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RESUMO

O presente trabalho visa demostrar o quão a mídia sensacionalista pode influenciar um processo criminal 

mesmo existindo alguns princípios que resguardam a imparcialidade do Magistrado e dos que compõem o 

Poder Judiciário brasileiro e o Tribunal do Júri. Para o cientista político norte-americano Robert Dahl, a 

influência [ conceito mais amplo, no qual se insere o de poder] é uma relação entre atores, na qual um ator 

induz outros atores a agirem de um modo que, em caso contrário, não agiriam. Aduz que a televisão é um 

polo ativo do processo de seleção e divulgação das notícias e também dos comentários e interpretações que 

delas são feitas. Ela não é mera “ observadora ou “ repórter”: tem o poder de interferir nos acontecimentos. 

Se de um lado está a mídia que, tendo como escudo a garantia constitucional da liberdade de imprensa, 

exerce seu direito e sua própria função social de transmitir e veicular informações, notícias ou opiniões sobre 

fatos relevantes socialmente, no outro lado está a população, curiosa pela sua própria natureza e ansiosa 

para obter informações acerca dos acontecimentos ao seu redor. Deseja-se, demonstrar que alguns 

processos criminais teriam, possivelmente, um resultado diferente se as mídias brasileiras não tivessem 

propagado o fato de forma sensacionalista. 
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1 INTRODUÇÃO  
  

A Mídia e o Poder judiciário, diferentemente de outros tempos, possuem ligações e 

pontos em comum bastante evidentes sob a ótica do sistema constitucional vigente. O 

dever para com a informação verdadeira assim também como o direito de ser informado 

com transparência resta evidentes ao longo de todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

Justiça e verdade tem relação de contexto, integrando um nexo compromissório de direitos 

e deveres individuais e coletivos (FACHIN,2014). 

O Tribunal do Júri é instituto de maior importância do ordenamento jurídico, 

composto por pessoas da sociedade que de forma justa e autentica julgarão pessoas que 

cometeram crimes dolosos contra a vida. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVIII 

dispõe como direito e garantia fundamental o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 

pelo Tribunal do Júri, assim também como o Código de Processo Penal apresenta em seu 

artigo 74 §1º os crimes de competência de julgamento deste instituto, ou seja, Tribunal do 

Júri nada mais é do que a sentença aplicada pelo juiz a partir da prolação do veredito dado 

pelos jurados ao julgarem seus semelhantes quando autores de crimes contra a vida 

(SILVA;SEEGER, 2016). 

Sendo assim, sabe-se que a mesma informação ou notícia de um crime bárbaro, que 

houve grande comoção social, chega através da mídia para as pessoas que não vão 

compor o corpo de júri, chega também a aquelas que terão que dar um veredicto para o 

sujeito autor do crime. Logo, se cria uma linha tênue entre a imparcialidade e o “ se fosse 

comigo”, fazendo com que o sujeito autor do crime seja condenado pela opinião pública 

antes mesmo de chegar em seu julgamento, pois a mídia já o condenou. 
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A quantidade de informação que é passada através da mídia, na maioria das vezes 

infundadas, pode interferir no andamento e na decisão final do processo, uma vez que é 

mais gratificante satisfazer a justiça da opinião pública do que realmente buscar provas ou 

meios que possa comprovar se de fato o sujeito cometeu aquele crime.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Trata-se de um estudo bibliográfico, cujas fontes de pesquisa foram livros artigos, 

revistas jurídicas online e normas. Os dados encontrados foram analisadores por meio de 

análise de conteúdo e exposto de forma objetiva. Para a seleção de inclusão dos trabalhos 

científicos foram determinados: artigos revisados aos pares, como resumo e texto completo 

disponíveis nas bases de dados, das metodologias qualitativas, quantitativa.  

  De acordo com a análise de conteúdo “visa identificar o que está sendo dito a 

respeito de determinado tema”. Para a pesquisadora, este tipo de análise permite verificar 

as informações transmitidas pelas obras literárias e entrevistas, analisando o seu 

“discurso”, o que implica em processos e técnicas relativamente concisos, tornando a 

pesquisa mais precisa sobre o tema. Os principais resultados e discussões teóricas destes 

artigos serão apresentadas na sequência deste estudo.  

 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES  
 

A presente pesquisa visa demostrar a influência da mídia nos processos criminais, a 

existência de imparcialidade do magistrado, abordar sobre o sensacionalismo midiático e a 

consequência de um julgamento não imparcial, o papel do Poder Judiciário diante destas 

situações. É muito importante esta abordagem, uma vez que a sociedade atual tem mais 

acesso a informações, informações estas   carregadas de inverdades, opiniões infundadas 

e etc. 

MORETZSOHN (2002) relata que exigência de dar a notícia "em tempo real" é posta 

como um dado da realidade, e não como uma escolha norteada por estratégias de 

competição no mercado. O valor velocidade substitui o valor verdade. Fica inviabilizada 

qualquer análise mais cuidadosa dos fatos noticiados. O resultado é o recurso a 

estereótipos para explicação da realidade. A pressa exige ainda que o jornalista utilize um 

número limitado de fontes, pois a diversificação possibilita o acesso a informações 

eventualmente contraditórias, o que dificulta a generalização de dados e a redação da 

notícia no exíguo tempo disponível.  

Esses problemas estruturais da atividade jornalística são observados na forma como 

a mídia reporta a ocorrência de crimes e como se posiciona frente à atuação da justiça 

criminal. Está-se diante de um terreno bastante propício para a repercussão da ideia da 

"responsabilidade social da imprensa", com a particularidade de que aqui não se trata 

apenas de cumprir sua missão tradicional de "esclarecer os cidadãos", constatando-se a 

tendência de a mídia substituir-se às instituições públicas responsáveis pela apuração e 

julgamento de crimes, ora para coadjuvar a polícia na atividade investigativa, ora para fazer 

a justiça funcionar como deveria. (MORETZSOHN,2002) 

É possível destacar, em qualquer dos órgãos da mídia, espaços dedicados à questão 

criminal, com nítida preferência a alguns tipos de crimes, previamente selecionados, que 

são reiteradamente exibidos, narrados e descritos constantemente. Neste cenário, é 

possível que tamanha quantidade de informações veiculadas exerça alguma forte influência 
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no comportamento das pessoas em geral, o que é extensível aos sujeitos processuais – 

especialmente ao juiz (NERY,2010). 

O ordenamento jurídico brasileiro não admite a existência de um juiz parcial. Como 

o Estado detém o poder de aplicar a sanção penal para que haja isonomia entre as partes 

o julgador deve, necessariamente, ser imparcial. A imparcialidade não é apenas uma 

característica própria da atividade jurisdicional, na realidade é o motivo da sua existência 

(REIS; GONÇALVES, 2014, p.87). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Conclui-se que a mídia tem um poder muito grande sobre as pessoas, este meio 

ainda dita regras de como agir, se vestir, entre outras coisas. Os crimes de grande comoção 

social são insistentemente lançados para a sociedade de forma muito sensacionalista. 

Assim percebemos que compromisso com a verdade fica em segundo plano quando o mais 

importante é somente a audiência dos telejornais e quem dá a notícia em primeiro lugar. 

 Muitos dos sujeitos que cometeram os fatos que são relatados através da mídia 

(entende-se mídia como todo suporte de difusão da informação que constitui um meio 

intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens; o conjunto dos meios de 

comunicação social de massas, como por exemplo rádio, a televisão, a imprensa, os meios 

eletrônicos e telemáticos de comunicação e etc.), já chegam condenados antes mesmo de 

seu julgamento, isto faz com que direitos básicos da pessoa, como julgamento justo e 

imparcial, seja ferido. 

Para tanto, é necessário que os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

reconheçam esta falha e criem normas que impeçam que processos sejam sentenciados 

sem provas reais e também que os meios de comunicações populares sejam 

responsabilizados sem que lesione o direito à informação. É de extrema importância que o 

Quarto Poder (mídia) seja desvinculado para que assim os outros Poderes possam cumprir 

com seu papel. 
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