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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo 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. 
Nesse sentido, questiona-se: a mídia pode de fato exercer influência nas decisões 
proferidas pelo Tribunal do Júri? Essa pesquisa demonstra que a mídia pode sim 
exercer influência nas decisões exaradas pelo Conselho de Sentença em sede de 
Tribunal do Júri. Para o êxito desse artigo, os métodos de pesquisa utilizados foram 
o dedutivo, partindo de uma premissa maior para uma menor e o teórico-
bibliográfico, em que as informações foram extraídas de contribuições editadas por 
diversos autores. A coleta de dados e informações se deu de forma direta, através 
da análise de livros, artigos científicos, publicações periódicas e letra da lei. 

 
Palavras-chave: Meios de comunicação. Condenações. Presunção de inocência. 
 
 

 

THE INFLUENCE OF THE MEDIA IN THE JURY COURT 
 
ABSTRACT 

 
The purpose of this article is to verify the influence that the media, in its various forms, 
can exercise in the decisions rendered in the seat of the Court of the Jury, through the 
spread of sensationalist news, which shocks the population, with the capacity to create 
a climate of tension, which affects and conditions public opinion. In this sense, the 
question is: can the media really influence the decisions handed down by the Jury 
Court? This research demonstrates that the media can indeed exert influence over 
decisions made by the sentencing council in the Jury's Court. For the success of this 
article the research methods used were the deductive, starting from a bigger premise 
for a minor, and the theoretical-bibliographic, in which the information was extracted 
from contributions edited by several authors. The collection of data and information was 
done directly, through the analysis of books, scientific articles, periodicals and the law. 

 
Keywords: Media. Condemnation. Presumption of innocence 

 
 



 
 

1.  INTRODUÇÃO  

 

O Tribunal do Júri surgiu no Brasil em 1822 e passou por diversas mudanças 

até se tornar um órgão colegiado heterogêneo e temporário, constituído por um juiz 

togado, que preside a sessão e mais vinte e cinco cidadãos escolhidos por sorteio 

para comporem o Conselho de Sentença, como é atualmente (MARTINS, KNIPPEL 

E ZELANTE, 2010). 

É uma maneira de exercer a democracia em sociedade e uma forma dos 

indivíduos exercerem a cidadania, pois possibilita a população uma participação 

direta nos julgamentos, além de possibilitar ao acusado ser julgado por seus 

semelhantes, o qual será absolvido ou condenado, em conformidade com os 

anseios e desejos populares (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017). 

Existem ainda três princípios inerentes ao Tribunal do Júri, os quais são 

plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos veredictos, previstos no art. 

5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna, tais princípios são soberanos e devem ser 

respeitados. 

O Tribunal do Júri é responsável por realizar o julgamento de crimes dolosos 

contra a vida, na forma consumada ou tentada, comissiva ou omissiva, previstos no 

Código Penal. As decisões são tomadas pelos jurados e externada pelo juiz togado, 

conforme dispõe o art. 472, do Código de Processo Penal, os jurados devem 

analisar o caso com imparcialidade e proferir a decisão embasados em seu senso 

de justiça e sua consciência (TASSE; GOMES, 2012). 

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 (NUCCI, 2011). 

Buscou-se com essa pesquisa verificar se a mídia em suas diversas formas é, 

de fato, capaz de intervir na imparcialidade, senso de justiça e consciência dos 

jurados que compõem o Tribunal do Júri, exercendo alcance em suas convicções 

pessoais e consequentemente nas decisões proferidas.  

Atualmente, a notícia é considerada um produto, visto que sua intenção não é 

apenas informar os acontecimentos, mas sim alcançar elevados índices de 

audiência e atender aos desejos população. 

Almejou-se entender se a imprensa é responsável por realizar pré-

julgamentos e condenações antecipadas, com notícias sensacionalistas que chocam 
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a opinião pública, nem sempre retratando a realidade dos fatos, que geram grande 

repercussão social, sendo capaz de intervir de maneira despercebida no julgamento 

de determinados casos. 

No mesmo sentido, buscou-se 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 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 influência 

das ideias e opiniões impostas pelos meios midiáticos.  

 

 

2.  METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado através do método de pesquisa bibliográfica, 

que segundo Gil (2002, p. 44) “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Tal pesquisa foi realizada a 

partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas, no intuito 

de colher informações e conhecimentos prévios sobre o problema questionado 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

Assim, a coleta de informações e dados ocorreu de forma direta, basicamente 

através da análise de livros, artigos científicos, publicações periódicas e letra da lei, 

por meio de coletas de dados sendo realizados em bibliotecas físicas e virtuais, com 

o objetivo coletar e analisar informações sobre o tema tratado, a fim de atingir a 

finalidade da pesquisa. Ademais, foi utilizado ainda o método de abordagem 

dedutivo através do qual se parte de uma premissa maior visando chegar a uma 

premissa menor.  

 

 

3.  TRIBUNAL DO JÚRI  

 

3.1.  ORIGEM NO BRASIL  
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O Tribunal do Júri surgiu no Brasil em 18 de junho de 1822, através de um 

decreto do Príncipe Regente, sendo, inicialmente, composto por 24 cidadãos e tendo 

como competência julgar crimes de abuso da liberdade de imprensa (TASSE e 

GOMES, 2012, p. 13), cabendo somente o Príncipe Regente a atribuição de rever as 

decisões tomadas. 

No ano de 1824, com a Constituição do Império, foi conferido ao Tribunal do 

Júri competência para o julgamento de causas cíveis e criminais, conforme 

determinassem as leis, tendo sua previsão constitucional no capítulo referente ao 

Poder Judiciário (TASSE e GOMES, 2012, p. 13). 

Mais tarde, no ano de 1832, o Código de Processo Penal admitiu duas 

modalidades de Tribunal do Júri, sendo elas, o de acusação e o de julgamento, 

ampliando demasiadamente sua competência, devido a isto foi redigida a Lei nº 261, 

de 1941, que extinguiu a espécie de acusação, restringindo assim sua competência 

apenas para o julgamento (MARTINS; KNIPPEL; ZELANTE, 2010, p. 52). 

Já em 1890, houve a Proclamação da República, a qual embora tenha 

mantido o Tribunal do Júri, o transferiu para o capítulo de direitos e garantias 

individuais, não mais pertencendo ao capítulo atinente ao Poder Judiciário. 

Conforme lecionam Martins, Knippel e Zelante (2010, p. 53) com a 

Constituição de 1934, o Tribunal do Júri voltou, novamente, a ser inserido no 

capítulo pertencente ao Poder Judiciário, sendo totalmente retirado na Constituição 

de 1937, o que gerou grande discussão acerca da manutenção ou não de tal 

instituição no Brasil. Desse modo, o Decreto-lei 167 de 1938 reafirmou sua 

existência, mas sem soberania. 

Somente no ano de 1946, o Tribunal do Júri voltou a ter previsão 

constitucional, sendo novamente reinserido no capítulo de direitos e garantias 

individuais, como uma forma de combate ao autoritarismo. Tal Constituição trouxe 

ainda a previsão dos princípios da soberania dos veredictos, da plenitude de defesa 

e do sigilo das votações.  

A Constituição de 1967 manteve tal instituição na categoria de garantia 

constitucional, porém retirou os princípios acrescentados pela carta magna anterior. 

Em 1969 foi editada a Emenda Constitucional que delimitou a competência do 

Tribunal do Júri a apenas crimes dolosos contra a vida. 

A Constituição Federal de 1988 manteve as disposições da Constituição de 

1969 e trouxe de volta os princípios anteriormente acrescentados na Constituição de 
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1946. Ademais, a atual Constituição em seu art. 5º, inciso XXXVIII1, determinou o 

Tribunal do Júri sendo uma garantia individual, tendo sua perpetuidade assegurada 

por cláusula pétrea. 

 

3.2.  CONCEITO  

 

Segundo Martins, Knippel e Zelante (2010, p. 53), “O Tribunal do Júri é um 

órgão colegiado heterogêneo e temporário, constituído por um juiz togado, que 

preside e de vinte e cinco cidadãos escolhidos por sorteio”. Martins, Knippel e 

Zelante (2010, p. 57) ampliam ainda mais o conceito de Tribunal do Júri: 

 

Precipuamente, é importante consignar que o Tribunal do Júri é um órgão 
colegiado, heterogêneo, horizontal e temporário. É colegiado porque possui 
mais de um julgador, mais especificamente 7; heterogêneo porque é dotado 
de juiz togado e juízes não togados, isto porque além dos 7 jurados que 
compõem o Conselho de Sentença, há o Juiz Presidente, togado, que é o 
responsável pela condução dos trabalhos e pela prolação da sentença, 
consubstanciada na decisão dos jurados. Além disso, é horizontal, porque 
não existe hierarquia entre seus integrantes, e temporário, porque o 
Conselho de Sentença é formado a cada sessão plenária, ou seja, ele é 
dissolvido após o julgamento de uma causa. 

 

Nos termos do art. 4472, do Código de Processo Penal, tal instituição é 

composta por um juiz presidente, o qual é juiz de direito, também chamado de juiz 

togado, que possui a função de conduzir os trabalhos em plenário. Conjuntamente, 

integram o Tribunal do Júri, os jurados, que são vinte e cinco cidadãos com conduta 

considerada ilibada, dos quais apenas sete comporão o Conselho de Sentença. 

A função do juiz presidente é conduzir os trabalhos em plenário, controlando e 

policiando a sessão para que transcorra de maneira pacífica. Cabe ao magistrado 

sanar dúvidas, esclarecer aos jurados o significado dos quesitos realizados no 

momento da votação e, por fim, declarar o réu inocente ou culpado, lavrando a 

sentença de acordo com a vontade dos jurados. Nos casos de condenação, cabe 

                                                           
1Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVIII - é reconhecida a 
instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o 
sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida. 
2Art. 447.  O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente e por 25 (vinte e 
cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de 
Sentença em cada sessão de julgamento. 
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ainda ao juiz presidente realizar a dosimetria da pena com base nas circunstâncias 

elementares e/ou qualificadoras votadas anteriormente pelo Conselho de Sentença 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017).  

Os jurados sorteados e escolhidos para compor o Conselho de Sentença têm 

como atribuição condenar ou absolver o réu, afirmando ou negando a existência de 

fato criminoso, com base em sua consciência e senso de justiça, não em 

conformidade com a lei, devendo analisar a causa com imparcialidade, realizando o 

julgamento no momento da votação dos quesitos (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2017). 

Tal instituição é reconhecida constitucionalmente, inserida dentro do capítulo 

pertencente aos direitos e garantias humanas fundamentais, sendo considerada 

cláusula pétrea, tendo, assim, caráter perpétuo, visto que não pode ser extinta nem 

por emenda constitucional. Nesse sentido, leciona Silva (2010, p. 25): 

 
A Constituição Federal da República de 1988 reconheceu, em seu art. 5º, 
inciso XXXVIII, o instituto do júri. Primeiramente, deve-se ressaltar que, ao 
prevê-lo como direito e garantia fundamental, alça-lo à condição de 
cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4º, IV), não podendo ser suprimido nem por 
meio de Emenda Constitucional. 

 

Conforme ensinamentos apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça 

têm-se que o Tribunal do Júri é uma maneira de se exercer a cidadania e a 

democracia em sociedade, pois possibilita ao acusado ser julgado por seus 

semelhantes, sendo declarado culpado ou inocente em conformidade com os 

desejos e anseios populares. Ademais, mostra-se ainda como uma forma de 

assegurar a participação popular nos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário.  

De acordo com o entendimento de Martins, Knippel e Zelante (2010, p. 53): 

 

O Júri na Constituição Federal encontra-se disciplinado no art. 5º, XXXVIII, 
inserido no Capítulo dos Direitos e Garantias Individuais. Tem por desígnio 
ampliar o direito de defesa dos réus acusados pela pratica de crimes 
dolosos contra a vida, consumado ou tentados, ou seja, uma garantia 
individual de permitir que, em lugar do juiz togado, estes sejam julgados 
pelos seus semelhantes. 

 

Assim, é possível observar que o Tribunal do Júri possui características 

marcantes, os juízes da causa são os cidadãos comuns, retirados do povo, que 

comporão o Conselho de Sentença e decidirão a causa em conformidade com suas 

convicções íntimas. Há a divisão de trabalhos entre os jurados e o juiz togado, visto 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729499/inciso-xxxviii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633322/artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10632328/par%C3%A1grafo-4-artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700259/inciso-iv-do-par%C3%A1grafo-4-do-artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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que aqueles irão tratar das matérias de fato e este das matérias de direito. Por esse 

meio, possui competência para o julgamento de crimes dolosos contra vida, tutela o 

direito de liberdade por possuir previsão constitucional e, por fim, tem-se que é um 

órgão colegiado heterogêneo e temporário (TASSE e GOMES, 2012, p. 17). 

 

3.3.  O TRIBUNAL DO JÚRI NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

O Tribunal do Júri encontra-se expresso na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, no capítulo referente a direitos e garantias 

fundamentais, mais especificamente em seu art. 5º, inciso XXXVIII3. 

De acordo com Nucci (2011, p. 37), “como uma garantia ao devido processo 

legal para o julgamento dos autores de crimes dolosos contra a vida, além dos 

demais delitos conexos, na forma da lei”, regida pelos princípios também elencados 

no referido artigo, quais sejam, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania 

dos veredictos e competência ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

A Carta Magna define como competência do Tribunal do Júri os crimes 

dolosos contra a vida, que são aqueles elencados no Código Penal do art. 121 ao 

art. 128, quais sejam homicídio, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, 

infanticídio e aborto, nas modalidades consumadas ou tentadas, comissiva ou 

omissiva, podendo ser ampliada aos crimes conexos e/ou continentes. O 

procedimento a ser seguido no Tribunal do Júri está previsto, nos arts. 406 a 497, do 

Código de Processo Penal. 

No intuito de proteger tal instituição, por se tratar de direitos e garantias 

humanas fundamentais formais, a fim de que não fosse extinguida pelo legislador 

ordinário, tornou-se clausula pétrea (NUCCI, 2011, p. 37 e 38), não podendo ser 

afastada nem mesmo por emenda constitucional, conforme dispõe o art. 60, §4º, 

inciso IV4, da Constituição Federal, assegurando-lhe perpetuidade.   

Ademais, tem se que tal instituição é um órgão pertencente ao Poder 

Judiciário, especificamente de Justiça comum, estadual ou federal, pois embora 

                                                           
3Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVIII - é reconhecida a 
instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o 
sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida. 
4Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] § 4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os direitos e garantias individuais. 
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previsto do capítulo pertencente aos direitos e garantias fundamentais, sua estrutura 

organizacional não pode ser afastada do Poder Judiciário, uma vez que é presidido 

por juiz togado (TASSE e GOMES, 2012, p.15). 

 

3.4.  PRINCÍPIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Os princípios basilares do Tribunal do Júri, que são plenitude de defesa, sigilo 

das votações e soberania dos veredictos, estão previstos na Constituição Federal da 

República do Brasil, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a”, “b” e “c”5.  

Por se tratarem de princípios elencados na Carta Magna, devem ser 

respeitados, não devendo as leis infraconstitucionais serem tratadas como mais 

importantes que as normas constitucionais. A esse respeito leciona Nucci (2011, p. 

27):  

 
Portanto, quando mencionamos um princípio constitucional, referimo-nos à 
base do sistema legislativo como um todo, ao menos no que se refere às 
normas infraconstitucionais. O princípio constitucional há de ser respeitado 
como o elemento irradiador, que imanta todo o ordenamento jurídico. 

 

O princípio da plenitude de defesa amplia as possibilidades de tutela do réu, 

uma vez que é mais abrangente do que a ampla defesa, já que possibilita em regra, 

toda forma de defesa (MARTINS; KNIPPEL; ZELANTE, 2010, p. 56).  

Assim, no rito do Tribunal do Júri poderá ocorrer outras teses além da 

argumentação jurídica, como, religiosas, morais, biológicas, do mesmo modo poderá 

ainda haver a autodefesa do réu, pois o que importa é possibilitar ao acusado que 

tenha defesa de forma ampla e efetiva, nesse sentido leciona Tasse e Gomes (2012, 

p. 35): 

 

A defesa no Tribunal do Júri deve ser ampla e efetiva, sob pena de 
dissolução do Conselho de Julgamento. Caso o juiz presidente entenda que 
o réu não foi devidamente defendido pode dissolver o Conselho, marcando 
novo julgamento, com uma nova composição. Não se pode contentar com 
apenas uma “regular” defesa. O Mandamento constitucional a exige plena, 
para que o valor liberdade não seja colocado em risco.  

                                                           
5Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVIII - é reconhecida a 
instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o 
sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos. 
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Há também o princípio do sigilo das votações, em que o voto de cada jurado é 

individual e secreto, por essa razão, é vedado à comunicação entre os jurados sobre 

os fatos em julgamento, assim, não podem haver discussões ou comunicações 

sobre a decisão a ser tomada, dúvidas sobre os fatos ou mesmo impressões tidas 

(MARTINS; KNIPPEL; ZELANTE, 2010, p. 55).  

Havendo constatação de violação no sigilo das votações, o julgamento será 

considerado nulo. Como mais uma forma de preservar tal sigilo, no momento da 

votação dos quesitos, o plenário é esvaziado ou os jurados se dirigem até a sala 

secreta, ficando presentes somente o juiz presidente, os jurados, o Ministério 

Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de 

justiça, a fim de ser procedida a votação, conforme redação dada pelo Código de 

Processo Penal em seu art. 4856.  

De acordo com Tasse e Gomes (2012, p. 38), o sigilo das votações serve 

também como forma de proteção, já que “os jurados não possuem a mesma 

segurança que os juízes togados. São pessoas do povo que não contam com 

nenhuma proteção especial. São, ademais, mais suscetíveis a influencias externas”.  

Sobre tal princípio Martins, Knippel e Zelante (2010, p. 56), destacam que a 

decisão é tomada por maioria dos votos, quatro de sete, assim, atingindo o quarto 

voto no mesmo sentido (sim ou não), o juiz presidente não informará o conteúdo dos 

outros votos restantes, uma vez que já estará diante da decisão majoritária do 

Conselho de Sentença. Nesse sentido, dispõe o art. 4897, do Código de Processo 

Penal.  

Por fim, a Carta Constitucional elenca em seu rol o princípio da soberania dos 

vereditos em que afirma ser a decisão dos jurados suprema a do poder Judiciário, o 

que significa que somente os jurados possuem competência para tomar a referida 

decisão.  

                                                           
6Art. 485.  Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o 
assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala 
especial a fim de ser procedida a votação. §1o Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará 
que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. 
§2o O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa 
perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.  
7Art. 489.  As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos.   
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Caberá ao juiz togado proferir a sentença com base na decisão tomada pelos 

jurados, não podendo o magistrado modificar a decisão, ainda que dela discorde ou 

não a entenda como razoável, visto que se trata de decisão soberana.  

No mesmo sentido, discorre Martins, Knippel e Zelante (2010, p. 56), “Previsto 

no artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal, este princípio tem o fito de 

assegurar que a decisão adotada pelo Conselho de Sentença não seja alterada por 

juízes togados”. 

Conforme dispõe o art. 4728 do Código de Processo Penal, os jurados devem 

examinar o caso com imparcialidade, proferindo a decisão conforme seu senso de 

justiça e sua consciência. 

 

 

4.  A MÍDIA COMO ELEMENTO DE FORMAÇÃO 

 

4.1.  DA MÍDIA E LIBERDADE DE IMPRENSA 

 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer o significado da palavra mídia, nos 

dizeres de Ferreira (2017), mídia é “a reunião do que se relaciona com 

comunicação; qualquer meio através do qual há difusão de informações; os meios 

de comunicação”.  

Desse modo, é possível notar que a mídia consiste em diversas plataformas 

de comunicação que possuem como finalidade disseminar informações e conteúdos 

diversos, podendo ser utilizados como exemplos jornais, revistas, sites, rádio, 

televisão, internet, entre outros. 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, inciso IV9, a livre manifestação 

do pensamento, como garantia fundamental aos cidadãos e característica do Estado 

Democrático de Direito.  

                                                           
8Art. 472.  Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os 
presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa 
com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da 
justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: Assim o prometo. 
Parágrafo único.  O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões 
posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.  
9Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] IV - é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato. 



13 

 

Para Vieira (2003, p. 24) “a expressão máxima do livre pensar é poder 

propagar, por quaisquer meios, opiniões, ideias e pensamentos. A liberdade de 

expressão é consequência da liberdade de pensamento, é a exteriorização desta”. 

Dessa forma, para que o pensamento possa se materializar é necessário liberdade 

na utilização dos meios de comunicação, no intuito de possibilitar a transmissão 

eficiente de tal pensamento. 

Ademais, em seu art. 22010, a Carta Magna leciona sobre a liberdade de 

manifestação do pensamento, que deve ser aplicado em consonância com as 

disposições do art. 1º, da Lei 5.250/196711, que regula a liberdade de manifestação 

do pensamento e de informação.  

No entanto, o direito à liberdade de manifestação de pensamento não é 

absoluto, já que o art. 5º, inciso X12, da Carta Magna garante o direito a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, não podendo o 

exercício de uma garantia constitucional ferir outra garantia, neste sentido leciona 

Costa (1999, p. 123): 

 

[...] não há direito sem dever. O que quer dizer que ninguém exercitará o 
direito de liberdade, sem autolimitar-se ao dever de respeitar o direito 
alheio. A liberdade de um cessará onde começar a de outrem. Qualquer 
direito finda ao limiar do direito do próximo. Fora daí será abuso, 
arbitrariedade, prepotência e, como tal, sujeito às sanções pela violação. 

 

Nos dizeres de Vieira (2003, p. 27), a liberdade de imprensa vem da 

possibilidade que a mídia possui em noticiar fatos, que devem ou, ao menos, 

deveriam ser narrados de maneira imparcial. Para que a notícia seja considerada 

verdadeira deve corresponder aos fatos, de maneira fiel, sem a intenção de gerar 

confusão ou mesmo formar uma opinião errônea no receptor da mensagem sobre 

                                                           
10Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII 
e XIV.  
11Art. 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações 
ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da 
lei, pelos abusos que cometer.  
12Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 
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determinado fato, a fim de serem evitadas conclusões precipitas ou distorcidas 

acerca da realidade de determinados acontecimentos. 

 

4.2.  A MÍDIA COMO ELEMENTO DE INFORMAÇÃO 

   

Conforme entendimento de Hernandes (2006, p. 17): 

 

Comunicar, em todas as suas formas, não é apenas um meio inocente de 
transmissão de saberes, mas, como afirma José Luiz Fiorin (2004, p.14), é 
principalmente a ação do homem sobre outros homens, criadora de 
relações intersubjetivas que geram e mantêm crenças que se revertem ou 
não em determinados atos. 

 

Atualmente, a notícia pode ser considerada como um produto, pois sua 

finalidade não se limita apenas a informar os acontecimentos, mas também a 

atender aos desejos da população e alcançar bons índices de audiência e é nesse 

sentido em que está o problema, pois com o desejo de aumentar a audiência é que 

começam a surgir notícias distorcidas e sensacionalistas, que visam chamar e 

prender a atenção da população. 

A mídia tem o poder de exercer o controle social, uma vez que é capaz de 

moldar e influenciar o comportamento dos indivíduos, afetar suas opiniões e seu 

modo de enxergar a realidade. É fato que a mídia seleciona, coloca em discussão e 

divulga os assuntos por ela considerados importantes para a sociedade. 

O direito penal possui íntima relação com a mídia, já que os crimes cometidos 

despertam a atenção e o interesse da população. É por essa razão que os 

programas que apresentam esse tipo de notícia possuem altos índices de audiência, 

e em regra, sensacionalizam as informações apresentadas, o que acaba gerando 

medo e insegurança na população. Dessa maneira, leciona Viera (2003, p. 54): 

 

A notícia que interfere na opinião pública é capaz de sensibilizar o leitor, 
ouvinte ou telespectador. Ela é intensa, ela produz impacto que fortalece a 
informação. O redator da notícia transforma o ato comum em sensacional, 
cria um clima de tensão por meio de títulos e imagens fortes, contundentes, 
que atingem e condicionam a opinião pública. 

 

É nesse sentido que a mídia cria em seus espectadores a ideia de que as 

pessoas vivem em uma sociedade em que a criminalidade impera, mantendo a 

população em constante estado de alerta e atiçando o senso de justiça através da 
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necessidade de condenações e punições mais severas a aqueles que julgam serem 

praticantes de crimes, antes mesmo do tramite regular do processo. 

Sabe-se que a sociedade sofre com a criminalidade, mas não da maneira 

anunciada pelos meios de comunicação, uma vez que criam uma realidade pior do 

que de fato é, a fim de obterem a audiência almejada, pois o crime que, ao mesmo 

tempo, causa pânico na população que está muito carente de segurança, também 

desperta a curiosidade. 

A mídia, ao retratar a realidade de forma destorcida, acende nos cidadãos o 

desejo de vingança e de se ver feita a justiça, influenciado a população a acreditar 

que a única forma de controlar a criminalidade é através de condenações em massa 

e penas altas.  

Nesse sentido, entendem Passeti e Silva (1997, p. 141) “o imaginário popular, 

com efeito, impulsionado por notícias e interpretações tendenciosas dos meios de 

comunicação escrita e falada, vê na prisão o instrumento de vingança legítima do 

estado e da recuperação do apenado”. 

É assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LVII, que 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”, desse modo, a Constituição tem como princípio a presunção de 

inocência. Em sentido contrário, a mídia, em vários casos, realiza a condenação do 

acusado antes mesmo de seu julgamento, influenciando a população a acreditar na 

opinião que divulga. Conforme Naves (2003, p. 95): 

 

[...] não é correto que a notícia leve a coletividade a concluir pela 
culpabilidade do acusado antes do pronunciamento judicial. Não é justo que 
se inverta na mente das pessoas a ordem das coisas e a sentença seja 
passada antes mesmo da instauração do procedimento preliminar ou 
preparatório de ação penal, a cargo da autoridade policial. E mais: se os 
fatos não são levados a julgamento, cria-se a suspeita de que a Justiça faz 
parte de conluio para acobertar o pretenso crime. Jamais percamos de vista 
que, entre os direitos e garantias fundamentais de nossa Constituição, 
encontra-se inscrito que ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória. Aliás, o postulado axiológico da 
presunção de inocência, por ser eterno, universal e imanente, nem sequer 
precisaria estar gravado em texto normativo. 

 

Ao visar, propagar notícias apenas com o intuito de chocar a população e 

aumentar os índices de audiência, os meios de comunicação ignoram e 

desrespeitam a dignidade da pessoa humana e o princípio da presunção de 

inocência, conforme ensina Souza (2015, p. 101), bem como ignoram a 
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responsabilidade social da notícia e a ética, buscando apenas a maior lucratividade, 

Dantas (2014). 

Tamanha é a influência exercida pela mídia, que ela é conhecida como o 

“quarto poder”, nesse sentido Fonseca (2011), diz que além dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, a mídia se tornou o “quarto poder”, por ser considerada 

pressuposto de democracia, por poder manifestar opiniões públicas ou particulares. 

Conclui-se, assim, que com a ocorrência de um crime de grande repercussão, 

a mídia tenta mostrar determinado sujeito como culpado, apresentando apenas a 

versão que deseja, influenciando a população a crer no que é difundido. Dessa 

forma, há grandes chances de que ao ir exercer a função de jurado, aquele cidadão 

que teve o conhecimento dos fatos através do que foi apresentado pela mídia, já vá 

com uma opinião formada.  

 

4.3.  A INFLUÊNCIA DA MÍDIA SOB A VISÃO DA PSICOLOGIA  

 

Bock, Furtado e Teixeira (2009, p. 190) entendem que a identidade de cada 

indivíduo é formada a partir das ideias e sentimentos que desenvolve a respeito de 

si mesmo e em relação as pessoas e ao meio em que convive. 

Os mesmos autores afirmam que, por conviver em sociedade, os indivíduos 

estão sujeitos ao fenômeno conhecido como internalização, que, de acordo com a 

psicologia, faz com que o indivíduo se convença de que o influenciador, no caso a 

mídia, tem razão nas coisas que transmite e, por isso, acaba mudando suas crenças 

e atitudes, passando a crer no que foi propagado, não percebendo a capacidade que 

a mídia possui, mesmo de forma implícita, de determinar comportamentos, ações e 

pensamentos. 

Segundo Atkinson et al. (2002), as mensagens que cérebro recebe, a 

depender da forma como são estruturadas, podem se tornar persuasivas. Nesse 

sentido, há a teoria da resposta cognitiva, que afirma que o sujeito ao ler ou ouvir 

gera, automaticamente, um pensamento intimamente ligado à comunicação que 

recebeu, o qual pode modificar sua maneira de pensar dependendo da credibilidade 

que tal informação lhe transmitir. 

Atkinson et al. (2002), explicam ainda sobre o fenômeno conhecido como 

desindividuação, que para a psicologia é a possibilidade de um ser humano ser 



17 

 

influenciado pela presença de outros seres humanos, tendo seus objetivos e ideias 

alterados mesmo sem perceber.   

Tais autores explicam que a desindividuação faz com que o sujeito se apegue 

as ideias e pensamentos de determinado grupo, deixando sua individualidade de 

lado. Tal fenômeno é capaz de gerar grande influência nas decisões proferidas em 

sede de Tribunal do Júri, já que as pessoas sujeitas a desindividuação deixam suas 

opiniões em segundo plano, ainda que de maneira inconsciente, para aderirem à 

maneira como outras pessoas estão pensando, no caso, aqueles que são 

propagadores de informações através da mídia em suas diversas formas.  

 

 

5.  A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

5.1.  OPINIÃO PRÉ-CONSTITUÍDA E JULGAMENTO ANTECIPADO 

 

Nos dizeres de Júnior (2007) com a disseminação de informações pela mídia 

de maneira negativa para imagem do acusado, existe a tendência do jurado chegar 

ao Tribunal do Júri com seu juízo de valor já formado sobre o caso que irá julgar e, 

isto ocorre, pelo fato de muitos indivíduos absorverem as informações propagadas 

pelos meios midiáticos como sendo verdadeiras, não sabendo exercer um olhar 

crítico sobre elas. 

 Nesse sentido, ainda que o sujeito na figura de jurado se convença da 

inocência do acusado, acaba votando no sentido da condenação, por já ter chego ao 

plenário com uma opinião pré-constituída, com base nas informações 

excessivamente disseminadas pela mídia, muitas vezes, de forma distorcida e 

imparcial.  

Ademais, tem-se ainda outro fator a ser considerado, qual seja a pressão 

popular, a qual almeja a condenação como forma de fazer justiça, que é gerada pela 

maneira como as notícias são propagadas pela mídia. Assim, Júnior (2007), conclui 

informando que tais razões fazem com que os jurados não decidam de forma livre, 

de acordo com suas convicções e crenças pessoais. 

No momento de realizar o julgamento de determinado caso, os jurados devem 

estar conscientes de sua função social, para que decidam de maneira imparcial e 

racional sobre a inocência ou culpa do acusado, com base nas provas de fato 
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existentes e para que isso ocorra, os jurados devem estar livres das opiniões e 

pensamentos impostos pelos meios de comunicação. 

Para Júnior (2007), as informações distorcidas e propagadas influenciam nas 

decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que criam cenas do que 

em tese aconteceu e do desfecho que tal caso deve ter, criando na população a 

expectativa de concretização da decisão esperada e intimidando os jurados a 

decidirem de maneira parcial, atendendo aos anseios e a pressão da sociedade, 

formada em grande parte pelas notícias espalhadas pela mídia. 

A influência da mídia sobre as decisões do Tribunal do Júri ocorre no 

momento em que os jurados proferem seus votos com base nas informações 

recebidas anteriormente pela mídia e não nas recebidas durante o julgamento, 

baseando-se em ideias previamente estabelecidas e apenas externalizando o 

julgamento precipitado já formado antes mesmo da realização do plenário.   

 

5.2.  DA MÍDIA  

 

De acordo com Herschander (2014), a mídia, de fato, exerce influência sobre 

o Tribunal do Júri, a qual ocorre pela grande expansão dos meios de informação e 

pela acessibilidade que se tem a eles. Com o intuito de aumentar o índice de 

audiência devido à grande concorrência, é comum as emissoras e demais meios de 

comunicação propagarem informações fragmentadas e modificadas da maneira que 

lhes pareçam ser mais conveniente, objetivando gerar comoção social, envolvendo o 

telespectador, que passa a ter sentimentos de repudio ao fato e ao suposto autor.   

É certo que o Tribunal do Júri sofre influência dos meios de comunicação e 

essa influência pode ser percebida nitidamente quando algum fato delituoso de 

maior gravidade ganha uma grande repercussão por parte da mídia, as notícias 

saem em todos os canais televisivos, em todas as páginas de internet e também na 

mídia impressa, sem que haja uma correta apuração dos fatos ou ainda que seja 

mera especulação. 

Com a ocorrência de fato que gere ou possa gerar grande repercussão, a 

própria mídia já se incumbe de tentar realizar atos investigatórios cabíveis a polícia 

científica e peritos, já arrumam um acusado para servir-lhes de “bode expiatório”, 

uma vez que se sentem no dever de informar e dar uma rápida resposta a 

população ou até mesmo em busca de público e elevados índices de audiência. 
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Ocorre que desse ato desenfreado da mídia em noticiar a todo custo os 

crimes da maneira que lhes parece mais conveniente, os meios de comunicação 

acabam influenciando na mentalidade punitiva da população (GOMES e ALMEIDA, 

2013, p. 255). 

 

 

6.  CONCLUSÃO 

 

Com a realização do presente trabalho foi possível concluir que a mídia em 

suas diversas formas é capaz de interferir e influenciar nas decisões proferidas pelo 

Conselho de Sentença no Tribunal do Júri. 

Tal influência pode ser exercida ao se alcançar as convicções pessoais e 

modificar opiniões dos cidadãos que compõe o Conselho de Sentença, o que ocorre 

através de notícias sensacionalistas, de grande repercussão social. Visando, 

basicamente, elevados índices de audiência e atender aos clamores sociais, que 

chocam a opinião pública, nem sempre retratando a realidade dos fatos, capazes de 

realizar pré-julgamentos e condenações antecipadas, que, muitas vezes, ocorrem de 

maneira despercebida.      

Com a mídia exercendo influência nas decisões proferidas no Tribunal do 

Júri, há o desrespeito aos princípios da plenitude de defesa, sigilo das votações e 

soberania dos veredictos, além de ferir a possibilidade de os cidadãos que compõem 

o Conselho de Sentença exercerem a cidadania de modo imparcial.  

Dita ofensa deriva do fato de os jurados chegarem ao plenário com opiniões 

pré-constituídas, construídas a partir da divulgação de notícias das mais variadas e 

distorcidas acerca da verdade dos fatos, impossibilitando a correta análise das 

provas constantes nos autos, gerando o desejo de realizar a condenação do 

acusado, sendo indiferente o fato deste ser realmente culpado ou inocente. 
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