista que predomina no Brasil o sensacionalismo midiático que, ao 
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noticiarem optam por crime bárbaros, pois são eficazes em gerarem um quadro de medo 
social. Fato este que, ocasiona uma pressão sobre o Poder Judiciário, haja vista que a 
sociedade de massa exige a imposição de pena, tendo como fundamento o discurso de 
evitar a impunidade, deixando assim de considerar o dever de tratamento de inocência, 
bem como a exigência de observar o devido processo penal, ambos previsto na 
Constituição Federal de 1988.  

Os editores dos noticiários ancoram seus atos no direito de liberdade de expressão 
e informação previsto no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ao qual 
garante-lhes o direito ativo de informar, assim como o direito passivo dos indivíduos de 
terem acesso às informações, sem que haja imposição de censura. Outrossim, os editores 
atribuíram aos direitos mencionados como sendo indispensáveis para o funcionamento da 
democracia. Em face desse conflito, foi objetivado responder a seguinte problemática: 
Como a mídia televisiva maringaense tem lidado com a presunção de inocência 
constitucional, no momento da elaboração, bem como divulgação das notícias? 
 
2        MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Para realizar a pesquisa foi utilizado a metodologia empírica, cujo objetivo foi 
centrado em entrevistar os editores dos meios de comunicação da cidade de Maringá-PR. 
Para o tratamento dos resultados foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo de 
Laurence Bardin (2009, p. 38) que, consiste em um “conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, com objetivo de ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura 
dos dados coletados”.  

O método de análise de conteúdo possui três importantes fases: a) pré- análise; b) 
exploração dos materiais e c) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A 
primeira fase que, consiste na pré-análise, é referente a fase de organização e 
operacionalização das ideias inicias. Já a segunda fase, pertinente a exploração dos 
materiais, diz respeito a administração sistemática das decisões tomadas na primeira fase.  
E por fim, a terceira fase, consiste na análise qualitativa das informações coletadas. Diante 
do exposto, é possível perceber que a análise de conteúdo trata as informações contidas 
na própria mensagem. (BARDIN, 2009, p.34) Sendo assim, a utilização desses métodos foi 
imprescindível para realizar a análise qualitativa dos dados contemplados nesta pesquisa.  

A primeira fase da pesquisa compreendeu em uma investigação exploratória acerca 
de delimitar os meios de comunicação que seriam objeto no trabalho, sendo decidido por 
eleger como objeto de análise os meios de comunicação televisivos da cidade de Maringá-
PR. A escolha se deu por ser o modelo de comunicação televiso aquele que detém maior 
abrangência na região, pois em média são cobertas pelo sinal destes, cerca de 19 cidades 
vizinhas à Maringá (REDE GLOBO, 2012). 

Assim, delimitando os meios de comunicação televisivos da cidade de Maringá-PR 
como objeto de análise, foi estabelecido como problema central da pesquisa: Como a mídia 
televisiva maringaense tem lidado com a presunção de inocência constitucional, no 
momento da elaboração, bem como divulgação das notícias? Diante da problemática 
exposta, a fim de aferir dados que solucionassem o problema da pesquisa, foi estabelecido 
como objetivo a realização de entrevistas com os editores dos meios de comunicação, 
sendo elaboradas quatro perguntas, na forma aberta, pois, conforme Lakatos (2010, p. 
181): as perguntas abertas “permitem ao informante responder livremente, usando 
linguagem própria e emitir opiniões”. Foram elaboradas as seguintes perguntas: 1º) Quais 
as fontes utilizadas no processo de captação das informações que serão noticiadas? 2º) 
Há algum tipo de consulta jurídica no momento de elaboração das notícias sob enfoque da 
preservação do estado de inocência do acusado? 3º) Qual a efetividade dada ao princípio 
da presunção de inocência (ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de 
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sentença condenatória) pelo órgão de comunicação? E a 4º) Seria possível adotar o modelo 
de códigos de divulgação, ou seja, apenas das iniciais do nome dos suspeitos? Quais 
fatores impedem essa prática? 

Por se tratar de uma pesquisa empírica foi necessário a submissão ao Comitê de 
Ética em Pesquisa, sendo levantado, preliminarmente os seguintes documentos: Ofício 
para o Encaminhamento do Projeto de Pesquisa; Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE); Declaração de Autorização do Local e Instrumentos de Coleta. Após a 
submissão, com o deferimento do Comitê de Ética em Pesquisa, foi emitido o certificado de 
apresentação para Apreciação Ética no dia 09 de maio de 2019 com o seguinte CAAE: n. 
13164918.2.0000.5539. 

 Após aprovação pelo Comitê de Ética, foi iniciada a fase de entrevistas, o contato 
com os entrevistados ocorreu por meio telefônico e e-mail. O objetivo inicial da pesquisa 
era entrevistar quatro editores das seguintes redes de televisão: Grupo Paranaense de 
Comunicação- Maringá (RPC), Televisão Bandeirantes (BAND), RIC-TV, e REDE MASSA-
SBT. Todavia aceitaram participar da pesquisa, o Grupo Paranaense de Comunicação- 
Maringá (RPC) e Rede de televisão RIC-Maringá. É importante destacar que a RPC-TV é 
filiada à emissora Rede Globo, assim como a RIC-TV é filiada à emissora Record-TV na 
cidade de Maringá. Com relação a Rede Massa-SBT, após contato por e-mail, WhatsApp 
e telefone, decidiram não participar da pesquisa, por questões burocráticas no que 
concerne à aprovação pelo setor jurídico. Já a BAND, após contato por e-mail e telefone 
não responderam acerca da participação.  

As entrevistas foram realizadas com dois editores, sendo o primeiro editor da rede 
televisão RPC-Maringá e a segunda entrevistada editora e chefe de redação do programa 
Balanço Geral da rede RIC-TV-Maringá. A execução das entrevistas foi feita pessoalmente 
na sede dos meios de comunicação, após assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE). É importante ressaltar que as entrevistas foram gravadas e 
posteriormente transcritas em sua integralidade a fim de realizar a descrição dos resultados, 
bem como a análise destes.  

Acerca da descrição dos resultados, serão organizados em tópicos, sendo que cada 
tópico diz respeito às perguntas aplicadas e as respostas obtidas nas entrevistas. Ademais 
será designado ao editor da RPC-TV, o tratamento como entrevistado 1, já a editora da 
RIC-TV como entrevistado 2, com objetivo de preservar a identidade dos participantes da 
pesquisa. Já em relação a análise dos resultados, será realizada através da subsunção dos 
resultados obtidos nas entrevistas frente ao ordenamento jurídico Brasileiro, bem como as 
principais doutrinas jurídicas acerca do tema. 
 
3        RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Neste tópico serão descritas as respostas dos entrevistados para cada 
questionamento, conforme demonstrado a seguir. 

 

1) Quais as fontes utilizadas no processo de captação das informações que 
serão noticiadas? 

 
De acordo com o entrevistado 1, há diversos meios de fontes, porém as principais 

são as fontes oficiais. O entrevistado citou como exemplos: a delegacia especializada no 
crime cometido, o Poder Legislativo, Executivo e o Ministério Público (quando já houver 
sido oferecida denúncia), também citou os advogados das partes envolvidas, assim como 
se possível, o acusado e a vítima. 

O entrevistado 1 evidenciou que casos envolvendo instituições privadas a 
informação advém da pessoa ou órgão responsável que detém os dados necessárias para 
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a apuração do fato. O entrevistado mencionou, a título de exemplo, casos que envolverem 
uma grande pesquisa realizada por uma universidade particular, a fonte será o 
representante da assessoria de imprensa da Universidade. Salientou, por fim, que as 
informações podem derivar dos cidadãos, ou seja, por meio de “denúncias”, porém o meio 
de comunicação busca verificar a veracidade do fato informado, perante as fontes oficiais.  

Já de acordo com o entrevistado 2 em regra o meio de comunicação utiliza as fontes 
oficiais, citando como exemplos: Polícia Civil e Militar que presenciaram o fato, bem como 
o delegado responsável pelas investigações. De acordo com o entrevistado o meio de 
comunicação até utiliza fontes não oficiais, como testemunhas, porém salientou que as 
fontes não oficiais são utilizadas como meio de complementação das informações 
coletadas nos órgãos oficiais, pois toda apuração de informações sofre variações de acordo 
com a complexidade do caso.  
 

2) Há algum tipo de consulta jurídica no momento da elaboração das notícias 
sob o enfoque da preservação do estado de inocência do acusado? 

 
Segundo o entrevistado 1 a RPC-TV demonstra constante preocupação com o 

aspecto jurídico na elaboração e divulgação das notícias. De acordo com o entrevistado 
sempre há a realização de seminários versando sobre os direitos de imagens das pessoas 
envolvidas em crimes, bem como acerca dos aspectos processuais, ou seja, a partir de que 
momento o indivíduo é considerado suspeito, acusado, réu e culpado. Assim como, os 
editores são convidados para participar do Master em jornalismo, evento em que os temas 
da área jurídica são pauta de discussões.  

O entrevistado evidenciou que há um departamento jurídico, que não é, tão somente, 
responsável por atuar na defesa da rede de televisão, ao contrário atuam auxiliando os 
editores, a qualquer momento, sobre eventuais dúvidas. Todavia, salientou, que o 
departamento jurídico não detém a gerência editorial, mas eles participam, alertando sobre 
eventuais comportamentos equivocados e principalmente em questões de solidez dos 
casos, ou seja, em relação as provas coletadas. 

Já segundo o entrevistado 2 não há um filtro jurídico no momento de elaboração das 
notícias, pois devido aos anos de exercício na área os profissionais já conhecem os limites 
de sua atuação. Conforme o entrevistado 2 é padrão da rede de televisão o tratamento do 
envolvido em um crime como: suspeito, até que não tenha sigo oferecido uma denúncia, 
bem como o tratamento como acusado até que o indivíduo seja de fato julgado, logo os 
termos são cuidadosamente utilizados no momento da divulgação das notícias. O 
entrevistado 2 salientou que o meio de comunicação possui um departamento jurídico 
localizado na sede em Curitiba-PR que está sempre à disposição para prestar o apoio 
necessário. 

 
 3) Qual a efetividade dada ao princípio da presunção de inocência (ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória) pelo 
órgão de comunicação? 

 
De acordo com o entrevistado 1 a presunção de inocência não pode ser 

desrespeitada em hipótese alguma. Porém enfatizou que há situações em que há prisão 
em flagrante ou uma imagem que comprove o ato, mesmo que não tenha havido um 
julgamento, ou ainda que o inquérito policial não tenha sido concluído o meio de 
comunicação não poderia deixar de noticiar o fato.  

No que diz respeito a efetividade dada a presunção de inocência, de acordo com o 
entrevistado 1 a rede de televisão busca utilizar termos como: acusado e suspeito. Todavia 
enfatizou, que diante da clareza dos fatos não utilizam condicionais, como: suspostamente, 
haja vista ser evidente a prática de um crime, ainda que tecnicamente possa ser absolvido. 
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Segundo o entrevistado 1 o meio de comunicação não julga, porém não pode deixar de 
divulgar os fatos. Argumentou que em determinada época o jornalismo se defendia com a 
língua portuguesa, chegando a casos absurdos de que um carro se chocou com uma 
árvore, e a notícia era que: supostamente o carro teria chocado na árvore. Ou seja, o meio 
de comunicação não pode atuar no achismo, e afirmar que o carro furou a preferencial, mas 
deve expor os fatos, sempre concedendo voz as partes envolvidas. 

Já de acordo com o entrevistado 2 o meio de comunicação busca efetivar o princípio 
através da forma de tratamento dos indivíduos envolvidos em práticas criminosas. Ou seja, 
ao noticiar um fato criminoso, atribuem ao indivíduo envolvido tratamento como suspeito 
enquanto não houver um processo instaurada e como acusado até que haja o julgamento. 
Pois assim preservam a identidade dos envolvidos realizando a tarefa do meio de 
comunicação, qual seja: informar.  

 
4) Seria possível adotar o modelo de códigos de divulgação, ou seja, apenas, 

das iniciais do nome dos suspeitos? Quais fatores impedem essa prática? 
 
De acordo com o entrevistado 1 o meio de comunicação em geral não cita nomes, 

em especial, para crimes de menor potencial ofensivo e quando se tratar de menor de idade. 
Entretanto, para casos de inúmeras reincidências, para crimes graves, assim como crimes 
envolvendo facções, quadrilhas especializadas, assim como quando os representantes das 
partes ou delegados informam o nome dos envolvidos no fato, os editores entendem pela 
divulgação do nome. O entrevistado salientou que em determinados casos vale a pena 
correr o risco de serem processados, tendo como base o direito de informação. 

Segundo o entrevistado 1 citar apenas as siglas dos nomes seriam basicamente uma 
desinformação, ou seja, uma não notícia. Dessa forma segundo ele, ou o meio de 
comunicação cita o nome ou não faz referência alguma. O entrevistado finalizou 
questionando: “Qual seria a justiça no momento em que se preserva um indivíduo ao passo 
que coloca em suspensão todos que estão a volta?!” 

Já segundo o entrevistado 2 o meio de comunicação busca não utilizar os nomes 
dos infratores, pois notaram que não há diferença no momento de informar. Dessa forma 
de acordo com o entrevistado são divulgados os nomes, somente nos casos emblemáticos, 
ou seja, casos que geram grande repercussão. Porém de forma geral, os crimes de menor 
gravidade, assim como infrações envolvendo menor de idade, o meio de comunicação 
utiliza expressões como: homem/mulher e a idade. Diante do exposto, o entrevistado da 
RIC-TV-Maringá enfatizou que antigamente o meio de comunicação divulgava os nomes, 
mas que atualmente a postura do meio de comunicação é pela não identificação, haja vista 
que o importante no momento de noticiar não é a pessoa, mas sim o fato, pois não possuem 
papel de julgador.  

 
3.1     ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Finalizada a descrição dos resultados será realizado nesse tópico a análise dos 

supramencionados resultados, com objetivo de demonstrar se os meios de comunicação 
televisos de Maringá estão efetivando o princípio da presunção de inocência.   

No primeiro questionamento acerca de quais são as fontes de captação das 
informações, os dois entrevistados de forma uniforme informaram que há diversas fontes 
de informação, mas a principal são as fontes oficiais. De acordo com o entrevistado 1: “há 
diversos meios de fontes, porém as principais são as fontes oficiais”. Bem como, conforme 
o entrevistado 2: “em regra o meio de comunicação utiliza as fontes oficiais”. 

 Acerca do tema Débora de Souza de Almeida e Luiz Flávio Gomes, apresentam um 
rol de característica da mídia que, na medida que o Estado foi perdendo a capacidade de 
resolver os conflitos sociais, se apropriou de papéis que não eram seus, como o 
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apoderamento da questão criminal, ou seja, a concretização de “uma justiça paralela, com 
investigação, acusação e julgamento dos responsáveis” (GOMES E ALMEIDA, 2013, p. 
108). É possível observar que uma das características da mídia diz respeito ao uso de 
fontes confiáveis, conforme explana Debora de Souza de Almeida e Luiz Flávio Gomes 
(2013, p.108): 

 
O jornalismo maneja suas fontes, muitas mais que as provas. O que dá credibilidade 
é a fonte, que pode até não ser autêntica, mas é confiável. A fonte é muito mais 
confiança que certeza (e isso basta para o jornalismo). 

  

Dessa forma, é notável como a mídia atribui para si papéis pertencentes ao Judiciário 
e para isso necessita de fontes confiáveis que atribuam a sua atuação a credibilidade que 
o Judiciário, em determinados momentos, não consegue transmitir, devido ao tempo de 
duração do processo.  

Sobre a diferença temporal da mídia e Judiciário, Simone Schreiber, cita o aspecto 
prejudicial da necessidade de dar a notícia “em tempo real”, pois os meios de comunicação 
atuam premidos pela pressa, e se afastam do critério da noticiabilidade, haja vista que o 
importante para os mass media é transmitir os fatos no momento que estão acontecendo 
conforme narra (SCHREIBER, 2010, p. 337): 

 
A pressa exige ainda que o jornalista utilize um número limitado de fontes, pois a 
diversificação possibilita o acesso a informações eventualmente contraditórios, o 
que dificulta a generalização de dados e a redação da notícia no exíguo tempo 
disponível. 

 
Também, disserta sobre a urgência das notícias, Eugênio Raúl Zaffaroni ao tratar da 

criminologia midiática, explana que: “deve-se responder já e ao caso concreto, à urgência 
conjuntural, ao drama que se destaca e deixar de lado os demais cadáveres”. (2013, p. 
145). É importante ressaltar que a urgência não admite reflexão, ocorrendo com que a mídia 
exerça uma “censura inquisitorial”, haja vista que a tentativa em pensar é afastada pelos 
media (ZAFFARONI, 2013, p. 145). 

 Assim, é notório o aspecto negativo da urgência na publicação dos fatos, mesmo 
quando os meios de comunicação utilizam como fonte os órgãos oficiais, visto que a 
apuração do fato está na fase investigativa. Esta fase preliminar possui caráter prévio e de 
natureza preparatória com relação ao processo penal, tendo como objetivo averiguar a 
autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, a fim de justificar um 
possível processo ou não (LOPES, 2016, p. 96). Sobre o tema Eugênio Pacelli (2017, p. 
21-22) assevera que: 

 
Convém insistir que o inquérito policial, bem como quaisquer peças de informação 
acerca da existência de delitos, destina-se exclusivamente ao órgão da acusação, 
não se podendo aceitar condenações fundadas em provas produzidas unicamente 
na fase de investigação. A violação ao contraditório e à ampla defesa seria 
manifesta. 

Dessa forma, as diversas fontes de captação de informação, ainda que sejam 
priorizadas as fontes oficiais, possuem alto grau de subjetividade, devido do lapso temporal 
existente entre fato e a notícia, pois há a imposição do valor velocidade como norte principal 
da atividade jornalística, ou seja, “o valor velocidade substitui o valor verdade” 
(SCHREIBER, 2010, p. 337). 

Com relação à segunda pergunta, sobre a existência de consulta jurídica pertinente 
aos fatos que serão noticiados, o entrevistado 1 informou que há um departamento jurídico 
que auxilia na edição, quando necessário, porém que não detém a gerência editorial. Já o 
entrevistado 2 esclareceu que não há um departamento jurídico no estabelecimento da RIC 
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de Maringá, somente em Curitiba, bem como que, não considera necessário o filtro jurídico, 
devido aos anos de prática.  

Sobre o questionamento é necessário citar a existência de um material de apoio as 
coberturas criminais, elaborado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Os organizadores do material 
buscaram demonstrar que organizações como IDDD e IBCCRIM (2013, p. 05) estão 
“dispostas a oferecer seus melhores esforços para colaborar com um diálogo construtivo, 
para que a imprensa possa atuar cada vez mais para o aprimoramento do Estado 
Democrático de Direito.” Sendo assim, elaboraram um material que contém todos os 
aspectos importantes para auxiliar a atuação jornalísticas, no momento de divulgação dos 
fatos.  

Diante do exposto, é possível constatar que a necessidade de se criar um guia, 
acerca do Direito Penal e Processual Penal voltado aos jornalistas durante a cobertura de 
casos criminais, evidencia a indispensabilidade da consulta jurídica anterior a veiculação 
dos fatos criminais, visto que a criação do material demonstra a carência de formação 
técnica acerca de conteúdo criminal. Cabe destacar que os jornalistas não têm o dever de 
conhecer as peculiaridades da área penal e é devido a este fato, a necessidade de um 
acompanhamento jurídico no processo editorial.  

Em face do terceiro questionamento acerca da efetividade dada ao princípio da 
presunção de inocência, é cerne retomar o significado do princípio supracitado. Conforme 
postulado no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal de 1988: “ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” (BRASIL, 
2019). Ou seja, a presunção de inocência impõe um verdadeiro dever de tratamento, haja 
vista a exigência de que o réu seja tratado como inocente (LOPES, 2016, p. 79), logo, ainda 
que recaiam sobre o imputado suspeitas de práticas criminosas, durante o trâmite 
processual ele deve ser tratado como inocente (NICOLITT, 2014, p. 150).  

André Nicolitt (2014, p. 151) ao tratar da dimensão de tratamento de inocência, 
assevera que: 

 
[...] atua sobre a exposição pública do imputado, sobre sua liberdade individual, 
funcionando, neste último caso, precisamente, como limite as restrições da 
liberdade do acusado antes do trânsito em julgado, evitando a antecipação da pena. 

 
Os resultados obtidos nas entrevistas demostraram o desconhecimento, por parte 

dos meios de comunicação, sobre a aplicabilidade do princípio da presunção de inocência, 
diante do que relatou o entrevistado 1: 

A presunção de inocência não pode ser desrespeitada em hipótese alguma. Porém 
enfatizou que há situações em que há prisão em flagrante ou uma imagem que 
comprove o ato, mesmo que não tenha havido um julgamento, ou ainda que o 
inquérito policial não tenha sido concluído o meio de comunicação não poderia 
deixar de noticiar o fato. 

É notável na afirmação do entrevistado, uma evidente contradição, pois a atuação 
em conformidade com o princípio da presunção de inocência impõe o dever de tratamento, 
ou seja, aquele que possui contra si imputações criminosas permanece durante o processo 
em estado de inocência, logo não há possibilidade de criar condicionantes. É relevante 
salientar que há, segundo Aury Lopes Jr (2016, p. 79), duas dimensões do dever de 
tratamento de inocência (interna e externa) sendo que a primeira, remete ao dever de 
tratamento imposto ao juiz, ou seja, impõe que a produção de prova seja inteiramente da 
acusação, bem como que a dúvida conduza à absolvição (in dubio pro reo) e a segunda 
dimensão direcionada aos agente externos, conforme explana: 

Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção contra a 
publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) do réu. Significa dizer que a 
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presunção de inocência (e também as garantias constitucionais da imagem, 
dignidade e privacidade) deve ser utilizada como verdadeiros limites democráticos 
à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo 
judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático deve ser coibido 
pela eficácia da presunção de inocência. 

Destarte, o princípio da presunção de inocência impõe um dever de tratamento de 
inocência em todas as fases da persecução criminal não podendo o indivíduo, vir a ser 
diminuído social, moral e fisicamente diante de outros cidadãos não sujeitos do processo 
(NICOLITT, 2014, p.150), logo, abrange os responsáveis pela investigação e julgamento, 
ou seja, delegados e juízes, assim como, a atuação dos jornalistas ao reportarem fatos da 
área criminal. 

Cabe ressaltar que, o fato de o imputado ser reincidente não modifica seu estado de 
inocência, haja vista que o instituto da reincidência não possui essa finalidade, mas sim, diz 
respeito a “um instituto agravante de pena, bem como de um critério de determinação de 
regime inicial de cumprimento de pena” (BITENCOURT, 2016, p.621). 

Já acerca das ações utilizadas para efetivar o princípio da presunção de inocência, 
em geral os meios de comunicação entrevistados adotam as expressões: suspeito e 
acusado. Sobre esse tema é importante, discorrer sobre o cuidado na utilização de 
determinados termos pelos mass media ao noticiarem fatos de natureza criminal, tais como: 
suspeito, investigado, indiciado, denunciado, acusado, réu, condenado e culpado.  

Investigado é “o termo designado àquele que está sob investigação policial, mas 
sobre o qual ainda não há elementos para considerar como oficialmente suspeito de ter 
praticado o crime.” (IDDD e IBCCRIM, 2013, p.28). Ou seja, não há uma decisão do 
delegado de polícia acerca da investigação do sujeito, dessa forma, somente, após essa 
decisão, este passará a ser identificado como indiciado. 

 Já acerca do termo indiciado, segundo Alexandre Morais da Rosa (2017, p. 349): 
 

É o ato formal pelo qual o sujeito passa a ocupar o lugar de indiciado, ou seja, é a 
declaração do Estado de que há indicativos convergentes (probabilidade e não 
possibilidade) sobre sua responsabilidade penal, com os ônus daí correspondentes.  

 
É necessário frisar, ainda que, o indiciado, somente, será considerado denunciado, 

após a conclusão do Inquérito Policial, caso o Ministério Público decida por oferecer a 
denúncia. Ademais é da competência do juiz competente receber ou rejeitar a denúncia, 
pois se houver o recebimento o denunciado passará a ser denominado como réu.  

Já o termo condenado, só poderá ser atribuído ao réu em caso de condenação penal, 
em que passará a ser denominado condenado, mas não culpado (ROSA, 2017, p. 349). 
Visto que, a denominação, culpado, só poderá ser imputada ao condenado “após o término 
em definitivo e sem possibilidade de recurso do processo (trânsito em julgado).” (ROSA, 
20117, p.379).  

Por último, a respeito da quarta pergunta com relação a possibilidade de utilizar 
códigos de divulgação na veiculação de notícias criminais, é crucial retomar alguns trechos 
das respostas dadas pelos entrevistados.  

Primeiramente, ambos entrevistados afirmaram não divulgar os nomes, quando diz 
respeito a menor de idade. A postura dos meios de comunicação condiz com a vedação 
prevista no artigo 143 e § único do mesmo artigo, bem como artigo 247, todos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), tendo em vista que os artigos supracitados vedam a 
divulgação de atos policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente, 
bem como vedam a identificação do menor por meio de fotografia, referência a nome, 
apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.  Dessa 
forma, é possível perceber que há um conflito de princípios, ou seja, entre a liberdade de 
imprensa e o princípio da proteção integral da criança e adolescente, porém o Estatuto fez 
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uma opção clara e inequívoca pela prevalência do direito do adolescente a proteção integral 
(GARCIA, 2016, p. 201).  

Outro aspecto importante sobre o questionamento, diz respeito a afirmação do 
entrevistado 1, que relata: 

 
[..] o meio de comunicação em geral não cita nomes em especial para crimes de 
menor potencial ofensivo e quando se tratar de menor de idade. Entretanto para 
casos de inúmeras reincidências, para crimes graves, assim como crimes 
envolvendo facções, quadrilhas especializadas e quando os representantes das 
partes ou delegados informam o nome do envolvido no fato, os editores entendem 
pela divulgação do nome. 
 

Bem como a afirmação do entrevistado 2: “são divulgados os nomes, somente nos 
casos emblemáticos, assim como quando os órgãos oficiais disponibilizam os nomes”.  

Nas respostas dadas pelos entrevistados é possível observar evidentes traços da 
seletividade midiática, haja vista que os crimes bárbaros são tratados de forma diferente 
pelos meios de comunicação durante o processo de construção da agenda midiática.  

De acordo com Marcus Alan Gomes (2015, p. 78) a agenda midiática é pautada na 
seletividade, pois são os meios de comunicação que escolhem “aquilo que vai se tornar 
notícia”. Essa seletividade caminha em duas vias, conforme explana o referido autor, 
(GOMES, 2015, p.81): 

 
Inicialmente, pelo simples processo de escolha dos assuntos e fato que serão 
convertidos em notícia; posteriormente- e uma vez criado o pseudoambiente 
comunicacional-, pela maior ênfase dada a determinadas notícias, o que faz com o 
público as torne como mais relevante.  

 
Assim, é notório que o processo para definir o que será noticiado passa por três 

fases, quais sejam: seleção, hierarquização e a tematização (OSORIO, 2005, p. 45), logo, 
os meios de comunicação selecionam dentre os diversos fatos que ocorrem no dia a dia, 
os temas que consideram importantes e assim promovem a hierarquização da informação, 
ocasionando, dessa forma, de acordo com Marcus Alan Gomes (2015, p. 79) que: “a 
agenda midiática, conforma a agenda pública”, ou seja, sobre o que as pessoas debatem. 

Ainda sobre a agenda midiática, é possível perceber que nos noticiários diários os 
delitos são notícias frequentes, isto ocorre devido ao seu caráter perturbante na ordem 
social (GOMES, 2015, p.230) que, desperta tanto o interesse da sociedade, como, 
também, da mídia. Sobre o tema, importante argumento vem de Vera Maria Guilherme e 
Gustavo Noronha de Ávila (2017, p. 14), aos quais explanam que: 

Alguns programas de televisão expõem cotidianamente imagens de violência, como 
forma de chocar e representar a realidade comum. Como se todos aqueles fatos 
violentos ocorressem continuamente em todos os cantos do país.  

Seguindo o argumento dos supramencionados autores, Eugenio Raúl Zaffaroni 
(2013, p. 141) ao tratar da formação do eles (maus) contra nós (os bons) afirma que no 
processo de configurar o eles os delitos que serão noticiados são cuidadosamente 
selecionados, sendo priorizados os mais carregados de perversidade ou violência gratuita, 
porém quando se trata de delitos de menor potencial ofensivo, ou não são apresentados, 
ou quando são é feito de forma diferente, pois “não servem para armar o eles dos inimigos” 
(ZAFFARONI, 2013, p. 141). 

Sendo assim, é possível notar que, tanto a atuação de divulgar nomes em crimes de 
maior potencial ofensivo ou emblemáticos, assim como a não divulgação em crimes de 
menor potencial, demonstram o interesse da mídia por delitos bárbaros, com potencial de 
gerar um “quadro de pânico” (GUILHERME e ÁVILA, 2017, p. 14). 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

É imprescindível, ainda, analisar os dizeres do entrevistado 2, ao mencionar que a 
veiculação das notícias sem citar o nome, seria basicamente uma desinformação, bem 
como indagou: “Qual seria a justiça no momento em que se preserva um indivíduo ao 
passo que coloca em suspensão todos que estão a volta?!”.  

Acerca da primeira afirmação, é importante destacar que a não veiculação dos 
nomes pelos meios de comunicação televisivos constitui umas das formas dos media 
efetivar a garantia de estado de inocência, bem como garantir o respeito a intimidade e ao 
direito ao devido processo legal. Ainda, assevera Sérgio Salomão Shecaria (1995, p. 138): 

 
Assim, a não divulgação dos nomes de meros suspeitos- à semelhança do que faz 
o Estatuto da Criança e do Adolescente- poderia servir para preservar não só a 
honra e intimidade dos suspeitos ou acusados, mas principalmente, garantir-lhes o 
devido processo legal e o não atingimento do princípio da presunção de inocência. 
 

Já acerca, do questionamento feito pelo entrevistado 1, sobre: “Qual seria a justiça 
no momento em que se preserva um indivíduo ao passo que coloca em suspensão todos 
que estão a volta?!”. Primeiramente, é importante destacar, que a proteção citada na 
pergunta está relacionada a não divulgação dos nomes. Todavia, Simone Schreiber (2010, 
p. 337) alerta sobre a atuação dos media: 

É preciso desmitificar a atuação da imprensa que se apresenta como como 
mediadora desinteressada, que paira entre a sociedade e o Estado, comprometida 
exclusivamente com a democracia e a cidadania, conferindo visibilidade, e ao 
mesmo tempo, repercutindo demandas da população perante os órgãos 
governamentais (incluindo o Judiciário). 

Desmitificar a atuação midiática que age em prol da sociedade punindo os maus 
para preservar os bons é indispensável para entendê-la como instrumento de controle 
social. Na opinião de Marcus Alan Gomes (2016, p. 231) a mídia deixou de exercer o papel 
de “vigilante (cão de guarda)” dos quais suas ações buscavam defender que “a repreensão 
penal deve encontrar limites na lei”, ou seja, baseada no princípio da legalidade, 
consagrado por Feuerbach: nullum crimen, nulla poena sine lege. Ao contrário, figura na 
sociedade uma mídia que não fiscaliza o poder, longe disso, tem demonstrado interesse na 
“legitimação do poder punitivo” (GOMES, 2016, p. 231). 

Em face do exposto, é constatável que os meios de comunicação ao colocarem a 
“sociedade” em primazia em face das garantias constitucionais estão atuando no papel de 
“julgador midiático paralelo” (GOMES e ALMEIDA, 2013, p. 101) deixando de exercer sua 
função, qual seja: informar. Dessa forma, é possível perceber que: “a mídia deixou de ser 
um mecanismo de informação para se situar no jogo processual diante da sua capacidade 
de manipulação” (ROSA, 2017, p. 343). 
 
4        CONCLUSÃO 

A proposta do presente trabalho foi analisada dentro do aspecto teórico e empírico 
em que se buscou analisar a atuação midiática frente as garantias constitucionais, 
especificamente em face ao princípio da presunção de inocência.  

Durante o decorrer da análise dos dados coletados na pesquisa empírica foi possível 
verificar que o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, 
constitui uma garantia imprescindível àquele que detém contra si imputações criminosas, 
pois lhe assegura o estado de inocência durante todo o processo investigativo e processual.  

 Assim, é notório que a garantia de inocência não abrange tão somente aqueles que 
são partes, do processo, tais como: delegados, juízes e promotores, contrário sensu, seu 
núcleo de proteção, também, engloba aqueles que não são partes do processo, porém 
possuem, demasiada, influência neste, ou seja: os meios de comunicação. Dessa forma 
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igualmente aos sujeitos do processo é atribuída a mídia o dever de observância da garantia 
de estado de inocência.  

É importante destacar que agenda midiática é formada por crimes precisamente 
selecionados, denominado pela doutrina de: seletividade midiática, ou seja, são 
selecionados os crimes revestidos de maior gravidade e perversidade, sendo divulgados 
como se ocorressem diariamente, desconsiderando os de menor potencial ofensivo. Isto 
porque os crimes bárbaros somados com o sensacionalismo midiáticas configuram 
inigualável meio de manipulação. Com a manipulação desses crimes é possível, instalar na 
sociedade um contexto de violência inevitável e recorrente.  

Diante do exposto foi possível concluir que os meios de comunicação entrevistados 
não observam a presunção de inocência. Uma vez que apresentam condicionantes 
incompatíveis com o princípio, como reincidência e gravidade do crime. É notável a 
incompatibilidade, pois a presunção de inocência deve ser observada como significante 
primeiro. Logo, independente do histórico criminal, bem como o crime cometido pelo 
indivíduo, a mídia deve tratá-lo como inocente.  

Por fim, é notável que a observância da presunção de inocência só pode ser 
realizada de uma única forma: plena. Pois a supramencionada garantia vai além de evitar 
a antecipação da pena, também, busca garantir que o indivíduo não seja diminuído ou 
estigmatizado perante a sociedade devido a atuação sensacionalista dos meios de 
comunicação. Por fim, é imprescindível salientar que a sociedade, os operadores do direito, 
assim como os meios de comunicação, devem entender que garantias constitucionais como 
da presunção de inocência são para todos e independem da gravidade do crime cometido, 
da pessoa do acusado, assim como de seus antecedentes criminais. 
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