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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a influência da mídia no Conselho de 
Sentença do Tribunal do Júri. Assim, a mídia, por meio da técnica de persuasão, convence os jurados 
de que o acusado é o verdadeiro autor do crime e, por isso, merece punição, além de divulgar 
precipitadamente dados do indiciado e sua imagem, prejudicando a sua defesa. Dessa forma, 
evidencia-se o desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. É inegável que os 
meios de comunicação, em especial, a televisão, valem-se desses acontecimentos para atrair a 
atenção do público, investindo na preparação do cenário (repetição de informações, jogos de 
imagens e sons), induzindo as pessoas a quererem a condenação do réu e obtenção de respostas 
punitivas imediatas e rigorosas. Os crimes, por si só, geram repercussão e clamor social, sendo essa 
prática ainda mais potencializada com a participação da mídia, a qual objetiva o lucro. No primeiro 
capítulo, aborda-se o direito à intimidade, no qual estão inseridos os direitos da personalidade das 
pessoas, bem como a diferença existente entre intimidade e privacidade. No segundo capítulo, são 
analisados a liberdade e os limites constitucionais dos meios de comunicação de informar, bem como 
o direito da sociedade à informação verdadeira e completa. No terceiro e último capítulo, atingindo o 
objetivo deste trabalho, discute-se a respeito da influência da mídia no Tribunal do Júri e o princípio 
da presunção de inocência. A título de exemplo, verifica-se de forma sucinta o caso do casal Nardoni. 
Observa-se que a influência midiática acaba por implantar nas pessoas o sentimento de vingança e 
não de justiça, extrapolando a sua função legítima de informar. A metodologia utilizada para a 
realização desta pesquisa foi a revisão literária, incluindo livros físicos e eletrônicos, artigos e 
documentos relacionados ao tema abordado. O método seguido foi o dedutivo. 
 
Palavras-chave: Informação. Influência da mídia. Intimidade. Presunção de inocência. Tribunal do 
Júri.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to demonstrate the influence of the media in the Board of Jury. In doing so, 
the media, through its persuasion technique, convinces the jury that the accused is the actual 
perpetrator of the crime and, for this reason, deserve punishment, as well as hurriedly disseminating 
data concerning the accused and their image, damaging his defense. In this way, it is evident the 
disrespect to the constitutional principle of presumption of innocence. It is undeniable that the mass 
media, especially television, makes use of these events to attract public attention, investing on the 
preparation of the scenario (repetition of information, juxtaposition of images and sounds), inducing 
people to want the conviction of the defendant and to obtain immediate and rigorous punitive 
measures. Crimes, themselves, generate repercussion and social outcry, and this practice is even 
more potentiated by the participation of the media, which is aimed at profit. The first chapter deals with 
the right to intimacy, in which the rights of the personality of the people are inserted, as well as the 
difference between intimacy and privacy. In the second chapter, the freedom and the constitutional 
limits of the media to inform are then analyzed, as well as the right of society to reliable and thorough 
information. In the third and final chapter, reaching the objective of this work, we discuss the influence 
of the media in the Board of Jury and the principle of presumption of innocence. By way of example, 
the Nardoni Case, involving the Nardoni couple, is summarized. So, it is possible to consider that the 
media influence ends up implanting in people the feeling of revenge and not of justice, extrapolating its 
legitimate role of informing. The methodology used to carry out this research was the literature review, 
including physical and electronic books, articles and documents related to the subject here addressed. 
The method applied was the deductive.   
 
Keywords: Board of Jury. Information. Influence of the media. Intimacy. Presumption of innocence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a influência da 

mídia no Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. É inegável que os meios de 

comunicação possuem importante papel na sociedade, sendo grandes instrumentos 

de veiculação de informações, educação e entretenimento. No entanto, o problema é 

encontrado quando esses meios utilizam da liberdade de imprensa, - por intermédio 

das técnicas de sons, imagens e expressões, muitas vezes, mostradas e 

propagadas de forma repetitivas -, para convencerem, alienarem e manipularem o 

grande público, retirando dele a capacidade de formar suas próprias conclusões a 

respeito dos acontecimentos. A manipulação está presente em todos os meios de 

comunicação, porém enraíza-se, de forma especial, na televisão. 

Pretende-se demonstrar o peso proveniente da mídia no tocante à formação 

de juízos de valores dos indivíduos, principalmente daqueles que farão parte do 

Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, os quais julgarão o fato tipificado como 

crime. A mídia vale-se desses acontecimentos, uma vez que crimes, geralmente, 

geram grande repercussão e clamor social, para explorar e construir entendimentos. 

Diante disso, em que lugar se encaixa o princípio constitucional da presunção de 

inocência do acusado? Busca-se, com este trabalho, evidenciar a capacidade da 

mídia televisiva de alienar a população e conduzí-la a certos posicionamentos e 

formação de convicções acerca de determinado fato. Relativamente aos jurados, - 

pessoas leigas que atuarão como julgadoras, membros da sociedade convivente 

com o acusado -, não terão, muitas vezes, a capacidade de definir e distinguir o que 

realmente a mídia expôs como informação a respeito do caso, dos meios que ela 

utilizou para induzir a determinados pensamentos e conclusões, extrapolando a sua 

função legítima de informar. 

No primeiro capítulo, aborda-se sobre o direito à intimidade, o qual abarca os 

direitos da personalidade das pessoas, bem como trata-se da diferença existente 

entre a intimidade e a privacidade. Nesta etapa, é demonstrado que, a partir da 

consagração do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal 

de 1988, o ser humano posiciona-se como ponto central da ordem jurídica. Todos os 

indivíduos são titulares dos direitos da personalidade, sem exceção, independente 

de qualquer requisito (cor, raça, religião, cultura e etc), basta a vida.  
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No segundo capítulo, analisa-se a liberdade que os meios de comunicação 

têm de informar e o direito da sociedade de receber a informação de forma 

verdadeira e completa, uma vez que se trata de um dos direitos fundamentais do ser 

humano, protegido no atual regime democrático brasileiro. Ademais, versa-se a 

respeito dos direitos à honra, à vida privada, à intimidade e à imagem como sendo 

os limites constitucionais da liberdade de informação. É possível afirmar que os 

meios de comunicação não podem afrontar estes direitos de forma arbitrária e sem 

autorização da pessoa, sob pena de responder pela violação, e consequentemente 

arcar com indenização. 

Por fim, no terceiro capítulo, discute-se a respeito da influência da mídia no 

Tribunal do Júri, no qual há conflitos entre o direito à informação e o direito à 

intimidade do acusado. A técnica de persuasão utilizada pela mídia reflete no 

convencimento das pessoas que têm acesso a essas informações sensacionalistas 

e acabam por induzir os jurados no momento do julgamento do suposto acusado 

pela prática do crime, ignorando o princípio da presunção de inocência, o qual 

defende que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. A título de exemplo, embora inúmeros outros casos 

pudessem ser citados, analisa-se de forma sucinta, o caso do casal Nardoni. 

A mídia, com o seu poder de influência, acaba por despertar nas pessoas o 

sentimento de vingança e não o de justiça. A grande crítica a ser obervada diz 

respeito às divulgações precipitadas sobre o processo, ou seja, de imagens e dados 

do acusado, que degrinem intensamente sua reputação. Afirmam-se 

acontecimentos, muitas vezes, sem provas e sem fundamentos, levando às pessoas 

a opinião pronta, já formada sobre o fato, prejudicando, assim, de maneira 

acentuada a defesa do acusado, pois a sociedade, previamente já o condenou, por 

meio do convencimento imposto pela mídia. A metodologia utilizada para realização 

desta pesquisa foi a revisão literária, incluindo livros físicos e eletrônicos, assim 

como, artigos e documentos relacionados ao tema abordado e o método seguido foi 

o dedutivo. 
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2 DO DIREITO À INTIMIDADE 

 

Entre o direito à intimidade e o direito à personalidade existe uma relação, 

pois o primeiro integra a categoria do segundo. Por esse motivo, antes de abordar o 

direito à intimidade, faz-se necessário discorrer sobre os direitos da personalidade. 

Estes pertencem intrinsecamente ao indivíduo, e, portanto, são comuns de sua 

própria existência, os quais abrangem a integridade física, intelectual e moral, todos 

necessários ao desenvolvimento da personalidade humana de forma equilibrada e 

livre (BITTAR, 2015, p. 56). 

 

2.1 Dos Direitos da Personalidade  

 

A partir da consagração do princípio da dignidade da pessoa humana em 

nosso ordenamento jurídico, previsto desde a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, o qual garante condições mínimas de existência, destacando-se como 

valor supremo e fundamento do Estado Democrático de Direito, houve uma 

mudança de paradigma consubstanciada na passagem do direito patrimonialista 

para o direito social, o qual efetivamente considerou a pessoa como ser dotado de 

dignidade e a posiciona como ponto central e primeiro da ordem jurídica. Diante 

dessa transformação ideológica e evolução da sociedade, qualquer individuo deixou, 

em tese, de ser considerado um objeto, uma coisa passível de troca ou venda, como 

anteriormente era visto e valorado, desprovidos de dignidade, direitos e garantias 

(FERMENTÃO, 2006, p. 243-245). 

Em tempos remotos o direito se restringia e se diferenciava de acordo com a 

posição ocupada pelo sujeito na sociedade. Com o advento da Constituição Federal, 

esse cenário é alterado, isto é, todas as pessoas, sem qualquer distinção de cor, 

raça, etnia, crença, religião, cultura ou valor econômico, são consideradas sujeitos 

de direitos e deveres (SILVA, 2008, p. 14). Sérgio Iglesias Nunes de Souza afirma 

que “o direito da personalidade é a pedra angular de uma nova valoração e de um 

novo conceito de ser humano” (2002, prefácio), pois, com a passagem do ter para o 

ser, os interesses vêm se modificando no decorrer do tempo e, com isso, percebe-se 

a evolução do lado humano. No tocante aos titulares dos direitos da personalidade, 

Ingo Wolfgang Sarlet se manifesta: 
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No que diz respeito aos seus titulares, os direitos de personalidade, já por 
sua íntima conexão com a vida e a dignidade humana, são direitos de todos 
e de qualquer um, portanto, de titularidade universal, o que inclui os 
estrangeiros não residentes, mas também toda e qualquer pessoa nascida 
com vida, independentemente de seu estado físico ou mental e mesmo não 
tendo completado a maioridade civil (2015, p. 700). 

 

Desse modo, o referido autor demonstrou que inexiste ser humano sem 

personalidade, da mesma forma que não existe personalidade sem ser humano. 

Além disso, pode-se dizer que essa não se apresenta de forma acabada ou 

completa em cada ser, pois está relacionada diretamente com a vivência, 

acontecimentos, comportamentos, valores sociais e individuais, cultura e etc. 

Portanto, há uma construção e transformação da personalidade.  

É certo que “a vida em sociedade exige o sacrifício que é a limitação do 

exercício dos direitos naturais. Não podem todos ao mesmo tempo exercer todos os 

seus direitos naturais sem que daí advenha a balbúrdia, o conflito” (FERREIRA 

FILHO, 2016, p. 20). Por este motivo, de acordo com Vicente Greco Filho “na 

sociedade, as normas se adaptam, se modificam, crescem ou diminuem em número 

aparente, mas jamais desaparecem”. Isto é necessário para que haja harmonia entre 

as pessoas e se trata de “condição essencial de convivência”, pois, por mais que 

haja a tentativa de previsão de todos os comportamentos humanos para assim 

regulamentá-los a fim de prevenir os conflitos de interesses entre os indivíduos, é 

impossível, pois as atitudes humanas, muitas vezes, são inesperadas e imprevisíveis 

(2012, p. 24). 

Portanto, vale ressaltar que todos os homens são livres e iguais por natureza, 

porém a vida em sociedade impõe limites individuais em favor da maioria, 

estabelecendo-se, assim, o pacto social. A dignidade da pessoa humana encontra-

se no rol dos princípios fundamentais, disposto no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal e possui como finalidade organizar e manter a harmonia entre 

o direito, a lei e a ordem social, além de proteger os bens da vida inerentes ao 

indivíduo.  

De acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 

A supremacia do Direito espelha-se no primado da Constituição. Esta, como 
lei das leis, documento escrito de organização e limitação do Poder, é uma 
criação do século das luzes. Por meio dela busca-se instituir o governo não 
arbitrário, organizado segundo normas que não pode alterar, limitado pelo 
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respeito devido aos direitos do Homem. A Declaração de 1789 exprime 
essa ideia no art. 16: “A sociedade em que não esteja assegurada a 
garantia dos direitos (fundamentais) nem estabelecida a separação dos 
poderes não tem Constituição” (2016, p. 19). 

 

Nota-se, portanto, que a proteção da personalidade humana foi sendo 

reconhecida aos poucos, passando-se por lenta e constante evolução, até ser 

considerada, pela sua essencialidade, um direito natural da pessoa, o qual é 

destinado à sua defesa contra qualquer atentado praticado contra si, até mesmo 

pelo próprio Estado. “O Estado não é nem pode ser um fim em si mesmo. Existe 

para resolver os problemas sociais, garantir segurança, inclusão social, fazer justiça, 

promover a comunicação entre as pessoas, oferecer-lhes paz, progresso e 

realização de direitos, do melhor modo possível, por todas as esferas” (CAMARGO, 

2010, p. 24). Portanto, o Estado tem o dever de intervenção mínima na vida dos 

indivíduos para a garantia e proteção dos direitos. 

O conceito de personalidade, segundo Renato Bernardi origina-se do termo 

grego de persona, sendo um atributo jurídico fundamental, que revela a competência 

que todo ser humano tem para desempenhar diferentes papéis na vida (2005, p. 47). 

Na definição de Sérgio Iglesias Nunes de Souza:  

 

A personalidade é um complexo de características interiores com o qual o 
indivíduo pode manifestar-se perante a coletividade e o meio que o cerca, 
revelando seus atributos materiais e morais. Com efeito, no sentido jurídico, 
a personalidade é um bem, aliás, o primeiro pertencente à pessoa. 
Entendida como bem, a personalidade subdivide-se em categorias 
imateriais de bens: a vida, a liberdade, a honra, a intimidade, entre outros 
(2002, p. 1). 

 

Carlos Roberto Gonçalves, assim a define: 

 

O conceito de personalidade está umbilicalmente ligado ao de pessoa. Todo 
aquele que nasce com vida forma-se uma pessoa, ou seja, adquire 
personalidade. Esta é, portanto, qualidade ou atributo do ser humano. Pode 
ser definida como aptidão genérica para adquirir direitos e contrair 
obrigações ou deveres na ordem civil. É pressuposto para a inserção e 
atuação da pessoa na ordem jurídica. A personalidade é, portanto, o 
conceito básico da ordem jurídica, que se estende a todos os homens, 
consagrando-a na legislação civil e nos direitos constitucionais de vida, 
liberdade e igualdade (2012, p. 91-92). 

 
 

Carlos Roberto Gonçalves ainda explica que “os direitos da personalidade 

constituem herança da Revolução Francesa, que pregava os lemas liberdade, 
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igualdade e fraternidade. A evolução dos direitos fundamentais costuma ser dividida 

em três gerações ou dimensões, que guardam correspondência com os referidos 

lemas” (2012, p. 179, grifo do autor). Atualmente prefere-se utilizar a palavra 

“dimensões” ao referir-se aos direitos fundamentais, tendo em vista que não há 

hierarquia entre eles, isto é, um direito não é menos ou mais importante que outro, 

pelo contrário, se complementam, sendo todos essenciais à vida humana. A palavra 

“gerações” pode dar a falsa impressão de sobreposição de direitos fundamentais. 

A primeira dimensão relaciona-se com o direito à liberdade (direitos civis e 

políticos); a segunda, com a igualdade, enfatizando os direitos sociais (direitos 

econômicos sociais e culturais); e a terceira, está atrelada aos direitos de 

fraternidade e solidariedade, “surgindo os direitos ligados à pacificação social, 

(direitos do trabalhador, direitos do consumidor etc.)” (GONÇALVES, 2012, p.179-

180). Ainda há aqueles que defendem a existência de direitos de quarta e quinta 

dimensões, porém exprimem divergências quanto às suas classificações. 

Os direitos fundamentais estão consagrados, principalmente, no artigo 5º, da 

Constituição Federal, estendendo-se a todos os incisos do dispositivo, onde é 

assegurado as garantias e direitos individuais e coletivos. O caput, deste mesmo 

artigo estabelece que “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”, estabelecendo-se, assim, a todos o mínimo existencial. 

Conforme pontua Carlos Roberto Gonçalves, a par dos direitos patrimoniais, 

“economicamente apreciáveis”, os quais são disponíveis da pessoa de seu titular, 

como por exemplo, a propriedade, estão os direitos da personalidade, “inerentes à 

pessoa humana e a ela ligados de maneira perpétua e permanente”, sendo 

inalienáveis e encontrando-se fora do comércio, “destacando-se dentre outros, o 

direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra”, ambos 

merecedores de proteção da ordem jurídica (2012, p. 179). 

Nos termos do artigo 2º do Código Civil: “A personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”. Isso quer dizer que, “de acordo com o sistema adotado, tem-

se o nascimento com vida como o marco inicial da personalidade. Respeitam-se, 

porém, os direitos do nascituro, desde a concepção, pois desde esse momento já 
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começa a formação do novo ser”, portanto o nascituro também possui proteção e 

direitos resguardados (GONÇALVES, 2012, p. 96).  

Nesse contexto, o surgimento dessa proteção no Brasil, “os denominados 

direitos da personalidade ganharam maior destaque após a Segunda Guerra 

Mundial (1938-1945), com o advento da nova Declaração Universal dos Direitos 

Humanos” (BERNARDI, 2005, p. 48). Esta Declaração “é consequência imediata da 

mais violenta tragédia que assolou a humanidade no século XX. Após o 

encerramento da Segunda Guerra Mundial, Estados dos mais variados matizes 

ideológicos, de diferentes condições econômicas, de antagônicas concepções de 

vida” comovidos com a situação a qual se encontravam, resolveram estabelecer, por 

meio de um grande consenso firmado entre eles, algumas garantias aos direitos da 

pessoa, ditos essenciais e elementares para a vida. “Essa declaração teve o mérito 

de conciliar dois valores fundamentais da vida humana: a liberdade (civil e política) e 

a igualdade (econômica, social e cultural)”, os quais são protegidos 

constitucionalmente no Brasil (FACHIN, 2015, p. 218-219). 

Em que pese os direitos da personalidade não estarem incorporados 

expressamente no texto constitucional, configura-se a cláusula geral de tutela da 

pessoa humana, a qual abrange todo o sistema jurídico, sendo reconhecida e 

tutelada por meio do princípio da dignidade da pessoa humana. A tutela desses 

direitos não se restringe somente à cláusula geral, mas também recebe proteção 

Constitucional, mesmo que de maneira implícita; no Código Civil de 2002, livro I, 

Capitulo II, artigos 11 a 21, bem como consolidada em textos e tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil (SARLET, 2015, p. 695-

696). Dessa forma, explica Renato Bernardi: 

 

Absolutamente inovador sobre o texto do Código Civil de 1916, o novel 
estatuto material do Direito Civil abre um capítulo para os direitos da 
personalidade, estabelecendo, se não uma disciplina completa, como 
reivindicado por autores contemporâneos, ao menos o tratamento dos seus 
princípios fundamentais. Essa disciplina não constou no Código Civil 
brasileiro porque à época de sua elaboração ainda se discutia se realmente 
havia direitos subjetivos da personalidade, sendo que forte corrente 
doutrinária considerava não ser possível que o titular do direito subjetivo 
fosse ao mesmo tempo objetivo desse direito (2005, p. 47). 

 

Cumpre ressaltar que se considera direito objetivo o conjunto de normas 

positivadas, que regulam as condutas humanas e, quanto ao direito subjetivo, ou 

seja, direito do próprio sujeito, atrelado à consciência do individuo, a forma de 
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pensar e agir em relação a essas normas. Seguindo essa linha de pensamento, 

Goffredo Telles Junior se posiciona da seguinte maneira: 

 

A personalidade é uma propriedade (...). É uma propriedade de cada ser 
humano, um atributo necessário, uma disposição ou maneira de ser dele, 
sem mediação de qualquer norma jurídica. Como propriedade, a 
personalidade é um bem. É um bem especialíssimo, porque está entre os 
primeiríssimos bens do homem: é um bem que diretamente lhe pertence. É 
o bem que lhe pertence antes que outros bens lhe pertençam. É a primeira 
propriedade do homem, após os bens da vida e da integridade corporal. É o 
bem que lhe pertence como primordial utilidade, porque é o que, primeiro, 
lhe serve para que a pessoa seja como ela é, e para que continue sendo 
como ela é. Pertence-lhe como primordial utilidade porque, também, é o que 
lhe serve de primeiro critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens. 
Estes outros bens já não são os primeiros, já não são constitutivos da 
personalidade. São bens que se acrescentam ao primeiro (2008, p. 298, 
grifo do autor). 

 

Nesse sentido, de acordo com os ensinamentos de referido autor, a 

personalidade é um bem do homem, e esta pode ser defendida contra qualquer 

agressão, assim como os demais bens. A personalidade independe de leis, pois ela 

existe independentemente do que exige o direito. Goffredo Telles Junior afirma que 

“os direitos da personalidade não são direitos de ter uma personalidade, mas, isto 

sim, Direitos Subjetivos de defender essa primordial propriedade humana” (2008, p. 

299, grifo do autor). Dessa forma, pode-se concluir que existem direitos da 

personalidade e não direitos à personalidade.  

A esse respeito, Sérgio Iglesias Nunes de Souza se posiciona: 

 
Os direitos da personalidade constituem-se como a permissão atribuída 
pelo ordenamento jurídico para que o indivíduo possa exercer a proteção 
dos bens da personalidade, logo, os direitos da personalidade são direitos 
subjetivos. Mister é reconhecer que a personalidade é o conjunto de bens 
referentes à parte intrínseca do ser, e uma vez violados tais bens, o 
ordenamento jurídico lhes confere proteção. Todavia, tal ordenamento não 
precisa ser expresso ou taxativo, bastando, a nosso ver, as proteções 
conferidas pelos princípios gerais de direito, pela importância e 
essencialidade desses bens (2002, p. 2). 

 

À vista disto, nota-se que, enquanto os direitos da personalidade não exige 

proteção expressa no ordenamento jurídico, os demais direitos, conforme observa 

Sérgio Iglesias Nunes de Souza, - sobretudo os de interesse patrimonial, como por 

exemplo o direito de propriedade-, necessitam de norma expressa para seu 

reconhecimento e tutela jurídica, podendo ser vedado o seu exercício por conta da 

função social. “A Lei não é única fonte do direito, também o são os costumes e as 
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conclusões da ciência jurídica”. Os direitos da personalidade são reconhecidos, por 

serem inerentes ao princípio da dignidade da pessoa humana e não dependem de 

norma jurídica que os regulamentem (SOUZA, 2002, p. 4).  

Renato Bernardi resume as características pertencentes ao direito da 

personalidade, sendo estes “considerados o mínimo imprescindível para o ser 

humano desenvolver-se dignamente”. São, portanto: “absolutos, extra-patrimoniais, 

imprescritíveis, indisponíveis, vitalícios e necessários”. Nesse sentido: 

 

Absolutos porque são de tal ordem que devem ser observados, respeitados, 
por todos; extra-patrimoniais porque não se reduzem a dimensionamento de 
interesses nem a avaliações econômicas; são ditos imprescritíveis no 
sentido de que o exercício desses direitos pode se dar a qualquer momento 
na preservação de sua esfera de integridade, física ou moral; indisponíveis 
porque o titular não pode privar-se de seus direitos da personalidade, o que 
é muito mais do que intransmissibilidade ou inalienabilidade. Exatamente 
por isso jamais poderão ser objeto de expropriação. Convém lembrar que 
houve sistemas no curso da história que admitiam a disposição, resultando 
daí a legalidade da escravatura. Importa salientar, quanto à 
intransmissibilidade, que, por ser inerente à pessoa, não se admite a 
transmissão nem causa mortis; vitalícios porque, integrados à vida do titular, 
que, enquanto existir, preserva seus direitos, alguns dos quais podem 
inclusive produzir efeitos post mortem; necessários porque não se admite a 
ausência de qualquer um deles para o desenvolvimento da própria vida, ou 
seja, são considerados imprescindíveis à própria vida (BERNARDI, 2005, p. 
49, grifo do autor). 

 

Portanto, é cediço que a personalidade é um bem jurídico que está ligado 

diretamente ao ser humano, desde seu nascimento com vida, e com ele permanece 

enquanto viver, não havendo possibilidade de transmití-lo ou renunciá-lo. Assim, “a 

vida é pressuposto para o exercício dos direitos fundamentais protegidos pelo 

ordenamento jurídico de um país” (FACHIN, 2015, p. 251). É importante salientar 

que os direitos da personalidade são divididos em duas categorias: “os inatos, como 

o direito à vida e à integridade física e moral, e os adquiridos, que decorrem do 

status individual e existem na extensão da disciplina que lhes foi conferida pelo 

direito positivo”. Assim, os inatos são aqueles adquiridos com o nascimento do 

indivíduo e os adquiridos, são conquistados no decorrer na vida (GONÇALVES, 

2012, p. 180-181, grifo do autor). 

Isso quer dizer que “alguns atributos da personalidade, contudo, admitem a 

cessão de seu uso, como a imagem, que pode ser explorada comercialmente, 

mediante retribuição pecuniária”. Evidentemente que é preciso a autorização da 

pessoa antes de comercializar. O artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal 
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consigna: “É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”. Conclui-se, portanto, que a 

indisponibilidade dos “direitos não é absoluta, podendo alguns deles ter o seu uso 

cedido para fins comerciais”. Alguns direitos, mesmo após a morte, continuam sendo 

resguardados, como o respeito ao morto, à sua honra ou memória e ao seu direito 

moral de autor (GOLÇALVES, 2012, p. 181 e 183). 

 

2.2 Conceito e sua extensão 

 

Considerando que o direito à intimidade integra os direitos subjetivos da 

pessoa, faz-se necessário discorrer, mesmo que brevemente, sobre as quatro 

classificações trazidas por Goffredo Telles Junior acerca desses direitos, sendo 

divididas em: “Direito de Fazer e de Não Fazer; Direitos da Personalidade; Direitos 

Reais e Direitos Pessoais” (2008, p. 291). Iniciando com o primeiro, direito de fazer e 

não fazer, “tais direitos correspondem à liberdade humana de agir e, 

consequentemente, à de não agir”, ou seja, o sujeito tem a liberdade de ir, vir, 

manifestar o pensamento, de exercer profissão, dentre tantas outras escolhas a 

depender do indivíduo (TELLES JUNIOR, 2008, p. 291-292, grifo do autor). 

Evidentemente, é preciso observar o princípio da legalidade, expresso no 

artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, o qual se encontra nos termos: “Ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”, isto 

é, “a todos é permitido fazer o que a norma não proíbe, e não fazer o que a norma 

jurídica não manda fazer”. Com isso, percebe-se que este princípio é o limitador das 

ações humanas no que diz respeito às consequências que o indivíduo pode vir a 

sofrer em decorrência da inobservância ou violação à previsão legal, o que acarreta 

as mais diversas sanções. Assim, por óbvio, tudo o que a lei não proibiu, é permitido 

fazer (TELLES JUNIOR, 2008, p. 292-293). 

Relativamente à segunda classificação, direitos da personalidade, Goffredo 

Telles Junior conceitua: “a personalidade é o conjunto dos caracteres próprios de um 

determinado ser humano. É o conjunto dos elementos distintivos, que permite, 

primeiro, o reconhecimento de um indivíduo como pessoa e, depois, como uma certa 

e determinada pessoa”, ou seja, está vinculada ao ser da pessoa, que pode ser 

defendida contra qualquer agressão (2008, p. 297, grifo do autor). Na terceira classe 

dos direitos subjetivos, apresentam-se os direitos reais, isto é, “o direito de ter bens 
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materiais”, portanto, vincula-se à necessidade e à vontade que a pessoa tem sobre 

determinada coisa, não estando substancialmente incorporado à pessoa humana, 

mas é algo a mais, que complementa, auxilia e facilita a vida (TELLES JUNIOR, 

2008, p. 305). 

Por fim, a quarta e última classificação, consiste nos direitos pessoais, os 

quais se referem a “atos de pessoas”. Assim, cada pessoa tem o direito de exigir o 

cumprimento do que foi contratado entre as partes ou ainda o que não foi objeto de 

contrato, mas pelo simples descumprimento do dever legal, exigindo-lhe a sujeição 

desses infratores à sanção que lhes competem. Dessa forma, pode-se chegar à 

conclusão de que, “do nosso corpo e do nosso espírito, são bens soberanos, acima 

de quaisquer outros, a vida, a incolumidade física e moral, a saúde, a liberdade de ir, 

vir e ficar”, dentre outros (TELLES JUNIOR, 2008, p. 323 e 341, grifo do autor). 

A intimidade relaciona-se com os sentimentos das pessoas que, por vezes 

não se incomodam em compartilhá-los com outros indivíduos, todavia, muitas vezes 

preferem mantê-los reservados. Evidentemente, conforme explica Renato Bernardi, 

o momento e a escolha da exteriorização desses sentimentos ou não, varia de 

acordo com o interesse de cada pessoa, cultura, época e lugar (2005, p. 52). José 

Afonso da Silva ensina que, há profissões, - como, por exemplo, médico, advogado 

e também o padre-confessor -, que envolvem segredos alheios e por isso são 

protegidas pelo direito à intimidade, pois, seus profissionais não podem “liberar o 

segredo, devassando a esfera íntima, de que teve conhecimento, sob pena de violar 

aquele direito e incidir em sanções civis e penais”. Impedindo, assim, que um 

terceiro descubra aspectos da vida privada alheia (2002, p. 207). 

De acordo com Renato Bernardi “na história constitucional brasileira, antes da 

Constituição Federal de 1988, nunca houve proteção expressa ao direito à 

intimidade”, apenas de forma implícita, conforme se pode notar em um breve 

histórico acerca dos textos constitucionais, no que se refere à proteção da intimidade 

apresentado a seguir pelo referido autor: 

 

A Constituição do Império, de 1824, estabelecia a inviolabilidade do 
domicílio e das cartas, em seu artigo 179, incisos VII e XXVII. Protegia, 
portanto, a intimidade. A Constituição da República, de 1891, também 
regulava o direito à intimidade, em seu artigo 72, parágrafos 11 e 12, com a 
inviolabilidade do domicílio e da correspondência. Da mesma forma das 
duas anteriores, a Constituição de 1934 protegeu o direito à intimidade em 
seu artigo 113, números 8 e 16. A Constituição de 1937, fruto de um regime 
ditatorial, repetiu, em linhas gerais, no seu artigo 112, parágrafo 6º, o 
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conteúdo da Constituição de 1934. A Constituição de 1946, que restituiu ao 
país o regime democrático, protegeu a intimidade pela inviolabilidade do 
domicílio e da correspondência, no artigo 141, parágrafos 6º e 15. A 
Constituição de 1967 e sua Emenda nº 1, de 1969, continuaram a tutelar a 
intimidade quando garantiram o sigilo da correspondência e das 
comunicações telefônicas e telegráficas, no artigo 153, parágrafo 10. Nessa 
Constituição, a tutela genérica da intimidade pode ser implicitamente 
localizada no artigo 153, parágrafo 36 (BERNARDI, 2005, p. 53). 

 

Finalmente, pode-se afirmar que a Carta Magna “inova ao fazer referência à 

intimidade” em seu texto, por meio do artigo 5º, localizado no título II, o principal 

garantidor “dos direitos e deveres individuais e coletivos”. Dentre tantos incisos 

deste dispositivo, a proteção à intimidade está expressa no inciso X, o qual 

estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”, bem como, ainda que indiretamente, no inciso V, ao assegurar o 

direito de resposta, conforme segue: “é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem” 

(BERNARDI, 2005, p. 53). 

O inciso XI, ao tratar da inviolabilidade do domicílio, apresenta nos seguintes 

termos: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”; igualmente o inciso XII, 

o qual prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações, 

conforme descrito: “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal”. 

Da mesma forma se apresenta implicitamente no inciso XIV, ao salvaguardar 

o sigilo profissional, de acordo com a previsão: “é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”; no inciso XXVIII, alínea “a”, o qual diz: “a proteção às participações 

individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 

nas atividades desportivas” no inciso LX, que cuida, especificamente, dos processos 

que seguem em segredo de justiça, dispõe assim: “a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem”. 
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Recebe tutela também no inciso LXXII, que trata do habeas data. Segundo 

Renato Bernardi (2005, p. 54) é importante salientar que o direito à intimidade 

recebe proteção e faz parte do rol, de forma especial, das “clausulas pétreas”, por 

força do artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, da Constituição Federal. De acordo com 

Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho: 

 

Insere-se a intimidade dentre os direitos da personalidade ao lado do direito 
à imagem, à privacidade, à defesa do nome, ao direito autoral, à 
inviolabilidade do domicílio, e ao segredo (inviolabilidade de cartas, 
comunicações, proibição de prova ilícita), e tudo o mais que tocar ao recado 
da personalidade, um território que não é dado ao público conhecer sem a 
autorização do titular (2003, p. 54). 

 

Dessa forma, é possível afirmar que “o direito à intimidade atua em dois 

planos distintos: no primeiro, é um obstáculo dirigido para limitar a intervenção do 

Estado; no outro, é dirigido aos demais indivíduos, no sentido de impor um dever de 

abstenção, de não intromissão na vida alheia” (CARVALHO, 2003, p. 54-55). O 

respeito à intimidade originou-se, primeiramente, com o Cristianismo, o qual 

constituiu as bases dos conceitos de liberdade e dignidade da pessoa humana, 

passando, a partir de então, a preocupação com a intimidade humana, diretamente 

considerada (CARVALHO, 2003, p. 55). 

Nota-se, porém, que a proteção à intimidade, no que tange à limitação aos 

abusos praticados pela imprensa e às invasões de terceiros, é estudada há pouco 

tempo pela doutrina. Porém, conforme ressalta Luiz Gustavo Grandinetti Castanho 

de Carvalho, ultimamente, essa proteção vem sendo ampliada, de forma a proteger 

o particular da era tecnológica, especialmente da comunicação de dados por meio 

da informática (CARVALHO, 2003, p. 56). Seguindo os ensinamentos de Renato 

Bernardi, este explica em que compreende o direito à intimidade e sua confusão 

com o direito à privacidade: 

 

O direito à intimidade compreende o poder jurídico de subtrair ao 
conhecimento alheio e de impedir qualquer forma de divulgação de 
aspectos da vida privada, que, segundo um sentimento comum, detectável 
em cada época e lugar, interessa a cada pessoa manter sob reserva. As 
noções de intimidade e vida privada levam consigo uma carga de 
subjetivismo que as torna equívocas e ambíguas, dificultando a precisão de 
seu significado (2005, p. 52). 
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Ainda de acordo com o autor supracitado, “a esfera privada é a de âmbito 

maior, sendo subdividida em outras esferas de progressões menores, na medida em 

que a intimidade se for restringindo”, assim, pode-se afirmar que a intimidade está 

contida na vida privada, a qual pertence exclusivamente ao individuo, e justamente 

por isso, cabe apenas a ele ter o domínio e o poder de decisão acerca de revelações 

ou não de assuntos pessoais, segredos ou qualquer acontecimento, para as 

pessoas mais próximas, ou ainda, atingir um público maior (BERNARDI, 2005, p. 

54). 

Nessa esteira, Nathalia Masson ensina: 

 

Núcleo mais restrito do direito à privacidade, a intimidade compreende as 
relações e opções mais íntimas e pessoais do indivíduo, compondo uma 
gama de escolhas que se pode manter ocultas de todas as outras pessoas, 
até as mais próximas. Representa, pois, o direito de possuir uma vida 
secreta e inacessível a terceiros, evitando ingerências de qualquer tipo. A 
vida íntima é, assim, aquela relacionada à identidade da pessoa humana, 
suas particularidades de foro moral, abrangendo sua sexualidade, sua 
autoestima, seus segredos e informações mais pessoais (2016, p. 218). 

 

Segundo Luiz Alberto David Araujo Nunes Junior, o conceito de intimidade é: 

 

onde se fixa uma divisão linear entre o “eu” e os “outros”, de forma a criar 
um espaço que o titular deseja manter impenetrável mesmo aos mais 
próximos. Assim, o direito de intimidade tem importância e significação 
jurídica na proteção do indivíduo exatamente para defendê-lo de lesões a 
direitos dentro da interpessoalidade da vida privada (2001, p. 99). 

 

Nesse contexto, seguindo os ensinamentos de referido autor, há que se 

admitir que a vida social do indivíduo abrange o público e o privado,  em que se 

“opera nova subdivisão, entre a intimidade e a privacidade propriamente dita”. Nas 

palavras do autor supracitado: “poderíamos ilustrar a vida social como um grande 

círculo, dentro do qual um menor, o da privacidade, em cujo interior seria aposto um 

ainda mais constrito e impenetrável, o da intimidade” (NUNES JUNIOR, 2001, p. 98). 

Assim, a intimidade é um direito fundamental que recebe proteção constitucional 

contra possíveis intromissões de terceiros nesta esfera. 

 

2.3 Intimidade e Privacidade 

 

Inegavelmente, o direito à intimidade e o direito à privacidade possuem certa 

semelhança conceitual, por isso é fácil confundi-los. É preciso muita atenção para 
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compreender a diferença existente entre eles, pois essa tarefa não é simples. 

Apesar de alguns autores entenderem que ambos têm o mesmo significado, a 

Constituição da República, quando, no artigo 5º, inciso X, prescreveu a proteção 

desses direitos, fez de forma separada. A saber: 

 

Art. 5.º 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. 

 

Logo, ao mencionar os dois nomes, tanto a intimidade quanto a privacidade, 

destacando individualmente cada um, leva-se ao entendimento de que há, sim, 

diferença entre as expressões e, portanto, o indivíduo possui ambas as proteções. 

De acordo com Nathalia Masson: 

 

A vida privada é mais abrangente e contém a intimidade, pois abarca as 
relações pessoais, familiares, negociais ou afetivas, do indivíduo, incluindo 
seus momentos de lazer, seus hábitos e seus dados pessoais, como os 
bancários e os fiscais. Nota-se que a tutela à vida privada não busca 
proteger segredos ou particularidades confidenciais de ninguém, tarefa que 
fica a cargo da tutela da intimidade (2016, p. 219). 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Luiz Alberto David Araujo Nunes Junior 

entende que o texto constitucional, ao empregar as duas expressões, tanto a 

intimidade como a privacidade, teve a intenção de outorgar ao indivíduo duas 

diferentes formas de proteção. Dessa forma, referido autor explica: 

 

a vida social do indivíduo divide-se em duas esferas: a pública e a privada. 
Por privacidade, de conseguinte, deve-se entender os níveis de 
relacionamento social que o indivíduo habitualmente mantém oculto ao 
público em geral, dentre eles: a vida familiar, as aventuras amorosas, o 
lazer e os segredos dos negócios. Assim, dentro dessa esfera teríamos 
demarcado o território próprio da privacidade, formado por relações 
marcadas pela confidencialidade. Entretanto, como se disse, no território da 
privacidade é que se desenvolvem, por exemplo, as relações conjugais, as 
relações entre pai e filho, irmãos, namorados etc., que são peculiarizadas 
exatamente pela interpessoalidade. Assim, havendo mais de uma pessoa 
envolvida, existe, por evidente, espaço para violação de direitos, e é nessa 
porção dos relacionamentos sociais – “a chamada tirania da vida privada” – 
que ganha importância o conceito de intimidade. A privacidade resguarda o 
indivíduo da publicidade. Entretanto, qual seria a proteção em face de 
abusos cometidos dentro da esfera privada? Exatamente o direito de 
intimidade (2001, p. 98, grifo do autor). 
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Assim, vislumbra-se que a privacidade está vinculada às relações 

interindividuais, isto é, à vida familiar, as relações bancárias do indivíduo, 

relacionamentos profissionais, acontecimentos, comportamentos e compromissos 

diários da pessoa, que são ocultas ao público. Por outro lado, “compõem o universo 

da intimidade”, os segredos pessoais, a opção sexual, a liberdade de pensamento e 

crença (NUNES JUNIOR, 2001, p. 99). 

Ingo Wolfgang Sarlet reconhece que os dois institutos são tratados como 

bens autônomos pela Constituição Federal de 1988, conforme no caso da proteção 

da honra e da imagem. No entanto afirma que apesar da esfera da vida íntima 

(intimidade) ser mais restrita que a da privacidade, elas não podem ser 

simplesmente dissociadas, recomendando um tratamento conjunto de ambas as 

situações. Portanto, este autor admite que, em razão da intimidade constituir uma 

dimensão da privacidade e ambas se referir às esferas (níveis) do direito à vida 

privada, pode-se ter uma visão mais abrangente acerca desses dois direitos (2015, 

707-708). 

Dessa forma, Ingo Wolfgang Sarlet ensina que o direito à privacidade 

pertence à dimensão do direito subjetivo e não objetivo, por isso, o indivíduo está 

protegido da intervenção do Estado e de terceiros sobre esta particularidade, sendo 

esta proteção “expressão também da liberdade pessoal, como direito a não ser 

impedido de levar sua vida privada conforme seu projeto existencial pessoal e de 

dispor livremente das informações sobre os aspectos que dizem respeito ao domínio 

da vida pessoal e que não interfere em direitos de terceiros” (2015, p. 713). Nesse 

sentido, seguindo a mesma linha de pensamento, Paulo Gustavo Gonet Branco 

aduz: 

 

O direito à privacidade teria por objeto os comportamentos e 
acontecimentos atinentes aos relacionamentos pessoais em geral, às 
relações comerciais e profissionais que o indivíduo não deseja que se 
espalhem ao conhecimento público. O objetivo do direito à intimidade 
seriam as conversações e os episódios ainda mais íntimos, envolvendo 
relações familiares e amizades mais próximas (2012, p. 407-408). 

 

A tutela jurídica do direito à privacidade também está consagrada no artigo 

21, do Código Civil, nos seguintes termos: “A vida privada da pessoa natural é 

inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma”. Nota-se que 
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este artigo está em consonância com o disposto no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, conforme já comentado acima. Portanto, o prejudicado tem 

direito de pleitear que cesse o ato abusivo ou ilegal, ou ainda, se este já se 

consumou, possui o direito de ser indenizado. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves: 

 

A proteção à vida privada visa resguardar o direito das pessoas de 
intromissões indevidas em seu lar, em sua família, em sua correspondência, 
em sua economia etc. O direito de estar só, de se isolar, de exercer as suas 
idiossincrasias se vê hoje, muitas vezes, ameaçado pelo avanço 
tecnológico, pelas fotografias obtidas com teleobjetivas de longo alcance, 
pelas minicâmeras, pelos grampeamentos telefônicos, pelos abusos 
cometidos na Internet e por outros expedientes que se prestam a esse fim 
(2012, p. 195). 

 

Assim sendo, com base no estudo de Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho, pode-se dizer que uma das limitações à liberdade de informação é a vida 

privada, pois qualquer pessoa, por mais pública que seja, tem direito a uma esfera 

de privacidade, de modo que este direito sobrepõe ao livre exercício do trabalho da 

imprensa, considerando que o indivíduo necessita de tempo para o livre convívio 

familiar, para cuidar de sua vida íntima e de seus hábitos pessoais, os quais não 

podem ser divulgados ao grande público (2003, p. 56-57). 

Nesse sentido, Paulo Gustavo Gonet Branco complementa: 

 

A reclusão periódica à vida privada é uma necessidade de todo homem, 
para a sua própria saúde mental. Além disso, sem privacidade, não há 
condições propícias para o desenvolvimento livre da personalidade. Estar 
submetido ao constante crivo da observação alheia dificulta o 
enfrentamento de novos desafios. A exposição diuturna dos nossos erros, 
dificuldades e fracassos à crítica e à curiosidade permanentes de terceiros, 
e ao ridículo público mesmo inibiria toda a tentativa de autossuperação. 
Sem a tranquilidade emocional que se pode auferir da privacidade, não há 
muito menos como o indivíduo se autoavaliar, medir perspectivas e traçar 
metas. A privacidade é componente ainda de maior relevo de certas 
relações humanas, como o casamento, por exemplo. A divulgação de 
dificuldades de relacionamento de um casal pode contribuir para a 
destruição da parceria amorosa. E mesmo um núcleo de privacidade de 
cada cônjuge em relação ao outro se mostra útil à higidez da vida em 
comum (2012, p. 408). 

 

É fato que o direito à privacidade está previsto e garantido na Constituição 

Federal. Entretanto, não basta apenas a previsão, é preciso que todos, na vida real, 

respeitem-no, de forma que ele seja efetivado. “A depender de um conjunto de 

circunstâncias do caso concreto, a divulgação de fatos relacionados com uma dada 
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pessoa poderá ser tida como admissível ou como abusiva” (BRANCO, 2012, p. 411). 

Se o ato for abusivo, ou seja, se violar a honra, a privacidade, a imagem, a 

intimidade de outrem, quem assim o fez pode vir a responder civil ou até mesmo 

criminalmente por isso, com o objetivo de reparar, de certa forma, a ofensa ao bem 

jurídico alheio. 
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3 DO DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

Antes de explorar a temática, é imperioso discorrer, ainda que brevemente, 

sobre a liberdade, em geral; o que esta representou e representa para os indivíduos, 

principalmente, no que se refere à liberdade de informar e ser informado, trazendo 

um pouco a sua história e curiosidades. 

 

 3.1 Da liberdade 

 

Relativamente à liberdade, merece destaque a reflexão feita pelo professor e 

mestre Washington Luiz Testa Júnior quando afirma que esta “cuida-se de um dos 

maiores e mais caros valores do homem, senão o magno depois da vida, cujo 

significado e conteúdo têm variado no decorrer do tempo, e de acordo com o 

entrecho espacial” (2010, p. 27). Na visão de Robert Alexy, “o conceito de liberdade 

é, ao mesmo tempo, um dos conceitos práticos mais fundamentais e menos claros. 

Seu âmbito de aplicação parece ser quase ilimitado. Quase tudo aquilo que, a partir 

de algum ponto de vista é considerado como bom ou desejável é associado ao 

conceito de liberdade” (2015, p. 218). De forma clara, José Afonso da Silva expõe 

seu pensamento sobre o conceito de liberdade: 

 

encontramos todos os elementos objetivos e subjetivos necessários à ideia 
de liberdade; é poder de atuação sem deixar de ser resistência à opressão; 
não se dirige contra, mas em busca, em perseguição de alguma coisa, que 
é a felicidade pessoal, que é subjetiva e circunstancial, pondo a liberdade, 
pelo seu fim, em harmonia com a consciência de cada um, com o interesse 
do agente. Tudo que impedir aquela possibilidade de coordenação dos 
meios é contrário à liberdade. E aqui, aquele sentido histórico da liberdade 
se insere na sua acepção jurídico-política. Assim, por exemplo, deixar o 
povo na ignorância, na falta de escola, é negar-lhe a possibilidade de 
coordenação consciente daqueles meios; oprimir o homem, o povo, é 
retirar-lhe daquela possibilidade etc. Desse modo, também, na medida em 
que se desenvolve o conhecimento, se fornecem informações ao povo, mais 
se amplia a sua liberdade com abrir maiores possibilidades de coordenação 
de meios necessários à expansão da personalidade de cada um (2002, p. 
232, grifo do autor). 

 

É possível afirmar, com base em Washington Luiz Testa Júnior, que não 

existe uma única liberdade, pois ela é tratada de maneira desigual, com significados 

diferentes em diversas áreas de estudos, como, por exemplo, pela teologia, pela 

metafísica, pela moral, pela política e pelo direito (2010, p. 11 e 27). A liberdade 
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referente a este último é a que mais será ilustrada neste trabalho. Vale ressaltar que, 

ainda na ciência jurídica, há várias liberdades, podendo ser: “negativa e positiva, 

interna e externa, individual e coletiva, pública e privada, política e jurídica, e suas 

variações: locomoção, pensamento, expressão, opinião, comunicação, à informação, 

de informação jornalística, religiosa e profissional”, além da conexão com outros 

direitos (TESTA JÚNIOR, 2010, p. 27). 

 Ainda de acordo com Washington Luiz Testa Júnior, a delimitação das 

esferas jurídicas (ações e limites) da liberdade é necessária e, portanto, 

indispensável para o equilíbrio de seus múltiplos sentidos e formas, assim como 

deve haver na liberdade de informação (2010, p. 27). Na obra de Luiz Gustavo 

Grandinetti Castanho de Carvalho é apresentada a distinção elaborada por Benjamin 

Constant, o qual se refere à existência da liberdade dos antigos e da liberdade dos 

modernos (2003, p. 12).  

Resumindo, a liberdade dos antigos consistia em exercer apenas uma parcela 

da soberania, eles não tinham a mínima vida privada, ou seja, enquanto a liberdade 

política era exercida de forma plena, a liberdade individual inexistia. Pode-se dizer 

que os antigos estavam preocupados com a formação física, sua força e cultura do 

homem enquanto homem, em contrapartida, os modernos se preocupam com o 

bem-estar humano, conforto e produtividade (HUMBOLDT, 2004, p. 135-137). 

Segundo o pensamento de Benjamin Constant, mencionado por Luiz Gustavo 

Grandinetti Castanho de Carvalho, a liberdade dos antigos se concretizava ao: 

 

exercer coletiva, mas diretamente, várias partes da soberania inteira, em 
deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os 
estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar 
julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos magistrados; 
em fazê-los comparecer diante de todo um povo, em acusá-lo de delitos, em 
condená-los ou em absolvê-los (CONSTANT apud CARVALHO, 2003, p. 
12). 

 

Nesse contexto, ainda seguindo os ensinamentos de referido autor, a 

liberdade dos modernos é o: 

 

direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem 
detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito 
da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos... é o direito de dizer sua 
opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo; de dispor de sua 
propriedade, até abusar dela: de ir e vir, sem necessitar de permissão... o 
direito de reunir-se a outros indivíduos, seja para discutir sobre seus 
interesses, seja para professar o culto... enfim, é o direito, para cada um, de 
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influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação de todos ou 
de certos funcionários, seja por representações, petições, reivindicações... 
(CONSTANT apud CARVALHO, 2003, p. 13). 

 

De acordo com o Juiz de Direito, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho, “a vida privada era posta sob severa vigilância, desde o culto religioso até 

a convivência familiar íntima. O cidadão era livre para os atos políticos, mas 

escravos como indivíduo”. Foi, porém, o Cristianismo que primeiro buscou a 

imposição de limites ao absolutismo estatal, tendo como base as doutrinas que 

concebiam o homem como um fim em si mesmo, e não como um meio, 

influenciando, assim, alguns documentos jurídicos da Idade Média (2003, p. 13-14). 

Jean-Jacques Rousseau bem explica sobre a liberdade, isto é, o poder de escolhas 

do individuo, até mesmo no que se refere ao convívio familiar, envolvendo pais e 

filhos e, por meio desta realidade, faz comparação com as atitudes, adversidades e 

autoridade que o Estado tem sob o indivíduo, conforme segue: 

 

A mais antiga de todas as sociedades, e a única natural, é a da família. As 
crianças apenas permanecem ligadas ao pai o tempo necessário que dele 
necessitam para a sua conservação. Assim que cesse tal necessidade, 
dissolve-se o laço natural. As crianças, eximidas da obediência devida ao 
pai, o pai isento dos cuidados devidos aos filhos, reentram todos igualmente 
na independência. Se continuam a permanecer unidos, já não é 
naturalmente, mas voluntariamente, e a própria família apenas se mantém 
por convenção.  Esta liberdade comum é uma consequência da natureza do 
homem. Sua primeira lei consiste em proteger a própria conservação, seus 
primeiros cuidados os devidos a si mesmo, e tão logo se encontre o homem 
na idade da razão, sendo o único juiz dos meios apropriados à sua 
conservação, torna-se por si seu próprio senhor. É a família, portanto, o 
primeiro modelo das sociedades políticas; o chefe é a imagem do pai, o 
povo a imagem dos filhos, e havendo nascido todos livres e iguais, não 
alienam a liberdade a não ser em troca da sua utilidade. Toda a diferença 
consiste em que, na família, o amor do pai pelos filhos o compensa dos 
cuidados que estes lhe dão, ao passo que, no Estado, o prazer de 
comandar substitui o amor que o chefe não sente por seus povos (2002, p. 
11). 

 

A liberdade pertencente ao indivíduo desde o seu nascimento, é inalienável e 

vitalícia, sendo, portanto, impossível que o pai aliene a liberdade de seus filhos, 

cabendo somente a eles próprios, o direito dela dispor. “Renunciar à própria 

liberdade é o mesmo que renunciar à qualidade de homem, aos direitos da 

Humanidade, inclusive aos seus deveres”. O pai pode responder em nome deles, 

para o bem-estar, antes de atingir a idade suficiente para alguns atos da vida, mas 

não os pode dar por irrevogável (ROUSSEAU, 2002, p. 17).  



30 
 

Jean Rivero e Hugues Moutouh, antes de definirem a palavra liberdade, 

consideraram-na perigosa, chegando então, a uma ideia essencial a seu respeito: “a 

liberdade é um poder de autodeterminação, em virtude do qual o próprio homem 

escolhe seus comportamentos pessoais” (2006, p. 8). Sobre a liberdade como poder 

de autodeterminação, mencionados autores esclarecem: 

 

Isso significa que ela é um poder que o homem exerce sobre si mesmo. 
Nesse aspecto, distingui-se de outros poderes que o Direito também 
consagra, e que permitem agir sobre os outros, impondo-lhes um 
comportamento positivo. Assim, o direito de crédito é o poder reconhecido a 
um homem de exigir de outro uma certa prestação, em razão, por exemplo, 
de um contrato, ou em virtude das regras da responsabilidade. O 
reconhecimento jurídico de uma liberdade acarreta, por certo, 
consequências com relação aos outros: senão, a liberdade ficaria estranha 
ao Direito, que supõe necessariamente uma relação entre homens, mas 
essas consequências são puramente negativas: reduzem-se à obrigação de 
respeitar, pela abstenção, o exercício da liberdade dos outros (RIVERO; 
MOUTOUH, 2006, p. 9). 

 

Nesse sentido, é possível afirmar, a princípio, que todas as pessoas são livres 

para exercer os atos da vida, de modo que, se qualquer ato praticado for contrário 

ao efetivo cumprimento contratado ou negativamente, de forma prejudicial atingir 

direitos alheios, recai sobre o causador a responsabilidade de reparar, de certa 

maneira, o dano causado. Portanto, há limitações na liberdade humana para que 

haja respeito à liberdade e direitos de todos os sujeitos.  

Segundo Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho foi, principalmente, 

a partir da Revolução Russa de 1917 e da Constituição de 1918 que houve uma 

evolução do conceito da palavra “liberdade”, ou seja, uma nova concepção de 

liberdade, passando de liberdade individualista para uma liberdade social, a qual foi 

sendo experimentada em diversos países, em épocas e gradação diferentes. Dessa 

forma, as novas liberdades: “Não só o enfoque do conceito de liberdade foi sendo 

transformado, como novas categorias de direitos foram surgindo. É conhecida a 

classificação que divide a liberdade em liberdade civil e política” (2003, p. 16). 

Acerca disso, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho se vale da explicação 

de José Afonso da Silva: 

 

As liberdades civis são aquelas que usualmente se expressam pelos 
direitos individuais; são as que dizem respeito ao homem-indivíduo, sua 
autonomia em relação a outros homens e ao Estado, como o direito à vida, 
à propriedade, à liberdade de credo, à segurança, à manifestação de 
pensamento, à intimidade, e outros previstos ao longo dos incisos do artigo 
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5º da Constituição brasileira. As liberdades políticas são aquelas explicadas 
por José Afonso da Silva como as relativas à atuação da soberania popular, 
desde o processo eleitoral, bem como, em acepção mais ampla, até as 
normas dos partidos políticos. Em linhas gerais, as liberdades políticas são 
aquelas que concretizam o princípio constitucional contido no artigo 1º, 
parágrafo único da Constituição, segundo o qual “o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”, e que se 
expressam pelos direitos previstos nos artigos 14 a 16 da Constituição. 
Após a consagração da liberdade civil e política como direitos fundamentais, 
surgiu um terceiro tipo, o dos direitos sociais, a partir das transformações 
políticas ocorridas no mundo desde o final da I Guerra, bem demarcadas 
pelo surgimento de doutrinas políticas sociais (CARVALHO, 2003, p. 17). 

 

No tocante aos direitos sociais, os quais estão enumerados no artigo 6º da 

Constituição Federal, pode-se afirmar que surgiram com a finalidade de buscar a 

igualdade entre as pessoas, e assim, possibilitar melhora na condição de vida dos 

povos menos favorecidos e mais necessitados. “A função de prestação social 

consiste em direito de exigir do Estado algo, como saúde, educação e segurança 

social”, isto é, o Estado tem o dever prestacional de garantir ao indivíduo o bem-

estar e o mínimo existencial, conforme reza em normas constitucionais 

(CARVALHO, 2003, p. 20).  

De acordo com Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, as liberdades 

sociais são comumente relacionadas com os direitos coletivos e são conferidas às 

situações pessoais ou grupais, como os trabalhadores, os segurados da previdência, 

as grávidas, as crianças, entre outros grupos específicos, os quais sem a proteção 

estatal, muitas vezes, estariam em condições inferiores e vulneráveis no contexto 

social (2003, p. 18). Feitas essas considerações, nota-se “a liberdade de imprensa e 

de informação como uma liberdade civil, individual, mas com expressão coletiva, 

fundamental e essencial, fazendo parte dos denominados direitos fundamentais” 

(CARVALHO, 2003, p. 21-22). Assim, a liberdade de informar e o direito de ser 

informado são protegidos constitucionalmente. 

Ainda segundo Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, é fato que 

“algumas legislações admitem como restrição à liberdade de informação os valores 

éticos, morais, religiosos, e outros como os bons costumes” (2003, p. 78). 

Relativamente a esses valores, a Constituição brasileira somente previu limites à 

informação produzida pelo rádio e pela televisão, deixando a salvo a imprensa 

escrita. A exemplo disso tem-se o disposto no artigo 221, inciso IV, da Constituição 

Federal, o qual versa sobre os valores éticos e sociais da sociedade, conforme a 

seguir: 



32 
 

 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 
atenderão aos seguintes princípios: I – preferência a finalidades educativas, 
artísticas, culturais e informativas; II – promoção da cultura nacional e 
regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; 
III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; IV – respeito aos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família. 

 

Nessa esteira, faz-se necessário destacar o disposto nos parágrafos terceiro 

e quarto descritos no artigo 220, da Constituição Federal, o qual regula a livre 

manifestação de pensamento, de criação, de expressão e de informação: 

 

§ 3.º Compete à lei Federal: I- regular as diversões e espetáculos públicos, 
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias 
a que se recomendam, locais e horários em que sua apresentação se 
mostre inadequada; II- estabelecer os meios legais que garantam à pessoa 
e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, 
bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 
nocivos à saúde e ao meio ambiente. § 4.º A propaganda comercial de 
tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e 
conterá, sempre que necessário, advertência sobre os maléficos 
decorrentes de seu uso. 

 

Sabe-se que a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação está assegurada no artigo 5º, inciso IX, da Constituição 

Federal, sendo, portanto, um direito fundamental. A imprensa ou, até mesmo, 

qualquer outro indivíduo é livre para exercer suas atividades, desde que sejam 

lícitas, e compartilharem as notícias que desejarem, porém, essa liberdade não é 

absoluta, há certas restrições que precisam ser respeitadas para o bom convívio 

social. Conforme descrito acima, há produtos que são consumíveis pelo ser humano 

e são maléficos à saúde, podendo causar sérios problemas devido ao seu uso 

frequente. Portanto é indispensável que o consumidor seja alertado dos efeitos 

colaterais ou riscos que o produto pode vir a causar ao ser ingerido ou utilizado. 

José Afonso da Silva, no que tange à liberdade, defende que: 

 

o regime democrático é uma garantia geral da realização dos direitos 
humanos fundamentais. Vale dizer, portanto, que é na democracia que a 
liberdade encontra campo de expansão. É nela que o homem dispõe da 
mais ampla possibilidade de coordenar os meios necessários à realização 
de sua felicidade pessoal. Quanto mais o processo de democratização 
avança, mais o homem se vai libertando dos obstáculos que o constrangem, 
mais liberdade conquista (2002, p. 239). 
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Assim, é importante consignar que a liberdade é a “prerrogativa que tem a 

pessoa de desenvolver, sem obstáculos, suas atividades no mundo social das 

relações” (BITTAR, 2015, p. 167). A pessoa é livre para alcançar seus objetivos, 

claro que não deixando de observar as próprias balizas impostas pelo ordenamento 

jurídico, pelo simples fato de conviver em sociedade, sob pena de sofrer restrição a 

essa liberdade em possível condenação criminal ou cível. 

 

3.2 Direito à Informação e Democracia 

 

A princípio, é importante ressaltar a diferença existente entre a liberdade de 

pensamento e de expressão (artigo 5º, incisos IV e IX, e artigo 220), o direito à 

informação (artigo 5º, inciso XIV e artigo 220) e o direito de acesso à informação 

pública (artigo 5º, inciso XXXIII, artigo 37, parágrafo terceiro, inciso segundo e artigo 

216, parágrafo segundo), todos consagrados na Constituição Federal de 1988, os 

quais não se confundem. Os dois primeiros relacionam-se à garantia do “livre fluxo 

de notícias, críticas, ideias e informações, vedada toda e qualquer pretensão 

censória”, seja por meio de palavra, oral ou escrita, da imagem, do gesto e do 

silêncio. Quanto ao último, assegura o acesso às informações “constantes dos 

registros do Estado” (VALIM, 2015, p. 37).   

Usando as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, Rafael Valim explica 

a diferença existente entre estas garantias: 

 

Anote-se que tais direitos ostentam não só conteúdos distintos, como 
também estruturas distintas. Valendo-nos da fecunda classificação das 
normas constitucionais engendrada pelo eminente Professor Celso Antônio 
Bandeira de Mello, resulta claro que a liberdade de expressão e o direito à 
informação constituem “poderes-direitos”, os quais reclamam uma 
abstenção dos demais sujeitos de direitos, ao passo que o direito de acesso 
à informação pública configura um direito em sentido estrito, cuja fruição 
depende de uma prestação alheia, no caso, de uma prestação do Estado. 
Na terminologia corrente, a liberdade de expressão e o direito à informação 
seriam “direitos de defesa” e o direito de acesso à informação pública seria 
um “direito prestacional” (MELLO apud VALIM, 2015, p. 38, grifo do autor). 

 
Seguindo os ensinamentos do autor referido, este afirma que nos dias atuais, 

desfavorecendo o direito à publicidade, concorrem o ocultamento e o excesso de 

informações, o que não se apresenta da forma como é intencionada e protegida pela 

Constituição Federal, não bastando simplesmente a proteção ao livre acesso à 
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informação pública, mas a imposição de que esta informação seja “acessível, 

inteligível, compreensível” (VALIM, 2015, p. 42).  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único, dispõe 

que: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta constituição”. Dessa forma, “a soberania popular, 

expressamente albergada em nossa Constituição, deveria impedir que os 

representantes do povo ocultassem informações sobre a vida intestina do Estado” 

(ZANCANER, 2015, p. 25). Conforme ensina Weida Zancaner: 

 

O direito à informação conferido aos cidadãos abrange não apenas os 
interesses particulares que lhes dizem respeito, mas abarca, também, o 
direito de conhecer a vida do Estado, de seus órgãos e pessoas auxiliares, 
pois estes, inobstante afetarem à coletividade como um todo, afetam a cada 
indivíduo singularmente. Se, por um lado, a Constituição garantiu o amplo 
acesso à informação, por outro deixou claríssimo que este não é irrestrito ou 
ilimitado, pois também privilegiou o direito à intimidade e à vida privada, 
condições essenciais à dignidade da pessoa humana. O direito de não ter a 
intimidade devassada — embora possa soar de maneira estranha em uma 
época em que a fascinação de estar na mídia faz com que inúmeras 
pessoas resolvam se exibir diante das câmaras de televisão ou internet, nas 
atitudes mais prosaicas e comezinhas — ainda constitui um bem que 
merece proteção em inúmeras sociedades, tanto no mundo ocidental como 
no oriental. Ademais, é esse direito de não ter a sua intimidade violada, 
exposta à curiosidade das pessoas, ou de se ver transformado em objeto de 
risos, maledicências ou piedade alheia, que enseja a impetração de 
inúmeras ações de ressarcimento por danos morais (2015, p. 26). 

 

Portanto, sobre o acesso à informação provenientes do Estado, as principais 

características, dentre outras, de acordo com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 

2011 (Lei de Acesso à Informação), são: “(i) publicidade é o mandamento, e o sigilo 

é a exceção; (ii) controle social da administração pública; (iii) divulgação 

independentemente de solicitação; (iv) desenvolvimento da cultura da transparência; 

e, (v) utilização das tecnologias da informação e da comunicação” (SARLET; 

MOLINARO, 2016, p. 20-21). Assim, as funções estatais devem ser exercidas, em 

regra, de forma transparente, disponibilizando a todos o acesso às informações de 

caráter público.  

Conforme Luiz Alberto David Araujo Nunes Junior, “o direito de informação 

envolve o direito de passar, receber e buscar informações; por isso, afirma-se que 

ele assume três feições: o direito de informar, de se informar e de ser informado” 

(2001, p. 92). Este direito tem sentido constitucional de liberdade para informar ou 

passar informações, o qual impede que o poder público crie embaraços ao livre fluxo 
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das informações (NUNES JUNIOR, 2001, p. 93). Nos termos do artigo 220, da 

Constituição Federal, o qual inicia o capítulo próprio da “Comunicação Social”, deixa 

expressa a admissão que a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, 

não poderá sofrer qualquer restrição, observado o disposto na Constituição.  

Conforme prescreve o parágrafo primeiro, do artigo supracitado: “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”. Estes incisos referem-se, respectivamente, à livre 

manifestação de pensamento; assegura o direito de resposta proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; direito à 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; liberdade do exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão; assegura a todos o acesso à informação e 

resguardo ao sigilo da fonte. 

Além do artigo 220, o direito à informação está previsto em diversos 

dispositivos da Constituição Federal de 1988, abarcando diferentes conteúdos, como 

exemplo, pode ser citado o artigo 5º, inciso XXXIII, esclarece que todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, ressalvadas as matérias restringidas no mesmo inciso, parte final, 

isto é, aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado.  

A garantia ao acesso à informação encontra-se também no artigo 5º, inciso 

XIV, que é assegurado a todos e resguardado, aos profissionais da informação, o 

direito ao sigilo das fontes, bem como se encontra guarida no inciso II, do parágrafo 

terceiro, do artigo 37, o qual estabelece: “a lei disciplinará as formas de participação 

do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o 

acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do 

governo, observado o disposto no art. 5.º, X e XXXIII”. 

Ademais, referente à informação relacionada ao próprio indivíduo interessado, 

constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 

caráter público, existe um meio de acesso privilegiado à informação, o habeas data, 

que, nos termos do inciso LXXII do artigo 5º, assegura não só o conhecimento dessa 

espécie de informações como o direito de retificação dos dados. O direito à 

informação também está tutelado no artigo 5º, inciso LX, tendo o direito de obter 
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informações sobre os atos processuais e artigo 5º, inciso LXIII, o direito de o preso 

ser informado a respeito dos seus direitos. 

Quanto à informação proveniente dos meios de comunicação, o qual é tratado 

especificamente no presente trabalho, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho ensina que “a palavra informação tem um sentido mais amplo que 

imprensa”. Assim, “informação está relacionada com notícias, acontecimentos”, 

enquanto que a imprensa “é a responsável, de certa forma, por ordenar a sociedade, 

no sentido de difundir os acontecimentos socialmente relevantes, de repartir o 

progresso social na medida em que torna as pessoas cientes dos avanços técnicos, 

culturais etc”. O dever de divulgar a verdade, somente pode ser exigido das notícias, 

pois dizem respeito aos fatos. Relativamente às propagandas “(propagação de 

ideias)” e às opiniões, a esta exigência estão imunes, pois se tratam de 

considerações pessoais, subjetivas (2003, p. 99-100, grifo do autor). 

Quanto ao desenvolvimento da liberdade de imprensa no Brasil, deu-se com a 

vinda da família real, em 1808. “O próprio Dom João VI, logo que chegou, estimulou 

a imprensa régia, quando imprimiu o primeiro jornal em solo brasileiro: a Gazeta do 

Rio”. Nessa época, foi editado o decreto de 2 de março de 1821, de Dom João VI, 

regulando a liberdade de imprensa e abolindo a censura. Entretanto, mesmo após a 

edição do decreto, a imprensa não era verdadeiramente livre, pois a censura foi 

mantida nas provas tipográficas, antes da circulação dos jornais (CARVALHO, 2003, 

p. 30, grifo do autor). Modernamente, a imprensa “significa informação, jornalismo, 

independentemente do processo gerador”, incluindo, portanto a radiodifusão de sons 

e qualquer outra forma de transmissão de notícias, opiniões, ideias e comentários 

(CARVALHO, 2003, p. 36). Seguindo os ensinamentos de Washington Luiz Testa 

Júnior, a informação jornalística: 

 

ao longo do tempo e no espaço, conheceu o mesmo percurso do direito à 
informação, fundamento de sua existência e seu coirmão, por isso é preciso 
ter sempre em mente que o direito de informação jornalística é condição 
para que sua liberdade-par se realize. Apesar de surgir para efetivar o 
direito à informação, desse fim, às vezes, tem se divorciado, embora 
sustente seu papel apriorístico, que mais tem servido como discurso 
dissimulador da dominação social do que ao real mister para o qual foi 
proclamado. É certo que há (e lhe atribuem) feitos louváveis, quando 
cumpre seu papel (2010, p. 61). 

 

Ainda, nas palavras de Washington Luiz Testa Júnior, este esclarece a 

relação que há entre imprensa e informação jornalística: 
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No prisma semântico, a expressão “informação jornalística” e a locução 
“imprensa” podem ser empregadas como sinônimas porque designam o 
mesmo fenômeno, qual seja, a forma de exercício da liberdade-direito de 
informar, sendo certo que entre elas há traços distintos, mas não 
antagônicos. Imprensa pode significar todo produto impresso (jornais, 
revistas, livros etc.) ou jornais e periódicos de grande circulação, 
compreensão formada quando da criação da prensa por Gutenberg (1436). 
Diante do avanço tecnológico, a imprensa, modernamente, designa a 
atividade jornalística (oral, escrita, audiovisual) (2010, p. 62). 

 

A liberdade de informar, ao longo dos anos, passou a integrar a categoria dos 

direitos fundamentais. Todavia, conforme bem expressa Luiz Gustavo Grandinetti 

Castanho de Carvalho, “não é suficiente que o Estado consagre e garanta a livre 

informação, porque a liberdade de informar não obriga a nada além de um dever de 

abstenção, consistente em não impedir que ela flua desembargadamente” (2003, p. 

81). Portanto, é necessário acrescentar a essa liberdade, o dever de informar e o 

direito de ser informado. Assim, “para a informação jornalística, é finalidade-dever; 

para a liberdade à informação, é valor-direito. À imprensa o compromisso de 

procurá-la e informá-la aos seus destinatários que têm, por expectativa, recebê-la tal 

como existe na esfera factual” (TESTA JÚNIOR, 2010, p. 65). Dessa forma, Tatiana 

Stroppa sustenta que: 

 

O direito de informar implica, basicamente, a faculdade conferida a toda 
pessoa para que divulgue as informações que entenda pertinentes sem 
interferências estatais e mesmo das outras pessoas. Portanto, revela-se 
primeiramente como um direito negativo, porque: a) impõe ao Estado um 
dever de abstenção para assegurar um espaço de atuação individual livre 
de intromissões; b) é um dever de proteção do direito frente às possíveis 
agressões de terceiros (2010, p. 79-80). 

 

Assim, pode-se concluir que o Estado não pode intervir no direito de 

informação para impor qualquer empecilho, entretanto, “a má utilização desse direito 

pode impor ao Estado uma atuação para garantir o bom desempenho daqueles 

meios” (STROPPA, 2010, p. 86). Inegavelmente existe a escolha dos assuntos que 

serão publicados, porém sabe-se que esta não é “puramente individual e isenta de 

influências; ao contrário, é, no mais das vezes, feita por aqueles que detêm os meios 

de comunicação de massa” (STROPPA, 2010, p. 78). Nesse contexto, Tatiana 

Stroppa afirma: 
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é evidente que a maneira mais adequada para que os meios de 
comunicação mantenham-se livres de uma atuação positiva do Estado 
reside exatamente no cumprimento da liberdade de informar com 
responsabilidade ética e não apenas com as prerrogativas de uma empresa 
privada que estabelece a sua agenda segundo os interesses econômicos 
dos seus financiadores (2010, p. 88, grifo da autora). 

 

A esse respeito, pode-se notar, desde logo, o disposto no Preâmbulo da 

Constituição da República Federativa do Brasil, o qual instituiu o regime 

democrático, que tem por finalidade o Estado Democrático, voltado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos. Para tanto, o Estado não pode deixar de 

atuar quando há afronta a outras proteções constitucionais e falta de 

responsabilidade ética. 

Segundo Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, “o Estado Liberal 

reconheceu a livre imprensa como um forte mecanismo de desenvolvimento e de 

progresso do indivíduo”. O Estado verdadeiramente social deve ir além e assegurar 

a livre informação sob uma ótica participativa e pluralista, objetivando o 

aperfeiçoamento da democracia, fundada no princípio da liberdade, igualdade e da 

dignidade da pessoa humana; “democracia que persegue a elevação do espírito 

humano por meio da educação e do fim da marginalização” (2003, p. 82). De acordo 

com José Afonso da Silva, a democracia: 

 

é um conceito histórico. Não sendo por si um valor-fim, mas meio e 
instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, 
que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, 
compreende-se que a historicidade destes a envolva na mesma medida, 
enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do envolver social, mantido 
sempre o princípio básico de que ela revela um regime político em que o 
poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é 
um mero conceito político abstrato e estático, mas é um processo de 
afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai 
conquistando no correr da história (2002, p. 125-126). 

 

Sobre esse ponto, Tatiana Stroppa assevera que: 

 

A análise da concepção e formação da opinião pública deixa patente a 
importância do direito de informação para a própria manutenção do regime 
democrático, haja vista que o povo precisa de informações para poder 
participar do processo político durante todo o tempo e não apenas quando 
chamado a votar ou mesmo a se manifestar em plebiscito ou referendos 
(2010, p. 128). 
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Sob esse prisma, a informação é imprescindível para a sociedade, diante da 

possibilidade de acesso a acontecimentos nacionais e mundiais, de forma rápida e 

atualizada, do conhecimento e avanços da ciência, enfim, possibilita a educação, 

cultura e dados relevantes para a formação de opinião e desenvolvimento humano. 

Por outro lado, constata-se a frustração na formação de opinião pública livre por 

meio das informações transmitidas pelos meios de comunicação de massa, 

conforme entende Tatiana Stroppa: 

 

Em primeiro lugar, porque a liberdade econômica refletiu nos meios de 
comunicação não para torná-los meios de circulação periódica das 
diferentes correntes de opiniões, mas para transformá-los em direito 
exclusivo dos seus proprietários, que nessa qualidade conferiam o púlpito 
apenas aos seus. Em segundo, e em conexão com o condicionamento dos 
meios de comunicação à propriedade privada, porque a informação foi 
transformada em mercadoria vendida para a obtenção de lucro e não para a 
promoção da dignidade da pessoa humana e do regime democrático (2010, 
p. 130). 

 

A liberdade de informar somente garante que o informador noticie o que ele 

quiser, no momento e da maneira como quiser. Por isso, os meios de comunicação 

têm o dever de informar. É direito do público, destinatário das informações, recebê-

las, principalmente, contendo dados verdadeiros, autênticos e completos, podendo 

selecioná-las de acordo com o interesse e desejo de cada um. Esta faculdade se dá 

porque está intimamente ligada à liberdade de consciência e de crença.  

(CARVALHO, 2003, p. 82 e 87). A esse respeito, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho 

de Carvalho explica: 

 

A faculdade de receber informação, da mesma forma, está entrelaçada com 
o direito à proibição de monopólio, estatuída no artigo 220, parágrafo 5º da 
Constituição brasileira, por meio do qual se tenta proteger a sociedade dos 
efeitos maléficos da versão única, embora a garantia da pluralidade da 
informação dependa mais da conjuntura econômica e do desenvolvimento 
do País do que do texto constitucional (2003, p. 88). 

 

Para a efetivação do regime democrático são necessárias pluralidades de 

fontes e de conteúdos das informações, a fim de que, a partir daí, possibilite a 

formação de opinião pública livre. Ao passo que há o direito de informar, há, 

também, a faculdade de informar. O titular da faculdade de informar é a coletividade 

que exerce por meio do conhecimento adquirido pelos meios de comunicação. “É 
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uma consequência natural da liberdade de pensamento”. Sabe-se que, muitas 

vezes, a imprensa utiliza a faculdade de informar de um aspecto negativo, ou seja, a 

faculdade de não informar, no momento em que seleciona o que vai divulgar. 

Entretanto, não há como impedir este acontecimento, pois, não se consegue 

comprovar quais fatos esta não quis publicar e quais não teve conhecimento 

(CARVALHO, 2003, p. 89). 

Assim, conforme afirma Tatiana Stroppa, “a efetivação da democracia envolve 

a capacitação do povo para o exercício do poder que lhe pertence, o que desde logo 

supõe o contato com as mais diversificadas informações por meio do pluralismo 

informativo”.  Esse pluralismo informativo deve existir para que as pessoas possam 

conviver com diferentes correntes de opinião, a fim de que construam pensamentos 

de forma livre, consolidando, dessa forma, o regime democrático (2010, p. 134). 

 

3.3 Limitações Constitucionais da Liberdade de Informação: Os Direitos 

à honra, à vida privada, à intimidade e à imagem. 

 

Os direitos fundamentais não são absolutos, mas limitáveis. É importante 

ressaltar que não são apenas os direitos elencados no subtítulo acima que limitam o 

exercício da liberdade de informação, mas, diante da delimitação desta pesquisa, foi 

preciso restringí-los, razão pela qual serão examinados apenas os direitos à honra, à 

vida privada, à intimidade e à imagem. De acordo com Tatiana Stroppa, esses 

direitos fundamentais estão consagrados na Constituição Federal de 1988, no inciso 

X, do artigo 5º e enquadrados nos direitos da personalidade, os quais são inerentes 

à própria pessoa e necessários para sua autoproteção, em seus aspectos físico, 

intelectual e moral (2010, p. 186). 

Segundo Carlos Alberto Bittar, o direito à honra é um “elemento de cunho 

moral e imprescindível à composição da personalidade”, sendo conferido igualmente 

a todos. “A honra acompanha a pessoa desde o nascimento, por toda a vida e 

mesmo depois da morte”, tamanha é sua extensão e efetividade. Dessa forma, 

referido autor explica: 

 

O reconhecimento do direito em tela prende-se à necessidade de defesa da 
reputação da pessoa (honra objetiva), compreendendo o bom nome e a 
fama de que desfruta no seio da coletividade, enfim, a estima que a cerca 
nos seus ambientes, familiar, profissional, comercial ou outro. Alcança 
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também o sentimento pessoal de estima, ou a consciência da própria 
dignidade (honra subjetiva), de que separamos, no entanto, os conceitos de 
dignidade e de decoro, que integram, em nosso entender, o direito ao 
respeito, ou seja, modalidade especial de direito da personalidade apartada 
do âmbito geral da honra (que, na doutrina, vem, em geral, contempla no 
mesmo conjunto) (BITTAR, 2015, p. 201). 

 

Nas lições do autor supracitado, “o bem jurídico protegido é a reputação, ou a 

consideração social a cada pessoa devida, a fim de permitir-se a paz na coletividade 

e a própria preservação da dignidade humana”. Este bem é atingido pela falsa 

atribuição de crime a alguém, incluindo calúnia, injúria ou difamação, prejudicando a 

imagem da pessoa perante a sociedade (BITTAR, 2015, p. 201-202). O mesmo 

autor, ainda, ensina: 

 

Conhecendo-se muito bem o potencial ofensivo da mente distorcida, da 
maldade, da inveja e da vontade de competição ou de vingança que, muitas 
vezes, mobilizam ânimos entre pessoas, é de todo importante considerar o 
quanto a proteção do direito à honra incide como elemento de consignação 
da conservação dos limites entre as esferas dos indivíduos. Assim, os 
prejuízos de uma imputação falsa, de um julgamento socialmente injusto, de 
uma calúnia, podem ser inúmeros, afetando relações pessoais de 
autoestima, relações sociais de reconhecimento, relações profissionais e 
estabilidade profissional, considerando-se os desgastes e prejuízos na 
circulação social, na vergonha e no desgaste de imagem. Assim, o direito 
não tolera nenhuma forma de uso abusivo das próprias razões, e muito 
menos o abuso de direito, para o que vale a regra da limitação da incidência 
da liberdade de um (liberdade de imprensa, liberdade de expressão, 
liberdade de crença) sobre a liberdade do outro, afetado, vítima, lesado 
(BITTAR, 2015, p. 202). 

 

A ofensa à honra de alguém repercute na atribuição valorativa da pessoa face 

à sociedade, refletindo na opinião pública e na sua imagem. Dessa forma, é 

importante destacar “o conflito potencial entre a proteção à honra dos acusados e a 

divulgação de fatos criminosos ou de procedimentos criminais, no momento de sua 

apuração ou posteriormente” (STROPPA, 2010, p. 190). Ocorrendo afronta a esse 

direito, resultando “lesões oriundas de agravos perpetrados nos meios de 

informação”, é garantido o direito de resposta proporcional à ofensa, da mesma 

forma que é assegurado o direito à indenização (BITTAR, 2015, p. 204). 

O direito à intimidade e à vida privada (matéria abordada no primeiro 

capítulo), segundo Carlos Alberto Bittar, possuem a finalidade de resguardar a 

privacidade em seus múltiplos aspectos: pessoais, familiares e negociais, os quais 

são afastados da curiosidade pública (2015, p. 172). Trata-se de direitos 

considerados negativos, ou seja, “expresso exatamente pela não exposição e não 
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intromissão a conhecimento de terceiro de elementos particulares da esfera 

reservada do titular” (BITTAR, 2015, p. 174). Nesse contexto, aduz Carlos Alberto 

Bittar: 

 

Em consonância com o arsenal jurídico de proteção a esse direito, são 
sancionáveis, dentre outras ações: indiscrições injustificadas; utilização 
abusiva na comunicação privada; divulgação abusiva na comunicação ao 
público; espionagem e relação de dados pessoais e de confidências e 
outras ações. Pode-se, em resumo, assinalar que os atentados possíveis 
consistem, ou na investigação abusiva da vida alheia, ou na divulgação 
indevida de informação sobre sua privacidade, com a utilização de formas e 
de meios os mais díspares e, atualmente, de alcance infinito (sistemas de 
televisão por satélite e outros) [...] (2015, p. 176). 

 

É possível verificar, dessa forma, que há limitação na atuação dos meios de 

informação, não podendo afrontar a vida íntima ou esfera privada da pessoa sem 

sua autorização, sendo, conforme afirma Carlos Alberto Bittar, “inatingível por ação 

arbitrária de terceiro”. Constata-se, entretanto, que este direito não é absoluto, como 

todos os outros assim não são, existe determinadas limitações, razão pela qual em 

certas ocasiões, a depender do caso, predominam interesses diversos da 

coletividade. Para isso, a fim de não prejudicar indevidamente a pessoa, é preciso 

verificar a real relevância para o conhecimento público (2015, p. 175). 

Esse direito é relativizado, em diversos momentos, quando há violação de 

domicílio; violação de correspondência; violação de comunicação telegráfica, rádio 

elétrica ou telefônica (interceptações telefônicas), dentre outros, sendo aceitáveis 

essas práticas desde que de forma legal, sem abusos, e realizadas por profissionais 

autorizados, com a finalidade de cumprir diligências (BITTAR, 2015, p. 175).  

Quanto à abrangência de proteção destes direitos, deve-se levar em 

consideração a distinção existente entre as pessoas públicas e as pessoas privadas, 

pois os fatos as afetam em diferentes graus. Relativamente às pessoas públicas, por 

conta das funções que ocupam, há interesse da coletividade em obter certos 

conhecimentos, portanto, “tonam-se centro de referência ou advertência para toda a 

sociedade. Então ao alcançar a mídia, tais pessoas perdem certas reservas da 

esfera privada, que os homens comuns mantêm” (STROPPA, 2010, p. 195). A título 

de exemplo, depreendem-se os ensinamentos de Tatiana Stroppa: 

 

Imagine-se o caso de publicação de notícia divulgando que um determinado 
político absolvido por insuficiência de provas, em um processo criminal que 
apurava o desvio de verbas públicas, fez uma viagem bastante custosa e de 
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forma alguma condizente com a remuneração que percebe. Esse exemplo 
demonstra a legitimidade da divulgação dos aspectos íntimos porque estes 
revelam transcendência pública ao informar ao povo a maneira como um 
dado representante seu está se comportando no exercício do cargo que lhe 
foi confiado. Contudo, a restrição admitida não significa que as pessoas 
“públicas” não ostentam referidos direitos (2010, p. 195). 

 

Nota-se, portanto, que as ditas pessoas públicas, por conta de sua função, 

possuem certas restrições aos direitos à intimidade e privacidade, as quais são 

aceitáveis por se tratarem de interesse público, mas isso não quer dizer, de forma 

alguma, que esse direito lhes foram afastados ou retirados. Na vida particular 

dessas pessoas, não se permite a intromissão de terceiros, ao menos que haja sua 

autorização. No tocante ao direito de imagem, pode-se dizer, de acordo com Carlos 

Alberto Bittar, que incide na conformação física da pessoa, compreendendo em 

conjunto de caracteres que a identifica no meio social. Segundo referido autor: 

 

O direito à imagem estende-se a todas as pessoas, mesmo famosas e 
conhecidas – e em especial quanto a estas -, que devem ter respeitados 
seus dotes físicos integralmente, ou em um ou em alguns de seus aspectos 
mais marcantes, que são, assim, protegidos, visto que comum no meio 
artístico, ou político, o destaque de algum elemento característico 
(lembrando-se das atrizes que se celebrizaram pelo busto, pelos quadris, 
pelas pernas e por outros componentes). Daí, em se tratando de atrizes e 
modelos, o atentado assume proporções maiores, em vista do alto poder 
atrativo de sua imagem, em face da pronta identificação com o seu público. 
Também os políticos e personalidades públicas se incluem nessa relação. 
Compreendem-se, ademais, em seu contexto, tanto pessoas vivas como 
mortas, uma vez que o direito não cessa com o falecimento, cabendo aos 
herdeiros promover a sua defesa, por direito próprio, como tem sido posto 
nas codificações e leis do presente século (BITTAR, 2015, p. 157-158). 

 

As pessoas que se destacam por conta de alguma característica significativa 

e a utilizam para fins comerciais, divulgação de produtos ou serviços, anúncios entre 

outras atividades que são disponibilizadas ao público, valem-se da disponibilidade 

do direito à imagem. Esta permite ao titular obtenção de proveito econômico, 

mediante contratos próprios. O contrato firmado entre os interessados é o de licença 

ou de concessão de uso, em que estão regulamentados todos os ajustes e 

finalidades da divulgação da imagem, inclusive a remuneração, formas de exposição 

e o prazo de veiculação. Caso, o uso extrapole os limites do contrato, o titular da 

imagem pode submeter às medidas judiciais (BITTAR, 2015, p. 154). 

É preciso destacar que o direito à honra não se confunde com o direito à 

imagem, pois, há situações em que o direito à imagem sofre violações e a honra 

permanece inabalada, e vice-versa (STROPPA, 2010, p. 191). Há casos em que a 
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ofensa ocorre quanto à fotografia da pessoa, quando, por exemplo, esta é divulgada 

ao público sem sua autorização, mas que para a finalidade a qual foi utilizada não 

afrontou a sua honra, apenas à imagem. Dessa forma, conforme ensina Nahalia 

Masson, “os meios de comunicação, (jornais, revistas, televisão, internet) não podem 

usurpar a imagem do indivíduo, utilizando-a sem o seu consentimento, ainda que 

para louvar ou enaltecer a pessoa” (2016, p. 219). Assim, de acordo com referida 

autora, protege-se a imagem e a honra da pessoa, de forma dissociada, sendo 

necessária sua autorização antes de utilizar sua imagem, mesmo que não haja 

ofensa à sua reputação. 

Nesse contexto, Luiz Alberto David Araújo Nunes Junior, explica que o direito 

à imagem possui duas variações, sendo que a primeira pode-se chamar de imagem-

retrato e a segunda de imagem-atributo. A primeira diz respeito à reprodução gráfica 

(retrato, desenho, fotografia, filmagem etc) da figura humana. A segunda considera-

se o direito à imagem característica do conjunto de atributos cultivados pelo 

indivíduo e reconhecidos pelo conjunto social (2001, p. 100-101). Há casos em que 

a pessoa não tem direito de buscar indenização por conta da publicação de sua 

imagem, como explica Tatiana Stroppa: 

 

No caso de fotografias feitas em lugares públicos com o único objetivo de 
ilustrar reportagens ou outros tipos de matérias jornalísticas, como carnaval, 
desfiles, acontecimentos desportivos, praias. Nesse caso, entende-se que 
as pessoas eventualmente fotografadas não terão o direito de se opor à 
divulgação sob a alegação de violação de sua imagem, haja vista figurarem 
como mera composição do cenário público ao qual se expuseram por 
vontade própria. Mesmo nos casos em que há a busca das multidões 
justamente para continuarem anônimas, nada poderão fazer, pois, nesses 
casos, ocorre a primazia do interesse geral da informação sobre os 
entretenimentos da grande massa. Todavia, se a pessoa demonstrar que 
estava sendo objeto de perseguição e que não fazia apenas parte do 
cenário, mas sim era o centro da fotografia ou filmagem, poderá se opor à 
divulgação, podendo-se falar na prevalência do direito à imagem (2010, p. 
197-198). 

 

Assim, em se tratando de fotos captadas em multidão, o seu uso é lícito, 

desde que inserida em um contexto amplo. Desse modo, deve ficar evidente que o 

propósito da foto foi o evento e não a identificação de certa pessoa. É notória a 

barreira que a liberdade de informação jornalística possui, ”porque a mera 

bisbilhotice e curiosidade não se enquadram no exercício constitucional do direito de 

informação jornalística” (STROPPA, 2010, p. 196). Tanto o direito à informação 

quanto os direitos da personalidade são fundamentais e protegidos em nosso 
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ordenamento jurídico. Portanto, equivale dizer que não há “prevalência apriorística” 

de um direito sobre outro, ambos devem ser “compatibilizados caso a caso, de 

acordo com a ponderação de interesses” (CARVALHO, 2003, p. 65). Assim, pode-se 

dizer que entre esses direitos há limitações que merecem respeito simultâneo.   
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4 COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS: INTIMIDADE 

VERSUS INFORMAÇÃO. 

 

Diante da colisão entre os direitos fundamentais: informação (da sociedade) e 

intimidade (do acusado), no que se refere à matéria criminal, qual direito deve 

prevalecer? Nesta etapa do trabalho, pretende-se demonstrar a influência da mídia 

na opinião pública, especialmente, sobre as pessoas que irão compor o Conselho de 

Sentença no Tribunal do Júri. Pessoas, na maior parte das vezes, leigas, que são 

selecionadas para representar a sociedade, sendo encarregadas de julgar pela 

condenação ou absolvição do acusado. A responsabilidade dessas pessoas, ou 

seja, dos jurados, é muito grande, uma vez que o resultado do julgamento depende 

do seu convencimento e da sua decisão em relação aos fatos. 

 

4.1 A Influência da Mídia na Sociedade 

 

Nas palavras de Marcus Alan Gomes: “A sociedade capitalista tende a 

transformar tudo em mercadoria. É da sua essência. Nela, a produção – e 

concentração – de riquezas depende da criação de artigos para consumo por um 

mercado cuja expansão esse mesmo alimenta”. O capital domina a tecnologia, os 

meios e a quantidade de produção e, até mesmo, a cultura (2015, p. 30). 

De acordo com Marilena Chauí, a indústria cultural se opera em quatro 

etapas. Primeiramente, a autora afirma que há separação dos bens culturais por seu 

suposto valor de marcado. Assim, por exemplo, “há obras ‘caras’ e ‘raras’, 

destinadas aos privilegiados que podem pagar por elas, formando uma elite cultural; 

e há obras ‘baratas’ e ‘comuns’, destinadas à massa”. Dessa forma, a indústria 

cultural não garante o mesmo direito de acesso a produtos culturais a todos, 

dividindo, desse modo, a sociedade, de um lado a elite “culta” e do outro a massa 

“inculta” (2015, p. 29). 

Na segunda etapa, Marilena Chauí esclarece que a indústria cultural ilude as 

pessoas, fazendo-as acreditar que todos têm acesso e igual liberdade à escolha dos 

bens culturais. Todavia, as empresas de divulgação cultural selecionam previamente 

o que será destinado ao consumo de cada grupo social. Como exemplo, têm-se os 

jornais e as revistas que, de acordo com o tipo do papel, a qualidade gráfica de 
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letras e imagens, a manchete destacada e o conteúdo publicado, definem o 

consumidor determinando o teor daquilo a que ele terá acesso e o tipo de 

informação que poderá receber, prevalecendo o interesse econômico e político que 

essas empresas querem atingir (2015, p. 29). 

Na terceira etapa, conforme ressalta Marilena Chauí, a indústria cultural 

idealiza pessoas “médias”, as quais têm conhecimentos “médios” e não possuem 

senso crítico para contestar e desenvolver pensamentos acerca de determinado 

assunto. Assim, proporciona informação que visa o conforto e comodidade dessas 

pessoas e não informação que as perturbem. A “média”, conforme pontua referida 

autora, “é o senso comum cristalizado, que a indústria cultural devolve com cara de 

coisa nova”. Portanto esta prefere seduzir e agradar os leitores, pois tem a finalidade 

de vender e obter lucros (2015, p. 29-30). 

Na quarta e última etapa, Marilena Chauí chama a atenção para o fato de a 

cultura ser objeto de diversão, lazer e distração. Essa prática não passa de 

estratégia utilizada pela indústria cultural para que as pessoas não observem o que 

está acontecendo no país. Segundo a autora, “massificar é, assim, banalizar a 

expressão artística e intelectual. Em lugar de difundir e divulgar a cultura, 

despertando interesse por ela, a indústria cultural realiza a vulgarização das artes e 

dos conhecimentos”, manipulando, dessa forma, grande parte da população 

(CHAUÍ, 2015, p. 30). 

Evidentemente, a publicidade é essencial para a movimentação da indústria 

cultural, pois “a mensagem publicitária convence as pessoas de que aquele perfume 

trará festas, alegria, mulheres e homens atraentes. Daí a razão pela qual na 

sociedade capitalista o consumo etiqueta o êxito em todos os ambientes da vida 

(familiar, profissional etc.)”, sem contar que o produto transforma o comportamento 

do consumidor por utilizar determinada marca reconhecida, “e então as pessoas 

passam a se relacionar em virtude do que consomem, e não de laços afetivos 

estabelecidos entre elas. Em uma sociedade orientada pelo fetiche, as mercadorias 

definem as relações humanas”. Infelizmente é assim que acontece na prática, as 

metas e estratégias utilizadas pela indústria cultural visam apenas a obtenção de 

lucros (GOMES, 2015, p. 36-37). Nesse sentido, Marcus Alan Gomes afirma: 

 

Os meios de comunicação de massa espalham mundo afora diversos 
modelos culturais – com seus tipos de organização familiar, seus hábitos, 
práticas religiosas, atividades profissionais, e, é claro, padrões de consumo 
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– alimentando nas pessoas sonhos e expectativas de uma vida diversa, 
tomadas como melhores do que as suas. Desse modo, desenvolve-se uma 
indústria cultural global que fabrica verdadeiros estilos de vida e os 
comercializa pelas lentes tecnológicas dos meios de comunicação de 
massa, como produtos paradigmáticos na busca de mais conforto, 
estabilidade material e sucesso (2015, p. 39-40). 

 

Dessa forma, o homem é impulsionado a consumir, muitas vezes sem 

necessidade, apenas levando-se em consideração a posição social e o que aquele 

produto representa para a sociedade, estabelecendo-se, assim, padrões de vida. 

Nesse sentido, é inegável a grande influência dos meios de comunicação na 

sociedade, uma vez que conduzem as pessoas às compras excessivas. Ainda, de 

acordo com Marcus Alan Gomes: 

 

A liberdade de expressão e de informação constitui um pressuposto político 
da democracia. A ideia de que o poder emana do povo e em nome dele é 
exercido por representantes legitimamente eleitos institui um sistema de 
delegação do poder político que reclama uma ininterrupta fiscalização, e 
que depende do livre fluxo de opiniões (2015, p. 65). 

 

A imprensa foi organizada, pelas revoluções liberais burguesas, para o fim de 

fiscalizar, vigiar e limitar o poder político. Entretanto, não se pode negar que há, 

muitas vezes, “uma perigosa aproximação da agência comunicacional com esse 

mesmo poder político” (GOMES, 2015, p. 66 e 68). A independência garantida à 

imprensa, conforme afirma Marcus Alan Gomes: 

 

é aquela que não flerta com o poder. Não negocia, não transige, não 
concede. Convive com ele, muitas vezes bem de perto, mas sempre com 
cautela, para não se corromper. A pergunta que deve ser feita é: onde está 
essa imprensa? Ao que parece, perdeu-se na comunicação de massa e 
tornou-se aliada do poder econômico (ou, não raras vezes, sua detentora). 
O mais grave de tudo isso é que, para exercer ou manipular o poder, os 
meios de comunicação transformam a sua matéria prima em moeda de 
troca. A informação, que deveria retratar a realidade, é apresentada ao 
público em embalagens atraentes, comerciais, que instigam o ilusório e o 
imaginário, mas que têm, obviamente, um custo. E então tudo passa a 
funcionar pela lógica manipuladora do consumo (2015, p. 70). 

 

A manipulação é um método utilizado pelos informadores, a qual tem o 

condão da persuasão e desenvolve o consentimento nas pessoas, direcionando-lhes 

opiniões prontas, convencendo-as, sem estabelecer o dever de pensar. Segundo 

Washington Luiz Testa Júnior, a imprensa não abre mão da sua liberdade, uma vez 
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que esta significa o poder e inerente a toda essa liberdade está a tentativa de 

controle ou de limitação democrática da informação jornalística (2010, p 84). 

Conforme Washington Luiz Testa Júnior expressa: 

 

O ideal libertário de outrora é usado, atualmente, não mais para liberar e 
sim para aprisionar o indivíduo aos interesses dos detentores do poder 
informacional. Esse poder trazido pela liberdade é desvirtuado de seu fim 
(informação), sendo usado como instrumento ideológico para a dominação 
social. Antigamente não havia informação, porque nem se tinha liberdade 
(censura), hoje mesmo sendo livre para informar acaba por deformar a 
realidade factual para direcionar a opinião que não é pública e sim 
publicada, portanto continua não havendo informação, mas agora não 
porque é censurada e sim manipulada (2010, p. 84). 

 

Nota-se, portanto, que a mídia sempre teve o poder da dominação, o que 

mudou foi, apenas, o rótulo, a roupagem, pois se antes era a censura, agora é a 

manipulação, ou seja, a distorção dos fatos. Esta prática atual serve para “desviar a 

atenção e encobrir a dominação social, a garantir somente que o informador noticie 

o que ele quiser, da maneira como quiser e no momento em que quiser veicular” 

(TESTA JÚNIOR, 2010, p. 85). Nas palavras de Luiz Gustavo Grandinetti Castanho 

de Carvalho: 

 
No passado, era o Estado impondo o silêncio aos órgãos da imprensa, a 
custa de processos monstruosos, violências físicas e todo o tipo de 
instrumentos de censura. Hoje, é uma imprensa poderosa a devassar 
intimidades e a formar a opinião pública, com o risco de conduzi-la, de 
influenciá-la para este ou aquele pensar (2003, p. 22). 

 

Nesse cenário, Nathalia Masson, ensina: 

 

a garantia de liberdade de comunicação social visa assegurar o direito de 
informar e exteriorizar as ideias e pensamentos para um número 
indeterminado de pessoas, por meio oral ou escrito, o que se faz através 
dos veículos de comunicação de massa, tais como os jornais, as revistas, 
as emissoras de TV e rádios. Não é a liberdade de imprensa, todavia, um 
direito absoluto, afinal deve ser exercido de forma plena e sem censura 
prévia, mas em harmonia com os direitos individuais consagrados na 
Constituição. Isso significa que informações que não representam qualquer 
relação com o interesse público ou social e firam a proteção constitucional à 
vida privada, intimidade e honra, não encontram respaldo constitucional 
(2016, p. 1272). 

 

Nesse contexto, de acordo com Alexandre de Moraes, “a proteção 

constitucional à informação é relativa, havendo a necessidade de distinguir as 

informações de fatos de interesse público, da vulneração de condutas íntimas e 
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pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser 

devassadas de forma vexatória ou humilhante” (2014, p. 868).  

Sabe-se que a mídia se utiliza da técnica de persuasão, sendo “a mais segura 

porque faz com que o dominado aceite a dominação como justa ou razoável, é dizer 

que o instrumento mais eficiente em termos de manutenção da dominação (poder), é 

o controle ideológico, pois envolve o consentimento do outro”. Isso quer dizer que a 

mídia, ao persuadir o telespectador, o faz acreditar que tudo é bom e legítimo, 

levando-o aderir àquela forma de pensar apresentada (publicada), exercendo dessa 

forma um dos exercícios de seu poder (TESTA JÚNIOR, 2010, p. 89). 

Sobre a manipulação, Marcus Alan Gomes, explica: 

 

O termo manipulação é proscrito entre os profissionais dos meios de 
comunicação. Costuma-se substituí-lo por deformação ou distorção, 
palavras revestidas de uma menor carga ética negativa. Ocorre que, do 
ponto de vista semântico, manipular a informação significa exatamente 
deformá-la ou distorcê-la de forma deliberada e consciente para negar a 
verdade, com fins desonestos ou injustos. O manipulador é, portanto, quem 
maneja situações para conseguir um resultado que lhe seja vantajoso, 
valendo-se, para tanto, de mecanismos fraudulentos e enganosos (2015, p. 
71, grifo do autor). 

 

Os meios de comunicação selecionam e controlam a informação que será 

transmitida à sua clientela, como bem entendem, assim sendo, diante desse poder, 

“o público tem acesso a uma realidade de segunda-mão, filtrada e construída pelos 

jornalistas, que dirigem a atenção das pessoas para assuntos específicos, e por 

razões que vão desde conveniências de mercado até interesses entre grupos de 

comunicação e o poder político ou econômico”, resultando, dessa forma, na 

manipulação midiática (GOMES, 2015, p. 63). Nesse contexto, Washington Luiz 

Testa Júnior afirma: 

 

O conteúdo de programação, em termos de comunicação social, em certa 
medida se amolda às preferências do público, espectador da informação. É 
regra basilar de mercado (capitalista), ou seja, “oferta e procura”. Se a 
procura for para o sensacionalismo das imagens (emoção) em detrimento 
da realidade dos fatos (razão), ou se se continuar ocioso para um pensar 
crítico e ávido para um assistir atomizado, ofertar-se-á o que se está a 
buscar (2010, p. 101). 

 

Percebe-se que, muitas vezes, a imprensa desempenha “funções do Poder 

Judiciário e do Ministério Público brasileiros, ante um denuncismo vazio (sem justa 

causa), julgando e condenando publicamente, tanto pessoas, como instituições 
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(inclusive as sub-rogadas neste poder funcional)”. É surpreendente a riqueza de 

detalhes que a imprensa se preocupa e se presta a fim de compor a cena a ser 

veiculada, adequando a notícia, o narrador, a imagem, o som e etc., de modo a 

persuadir, os que assistem. Estes acabam por acatar as informações, sem contestar 

ou duvidar, pelo contrário, a maioria acredita e defende aquilo que a imprensa 

veiculou (TESTA JÚNIOR, 2010, p. 96-97). 

Dessa forma, Tatiana Stroppa admite que tamanho é o poder dos meios de 

comunicação, pois: 

 

Embora eles apareçam atualmente, em geral, desvinculados de partidos 
políticos ou das ideologias por estes defendidas, existe ao menos uma 
afinidade ideológica com uma ou outra tendência, geralmente orientada 
pelos objetivos dos grupos que financiam a programação e que têm o intuito 
de promover apenas aqueles que apoiam a manutenção do sistema político 
e econômico que os investem na posição de donos da informação. Então o 
fato de aqueles que exercem as funções públicas terem ciência de que os 
seus atos estão sendo observados e chegarão ao conhecimento do público 
ocasiona um cuidado na condução da coisa pública, servindo para reduzir, 
ao menos em tese, a usurpação do poder, ponto esse que é positivo para o 
sistema democrático (2010, p. 131-132, grifo da autora). 

 

Aqueles que financiam a programação visam que as informações publicadas 

não contrariem seus propósitos e não lhes sejam desfavoráveis, conservando, 

assim, o apoio do público (STROPPA, 2010, p. 132). O autor Marcus Alan Gomes 

afirma que “o manipulador emprega expressões e esquemas mentais de grande 

poder sugestivo ao público” e cita a título de exemplo as questões que envolvem o 

consumo de drogas, chamando a atenção para o fato de que, nesse contexto, a 

mídia vale-se do vocábulo “narcotráfico”, cujo sentido: 

 

remete às drogas como um problema exclusivamente policial, de repressão 
ao crime organizado, e que anula todo o significado social da questão e de 
como se deve analisar o uso de entorpecentes no contexto das políticas de 
saúde pública. O assunto é sempre vinculado a termos cuja significação já 
foi previamente estabelecida no campo midiático, de forma unilateral e 
mediante exclusão de outros sentidos possíveis e razoáveis. Desse modo, o 
público é levado a pensar – e, de fato, acaba por assim fazer – que o tema 
drogas se restringe ao tráfico; que este representa uma ameaça 
perturbadora da segurança pública; que a solução para o problema é a 
declaração de guerra ao traficante, que, por sua vez, deve ser caçado pela 
polícia, pois é uma verdadeira chaga social. Assim, a escolha de uma 
palavra (narcotráfico), antecipadamente impregnada de um sentido 
estigmatizante, permite a imediata associação a outros vocábulos (tráfico, 
segurança pública, guerra, traficante) que reforçam a opinião 
sugestionadora. Esse processo dificulta, ao final, qualquer discussão 
realista na esfera a respeito da descriminalização do uso de drogas, ou, 
ainda, sobre a revisão das sanções cominadas ao tráfico de entorpecentes 
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para compatibilizá-las às exigências de proporcionalidade do sistema de 
penas (2015, p. 73-74, grifo do autor). 

 

É inegável que a manipulação da informação está presente em todos os 

segmentos de comunicação, todavia, principalmente e de forma mais acentuada na 

televisão, pois ela “associa imagens à linguagem oral, dando muitas vezes 

proeminência ao aspecto visual da notícia”, potencializando, dessa forma, a 

compreensão e a capacidade de convencimento do público que assiste (GOMES, 

2015, p. 76). “A dramatização da informação é o grande segredo do 

sensacionalismo”, pois, dependendo do tipo de notícia e o modo como é 

apresentada, provoca nas pessoas os mais variados sentimentos, tais como, 

emoção, alegria, tristeza, medo, compaixão, insegurança (GOMES, 2015, p. 84). A 

manipulação é a distorção da informação, seja por redução ou acréscimo de 

conteúdo, abarcando até mesmo a ocultação desta (STROPPA, 2010, p. 169). 

Como exemplo da utilização do artifício de manipulação e de fortes influências 

midiáticas, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho apresenta o último 

debate da eleição presidencial de 1990, feito pela Rede Globo. Comentou-se que 

essa rede de TV “teria editorado o último debate dos dois candidatos finalistas – 

Collor e Lula – de forma a exibir no Jornal Nacional os melhores momentos do 

primeiro e os piores do segundo, em uma síntese do que tinha sido o debate” (2003, 

p. 109). Assim, nota-se que a informação manipulada pode influenciar a opinião 

pública e até mesmo, comprometer o próprio regime democrático, uma vez que 

conduzem as pessoas a entendimentos construídos e não à livre convicção 

advindos de notícias verdadeiras e na íntegra (STROPPA, 2010, p.169). 

Nas palavras de Tatiana Stroppa, “o conceito de informação jornalística 

abarca o direito de veicular, pelos meios de comunicação de massa, notícias, e 

abrange também o respectivo direito de crítica jornalística” (2010, p. 161). A respeito 

da notícia, referida autora explica que “é a denominação dada ao relato de fatos e 

acontecimentos ocorridos em um determinado país ou no mundo, que, por 

ostentarem notoriedade social conforme o conjunto de referência próprio de cada 

comunidade, são noticiados pelos meios de comunicação de massa” (2010, p. 162). 

Esses acontecimentos, de acordo com a pretensão da Constituição Federal, devem 

ser aqueles que alcançam o interesse público e não os que dizem respeito às 

fofocas da vida alheia e, apenas, satisfazem a curiosidade do público. Essas últimas 
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não estão protegidas pela liberdade de informação jornalística. De acordo Tatiana 

Stroppa: 

 

Escolhido o fato que, nos termos expostos, será noticiado, a notícia, 
enquanto produto da técnica jornalística, deve ser inteligível e relatada de 
forma completa e integral, isto é, a divulgação deve compreender a devida 
contextualização dos fatos, a explicitação das circunstâncias em que foram 
gerados, sem omissões de dados que influenciam no entendimento, sob o 
risco de haver a deformação da percepção do receptor em razão de este 
não conseguir entender as causas que ocasionaram os acontecimentos 
relatados e muito menos refletir sobre as consequências que daí podem 
advir. Defende-se também a objetividade e a imparcialidade no trato e na 
transmissão da notícia. Aquela impondo a descrição dos fatos pelo 
informador como eles efetivamente aconteceram, isto é, a correlação entre 
a palavra e a realidade; esta impondo que a notícia seja divulgada sem 
defesa de um determinado ponto de vista em particular, ou seja, não 
permitindo que o conteúdo informado seja elaborado de forma tendenciosa 
ao favorecimento de alguém em detrimento de outrem, impondo, 
consequentemente, a nítida separação entre o que é notícia e o que é 
crítica, para que seja mantida a devida lisura no processo informativo (2010, 
p.166-167). 

 

Portanto, de acordo com Tatiana Stroppa, a liberdade de informação 

jornalística é composta, pela notícia e pela crítica. No tocante à crítica, ao contrário 

da notícia, é o exame valorativo de cada indivíduo, é o direito de opinião, o que cada 

um reflete sobre o fato noticiado. O crítico não está sujeito às ações civis ou 

criminais. O campo da crítica é mais amplo do que o da notícia, pois da crítica não 

se exige a veracidade ou demonstração de exatidão do ocorrido, tendo em vista que 

são juízos de valor e não comunicação de fatos e, portanto, estão relacionadas às 

ideias e às opiniões pessoais (2010, p. 178). 

Desse modo, a crítica pode ser considerada um avanço atingido no regime 

democrático, haja vista que, quando em confronto com a notícia, permite-se um 

pensamento mais amplo sobre o assunto, obtendo, assim, melhor interpretação e 

compreensão acerca do fato noticiado, permitindo-se, a partir daí, posicionamentos 

de forma lógica e construída (STROPPA, 2010, p. 178-179). Segundo Marcus Alan 

Gomes, na transmissão midiática, quando se veicula algum crime, “o discurso 

punitivista prevalece”. Dessa forma, sustenta: 

 

O conflito penal é transformado em espetáculo, não importa quem esteja 
envolvido – pessoas comuns, empresários, políticos, ou os estigmatizados 
de sempre pelas instâncias de controle social – e o que há de relevante no 
fato, pois muitas vezes há, torna-se secundário e acaba por ser banalizado 
pelas caricaturas criadas midiaticamente. Inimigos são eleitos e vítimas são 
purificadas, instigando na sociedade emoções que vão do medo e da 
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insegurança ate os sentimentos como ódio e a vingança, que aumentam as 
expectativas sociais de repressão (GOMES, 2015, p. 57). 

 

Verifica-se, portanto, o trabalho pensado dos meios de comunicação com o 

intuito de obter apenas lucro. Para tanto, escondem fatos importantes ou os 

transformam em entretenimento, evitando desagradar a população. “E é nesse 

contexto que a delinquência vem sendo transformada em mercadoria midiática, um 

produto barato que tem consumidor certo: a massa” (GOMES, 2015, p. 57). 

Percebe-se, portanto, a inversão dos valores, “de modo que a forma passa a ser 

mais importante do que o conteúdo; o externo, mais relevante do que o interno; o 

superficial, mais visível do que a essência. Inevitável, portanto, que a haja um 

empobrecimento vertiginoso do pensar, das ideias, da reflexão sobre as verdades 

humanas”. Assim, diante da influência da mídia sobre determinados assuntos, as 

pessoas são impedidas de raciocinarem de forma independente, realizarem suas 

próprias escolhas e tirarem suas próprias conclusões (GOMES, 2015, p. 55). Nas 

palavras de Marcus Alan Gomes: 

 

A linguagem midiática contribui para alimentar uma sensação genérica de 
insegurança. Sempre emotiva e associada a imagens que provocam 
sentimentos de repulsa pelo criminoso ou mero suspeito, descrevem o 
crime como uma ameaça que está nas ruas, e que pode bater à porta da 
casa de qualquer um, a qualquer instante. Algumas expressões de 
qualificação - bandidos, assassinos, corruptos – acentuam os estereótipos 
da dicotomia bem x mal, e acarretam no público uma natural identificação 
com a vítima, multiplicando ainda uma falsa percepção de vulnerabilidade e 
uma estigmatizante identificação dos perigosos (2015, p. 104, grifo do 
autor). 

 

É claro que “os meios de comunicação não são os únicos responsáveis pelo 

imaginário coletivo da insegurança em relação ao crime”. Em diversos ambientes os 

perigos são lembrados, - na igreja, no trabalho, na escola etc. -, porém não se pode 

negar que a mídia exerce forte influência “ao criar o medo, em alguns casos, ou 

simplesmente reforçá-lo, em outros” (GOMES, 2015, p. 109). Algumas expressões 

como “garantias fundamentais, direitos humanos, Estado democrático de direito, 

direito de defesa, direito ao silêncio etc. ganham a antipatia popular ao serem 

interpretados como um embaraço às medidas repressivas, vergonhosos 

mecanismos legais de proteção dos criminosos” (GOMES, 2015, p. 103). Nesse 

sentido, o mesmo autor enfatiza: 
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O trabalho da polícia se resume em “prender” criminosos, e aos tribunais 
não resta outra alternativa aceitável a não ser a condenação dos réus. 
Absolvições costumam ser recebidas com desconfiança e interpretadas 
como fruto de interferências indevidas no curso do processo, deficiências da 
lei ou mesmo tráfico de influência. O Ministério Público é sempre 
apresentado como o acusador implacável, que não tergiversa diante da 
delinquência, “doa a quem doer”. O defensor é tratado como um incômodo 
obstáculo à aplicação da justiça punitiva, e cujas palavras nunca são 
consideradas sinceras. Sua figura é, não raramente, associada ao próprio 
suspeito, pelo que passa a ser visto como uma espécie de cúmplice do 
criminoso, que ganha dinheiro para evitar a prisão e a condenação de 
pessoas perigosas (GOMES, 2015, p. 115-116). 

 

Dessa forma, a sociedade apresenta a seguinte visão quanto ao crime: a 

vítima é tratada como a parte inocente, que sofre por culpa do réu, e este é 

considerado como criminoso, bandido, sem caráter que merece ser preso e, 

somente assim a justiça será alcançada. Essa visão é mais potencializada e 

dramatizada quando há a participação da mídia sensacionalista, a qual, diante do 

interesse e da revolta da população no tocante ao crime, idealiza ainda mais esta 

prática, com o objetivo de produzir ao público sentimento equivalente e prender sua 

atenção (GOMES, 2015, p. 123). Conforme ensina Marcus Alan Gomes: 

 

A falta de uma política criminal dialética, orientada por critérios racionais de 
controle social que definam alternativas de resposta ao crime mais 
equilibradas do que mero castigo, gera duas consequências corrosivas ao 
Estado democrático de direito: 1) o espaço deixado pela ausência de uma 
política criminal crítica e fundada na razão é rapidamente ocupado pelo 
discurso repressivo – como todo discurso, repleto de retórica e eloquência, 
mas nada além disso – insuflado pelos maniqueísmos do sistema punitivo 
que logo são patrocinados por agências criminalizadoras, sendo a mídia 
uma das mais atuantes e eficazes; 2) o surgimento de um ciclo punitivo 
interminável, que se expande a cada dia, pois sem políticas públicas que 
promovam a prevenção efetiva de delitos, a única resposta aparentemente 
conhecida – a repressiva – tende a ser empregada com mais frequência e 
intensidade (2015, p. 129). 

 

Nota-se, portanto, que não é possível uma relação harmoniosa entre a mídia, 

que comercializa as informações e trabalha com a emoção do público pela 

dramatização do crime, com a política criminal, que respeita os direitos fundamentais 

de todas as pessoas, inclusive do acusado, buscando minimizar os efeitos tachados 

pelo sistema penal (GOMES, 2015, p. 132). 
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4.2 Princípio da Proporcionalidade e a Técnica da Ponderação 

 

Antes de discorrer acerca da solução dos conflitos entre os direitos 

fundamentais, é preciso, primeiramente, atentar para o fato de existirem dois tipos 

de conflitos entre normas jurídicas em sentido amplo: “um entre regras e outro entre 

princípios” (STROPPA, 2010, p. 198). As regras são as normas positivadas no 

ordenamento jurídico, aquelas escritas, que preveem situações e regulam as 

condutas humanas. De acordo com Tatiana Stroppa: 

 

para solucionar as hipóteses de conflitos entre regras, há a utilização de 
três critérios tradicionais, que, contudo, não são aptos para orientar o 
intérprete nos casos de conflitos entre princípios: o cronológico, segundo o 
qual lei posterior derroga a anterior; o hierárquico, pelo qual a lei superior 
derroga a inferior; e o da especialidade, em que a lei especial derroga a lei 
geral, não demandando ao aplicador do diretor nenhum juízo valorativo 
(2010, p. 199, grifo da autora). 

 

Os princípios, por sua vez, são diferentes. A solução da colisão entre esses 

não é “resolvida mediante a supressão de um frente ao outro, mas pela cedência de 

um perante o outro” (STROPPA, 2010, p. 199). Os princípios, nas palavras de David 

Araújo Nunes Junior, “são regras-mestras dentro do sistema positivo. Devem ser 

identificados dentro da Constituição de cada Estado as estruturas básicas, os 

fundamentos e os alicerces desse sistema” (2001, p. 61). Pode-se dizer que são 

expressões de valores, fundamentos e bases para a criação das regras positivadas 

no sistema jurídico. 

Dessa forma, ao deparar-se com colisão entre princípios, conforme 

demonstrado, não há possibilidade de aplicação dos mesmos critérios utilizados em 

casos de conflitos entre regras. A solução é encontrada “a partir da aferição do peso 

ou da importância de cada princípio frente ao caso concreto apresentado, fazendo-

se concessões recíprocas de modo a se chegar à decisão acerca de qual 

prevalecerá naquela hipótese determinada” (STROPPA, 2010, p. 200).  

De acordo com Tatiana Stroppa, os direitos fundamentais “ostentam as 

características de princípios” (2010, p. 51) e, portanto, quando houver colisão entre 

tais direitos, deve-se recorrer aos mesmos critérios que se busca para a solução dos 

conflitos entre os princípios, ou seja, é dever do “intérprete ponderar os direitos 

envolvidos, de forma que a solução seja a mais apta possível a conferir-lhes o 

máximo de aplicação e o mínimo indispensável de prejuízo, optando-se pela 
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prevalência de um sobre o outro e nunca pelo sacrifício de um por outro”. Nessa 

medida, busca-se a harmonização e a melhor aplicação dos direitos envolvidos, uma 

vez que, mesmo colidentes, não se anulam (STROPPA, 2010, p. 200). 

Nessa mesma linha de raciocínio, Ingo Wolfgang Sarlet explica: 

 

No que diz com o seu campo de aplicação mais frequente, o princípio da 
concordância prática ou da harmonização pontifica no âmbito da teoria dos 
direitos fundamentais, tanto no que se refere à colisão entre direitos 
fundamentais, quanto na colisão entre estes e outros bens jurídicos 
constitucionalmente tutelados. A constituição não estabelece critérios para a 
harmonização, já que se arranca do pressuposto de que inexiste hierarquia 
entre as normas constitucionais, de tal sorte que, na sua realização, a 
noção de concordância prática (harmonização) não se concretiza senão 
mediante avaliações mais ou menos subjetivas do intérprete quando do ato 
da interpretação e aplicação.  Este princípio não deve ser aplicado 
isoladamente, mas socorrer-se dos demais princípios instrumentais e 
materiais de aplicação da constituição, pois impõe uma necessária e 
saudável coordenação e harmonização dos bens jurídicos constitucionais 
em conflito, evitando-se o perecimento de uns para satisfazer outros, isto é, 
o princípio da concordância prática impõe o estabelecimento de limites e 
condicionamentos recíprocos in concreto (2015, p. 345, grifo do autor). 

 

Portanto, a fim de se obter um resultado coerente e racional diante do conflito 

entre princípios, é necessária a técnica da ponderação dos bens juridicamente 

protegidos que colidem entre si. Assim, almejando a aplicação mais adequada ao 

caso concreto, o intérprete não poderá deixar de se valer do princípio da 

proporcionalidade. “Princípio esse que é passível de divisão em três subprincípios: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito” (STROPPA, 2010, 

p. 202, grifo da autora). Suzana de Toledo Barros assim os explica: 

 

compreende-se que: a) a adequação implica que o meio escolhido seja apto 
para atingir o fim buscado; b) a necessidade fixa que “a medida restritiva 
seja indispensável para a conservação do próprio ou de outro direito 
fundamental e que não possa ser substituída por outra igualmente eficaz, 
mas menos gravosa”; c) a proporcionalidade em sentido estrito implica que 
no juízo para se determinar a precedência de um bem ou interesse sobre o 
outro, devem-se sopesar as vantagens e desvantagens da escolha, no 
sentido de que as vantagens superem as desvantagens à luz dos valores 
constitucionais. Ao cabo dessas considerações, convém notar que o 
princípio da proporcionalidade é verdadeiro vetor, tendo utilização 
imprescindível para a solução dos conflitos advindos do exercício 
concorrente de direitos fundamentais por diferentes titulares, uma vez que 
os seus três subprincípios dirigem o processo de busca do julgador pela 
melhor solução possível para o caso concreto. Decisão essa que há de ser 
devidamente motivada para que possa passar pela avaliação crítica, não 
apenas das partes do processo (controle endoprocessual), como também 
da sociedade em geral (controle extraprocessual), a partir dos valores 
sociais vigentes em cada momento (BARROS apud STROPPA, 2010, p. 
203). 
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Dessa forma, nota-se a essencialidade dos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade na solução dos conflitos, haja vista que estes “guardam uma forte 

relação com as noções de justiça, equidade, isonomia, moderação e prudência, 

além de traduzirem a ideia de que o Estado de Direito é o Estado do não arbítrio”, 

possuindo limites em suas intervenções (SARLET, 2015, p. 349).  

 

4.3 Princípio da Presunção de Inocência 

 

O que se pretende demonstrar neste estudo é a influência da mídia no 

processo penal no que tange ao tribunal do júri, à luz das regras do julgamento do 

acusado em primeira instância, ou seja, em sua fase inicial, no momento da 

descoberta do crime e do suposto acusado, com as devidas investigações. Dessa 

forma, pode-se dizer que “a Mídia se interessa mais pela investigação que ocorre 

nos autos do inquérito policial do que pelo lento e demorado trâmite que o processo 

penal necessariamente requer para a prolação de uma decisão final justa para o 

caso concreto” (ANDRADE, 2008, p. 10).  

A Constituição brasileira consagrou a presunção de inocência em seu art. 5º, 

inciso LVII, estabelecendo que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória”. Portanto, o indivíduo é, 

constitucionalmente, presumido inocente. Assim sendo, antes de considerar que 

alguém é culpado pela prática de algum crime, as provas devem ser suficientes, 

evidenciando tal culpa, caso contrário, esta hipótese (culpa) é excluída. O atual 

sistema jurídico é assim, há que se respeitar o princípio do devido processo legal, 

afastando, desse modo, o Estado absoluto e o exercício de livre arbítrio. De acordo 

com Guilherme de Souza Nucci: 

 

Conhecido, igualmente, como princípio do estado de inocência (ou da não 
culpabilidade), significa que todo acusado é presumido inocente, até que 
seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. 
Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. Tem por objetivo 
garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acusação e não à 
defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, 
razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável ao Estado-
acusação evidenciar, com provas suficientes, ao Estado-juiz, a culpa do réu. 
Por outro lado, confirma a excepcionalidade e a necessidade das medidas 
cautelares de prisão, já que indivíduos inocentes somente podem ser 
levados ao cárcere quando realmente for útil à instrução e à ordem pública. 
A partir disso, deve-se evitar a vulgarização das prisões provisórias, pois 
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muitas delas terminam por representar uma nítida – e indevida – 
antecipação de pena, lesando a presunção de inocência. (2015, p. 73). 

 

Assim, as prisões cautelares são de caráter excepcional. A regra que deve 

ser seguida deve respeito ao princípio do devido processo legal. Nesse mesmo 

sentido, Alexandre de Moraes explica: 

 

A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando a 
presunção de inocência, um dos princípios basilares do Estado de Direito 
como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal. 
Dessa forma, há a necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do 
indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de 
voltarmos ao total arbítrio estatal, permitindo-se o odioso afastamento de 
direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o devido 
processo legal e a decisão definitiva do órgão competente (2014, p. 123). 

 

Conforme Fernando Brandini Barbagalo, no Estado democrático de direito, o 

direito penal deve ser usado como última ratio, ou seja, deve ser aplicado somente 

como último recurso, ante a gravidade das sanções previstas, “necessitando ainda 

de um processo judicial penal para verificação e comprovação da conduta 

incriminada e de todas as suas circunstâncias, para, quando necessário e 

justificado, sejam aplicadas as apenações jurídicas sancionatórias”. Assim, o direito 

penal “funciona como limite ao poder de intervenção do Estado e como meio jurídico 

de combate à criminalidade, protegendo, portanto, o indivíduo de uma repressão 

desmesurada do Estado, enquanto protege, igualmente, a sociedade e os seus 

membros dos abusos dos demais indivíduos”. O direito penal regula e controla as 

atitudes da sociedade, a fim de que se evitem determinados comportamentos vistos 

como indesejáveis (2015, p. 21).  

Ainda, de acordo com Fernando Brandini Barbagalo, “alguns doutrinadores 

entendem que foi adotada a presunção de inocência, mas para outros, o postulado 

acolhido pela Carta constitucional brasileira foi da não culpabilidade” (2015, p. 57). 

Para Gustavo Henrique Badaró: 

 

Não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e presunção de 
não culpabilidade. As expressões ‘inocente’ e ‘não culpável’ constituem 
somente variantes semânticas de um idêntico conteúdo. É inútil e 
contraproducente a tentativa de apartar ambas as ideias, se é que isso é 
possível, devendo ser reconhecida a equivalência de tais fórmulas. Procurar 
distingui-las é uma tentativa inútil do ponto de vista processual. Buscar tal 
diferenciação apenas serve para demonstrar posturas reacionárias e um 
esforço vão de retorno a um processo penal voltado exclusivamente para 
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defesa social, que não pode ser admitido em um Estado Democrático de 
Direito (BADARÓ apud BARBAGALO, 2015, p. 58). 

 

O princípio da presunção de inocência, além de possuir outra denominação 

de igual sentido, princípio da não culpabilidade, ainda pode ser considerado como 

estado de inocência. Assim, Maurício Zanoide Moraes, citado por Fernando Brandini 

Barbagalo, observa: 

 

Ao não se demonstrar a culpa do imputado ao final da persecução deve ser 
declarado que ele ‘continua’ inocente. Já era inocente antes da persecução, 
permaneceu assim durante todo o seu curso e, ao final, se não condenado, 
é declarado que ele continua inocente (como sempre foi). É nesse ponto 
que se compreende por que se deve dizer que há um ‘estado de inocência’ 
que acompanha o cidadão desde o seu nascimento até que se declare sua 
culpa, após um devido processo legal, por meio de provas lícitas, 
incriminadoras e suficientes (MORAES apud BARBAGALO, 2015, p. 66). 

 

Assim, não há dúvidas de que o princípio da presunção de inocência tem 

caráter relativo e, obviamente, admite-se prova em contrário. Apesar da liberdade de 

manifestação do pensamento e o princípio da publicidade dos atos processuais 

serem garantidos constitucionalmente, proibindo-se ainda, qualquer tipo de censura, 

é imprescindível que haja harmonização com as garantias individuais, também 

previstas constitucionalmente, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem das pessoas, bem como respeito ao devido processo legal e ao 

princípio da presunção de inocência (BARBAGALO, 2015, p. 85-86). 

Nota-se que a afronta ao princípio da presunção de inocência é ainda mais 

explícita quando o fato envolve crimes dolosos contra a vida, os quais serão 

julgados pelo Tribunal do Júri, constituído por pessoas da sociedade e que podem 

sofrer influências das notícias tendenciosas publicadas pela mídia (BARBAGALO, 

2015, p. 87). A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece: “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”. A soberania dos 

veredictos significa que a decisão dos jurados em consonância com o que foi 

exposto pelas partes é imutável, “nenhum outro órgão poderá reformar ou modificar 

o que os jurados decidiram. O Tribunal de Justiça não modifica nem reforma a 

decisão dos jurados, apenas cassa (anula) para que outra decisão possa ser 
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proferida pelo próprio júri, embora outros jurados (cf. art. 593, III, d, e § 3º, do 

CPP)” (RANGEL, 2015, p. 631, grifo do autor).  

No tocante à competência para o julgamento pelo tribunal do júri, a 

Constituição Federal a restringiu aos crimes dolosos contra a vida, os quais estão 

elencados do artigo 121 até o 127, do Código Penal, a saber: o homicídio; o 

induzimento, a instigação ou o auxílio a suicídio; o infanticídio e o aborto. “outras 

infrações, ainda que contenham a morte a título doloso, como o latrocínio ou a 

extorsão mediante sequestro seguido de morte, não são crimes dolosos contra a 

vida para os fins da competência do júri”. Embora a Constituição Federal não tenha 

mencionado, na competência do tribunal do júri, a figura da tentativa nem dos crimes 

conexos, compreende-se o julgamento desses, no referido procedimento especial 

(GREGO FILHO, 2012, p. 441).  

Na pronúncia, “decisão que reconheceu a admissibilidade da acusação feita 

pelo Ministério Público” por meio da denúncia, determinando que o réu seja julgado 

em plenário do tribunal do júri, perante os jurados, nesta etapa, “segundo doutrina 

tradicional”, vigora o princípio do in dúbio pro societate, ou seja, diante da dúvida, 

mas com indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, o juiz deve decidir 

em favor da sociedade, pronunciando o réu para que seja julgado pelo Conselho de 

Sentença (RANGEL, 2015, p. 648). O artigo 436, parágrafo primeiro, do Código de 

Processo Penal, dispõe: 

 

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 
cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. § 1.º Nenhum 
cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 
em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou 
econômica, origem ou grau de instrução. 

 

Assim, vale destacar que no júri, o bem que está sendo analisado é a vida. A 

questão é que uma pessoa com dezoito anos de idade, muitas vezes, não tem 

maturidade suficiente para compreender o contexto que existe por trás do crime a 

ser julgado, podendo, dessa forma, comprometer a base de sua apreciação do fato, 

considerando apenas o lado emocional, afastando o lado racional (RANGEL, 2015, 

p. 641).  

Há inúmeros exemplos de casos práticos que poderiam ser utilizados para 

demonstrar o exagero da mídia no que se refere ao assunto crime, entre eles, 

merece destaque, pois evidencia a influência midiática, o caso do casal Nardoni, 
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Alexandre Alves Nardoni e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá. Este fato “ocupou a 

principal atenção dos órgãos da mídia ao longo do primeiro semestre de 2008, de 

modo unânime, neurótico e até mesmo massacrante” (ANDRADE, 2008, p. 7). 

Cumpre ressaltar que este trabalho tem o intuito de, apenas, apresentar uma 

exposição do caso Nardoni, não havendo intenção de seguir a linha da defesa ou, 

ainda, da acusatória, uma vez que o propósito principal desse estudo consiste em 

demonstrar que a mídia pode influenciar nas decisões dos jurados no Tribunal do 

Júri.  

O casal, Alexandre Alves Nardoni e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, foi 

acusado de matar Isabella Oliveira Nardoni, de apenas cinco anos de idade, filha de 

Alexandre, sendo Anna Carolina, a madrasta, no dia 29 de março de 2008, por volta 

das 23 horas 49 minutos, conforme consta na denúncia, a qual foi presidida pelo 

Promotor de Justiça Francisco J. T. Cembranelli, no dia 07 de maio de 2008. De 

acordo com o relatado em sentença judicial proferida no dia 27 de março de 2010, 

pelo Juiz de Direito Maurício Fossen, no que se refere à denúncia, o casal: 

 

agindo em concurso e com identidade de propósitos, teriam praticado crime 
de homicídio triplamente qualificado pelo meio cruel (asfixia mecânica e 
sofrimento intenso), utilização de recurso que impossibilitou a defesa da 
ofendida (surpresa na esganadura e lançamento inconsciente pela janela) e 
com o objetivo de ocultar crime anteriormente cometido (esganadura e 
ferimentos praticados anteriormente contra a mesma vítima) contra a 
menina ISABELLA OLIVEIRA NARDONI. Aponta a denúncia também que 
os acusados, após a prática do crime de homicídio referido acima, teriam 
incorrido também no delito de fraude processual, ao alterarem o local do 
crime com o objetivo de inovarem artificiosamente o estado do lugar e dos 
objetos ali existentes, com a finalidade de induzir a erro o juiz e os peritos e, 
com isso, produzir efeito em processo penal que viria a ser iniciado 
(FOSSEN, In: processo nº 274/2008, 2010, p. 1). 

 

Consta, ainda, na denúncia, que após a prática destes atos, estando a criança 

desfalecida, no entanto, com vida, seu pai atirou-a pela janela do edifício, de 

aproximadamente vinte metros de altura. Foi lhe prestado socorro por uma unidade 

do resgate, mas, os ferimentos decorrentes da queda juntamente com os atos 

anteriormente praticados, causaram a morte de Isabella. Conforme apontado na 

sentença, após o regular processamento do feito, os réus foram pronunciados, nos 

termos da denúncia, sendo os autos remetidos a julgamento ao Tribunal do Júri. Por 

conta disso, os réus foram submetidos a julgamento perante o Egrégio 2º Tribunal 

do Júri, por meio do conselho de sentença. Após a apuração da votação, resultou o 
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reconhecimento da prática do crime pelo casal, considerado, então, culpado pelos 

jurados. Ato contínuo, o juiz passou a decidir sobre a pena a ser imposta, 

individualmente, a cada um dos acusados pela prática do crime. 

Diante da gravidade do crime, os réus, antes mesmo da prolação da sentença 

condenatória, já se encontravam privados de suas liberdades, cumprindo prisão 

preventiva, sendo esta mantida pelo Juiz do Tribunal do Júri para garantia da ordem 

pública, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade da sentença.  

Na época dos fatos, tanto na fase investigativa quanto na fase processual a 

mídia teve forte atuação no que diz respeito à transmissão repetitiva, causando 

indignação às pessoas e expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional, por 

se tratar de um delito grave, ensejando, dessa forma, influência à opinião pública 

sobre o caso, no sentido de que o casal era verdadeiro culpado pela morte da 

vítima. Assim, houve prejuízo para a defesa dos réus, pois os julgadores do caso 

eram membros da sociedade e, provavelmente, foram sensibilizados pelas notícias 

sensacionalistas. Nesse sentido, consta na sentença: 

 

pelo fato de envolver membros de uma mesma família de boa condição 
social, tal situação teria gerado revolta à população não apenas desta 
Capital, mas de todo o país, que envolveu diversas manifestações coletivas, 
como fartamente divulgado pela mídia, além de ter exigido também um 
enorme esquema de segurança e contenção por parte da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo na frente das dependências deste Fórum Regional de 
Santana durante estes cinco dias de realização do presente julgamento, 
tamanho o número de populares e profissionais de imprensa que para cá 
acorreram, daí porque a manutenção de suas custódias cautelares se 
mostra necessária para a preservação da credibilidade e da respeitabilidade 
do Poder Judiciário, as quais ficariam extremamente abaladas caso, agora, 
quando já existe decisão formal condenando os acusados pela prática deste 
crime, conceder-lhes o benefício de liberdade provisória, uma vez que 
permaneceram encarcerados durante toda a fase de instrução (FOSSEN, 
In: processo nº 274/2008, 2010, p. 10-11). 

 

Nota-se que, nas fases investigativa e processual, isto é, ainda no colhimento 

das provas, em que não é possível afirmar, de forma correta e verídica, o que 

causou a morte e quem foi responsável pelo crime, nestes momentos, a mídia já 

divulgava e condenava antecipadamente o casal Nardoni, desrespeitando os 

princípios do devido processo legal e da presunção de inocência dos acusados. “O 

principal problema é que jornalista não é juiz, cidadão comum não é perito e nem 

polícia” (ANDRADE, 2008, p. 8). Infelizmente, vê-se muito essa atuação atípica de 

jornalistas, cidadãos comuns, apresentadores de programa e radialistas. 
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 É certo que os artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, permitem 

que seja decretada a prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou 

do processo penal, a qual pode ser feita pelo juiz, de ofício, se no curso da ação 

penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou 

por representação da autoridade policial, desde que seja utilizada para fins de 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria, dentre outras possibilidades que 

possam ser aplicadas.  

Com a finalidade de evidenciar o poder de influência da mídia no Tribunal do 

Júri, faz-se necessário apresentar alguns trechos e apontamentos a respeito do 

recurso especial promovido pelos defensores do casal Nardoni, diante da afronta às 

normas infraconstitucionais verificada no julgamento, não sendo conduzido segundo 

os critérios da lei, conforme é alegado. No recurso, afirmaram que muitas diligências 

foram indeferidas, outras não foram cumpridas, mesmo a defesa tendo protestado a 

tempo e houve negativa de outras, embora presente o requisito da tempestividade, 

como por exemplo a juntada de documentos importantes para a defesa em plenário. 

Desde que assumiram o caso, os advogados dos acusados já sabiam que não seria 

uma tarefa fácil e tinham consciência das dificuldades que enfrentariam, diante do 

prejulgamento do caso pela autoridade policial, que acreditou ter resolvido o caso já 

no primeiro dia de investigação e todo o restante consistiu em mera prática com o 

intuito de justificar a “certeza” da autoria e materialidade. Segundo os recorrentes: 

 

Infelizmente a imprensa transformou o crime num espetáculo interativo 
para, logo em seguida, cobrar do Poder Judiciário a solução em tempo real, 
com gran finale, numa volta instintiva à ideia de retribuição, como se a 
decisão do juiz para o caso concreto tivesse a função, ou mesmo o efeito, 
de vingar a sociedade e de apagar o crime. Foi exatamente o que se deu 
nesse caso, conforme ao final veremos (RECURSO ESPECIAL, ref.: 
Apelação Criminal nº 990.10.251309-2, 2011, p. 5, grifo no original). 

 

Dessa forma, leva-se à falsa ideia de que a justiça criminal confunde-se com 

a segurança pública. Essa é uma das ideias exploradas pela mídia opressora, 

julgando antecipadamente os fatos não constituídos de provas concretas, deixando 

na sociedade a ansiedade por respostas punitivas imediatas e rigorosas. Nesse 

contexto, a respeito das provas, consta no recurso especial: 
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As provas produzidas em julgamento refletiram o que se apurou na 
instrução processual e na investigação: a tragédia que vitimou a pequena 
Isabella, infelizmente, não teve sua autoria comprovada. Em face dos 
recorrentes, injustamente apontados como autores dos fatos, não foi 
demonstrado um único elemento de prova que indicasse serem os 
responsáveis por essa barbárie. Animados ou intimidados pela atuação 
da imprensa, a qual desde o dia da tragédia já havia dado o seu “veredicto” 
sobre os fatos, os jurados, por sua votação, conferiram à completa ausência 
de provas existente nos autos sobre a autoria do delito o indevido poder de 
autorizar a condenação dos recorrentes (RECURSO ESPECIAL, ref.: 
Apelação Criminal nº 990.10.251309-2, 2011, p. 8, grifo no original). 

 

Diante disso, não há dúvidas que os jurados, assim como as pessoas que 

assistiram ao julgamento (que é público) já consideravam mentalmente que o 

resultado seria a condenação dos acusados, ante o “bom trabalho” realizado pela 

imprensa, que “bombardeou” a sociedade com informações sobre o caso. Conforme 

é destacado no recurso, “a notoriedade e o peso que a imprensa conferiu ao ‘Caso 

Isabella’, como ficou conhecido, são de expressões e intensidades talvez jamais 

presenciadas nesse país em um julgamento criminal”. Menciona-se, na mesma 

peça, que o Promotor de Justiça, Doutor Francisco Cembranelli, com toda sua 

técnica de oratória e argumentação, utilizou-se das seguintes palavras: “o Brasil 

estava com olhos naquela sala”, ou seja, técnica utilizada para recair sobre os 

jurados a responsabilidade no julgamento de toda a sociedade. Assim, compõe o 

recurso o seguinte texto:  

 

E mesmo que se possa acreditar que os jurados a tudo isso estivessem 
imunes, durante toda aquela semana o que se ouvia da sala do julgamento 
eram gritos de “culpados” e “assassinos”. Sabiam, portanto os jurados 
que o que se iria cobrar deles não era o agir pelos critérios de Justiça. 
A “Justiça”, no caso dos recorrentes, podia se ouvir de dentro da sala 
do julgamento, já estava traçada pelo mundo lá fora: buscava-se 
inevitavelmente uma condenação. A demonstração, ocorrida no 
julgamento, da inexistência de provas da culpa dos recorrentes tornou-se 
fator desprezível. A condenação dos recorrentes já tinha seu fundamento: a 
necessidade imperiosa da satisfação de todos. Os recorrentes não foram 
julgados, foram “legalmente” e moralmente linchados. Não tiveram a menor 
chance de ver sua inocência estabelecida, através de provas, naquele 
plenário. Suas responsabilidades já haviam sido estabelecidas muito antes 
do início do julgamento. Prova disso é que não obstante às constatações 
periciais não permitirem qualquer afirmação conclusiva sobre a autoria da 
tragédia que vitimou Isabella, o veredicto tendeu à aceitação da tese 
acusatória desamparada de base probatória, contrariando o quanto 
demonstrado nos autos (RECURSO ESPECIAL, ref.: Apelação Criminal nº 
990.10.251309-2, 2011, p. 11, grifo no original). 

 

Portanto, o que viola o princípio da presunção de inocência não é a prisão 

preventiva dos acusados, evidentemente, aplicada de forma excepcional, quando da 
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sua real necessidade e indispensabilidade, mas, sim, a influência negativa da mídia 

às pessoas, tendenciosa e sensacionalista sobre as pessoas, condenando 

antecipadamente os indiciados. De acordo com Fábio Martins de Andrade é preciso 

considerar que, o que está em jogo, neste caso, é o direito de liberdade de um 

indivíduo, que pode ser considerado inocente ao final do processo e o direito da 

sociedade de receber informação sobre a ocorrência de um crime. Nota-se que o 

ônus da prova é da acusação, ou seja, é necessário haver provas suficientes de que 

o acusado realmente foi o culpado pelo crime, não deixando de observar seus 

direitos e suas garantias. Se houver dúvida sobre a autoria, é melhor livrar um 

culpado do que condenar um inocente (princípio do in dúbio pro reo). Para tanto, 

precisa-se aguardar o devido processo legal e o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória para que o acusado seja verdadeiramente considerado culpado, 

se assim for o resultado (2008, p. 23). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da liberdade de informação garantida à mídia, verifica-se que, apesar 

da sua grande importância à sociedade, por conta da sua vasta divulgação de 

informação, auxílio na educação e oferecimento de meios de entretenimento, muitas 

vezes, ela se vale dessa liberdade para praticar abusos na veiculação de 

informações, extrapolando, assim, o seu legítimo dever de informar. Essa prática é 

observada, principalmente quando se trata de ocorrências de crimes que geram 

grande repercussão social e, aproveitando-se disso, a mídia, de forma estratégica, 

convence o público de que a pessoa do acusado é o culpado pelo fato e, por isso, 

merece punição, despertando a ansiedade nas pessoas por respostas punitivas 

imediatas e rigorosas. 

É necessário que a mídia reconheça o seu dever de informar, não somente no 

sentido moral, mas também jurídico, não tendo como objetivo apenas a obtenção de 

lucros, mas, sobretudo, o cumprimento do seu papel e da sua função social, 

informando corretamente o público, por meio de notícias completas, verdadeiras e 

expostas de modo imparcial, sem qualquer forma de manipulação, interesse ou 

alteração dos fatos no momento da divulgação. É necessário que os meios de 

comunicação respeitem os limites que existem entre a liberdade de informação e os 

direitos à honra, à vida privada, à intimidade e à imagem das pessoas no exercício 

de suas profissões. 

Quando há conflito entre direitos fundamentais, como é o caso analisado 

neste trabalho, informação e intimidade, por exemplo, a solução é obtida por meio 

da técnica de ponderação e utilização do princípio da proporcionalidade, cuja 

aplicação de um, não poderá anular o outro, apenas haverá prevalência de um sobre 

o outro no caso concreto. Neste caso em específico, quando há conflito entre a 

informação sobre o acusado da prática de um crime, não tendo finalizado o 

processo, e portando, não comprovada a autoria deste, e o direito à intimidade, 

deve-se prevalecer a intimidade do acusado, haja vista o princípio da presunção de 

inocência previsto na Constituição Federal de 1988 e a influência negativa da mídia, 

a qual induz, por meio da técnica de persuasão, os membros que farão parte do 

Conselho do Tribunal do Júri a condenarem o acusado. 
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O princípio da presunção de inocência não afasta a liberdade de informar dos 

meios de comunicação, porém exige-se cuidado e reserva na divulgação de 

detalhes sobre o processo penal que está em andamento. As informações, em geral, 

mas especialmente as que contenham conteúdo de crime e há imputação da sua 

prática a alguém (acusado) devem ser verdadeiras, bem como ser o público 

advertido de que a pessoa acusada ainda não é considerada culpada, podendo ao 

final do processo, ser condenada ou absolvida, em respeito aos direitos e garantias 

dos acusados. É imprescindível que haja harmonia entre as garantias individuais 

(inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem) e a 

publicidade dos atos processuais, ambas previstas constitucionalmente, bem como 

respeito ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência. Ante o 

exposto, é inegável que a mudança de postura da mídia, não objetivando apenas o 

lucro, no que tange à publicação de informações sobre fatos e pessoas investigadas, 

com processo criminal em andamento, seria fundamental.  

Informar a sociedade sobre os crimes que a acomete é algo necessário, 

porém deve ser feito com qualidade. Não se pode aceitar a exposição humilhante 

dos acusados, antecipando juízos condenatórios, sem respeitar o devido processo 

legal e os direitos fundamentais dos acusados. Assim, antes da sentença penal 

condenatória transitada em julgado, o acusado não poderá ser considerado culpado. 

Evidencie-se que não houve pretensão de esgotar a pesquisa no que se 

refere ao tema escolhido, mas de realização de análise sobre a influência e 

distorções realizadas pela mídia no que tange ao crime, considerando o 

envolvimento do princípio da presunção de inocência e os direitos fundamentais: 

informação e intimidade, sendo valores consagrados no Estado Democrático de 

Direito. 
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