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RESUMO 

 

 

O alcance e o poder da mídia e dos grandes meios de comunicação de massa passou por 

grande evolução e expansão ao longo do tempo. Se, antigamente, o alcance das notícias e o 

compartilhamento de informação era lento e mais refinado, com o passar do tempo e o 

desenvolvimento de meios de comunicação mais tecnológicos, a disseminação da informação 

se tornou mais rápida, dinâmica e abrangente. Diante dessa evolução, cresceu também o poder 

dos grandes meios de comunicação na formação da opinião pública e o impacto da mídia no 

pensamento coletivo. Paralelamente a esse aumento do alcance midiático, cresceram também 

os índices de encarceramento temporário nas prisões brasileiras, situação que alcançou 

atualmente uma realidade quase insustentável. Sendo assim, parece importante refletir acerca 

da influência da mídia na formação de uma opinião pública punitivista, bem como no seu 

papel de etiquetamento dos indivíduos e sua contribuição para o desenvolvimento de um 

direito penal baseado na figura do "inimigo". Neste trabalho, buscou-se estudar o alcance da 

influência da mídia na decisão do juiz penal quando decreta prisões preventivas e seu impacto 

tanto na perspectiva da, assim chamada, "micro-justiça" quanto na "macro-justiça", através da 

análise de situações individuais de injustiça causadas pelo sensacionalismo midiático e da 

situação coletiva de injustiça causada pela promoção do direito penal do inimigo pela grande 

mídia. 

 

 

Palavras-chave: Processo Penal, Prisões Preventivas, Imparcialidade do Juiz, Mídia, 

Democracia, Meios de Comunicação de Massa. 

  



ABSTRACT 

 

The reach and the power of the mass media has been though great evolution and expansion 

over the years. If the reach of news and information sharing was slow and more refined in the 

past, it has become faster, wider and more dynamic due to the development of more 

technological communication channels. Due to this evolution, the power of the mass media in 

the creation of the public opinion has growth, as well as its impact on the collective thinking. 

Parallel to the growth of the mass media reach, the rates of temporary incarceration in 

Brazilian prisons have also increased, leading up to an unsustainable situation. Therefore, it 

has become extremely important to reflect upon the influence of the media in the creation of a 

punitive collective thinking, its role on labeling individuals and its contribution to the 

development of a criminal law based on the image of an "enemy". As such, we have aimed to 

study the influence of the media in the decision of the criminal judge to rule for pre-trial 

incarceration and its impact on the micro and macro justice, though the analysis of situations 

in which the individuals suffered injustices caused by the media sensationalism and situations 

of collective injustice caused by the promotion of the criminal law of the enemy, caused by 

the mass media.  

 

Keywords: Criminal Procedure, Pre-trial Incarceration, Pre-trial detention, Court's 

Impartiality, Media, Democracy, Mass Media. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa estudar o alcance da influência da mídia e da construção do 

“inimigo” no processo penal brasileiro, no que diz respeito especificamente às decretações de 

prisões preventivas e medidas cautelares. 

A divulgação das medidas cautelares, sobretudo em casos amplamente explorados 

pelos meios de comunicação, poderia ameaçar a neutralidade do julgador, gerando a precoce 

presunção de culpa dos acusados, invertendo a lógica do processo penal e antecipando a 

sentença condenatória. 

É certo que a liberdade de imprensa é pressuposto incontornável de um Estado 

Democrático de Direito, e sua existência plena e sem embaraços não deve em hipótese alguma 

ser questionada. O que se deve ponderar é que a mídia, muitas vezes, é orientada por 

interesses políticos e econômicos autônomos, que podem ameaçar a neutralidade das 

informações, e, na seara criminal, podem representar uma forma de pressão sobre os juízes e 

até mesmo uma forma de manipulação da percepção e da opinião pública em relação à 

atividade jurisdicional. É por esse motivo que se torna indispensável a existência de 

fundamentos objetivos e bem delineados para a decretação das prisões preventivas, para que 

não se cometam injustiças em prol do “bem comum” ou decisões precipitadas devido a 

pressões externas. 

A Constituição Federal já estabelece, conforme o artigo 5º e os princípios 

constitucionais inerentes ao Processo Penal, que ninguém deverá ser mantido preso quando 

não houver justa motivação. Outrossim, existem dentro do processo penal brasileiro outras 

possibilidades de coerção social que não a prisão, a qual deve ser a última opção do 

ordenamento jurídico, ou seja, somente pode ser aplicada quando não houver nenhum outro 

instituto válido, bem como quando estiverem presentes todos os requisitos legais. 

Ocorre que alguns casos criminais acabam ganhando atenção especial dos meios de 

comunicação de massa, atraindo interesse que ultrapassam as partes do processo e gerando 

impactos na aplicação dos institutos jurídicos. É consenso que o fundamento mais utilizado 

pelos juízos para decretar a prisão preventiva é a “garantia da ordem pública”, que parece ter 

o condão de embasar, abstratamente, qualquer decretação de cautelar. 

A fim de entender em que contexto o problema da fundamentação da decretação de 

prisões preventivas está inserido, será enfrentada a questão polêmica acerca do conceito de 

“garantia da ordem pública” e sua relação com a concepção de clamor público e ponderação 
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com os princípios da proporcionalidade e necessidade, bem como com o direito à 

imparcialidade do julgador. 

Desse modo, visa-se, ao final, demonstrar que a aplicação da medida cautelar da prisão 

preventiva muito frequentemente não é aplicada da forma adequada, sendo inegável o poder 

da influência dos grandes veículos de telecomunicação nos julgamentos dos grandes 

processos penais da atualidade, que geram consequências que ultrapassam a esfera das partes 

envolvidas, e acabam contribuindo para formar uma jurisprudência apta a embasar diversas 

outras decretações de cautelares sob fundamentos abstratos e inidôneos. 

 Os números assustam. Conforme pesquisas efetuadas pelo Conselho Nacional de 

Justiça, que serão comentadas neste trabalho, o número de presos provisórios no país é 

desproporcional. Assim, relevante se mostra o estudo no que concerne a mapear os perigos 

decorrentes da excessiva “dramatização” do processo penal, e, principalmente, para se buscar 

medidas que evitem arbitrariedades geradas por prisões preventivas sem fundamentação 

idônea, lastreadas pelo simples “clamor público” incitado pelos interesses da grande mídia.  

 Para atender a proposta de estudo, começamos a estudar o contexto histórico da 

expansão dos grandes meios de comunicação, com o desenvolvimento das novas tecnologias 

de compartilhamento de dados e os meios eletrônicos de mídia, que facilitaram e tornaram 

mais rápida e acessível a transmissão de informação. 

 Em seguida, buscamos comentar sobre o papel da mídia na formação da opinião 

pública, bem como sobre a existência ou não de neutralidade nos meios midiáticos. Em 

seguida, exploramos também a importância da liberdade de imprensa no desenvolvimento da 

sociedade, e a relevância dos grandes meios de comunicação para a disseminação de 

informação e educação da população. 

 Em uma segunda ótica, passamos a estudar a decisão do juiz criminal e o alcance da 

influência da mídia na decretação de prisões. Para isso, analisamos as faces do princípio da 

imparcialidade e refletimos sobre a viabilidade de existir um juiz completamente neutro, bem 

como analisamos os requisitos e fundamentos legais para a decretação de prisões cautelares. 

 Por fim, analisamos os impactos da influência midiática no âmbito da micro-justiça, 

através da análise de casos concretos recentes nos quais indivíduos sofreram injustiças e razão 

da ampla e irresponsável divulgação de seus processos penais.  

 Também procuramos estudar os possíveis impactos da influência negativa da mídia na 

macro justiça, do ponto de vista mais coletivo, trazendo números impactantes da realidade 

brasileira no que diz respeito às prisões cautelares e às condições degradantes das prisões. 

Para isso, procuramos explorar a ideia do direito penal do inimigo, no intuito de demonstrar 
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que a mídia muitas vezes contribui para construir a imagem do “inimigo” indesejável e que 

essa construção acaba influenciando no alto índice de decretação de prisões preventivas no 

Brasil. 

 Por fim, tentamos propor uma ponderação de princípios e direitos fundamentais como 

forma de solução ou controle do conflito exposto e concluímos com uma reflexão acerca da 

atividade criativa da jurisdição e de sua vulnerabilidade às influências externas. 

 

1. A IMPORTÂNCIA DA MÍDIA E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE 

MASSA PARA A DEMOCRACIA 

 

1.1.O DESENVOLVIMENTO E O ALCANCE DA INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

Vivemos em uma sociedade que tem como um dos principais pilares de sustentação o 

acesso rápido e imediato à informação. É a sociedade criada a partir da globalização, na qual 

os dados são de fácil e amplo acesso e as informações fluem velozes e incontroláveis, 

tomando diferentes formas e valores políticos, sociais, econômicos e religiosos conforme são 

disseminadas. Sob essa ótica, nunca foi tão importante como hoje o estudo do papel da 

influência dos grandes meios de comunicação, devido aos efeitos da globalização e da 

penetração da mass media em todos os setores da comunicação social. 

Segundo Jack Young (Apud SOUZA, 2010), há três diferentes maneiras de abordar a 

mass media. A primeira é uma abordagem “materialista-vulga”, que se define como 

manipulativa, considerando o público (destinatário) como um sujeito passivo, mero receptor 

das mensagens transmitidas pela mídia. Uma segunda abordagem define a mass media com 

base no “laissez-faire” que considera a troca da mensagem-mercadoria como uma atividade 

característica do livre mercado, em um contexto no qual o público tem autonomia para 

escolher a mensagem que lhe interessa e assimilá-la como bem entender. 

A terceira abordagem envolve a noção de que a atividade midiática de massa é necessária 

à população, que precisa de ordem, serenidade e justiça. O público, destinatário da 

informação, absorve e assimila as mensagens, distorcendo-as de modo a refletir nelas a uma 

representação moral própria, com a finalidade de ser uma “válvula de escape” à tensão das 

necessidades insatisfeitas de um lado e, por outro lado, de demonstrar a naturalidade e a 

justiça da ordem existente. 
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Seja qual for a abordagem ideológica dos meios de comunicação de massa, o fato é que a 

mass media tem o escopo de tocar a sensibilidade do público. O poder midiático se estabelece 

assim como um plano no qual se coloca um discurso compreensivo de todos os outros, e com 

o condão de padronizar discursos e coletivizar pensamentos.  

 Para chegarmos nesse ponto de elevado grau de liberdade de imprensa e difusão de 

informações, um longo caminho foi percorrido. O principal marco na história das liberdades 

foi a Revolução Francesa, que consagrou a liberdade de expressão na Declaração dos Direitos 

do Homem, de 1789: 

 

Artigo XI - A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos 

mais preciosos do homem: todo cidadão, portanto, pode falar, escrever e imprimir 

livremente, respondendo pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei. 

 

Desde o final dos anos 80 e o início dos anos 90 do século XX, a comunicação de 

massa na América Latina ganhou novos contornos: com o surgimento das "novas 

tecnologias", tais como a televisão a cabo, as redes sociais e a rede mundial de computadores, 

bem como a internet, que são atualizados na velocidade da luz. Nessa nova etapa de 

aceleração contínua, a modernização das instituições sociais, políticas, econômicas e jurídicas 

é indispensável. Nas palavras de Barbero, "informatização ou morte!" é o lema dos estados 

contemporâneos. (BARBERO, 1997, p. 153). 

Os acontecimentos começaram a ser transmitidos em tempo real e a grande mídia, da 

forma como conhecemos hoje, começou a se desenvolver e se consolidar como um dos 

grandes pilares da sociedade contemporânea.  

Conforme conceituação de Dines, a palavra "mídia" é derivada do vocábulo 

"médium", em latim, que representa um "meio, modo, maneira, forma, via, caminho, 

condição em que se executa uma tarefa". (DINES, 1996/1997, p. 58). 

Com o objetivo de transmitir ao maior número de pessoas possível o maior número de 

acontecimentos, surgem os meios de comunicação de massa, que podem ser encontrados em 

vários formatos: jornais, revistas, sítios eletrônicos, televisivos, anúncios, etc. Conforme 

ensinamentos de Cornu (1994, apud ANDRADE, 2007, P.48), “a missão geral da imprensa é 

informar o cidadão, para que este seja capaz de formar a sua própria opinião”. 

Assim, a grande mídia assume um papel muito poderoso no funcionamento de 

qualquer sociedade contemporânea: formadora de opinião. Na imprensa, a notícia transforma-
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se em opinião pública e também, de certa forma, em campanha de lei e ordem.  (SOUZA, 

2010). 

Os meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão e a internet, entram nas asas 

e nas mentes de todos os cidadãos, consagrando-se como os principais responsáveis por 

disseminar informação, educação e entretenimento. Assim, é certo que o povo deposita grande 

confiança na grande mídia, o que lhe confere grande poder sobre a opinião pública.  

Todavia, a opinião pública depende diretamente das informações que são divulgadas 

em ampla escala, e a seleção de quais informações serão disseminadas é da grande mídia, o 

que lhe confere grande poder sobre qual será a opinião pública a ser formada. O próprio 

comportamento humano é resultado direto dos conhecimentos adquiridos, o que faz com que 

seja fácil manipular essa opinião: 

 

Os órgãos da mídia distanciaram-se de sua função inicial (reportar, narrar) 

para, vagarosamente, destacarem-se como intervenientes e invasores do fato. Com 

isso, não mais noticiam, mas opinam. Deixaram de informar para formar opinião. 

Neste contexto verificado, a relação entre a mídia e a opinião pública chegou a um 

tamanho grau de hegemonia do primeiro e submissão do segundo que, atualmente, 

pode-se dizer que, a opinião pública reduziu-se à opinião publicada pelos órgãos da 

mídia (ANDRADE, 2007). 

 

Os meios de comunicação de massa influenciam amplamente a percepção da 

população sobre as questões noticiadas, condicionando fortemente decisões sociais e políticas. 

Dessa forma, é inegável que a mídia se consagrou como uma instituição social forte, 

condutora das massas e ditadora de regras, o que pode vir a conflitar com a ideia de um 

Estado Democrático de Direito, que visa formar cidadãos esclarecidos, totalmente livres. 

(GARCIA, 2015). 

 

1.2. MÍDIA, DEMOCRACIA E SISTEMA PENAL 

 

Um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito é a liberdade: liberdade 

de expressão, liberdade intelectual, liberdade de comunicação. São todas as liberdades 

garantias fundamentais, conforme instituídas no artigo 5º da Constituição Federal. O acesso à 

informação deve ser assegurado a todos, sem exceção, nos termos do inciso XIV, vedada a 

censura, conforme o artigo 220. 
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Foi nesse contexto democrático, de liberdade sem censura, que o Supremo Tribunal de 

Justiça entendeu por declarar não-recepcionada a Lei 5250/67 de 1967. Também conhecida 

como Lei de Imprensa, em 2009, 7 dos 11 ministros do STF decidiram tornar sem efeitos a 

totalidade da lei ao concluírem que ela, que foi editada em 1967, era incompatível com a 

democracia e com a atual Constituição Federal1. A lei foi considerada não recepcionada por 

prever punições específicas para jornalistas e veículos de comunicação que se opusessem ao 

regime político da época, o Regime Militar. Desde então, não temos mais legislação que 

regule a imprensa, existindo uma liberdade ampla e ilimitada para os veículos de 

comunicação exporem críticas, opiniões e fatos da maneira que entendem cabível. Nesse 

contexto, os juízes devem se basear na Constituição Federal e nos códigos Penal e Civil para 

decidir ações criminais e de indenização contra jornalistas. 

Assim, para operadores do Direito, torna-se inevitável questionar-se se é preferível uma 

mídia totalmente livre, mesmo que assim corra-se o risco de eventuais violações de garantias 

constitucionais como o direito à privacidade, à imagem, à honra, e até mesmo ao devido 

processo legal, ou se é necessário impor limites prévios para garantir que os abusos sejam 

impedidos antes mesmo de ocorrerem. (POZZEBON, 2008) 

Aplicando-se a ideia ao Direito Penal, é cristalino que o cidadão acusado de um crime 

que tenha seu rosto estampado em todos os jornais de grande circulação, ainda que venha a 

ser considerado inocente, estará sempre sujeito a uma pena que o Estado não pode controlar. 

Conforme ensinamentos de Guilherme Peña de Moraes: 

 

A informação, conceituada como ‘direito que todo indivíduo tem de 

saber aquilo que é preciso que ele saiba, para que possa formar sua opinião e 

se conduzir como membro da coletividade’, é delimitada pelo direito à 

intimidade de cada pessoa humana (...). (PEÑA DE MORAES, 2015, p. 574) 

 

Todavia, em que pese a importância inegável da grande mídia para a disseminação de 

informação e educação da população, não se pode esquecer a valiosa lição de Leser de Mello 

ao observar que "os meios de comunicação não são neutros". E de fato, é humanamente 

impossível alcançar a neutralidade quando a mídia em si é composta de palavras e ideias que, 

pela sua própria natureza, estão sujeitas a todo tipo de interpretação. (LESER DE MELO, 

1998, p. 190-193). 

                                                 
1 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-derruba-lei-de-imprensa,363661, acessado em 

3.12.2018 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,stf-derruba-lei-de-imprensa,363661
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Em 1967, o Congresso de Juristas dos Países Nórdicos sobre o Direito à Vida Privada 

discutiu a distinção entre o “interesse social de ser informado” e o “interesse comercial de 

informar”. O primeiro, segundo o Congresso, diz respeito ao que o cidadão tem legítimo 

interesse em saber enquanto membro da sociedade, enquanto o segundo se relaciona com a 

informação-mercadoria, que se vende cada vez mais. (PEÑA DE MORAES, 2015).  

Nesse contexto, surge a discussão sobre a necessidade de impor limites à grande mídia 

para garantir outros direitos fundamentos individuais, ponderando de um lado o direito à 

informação, e de outro, direitos de imagem, honra, privacidade e intimidade. Sobre os limites 

da mídia, ensina Garcia que é preciso atentar para as diferenças entre a regulação da mídia e a 

censura e que não se pode esquecer que a função reguladora é uma função legítima do Estado, 

principalmente considerando que que a atividade da imprensa tem uma finalidade social de 

informar a população: 

 

No tocante à questão da regulação como sinônimo de censura no que se 

refere ao aspecto jurídico-legal de colisão de direitos fundamentais, a principal 

distinção entre regulação de mídia e censura está no modo em que cada uma é 

realizada. Enquanto a censura é uma atuação arbitrária, para a promoção do ideário 

de alguns, a regulação de mídia segue um procedimento legal e democrático, com o 

objetivo de fortalecer os ideais do Estado Democrático de Direito. Portanto, a 

criação legal de instrumentos de proteção aos direitos fundamentais perante a mídia 

é responsável por tratar do tema de maneira clara e precisa, evitando desta forma que 

se caia em arbitrariedades como a censura. 

(...) Considerando o caráter de serviço público dos meios de comunicação 

social, a função reguladora do Estado torna-se imprescindível quando da garantia do 

direito à liberdade de expressão, uma vez que é capaz de estabelecer regras para que 

diversos atores participem da comunicação social,criando pluralidade na arena e 

permitindo que ideias dissonantes tenham espaço, não apenas aquelas dos donos das 

grandes empresas de mídia. (GARCIA, 2015). 

 

Não se pode olvidar que é necessário ponderar a importância das garantias 

fundamentais quando estas entram em conflito. A ponderação de direitos é uma preocupação 

que transcende as fronteiras do Brasil e é discutida internacionalmente. O próprio Pacto de 

San José da Costa Rica (Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem) dispõe 

sobre o alcance dos direitos humanos da seguinte forma: 
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Artigo XXVIII.  Os direitos do homem estão limitados pelos direitos do 

próximo, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem-estar geral e do 

desenvolvimento democrático. 

  

Na doutrina, conforme entendimento de Carlos David Santos Aarão Reis, os possíveis 

conflitos entre o direito de informação e o direito à intimidade devem ser dirimidos através de 

uma regra geral de que o segundo sempre se sobreporá ao primeiro, salvo quando se tratar de 

evento público sobre o qual o cidadão tenha algum interesse legítimo em conhecer. (PEÑA 

DE MORAES, 2015) 

 

1.3. O DESENVOLVIMENTO DA MÍDIA NO BRASIL 

 

No Brasil, o primeiro jornal efetivamente impresso dentro do território nacional foi a 

gazeta do Rio, que teve seu primeiro exemplar impresso em 1808, e que se resumia à 

publicação dos decretos da Corte e à cobertura das atividades da família real portuguesa 

exilada no Brasil. Apenas mais tarde, no início do século XX, a imprensa brasileira começou 

a se estruturar de forma mais organizada e consolidar sua influência no país. (LUSTOSA, 

2003). 

Com a modernização da imprensa, a mídia televisiva se consolidou com principal 

disseminador de informações. 

Assim, diante de um sistema midiático que se desenvolveu tarde, comparativamente 

com outros países, encaramos, no Brasil, uma mídia caracterizada pela baixa circulação dos 

jornais, associada ao baixo número de leitores, e à forte influência da mídia televisa, gerando 

um jornalismo na grande imprensa feito prioritariamente para as elites e quase sempre 

envolvendo interesses ocultos. Quando se analisa essa mídia sob o viés do contexto político 

brasileiro, verificamos que os sistemas dialogam de forma quase perfeita. Também nosso 

cenário político é caracterizado por ciclos autoritários, ideias polarizadas e opiniões muitas 

vezes construídas predominantemente pelas informações selecionadas para serem divulgadas 

na grande mídia televisiva. (AZEVEDO, 2006). 

Diante desse quadro, corre-se o risco de ter a opinião pública moldada facilmente por 

interesses de terceiros, atuando de forma oculta por trás da grande mídia, e a polarização da 

mídia, concentrando o poder nas mãos de uma elite reduzida, extrapolando, assim, a função 

social de informar que deveria ser a orientação predominante da grande imprensa.  
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Analisando-se as três maiores emissoras da mídia televisiva brasileira com alcance 

nacional, verificamos que as três são controladas por grupos familiares da elite brasileira: a 

família Marinho, proprietária da Rede Globo; a família Saad, proprietária da Rede 

Bandeirantes; a família Abravanel, proprietária do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). 

(GARCIA, 2015). 

Assim, temos no contexto midiático brasileiro uma situação de verdadeiro monopólio 

dos grandes meios de comunicação, demonstrando a concentração do poder nas mãos de um 

grupo reduzido da elite brasileira, o que deixa a população em uma relação de fragilidade, 

considerando que a grande parte da população brasileira tem formação escolar incompleta e 

baixo padrão de educação, de modo que ficam à mercê da seletividade das informações 

passadas pela grande mídia. 

Deve-se ainda ter em mente que, no Brasil atual, a mídia transpôs seu papel de simples 

meio de comunicação e o mercado midiático se consolidou como um forte nicho comercial. A 

notícia se tornou mercadoria e assim, há grande preocupação em "vender" para o maior 

número de pessoas possível. (BUDÓ, 2013). Surge assim o sensacionalismo midiático e a 

espetacularização da notícia, que, no âmbito da notícia criminal, adquire proporções 

incalculáveis, com a busca de um culpado e a escolha de "lados", na mesma lógica da novela 

e da ficção. É esse o ensinamento de Budó, ao analisar o impacto da mídia na percepção da 

sociedade: 

 

Diante dessa percepção, a sociedade atual parece começar a incluir uma 

nova modalidade de execução de penas, qual seja, a execução pública de uma 

imagem respeitável, condenação decretada a partir de verdades instauradas não 

somente pela Justiça, mas também por um veículo mediático com autoridade 

reconhecida pela sociedade. (BUDÓ, 2013, p. 115) 

 

 

2. A NEUTRALIDADE OU IMPARCIALIDADE DO JUIZ 

 

2.1. A PREVISÃO LEGAL DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE 

 

A Constituição consagra o direito a um juiz objetivamente neutro como garantia 

fundamental em dois incisos do artigo 5º: 
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Art. 5º. 

(...) 

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

(...) 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente;  

 

O princípio do juiz natural abrange duas garantias formais: a primeira que determina a 

vedação dos tribunais de exceção e a segunda que garante a impossibilidade de escolha do 

julgador. (NICOLITT, 2012) 

A garantia da imparcialidade do juiz em comento permeia todos os mais importantes 

princípios processuais brasileiros: o direito ao devido processo legal, uma vez que este não 

pode existir sem a imparcialidade do julgador; o direito ao contraditório e à ampla defesa e à 

paridade de armas, uma vez que um juiz parcial não trataria as partes com igualdade; e a 

necessidade de motivação e publicidade das decisões judicias, que visam garantir que o 

julgador decida com base nos fatos objetivamente apresentados no processo, e não com base 

em fundamentos pessoais ou subjetivos. Conforme entendimento de Aury Lopes Jr.: 

 

A imparcialidade do órgão jurisdicional é um princípio supremo do 

processo e, como tal, imprescindível para o seu normal desenvolvimento e obtenção 

do reparo judicial justo. (LOPES JR, 2016, p. 64) 

 

O princípio do juiz natural é entendido como pressuposto básico da própria prestação 

jurisdicional por muitos processualistas brasileiros: 

 

Mais do que direito subjetivo da parte e para além do conteúdo 

individualista dos direitos processuais, o princípio do juiz natural é garantia da 

própria jurisdição, seu elemento essencial, sua qualificação substancial. Sem o juiz 

natural, não há função jurisdicional possível (GRINOVER, 1983, p. 11) 

 

Para Aury Lopes Jr., o princípio do juiz natural é mais do que mero atributo do juiz, 

mas representa verdadeiro pressuposto de sua existência. 

 

O princípio do Juiz Natural é um princípio Universal, fundante do Estado 

Democrático de Direito. Consiste no direito que cada cidadão tem de saber, de 

antemão, a autoridade que irá processá-lo e qual juiz ou tribunal que irá julgá-lo, 
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caso pratique uma conduta definida como crime no ordenamento jurídico-penal. 

(LOPES JR., 2016, p. 260)  

 

Isto porque o próprio conceito de jurisdição pressupõe a existência de um terceiro 

imparcial para julgar a lide. Primeiramente porque o conceito da garantia de jurisdição 

abrange muito mais do que o direito de “ter um juiz”, mas representa o direito fundamental de 

ter um juiz imparcial, natural e comprometido. Conforme explicação de Aury Lopes Jr.: 

 

O juiz assume uma nova posição no Estado Democrático de Direito, e 

alegitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, consubstanciada na 

função de proteção dos direitos fundamentais de todos e de cada um, ainda que para 

isso tenha que adotar uma posição contrária à opinião da maioria. (LOPEs JR., 2016, 

p. 61) 

 

Conforme doutrina de Chiovenda, existe uma substitutividade, visto que a 

característica marcante da jurisdição é o fato de o Estado substituir, com uma atividade sua, as 

atividades daqueles que estão envolvidos no conflito discutido. Por isso, essa função 

substitutiva deve ser feita por um terceiro imparcial. (DIDIER, 2016).  

 

A jurisdição é técnica de solução de conflitos por heterocomposição: um 

terceiro substituiu a vontade das partes e determina a solução do problema 

apresentado. (...) É da essência da atividade jurisdicional ser ela exercida por quem 

seja estranho ao conflito (terceiro, aspecto objetivo) e desinteressado dele 

(imparcial, aspecto subjetivo). (DIDIER, 2016, p. 157). 

 

Também Aury Lopes Jr. Comenta sobre a necessidade de distanciamento do julgador 

de influências externas: 

É importante o julgador controlar a “projeção” (mecanismo de defesa do 

ego) para evitar decisões deslocadas da realidade fática e atentar para o que está 

demonstrado nos autos. (LOPES JR, 2016, p. 653). 

 

A importância da imparcialidade do Juiz é reconhecida internacionalmente e constitui 

um direito fundamental do homem. Não é à toa que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 determina: 

 

Artigo 10. 
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Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e 

pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus 

direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

 

Também a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem prevê: 

 

Artigo XXVI.  Parte-se do princípio que todo acusado é inocente, até 

provar-se-lhe a culpabilidade. 

            Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser ouvida numa 

forma imparcial e pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo 

com leis preexistentes, e de que se lhe não inflijam penas cruéis, infamantes ou 

inusitadas. 

 

Ainda, o Pacto de San José da Costa Rica garante: 

 

Artigo 8.  Garantias judiciais 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 

obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 

outra natureza. 

 

 Considerando que o Brasil é signatário de todos os acordos internacionais 

mencionados, é inquestionável que o direito a um juiz imparcial tem vasta previsão positivada 

no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

 

2.2. IMPACIALIDADE OU NEUTRALIDADE: É POSSÍVEL A EXISTÊNCIA DE UM 

JUÍZ NEUTRO? 

 

Apesar de serem muitas vezes utilizados como sinônimos, os termos "neutralidade" e 

"imparcialidade" do Juiz não podem ser confundidos. A utilização do termo "neutralidade" 

sugere a existência de um julgador totalmente desprovido de qualquer vontade, 

completamente alheio à realidade e isento de todo tipo de convicções morais, políticas ou de 
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qualquer natureza. Defender um "juiz neutro" significaria defender um juiz que não tem nada 

a ver com a sua própria decisão, que não observa o contexto ao seu redor. 

A própria definição de neutralidade, extraída do Dicionário Aurélio, nos permite 

questionar a aplicação do termo à atuação do juiz: 

 

neutro. 1. Que não toma partido nem a favor nem contra, numa discussão, 

contenda, etc.; neutral. 2. Que julga sem paixão; imparcial, neutral. 3. Diz-se de 

nação cujo território as potências se comprometem a respeitar em caso de guerra 

entre elas. 4. Não distintamente marcado ou colorido. 5. Indefinido, vago, distinto, 

indeterminado. 6. Que se mostra indiferente, insensível, neutral. 

 

Já a definição do termo "imparcial": 

 

imparcial: 1 - Que não favorece um em detrimento de terceiro. 2 - Que 

revela imparcialidade. 3 - Que não tem partido. 4 - Reto, justo. 5 - Que julga como 

deve julgar entre interesses que se opõem. 

 

Fredie Didier Jr. aborda essa distinção: 

 

O mito da neutralidade funda-se na possibilidade de o juiz ser desprovido 

de vontade inconsciente; predominar no processo o interesse das partes e não o 

interesse geral de administração da justiça; que o juiz nada tem a ver com o 

resultado da instrução. Ninguém é neutro, porque todos têm medos, traumas, 

preferencias, experiências etc. Já disse o poeta que nada do que é humano é estranho 

ao homem (Terêncio, "homo sum, humaninihil a me alienum puto"). O juiz não 

deve, porém, ter interesse no litígio, bem como deve tratar as partes com igualdade, 

zelando pelo contraditório em paridade de armas (...): isso é ser imparcial. (DIDIER, 

2016, p. 157) 

 

No âmbito do processo penal, relevante destacar o entendimento de Aury Lopes Jr.: 

 

Dentro das garantias orgânicas, nos centraremos, agora, na independência, 

pois para termos um juiz natural, imparcial e que, verdadeiramente desempenhe sua 

função (de garantidor) no processo penal deve estar acima de quaisquer espécies de 

pressão ou manipulação política. Não que com isso estejamos queremos o 

impossível – um juiz neutro – senão um juiz independente; alguém que realmente 

possua condições de formar uma livre convicção. Essa liberdade é em relação a 
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fatores externos, ou seja, não está obrigado a decidir conforme queira a maioria, 

tampouco deve ceder a pressões políticas. (LOPES JR., 2016, p. 61) 

 

Assim, não é nem mesmo desejável que os juízes sejam neutros. É fundamental que o 

juiz esteja a par da realidade social, porque o Direito e as decisões judiciais devem estar em 

consonância com ela. Não é à toa que as ciências jurídicas são consideradas ciências sociais 

aplicáveis. O Direito não existe no vácuo, pelo contrário. A sentença será executada dentro de 

um contexto social que pode variar em face de fatores geográficos, econômicos, educacionais, 

e terá impacto direto na sociedade à qual se destina. 

A influência do contexto social na decisão do Juiz é abordado por Artur César de 

Souza, conforme destaque abaixo: 

 

Essa visão de um juiz dissociado do contexto social, marginalizado da 

sociedade, purificado de qualquer concepção ideológica, social, cultural e 

psicológica, costuma-se denominar de “juiz asséptico”, que, segundo J. A. G. 

Griffth, corresponde à figura de alguém que ‘(...) quando se dispõe a julgar, deve 

atuar como eunuco político, econômico e social, desinteressado do mundo afora do 

tribunal 

(...) É utópico pretender-se que o juiz não seja cidadão, que não se vincule a 

certa ordem de idéias, que não compreenda o mundo segundo uma visão nitidamente 

personalíssima e individual. (SOUZA, 2010). 

 

Desse modo, desvenda-se o mito da neutralidade do Juiz. Não se pode esperar ou 

desejar um juiz neutro, mas sim um juiz imparcial. O Juiz é pessoa humana, vive em 

sociedade e obtém informações da mesma forma que todos os cidadãos. Suas opiniões e 

princípios também são formados tendo como base o que lhe é passado pelos meios de 

comunicação de massa, que, conforme visto acima, também não são, e nem poderiam ser, 

neutros. Nem mesmo a imparcialidade se pode exigir da mídia, visto que ela é absolutamente 

livre, executada e controlada pela iniciativa privada, não tendo o Estado qualquer ingerência 

sobre seu conteúdo. 

 

3. AS PRISÕES CAUTELARES 

3.1. MEDIDAS CAUTELARES 

As medidas cautelares no processo penal têm o objetivo de garantir que o processo se 

desenvolva dentro da normalidade, ou seja, são medidas que buscam assegurar a correta e 
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eficaz aplicação do poder de punir do Estado, o jus puniendi. (LOPES JR., 2016) Assim, a 

principal característica das medidas cautelares é que elas não são um fim em si mesmas, 

apresentando um caráter de instrumentalidade, devendo ser utilizadas apenas para auxiliar o 

correto desenvolvimento do processo. 

Em outras palavras, o objetivo das medidas cautelares é evitar o esvaziamento da 

atividade jurisdicional em si, garantindo a eficácia da prestação jurisdicional. (NICOLITT, 

2012) 

No processo penal, considerando que as medidas cautelares são, de certa forma, uma 

antecipação da punição, vez que limitam os direitos do sujeito, é necessário que sejam 

cumpridos determinados requisitos para sua aplicação. 

Do mesmo modo como no processo civil é necessário identificar a “fumaça do bom 

direito” e o “perigo na demora” para antecipação da tutela, é também no processo penal 

indispensável que se verifique a existência de elementos capazes de justificar a aplicação de 

uma medida privativa de direitos antecedente à condenação. 

Dessa forma, no processo penal, é obrigatória a presença do fumus comissideliti e do 

periculum libertatis para que qualquer indivíduo seja submetido ao cumprimento de uma 

medida coercitiva antes de sua sentença definitiva. 

O fumus comissideliti é o equivalente ao fumus boni iuris no processo civil e significa 

a suspeita fundamentada de um fato aparentemente punível. Ou seja, conforme explica a 

doutrina de Aury Lopes Jr. (2016, p. 600), o requisito para decretação de uma prisão cautelar 

é a probabilidade de ter ocorrido um delito. Mais especificamente, dentro da ótica do Código 

Penal Brasileiro, o fumus comissideliti está presente apenas quando existe a prova de 

existência de um crime e indícios suficientes de autoria. 

Do outro lado, em paralelo com o periculum in mora do processo civil, no processo 

penal é necessário que o Juiz identifique o periculum libertatis para decretar qualquer medida 

cautelar coercitiva. Todavia, conforme ressalta Aury Lopes Jr., diferentemente do processo 

civil, no processo penal o perigo da liberdade não é um requisito para decretação da medida 

cautelar, mas sim seu fundamento. O risco, no processo penal, é decorrente da liberdade do 

sujeito passivo, que pode ameaçar o desenvolvimento do processo penal e frustrar a função 

punitiva do Estado. 

Até 2011, a estrutura de medidas cautelares no Brasil era relativamente pouco 

desenvolvida, baseada sobretudo na prisão cautelar ou na liberdade provisória. Foi somente 

em 2011 que foi promulgada a Lei 12.403, que ampliou o rol de modalidades de medidas 

cautelares diversas da prisão. Assim, a lei instituiu diferentes formar de aplicar medidas 
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coercitivas substitutivas, para que o Juiz possa optar por não decretar a prisão do sujeito em 

um momento tão cedo do processo. Todavia, deve-se atentar para o fato de que a aplicação de 

qualquer medida que não esteja prevista na legislação é flagrantemente ilegal. Diferentemente 

do processo civil, no qual o Juiz é provido de um poder geral de cautela, no processo penal o 

juiz a interpretação deve ser sempre feita a favor do réu, de modo que o Juiz está adstrito às 

medidas cautelares expressamente previstas na lei, sem o poder de inovar. 

O cumprimento de todos os requisitados mencionados acima é essencial para que se 

possa assegurar a garantia constitucional da presunção de inocência e do devido processo 

legal mesmo diante de uma prisão ou privação de liberdade sem sentença condenatória 

transitada em julgado. (LOPES JR, 2016) 

 

3.2. OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRISÕES CAUTELARES 

 

 As prisões cautelares devem, ainda, respeitar alguns princípios garantidores dos 

direitos fundamentais dos sujeitos passivos. Entre eles, estão o princípio da jurisdicionalidade, 

motivação idônea, do contraditório e do devido processo legal, da provisionalidade, da 

provisoriedade, da excepcionalidade e da proporcionalidade. 

 O princípio da jurisdicionalidade garante que, excetuando a prisão em flagrante e os 

casos de crime militar, as demais espécies de prisão somente podem ser decretadas por Juízes 

competentes para tanto. 

 Tal princípio está intimamente ligado ao princípio da motivação idônea, visto que 

ambos encontram sua base no princípio constitucional da decisão fundamentada. Conforme o 

inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal:  

 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; 

 

 O artigo 93 ainda preceitua: 

 

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
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 Também o artigo 315 do Código de Processo Penal Brasileiro determina: 

 

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será 

sempre motivada.  

 

 Assim, tanto a motivação quanto a jurisdicionalidade representam mecanismos de 

garantia do devido processo legal, conforme previsto no inciso LIV do artigo 5º da 

Constituição Federal.  (LOPES JR, 2016) 

 O princípio do contraditório, por sua vez, previsto no inciso LV do artigo 5º da Carta 

Maior Brasileira foi, por muito tempo, deixado em segundo plano no processo penal, visto 

que muitos juristas entendiam que assegurar o contraditório ao investigado ou suspeito do 

crime poderia ameaçar o bom desenvolvimento do processo, frustrando o principal objetivo 

das medidas cautelares, que é justamente garantir o inquérito e o processo em si. 

 Por outro lado, muito juristas também defendiam que o direito ao contraditório é um 

direito de assento constitucional e sua importância no processo penal é ainda mais acentuada, 

justamente por se tratar de uma área do Direito na qual a liberdade do indivíduo está 

ameaçada. Assim, o cuidado com arbitrariedades deve ser elevado ao máximo, de modo que a 

garantia do contraditório mesmo em fase de inquérito deve ser resguardada. (LOPES JR, 

2016). 

 O princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal são de 

extrema importância na seara das medidas cautelares, uma vez que elas representam uma 

agressiva forma de intervenção do Estado na esfera individual, tendo em vista que a prisão 

cautelar pode ser mais gravosa que a própria prisão pena. (NICOLITT, 2012) 

Inclusive, foi nesse sentido que nasceu no Direito Brasileiro a audiência de custódia. 

Com natureza jurídica de direito fundamental do preso2, a audiência de custódia consagra o 

princípio do contraditório na decretação de prisões cautelares na medida em que garante que 

todo individuo preso ou detido seja apresentado, logo que possível, à autoridade judicial 

competente para que se possa decidir sobre a legalidade e necessidade da prisão. 

 A audiência de custódia aumenta a eficácia do direito à ampla defesa, garantindo o 

exercício do contraditório (NICOLITT, 2016), e sua relevância reside sobretudo no fato de 

que a sistemática atual do processo penal no Brasil resulta em um juiz que decide sobre a 

                                                 
2NICOLITT, André Luiz. Manual de Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 770. 
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liberdade dos indivíduos com base quase que exclusivamente na comunicação do auto de 

prisão em flagrante. 

E tal se dá, normalmente, sem a prévia observância do contraditório e, certamente, 

sem qualquer oportunidade de autodefesa do acusado quanto à prisão que lhe foi 

imposta (BADARÓ, 2016) 

 

 Conforme entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, considerando 

que o papel de garantidor dos direitos dos presos no Estado Democrático é conferido à 

autoridade judicial, o controle judicial imediato das prisões é medida indispensável para que a 

arbitrariedade e ilegalidade sejam prevenidas.3 

 O princípio da provisionalidade está previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 282 do Código 

Processual Penal vinculam as prisões cautelares a uma situação fática, de modo que, uma vez 

que tal situação deixe de existir, também as prisões deverão ser revogadas. 

 

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de 

ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do 

querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último 

caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).          

 

§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta 

de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem. 

 

 Está estabelecido, assim, o caráter eminentemente situacional das prisões cautelares, 

na medida em que, uma vez desaparecido o suporte fático que dá causa àquela restrição de 

liberdade (o fumus comissi delicti ou o periculum libertatis), a prisão deverá ser 

imediatamente revogada. O desrespeito à provisionalidade originada uma prisão ilegal. 

(LOPES JR., 2016) 

 Dialogando mas não se confundindo com o princípio da provisionalidade, temos o 

princípio da provisoriedade, que demanda que as medidas cautelares sejam temporárias, ou 

seja, não podem se postergar no tempo indefinidamente. Todavia, no ordenamento jurídico 

brasileiro, este princípio é de difícil ponderação, vez que não existe previsão legal quanto ao 

tempo máximo de duração de uma prisão preventiva. No caso da prisão temporária regulada 

pela Lei 7.960/89, há o estabelecimento do tempo máximo de 5 (cinco) dias, prorrogável por 

                                                 
3Corte IDH: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentença de 26/11/2010, §93. 
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igual período. Todavia, no caso das prisões preventivas conforme previstas no Código Penal, 

seu prazo de duração está sujeito à discricionariedade do magistrado. 

 Aury Lopes Jr (2016) ensina que, apesar de reinar a absoluta indeterminação na 

matéria de duração das prisões cautelares, existem alguns marcos temporais na lei processual 

penal que podem orientar o Juiz sobre o tempo de duração da prisão cautelar. A Lei 

11.719/2008 estabelece no rito ordinário que a audiência de instrução deve ser realizada em, 

no máximo, 60 dias,e, no rito sumário, 30 dias. No Tribunal do Júri, o prazo para 

encerramento da primeira fase é de 90 dias conforme a Lei 11.689/2008. Contudo, tendo em 

vista que são prazos sem sanção, sua eficácia é muitas vezes comprometida.  

 O próximo princípio norteador da decretação de medidas cautelares é o princípio da 

excepcionalidade. Conforme ensina Aury Lopes Jr. (2016, p. 611): 

 

O art. 282 §6º é importante e consagra a prisão preventiva como último instrumento 

a ser utilizado, enfatizando a necessidade de análise sobre a adequação e suficiência 

das demais medidas cautelares. 

 

 Deve-se ter em mente que o próprio princípio do devido processo legal, na seara penal, 

tem sua base de sustentação no princípio da legalidade, o que, no campo das prisões 

cautelares, delimita o poder de atuação do juiz ao rol taxativo de medidas delimitadas na 

legislação. (NICOLITT, 2012). 

No mesmo artigo 282 do Código de Processo Penal Brasileiro, são mencionados os 

princípios da necessidade e da adequação da medida, consagrando também o princípio da 

proporcionalidade na decretação das prisões. O Princípio da Proporcionalidade é o que norteia 

o Juiz no caso concreto, para ponderar a necessidade de uma medida drástica de privação de 

liberdade em contraponto com a finalidade pretendida, que é a efetiva aplicação da lei penal e 

repressão dos delitos. 

 Por fim, deve-se ter em mente que o princípio da presunção de inocência atua no 

processo penal como limite teleológico das medidas cautelares, principalmente no sentido de 

vedação à aplicação da prisão cautelar como antecipação da pena, garantindo o respeito aos 

limites estritos das medidas cautelares. (NICOLITT, 2012). 

 

3.3. REQUISITOS E FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA 
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3.3.1. Requisitos ou Pressupostos 

 

 A prisão preventiva poderá ser decretada a qualquer momento processual, desde que 

identificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como sua verdadeira 

necessidade.  

 Conforme visto acima, a prisão preventiva poderá ser decretada apenas pela autoridade 

judicial competente, e sempre mediante decisão fundamentada e proporcional.  

 A prisão preventiva é norteada principalmente pelo artigo 312 do Código de Processo 

Penal Brasileiro: 

 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como 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. 

 

 Através da leitura do artigo, depreende-se que o requisito fundamental para decretação 

da prisão preventiva é a existência inquestionável do crime e indicio suficiente de autoria. Ou 

seja, exige-se para decretação da prisão preventiva a existência do fumus comissi delicti. 

 Todavia, diante de um conceito demasiado abstrato, deve-se frisar que a fumaça de 

existência do crime não representa em hipótese alguma um juízo de certeza absoluta, mas sim 

uma probabilidade razoável. (LOPES JR., 2016). 

 Para Carnelutti (apud LOPES JR., 2016), estabelecer "indícios suficientes" como 

requisito para se decretar qualquer medida cautelar não significa nada por si só. Isto porque, 

sem indícios suficientes, não haveria sequer acusação. Dessa forma, é necessário que exista 

mais do que mera possibilidade de culpabilidade. É necessária a verificação de real 

probabilidade robusta de autoria. Assim, deve-se verificar provas de que a conduta é 

aparentemente típica, ilícita e culpável. Além disso, não podem existir no caso concreto 

quaisquer indícios de ocorrência de causas de exclusão da ilicitude ou exclusão da 

culpabilidade, sob pena de inexistência de insuficiência de indícios para decretação da prisão 

preventiva. (LOPES JR., 2016). Assim, segundo Cirilo de Vargas (1992), no momento de 

decretação da prisão preventiva, deve o juiz analisar a existência da tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade. 
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Não haverá prisão preventiva sem a prova desses três elementos: bastaria, no 

entanto, que o juiz se convencesse da inexistência do dolo, para não decretá-la. 

(p.120) 

 

 Assim, o requisito indispensável para decretação da prisão preventiva é a 

probabilidade de ocorrência de um delito e indícios fundamentados e indiscutíveis de autoria. 

 

3.3.2. Fundamentos 

 

 Como exposto acima, o principal fundamento da prisão preventiva é a verificação da 

existência do periculum libertatis. Esse fundamento pode se expressar de diversas maneiras, 

expostas no artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, conforme grifo nosso: 

 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como 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. 

 

 Assim, a doutrina majoritária qualifica como fundamentos da prisão preventiva as 

quatro possibilidades previstas na legislação penal: (i) garantia da ordem pública, (ii) garantia 

da ordem econômica, (ii) conveniência da instrução criminal, e (iv) garantia da aplicação da 

lei penal.  

 Todavia, qualquer que seja o fundamento escolhido para sustentar a prisão preventiva, 

é indispensável que exista a prova razoável do periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado 

pela liberdade do réu deve ser real, e em hipótese alguma poderá ser baseado em meras 

presunções. (LOPES JR, 2016). 

Passaremos agora a analisar cada um dos possíveis fundamentos da prisão preventiva 

elencados no artigo 312. 

 

a) A Garantia da ordem pública 

 

Por ser um conceito vago e amplamente abstrato, o fundamento da garantia da ordem 

pública é muito criticado por juristas garantistas. Contudo, justamente por sua amplitude, é 

provavelmente o fundamento mais utilizado pelos Juízes para decretação de prisões 

provisórias.  



31 

 

A definição do que vem a ser a "ordem pública" é tarefa difícil. Muitos doutrinadores 

definem o risco para ordem pública como sinônimo de "clamor público", ou seja, um crime 

que gera impacto na sociedade, que causa um abalo social. (LOPES JR, 2016). Ora, mas 

existe crime que não tenha esse efeito? 

Segundo Tourinho Filho: 

 

Ordem pública, enfim, é a paz, a tranquilidade no meio social. Várias 

situações podem traduzi-la, tamanha a vaguidade da expressão. Perigosidade do réu, 

crime perverso, insensibilidade moral, os espalhafatos da mídia, reiteradas 

divulgações pelo rádio ou televisão, tudo, absolutamente tudo, ajusta-se àquela 

expressão genérica "ordem pública. (TOURINHO FILHO, 2013, p. 554) 

 

 Conforme ensinamentos de Nicolitt (2012), a doutrina e a jurisprudência tradicional 

comumente associam a expressão “garantia da ordem pública” à chamada periculosidade do 

agente, ou à necessidade de assegurar o “Meio social” e até mesmo à credibilidade da justiça 

diante da gravidade ou da repercussão do crime. 

 

b) Garantia da Ordem Econômica 

 

O segundo fundamento da prisão preventiva possui a capacidade de ser ainda mais 

vago que o primeiro, traduzindo-se na “garantia da ordem econômica”. (NICOLITT, 2012). 

Tal fundamento foi incluída no artigo 312 do Código Penal por força da Lei nº 8.884 de 1994, 

a “Lei Antitruste”, com a finalidade de tutelar o risco de condutas que possam afetar a 

harmonia da ordem econômica. Esse risco pode envolver práticas reiteradas que possam 

grandes perdas do ponto de vista financeiro ou práticas que ameacem a própria credibilidade 

ou funcionalidade do sistema financeiro. (LOPES JR, 2016). 

 

 

c) Conveniência da Instrução Criminal 

O terceiro fundamento visa garantir a instrução criminal em si, a ser aplicada nos casos 

em que há risco efetivo relacionado ao andamento do processo. É aplicável em casos nos 

quais identifica-se que a liberdade do réu pode ameaçar as provas da instrução criminal, como 

por exemplo por meio de ameaças ao ofendido, aliciamento de testemunhas, destruição de 

documentos ou vestígios. (NICOLITT, 2012.) 
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Ressalte-se, todavia, que, assim como o fundamento da garantia à ordem pública, o 

fundamento da conveniência da instrução criminal também é criticado por ser um termo 

demasiadamente aberto, dando espaço para ampla discricionariedade, podendo ser 

interpretado, assim, como incompatível com o próprio instituto da prisão preventiva, que 

deveria ser pautado sobretudo pelo princípio da excepcionalidade, necessidade e 

proporcionalidade. (LOPES JR, 2012). 

d) Assegurar a Aplicação da Lei Penal 

Por fim, o quarto fundamento disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro 

relaciona-se diretamente com o risco de fuga do acusado, com vias a evitar que eventual 

sentença condenatória se torne inócua por impossibilidade de execução.  

 

4. O ALCANCE DA INFLUCÊNCIA DA MÍDIA E DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO DE MASSA NO PROCESSO PENAL 

 

4.1.O IMPACTO DA MÍDIA E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA SOB 

A ÓTICA DA MICROJUSTIÇA  

 

Podemos analisar a discussão acerca da imparcialidade do Juiz no Brasil a partir de 

diversos casos concretos, sob a ótica da chama “micro-justiça”, ou seja, a justiça individual, 

que tiveram grande impacto na sociedade, sobretudo por sua ampla divulgação nos meios de 

comunicação de massa. 

É o caso, por exemplo, do assassinato brutal da menina Isabella Nardoni, que foi 

jogada do 6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo. Os principais suspeitos do crime 

eram o pai e madrasta da menina, o casal Alexandre Alves Nardoni e Anna Carolina Trotta 

Peixoto Jatobá. Logo após o acontecimento, a notícia já estava sendo transmitida para o Brasil 

inteiro, em todos os jornais. Após apenas três dias de investigação houve a decretação da 

prisão provisória do casal. (SOUZA, 2010, p. 18) 

O inquérito criminal e o caso se tornaram mais uma “novela brasileira”. Entrevistas 

com advogados de defesa e representantes da acusação (Ministério Público) eram transmitidas 

todo dia em horário nobre de todas as emissoras com alcance nacional. Provas que 

supostamente deveriam estar sob segredo de justiça eram reveladas e repetidas diariamente 

por jornalistas na rádio, na televisão, nos jornais. Os rostos dos principais suspeitos estavam 
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sempre estampados nas capas das revistas. Com menos de uma semana de investigação, a 

opinião pública já havia condenado o casal.  

Outro caso impactante se deu em Taubaté, 2006: Danielle Toledo levou a filha, que 

estava tendo convulsões, ao hospital para tratamento. A menina de um ano morreu no hospital 

e logo após a morte da criança a mãe recebeu voz de prisão pois, após exames periciais, a 

polícia concluiu que havia vestígios de cocaína em um pó branco encontrado na boca da 

criança.  

O caso tomou proporções imensuráveis na mídia, e em poucos dias todos os meios de 

comunicação estavam divulgando amplamente a terrível história da mãe que matou a própria 

filha de um ano de idade com overdose de cocaína. Danielle ficou presa provisoriamente por 

37 e nesse período foi torturada na cadeia, por ser considerada assassina de sua própria filha. 

Após 37 dias presa, descobriu-se que o teste do pó encontrado na boca de sua filha havia sido 

um falso positivo. Danielle conta que foi perseguida por ter denunciado um estupro. Ela 

conta, no livro que publicou acerca do assunto, que sua havia sido estuprada por um médico-

estudante do Hospital onde levava sua filha e o denunciou. Depois, quando sua filha morreu, 

o hospital rapidamente chamou a polícia para denunciá-la por assassinato. Danielle foi 

condenada pela mídia e pela opinião pública e, após ser inocentada, foi esquecida. O crime é 

mais interessante do que a inocência. (SOUZA, 2010, p. 19) 

Não só em casos puramente criminais a mídia tem o poder de condenação. O mito da 

neutralidade do Juiz se torna ainda mais distante quando se analisa de perto o significado 

sócio político que o Poder Judiciário assume como instituição basilar da organização social. É 

o que aconteceu no caso Lula, em 2018. Após ser condenado a 12 anos de prisão em segunda 

instância, Lula, à época já pré-candidato à presidência do país, foi preso para iniciar o 

cumprimento da pena decretada dentro do contexto da Operação Lava-Jato em 7 de abril. No 

dia seguinte, um domingo, o país testemunhou diversas decisões judiciais, orientadas pelos 

interesses e convicções políticas dos juízes que a proferiram. O desembargador plantonista do 

Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Rogério Favreto, concedeu habeas corpus a 

Lula. O Juiz da primeira instância, Sérgio Moro, proferiu despacho afirmando que não 

cumpriria a decisão por entender que o desembargador não era competente para apreciar o 

pedido. Em novo despacho, o desembargador Favreto reiterou a ordem de soltura de Lula e a 

Polícia Federal recebeu o alvará de soltura. Ato contínuo, o desembargador Gebran Neto, 

relator da referida operação Lava-Jato no Tribunal, mesmo sendo um domingo, proferiu 

decisão mantendo a prisão de Lula. O desembargador Favreto proferiu então uma terceira 

decisão determinando a soltura do ex-presidente e a novela só se resolveu quando o 
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Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferiu a decisão final mantendo 

a prisão de Lula. 

Esse episódio revela claro que a neutralidade do Juiz parece ser utopia inalcançável, e 

até mesmo a imparcialidade é comprometida diversas vezes devido às influências externas 

causadas pela “opinião pública” que, por sua vez, é formada a partir dos interesses das elites 

que controlam os meios de comunicação de massa. 

 

4.2.O IMPACTO DA MÍDIA E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA SOB 

A ÓTICA DA MACRO-JUSTIÇA 

 

Em que pese ser inquestionável e inegável a supremacia da voz do Juiz na micro-

justiça, a influência da decisão judicial no âmbito coletivo da macro-justiça é nebulosa. 

Isso se dá por ser clara e direta a conexão da decisão do juiz com o impacto dos casos 

concretos no âmbito da micro-justiça, contudo, as conseqüências das decisões em ampla 

escala são de difícil medição.  

A responsabilidade sobre a macro-justiça é comumente associada à Administração 

Pública, tendo em vista que, de fato, a estruturação de políticas públicas e ações de larga 

escala voltada à contribuir para o melhoramento da aplicação da justiça penal no âmbito geral 

é tarefa que foge às atribuições do juiz criminal, tendo em vista que demanda recursos e 

alcance que ultrapassam seu poder. 

Conforme ensinamentos de Ana Paula de Barcellos (2006): 

 

Ainda que superadas as críticas anteriores, o fato é que nem o jurista, e 

muito menos o juiz, dispõem de elementos ou condições de avaliar, sobretudo em 

demandas individuais, a realidade da ação estatal como um todo. Preocupado com a 

solução dos casos concretos – o que se poderia denominar de micro-justiça –, o juiz 

fatalmente ignora outras necessidades relevantes e a imposição inexorável de 

gerenciar recursos limitados para o atendimento de demandas ilimitadas: a macro-

justiça. 

 

Todavia, a decisão do juiz criminal no caso concreto somada à influência midiática 

sobre a formação da opinião pública podem sim gerar um impacto que ultrapassa o âmbito 

individual e pode impactar na justiça sob o ponto de vista macro. 
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Isto porque os meios de comunicação de massa, quando amplificam quantitativamente 

e qualitativamente a percepção da criminalidade, desencadeiam no “inconsciente coletivo” da 

opinião pública a sensação do medo, que, por sua vez, atua como mecanismo de catalisação 

de um sentimento afinado e disseminado. (SOUZA, 2010). 

Devido ao sensacionalismo midiático e à catalisação das informações difundidas pelos 

mecanismos de “mass media”, o crime tem sido percebido como um fenômeno muito mais 

presente no meio social do que ele efetivamente é na realidade e na vida da maior parte dos 

cidadãos, o que acaba por resultar no desenvolvimento de uma opinião pública muito mais 

sensível para a supervalorização dos riscos individuais e muito mais propícia à ceder a um 

pensamento punitivista e revanchista contra o crime noticiado nas manchetes diárias dos 

jornais. 

 

4.2.1. A legitimação do Direito Penal do Inimigo 

 

Um método eficaz para o exercício dessa atividade catalizadora da “mass media” na 

sociedade contemporânea ocorre com a sutil projeção do “direito penal do inimigo”, que pode 

ser identificado a partir do “etiquetamento negativo” massificado pelos meios de comunicação 

de massa de pessoas que possivelmente praticaram ou poderiam praticar uma ação penal. 

(SOUZA, 2010). 

Não é fácil identificar qual a causa e qual o efeito, mas o fato é que a formação da 

opinião pública pela mídia através da construção de uma figura do “inimigo”, como visto 

acima, afeta diretamente nas decisões dos juízes criminais, ao passo que o alto índice de 

prisões preventivas e condenações proferidas pelos juízes criminais também resulta em uma 

fomentação da construção do inimigo, principalmente considerando que o sujeito da ação 

penal é muito comumente o “inimigo” em pessoa. 

Diante de fenômenos criminosos de particular periculosidade, a sociedade, diante da 

ausência de perspectivas de outras soluções eficazes para a violência veiculada nos 

noticiários, passa a ver no direito penal do inimigo um lado positivo de combate à 

criminalidade, passando, ela mesma, a fomentar a ideia e exigir que as instituições sociais 

também tomem providências de combate ao inimigo. (SOUZA, 2010) Assim dispôs David 

Garlan (Apud SOUZA, 2010): 

 

Ao intentar deliberadamente fazer eco das preocupações públicas e dos 

preconceitos dos meios massivos de comunicação e sua concentração em ameaças 
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mais inquietantes, esta criminologia, com efeito, resulta ser um discurso político do 

inconsciente coletivo, ainda quando, em linhas gerais, proclama ser realista (...). 

Com esta imagem, os indivíduos delinqüentes passam a ser visualizados como 

‘delinqüentes de carreira’, ‘dependentes de drogas’, ‘jovens rudes e agressivos’ e 

‘violentos’,  com poucas possibilidades de se redimirem e escasso valor social. (...) 

Comunidades inteiras são anetematizadas; fala-se de uma ‘sub-classe’ que nada 

merece, encerrada em uma cultura e num modo de vida que são tão estranhos como 

ameaçadores. Estas não são pessoas reais, muito menos categorias criminológicas. 

São figuras imaginárias que operam como símbolo em um processo político que 

explora o que Mary Douglas chamou de ‘os usos políticos do perigo’. Os perigos, ao 

que se percebe, são colocados e inseridos, as ansiedades que geram, a sensação de 

desamparo que produzem; tudo isso funciona reforçando a necessidade de imposição 

da ordem e a importância de uma resposta estatal firme. 

 

É exatamente a partir dessa necessidade de uma resposta estatal firme gerada pela 

figura do inimigo e do perigo fomentada pela mídia na opinião pública que nasce o papel do 

juiz criminal na dinâmica da macro-justiça. Não é a toa que o principal fundamento da 

decretação das prisões preventivas é essencialmente construído a partir da noção de proteção 

da sociedade e de uma ordem social abstrata de uma potencial ameaça, influenciada 

diretamente pela imagem de inimigo construída pela mídia.  

Sob o aspecto processual, a massificação dos fatos delituosos e o etiquetamento do 

acusado previamente estabelecido incentivam, ainda que subliminarmente, uma distorção na 

instrução penal, desde a fase do inquérito até a decretação de prisões cautelares e eventuais 

condenações, legitimando, de certa forma, a cultura de combate e eliminação do “Inimigo”. 

Especificamente sobre a relação entre a mídia, o inimigo e as prisões cautelares: 

 

A hiperafetividade que caracteriza a custódia cautelar, considerada pela 

doutrina italiana um verdadeiro risco penal, é decorrente dessa influência dos meios 

de comunicação em massa, e é acompanhada pelo aplauso social que legitima a 

antecipação do meio processual de fins punitivo. (SOUZA, 2010) 

 

Os meios de comunicação de massa ainda possuem o condão de produzir modelos 

simbólicos que criam regras e padrões invisíveis na sociedade em nível cultural. A mídia 

contribui para a formação da cultura, modelando a percepção dos indivíduos sobre a própria 

existência social. 
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4.2.2. A necessidade de construção de uma cultura criminal alternativa ao 

encarceramento 

 

A discussão acerca do alcance da influência da mídia aliada à decisão acerca da 

decretação de prisões preventivas pelo juiz criminal na macro-justiça é importante do ponto 

de vista prático principalmente porque, nos dias atuais, há um discurso generalizado no 

sentido que se deve condenar mais e compreender menos, além de um esforço para que as 

prisões sejam cada vez mais austeras. (SOUZA, 2010) 

Tudo isso decorre da sensação de um temor do delito que passou a existir a partir da 

construção do sentimento de insegurança generalizado pela “mass media”. Conforme 

ressaltado Souza: 

A aparição de temor ao delito como tema cultural importante é confirmada 

por estudos de opinião pública que revelaram que há uma presunção difundida na 

grande maioria do público nos Estados Unidos e Grã-Bretanha de que as taxas de 

delito estão aumentando – mais além de sua evolução real – assim como também de 

que há uma escassa confiança do público na capacidade do sistema de justiça penal 

para fazer algo a respeito. Se redramatizou o delito. A imagem comum vinculada ao 

welfarismo, do delinquente como um sujeito necessitado e desfavorecido, merecedor 

de ajuda, desapareceu praticamente na atualidade. Ao contrário, as imagens 

conjuradas para acompanhar a nova legislação tendem a ser descrições 

estereotipadas de jovens ingovernáveis, de predadores perigosos e delinquentes de 

carreira incorrigíveis. (SOUZA, 2010) 

Nessa linha é a política criminal brasileira, carregada de um sentimento de raiva 

associada ao esquecimento dos “inimigos” encarceradas, com o apoio de uma opinião pública 

cheia de ira, cansada de viver com temor. 

Atualmente, a situação das prisões brasileiras atingiu um nível insustentável. 

Em 2012, o então Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo afirmou que seria 

preferível morrer a passar um longo tempo em um presídio brasileiro, classificando nossas 

prisões como medievais.4 

 Em 2011, o Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis,Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas esteve no Brasil para analisar as 

condições brasileiras de prisões e os resultados destacaram que, em que pese a legislação 

                                                 
4 BEATRIZ BULLA, Agência Estado. Ministro da Justiça diz que prefere morrer a ir para a cadeia. Estadão 

Jornal Digital, 13 novembro 2012. Disponivel em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-da- 

justica-diz-que-prefere-morrer-a-ir-para-a-cadeia,959839>. Acesso em: 06 de dezembro de 2018. 
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brasileira ser adequada para combater a tortura e os maus tratos, a realidade do sistema 

carcerário está distante de ser satisfatória.5 

 Em 2015, o Subcomitê da ONU esteve novamente no país e não identificou 

evoluções.6O relatório ressalta a inexistência de atendimento médico e instalações adequadas,  

a forte presença da violência e da corrupção, tanto por parte dos policiais quanto entre os 

próprios detentos, além do uso excessivo da força para represálias policias com métodos 

muitas vezes torturantes, violência física e ameaças verbais. 

 A superpopulação carcerária é amplamente reconhecida como um fator que contribui 

imensamente para a formação desse quadro. Uma das causas da superpopulação carcerária, 

por sua vez, pode ser atribuída ao elevado índice de prisões cautelares no Brasil, o que 

novamente nos leva a questionar o motivo pelo qual o número de prisões cautelares é tão alto. 

É de conhecimento geral que as prisões brasileiras estão lotadas – há mais presos do que 

vagas nas cadeias. Os últimos dados levantados pelo Infopen informam que há um déficit de 

aproximadamente 250 mil vagas. A taxa de ocupação das penitenciárias nacionais é de 167%.  

Segundo dados do International Centre for Prison Studies (ICPS), o Brasil, em 2018, é 

o terceiro país que mais encarcera no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da 

China.  

Em 2017, no âmbito da justiça estadual, o total de presos no Brasil já havia subido 

para 654.372 mil, dos quais 221.054 mil eram presos provisórios. 

O que mais assusta, no entanto, é o tempo médio da prisão provisória, que variava de 

172 dias, em Roraima, até 974 dias, em Pernambuco. 

 Tal quadro pode ser atribuído à soma dos seguintes fatores: (i) ampla influência da 

mídia na criação da figura do inimigo e no desenvolvimento de uma opinião pública 

conivente com a cultura punitivista e encarceradora; (ii) o conseqüente aumento no índice de 

decretação de prisões preventivas, influenciados pela cultura punitivista construída e 

fundamentado em conceitos abstratos autorizadores da prisão cautelar; (iii) falta de amparo 

legal quanto ao tempo máximo de duração de uma prisão preventiva – diferentemente da 

prisão temporária (Lei 7.960/89) –, (iv) da carência de qualquer sanção caso o tempo razoável 

venha a ser extrapolado. 

                                                 
5 Subcomitê de prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes da ONU. 

Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penal Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes. Relatório sobre a visita ao Brasil. 2012. 
6 Subcomitê de prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes da ONU. 

Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penal Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes. Visita ao Brasil realizada de 19 a 30 de Outubro: observações e recomendações ao Estado Parte. 

Organização das Nações Unidas. 2016. 
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4.2.3. Proposta de solução: ponderação de direitos 

 

Uma vez identificado um problema, é necessário buscar soluções concretas. É utópico 

pensar que simples alterações na legislação teriam o condão de impedir, por exemplo, que 

uma prova obtida sob segredo de justiça fosse divulgada pela grande mídia, uma vez que, se 

for do interesse dos grandes veículos de comunicação de massa e, consequentemente da 

opinião pública formada a partir deles, a informação será divulgada independentemente de 

qualquer proibição. 

Uma legislação que tentasse sancionar a conduta dos jornalistas ou responsáveis pela 

divulgação de informações nesse sentido não teria eficácia social, uma vez que não teria o 

apoio da opinião pública.  

Assim, a única solução possível para o conflito aparente é o fortalecimento da garantia 

do devido processo legal, com a ampliação e respeito completo aos mecanismos processuais 

de garantia do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, no âmbito concreto, teremos a 

situação na qual a prova que foi amplamente divulgada pela mídia no caso do processo em 

segredo de justiça não mais poderá ser utilizada como fundamento de uma sentença 

condenatória, por configurar violação constitucional. 

Por fim, é necessário construir uma cultura que ao menos se aproxime do ideal da 

neutralidade, e formar magistrados com consciência social fortalecida, para que a influência 

da mídia e o etiquetamento do “inimigo” tenham impacto reduzido na decisão judicial. 

 

5. MÍDIA, DEMOCRACIA E A ATIVIDADE CRIATIVA DA JURISDIÇÃO 

 

 Conforme visto acima, a vida em sociedade nos condena a uma existência permeada 

sobretudo pela parcialidade. É inconcebível a ideia de uma mídia neutra, visto que a 

informação sempre adquirirá as cores de quem a passa.  

Até mesmo a superpopulação carcerária, problema gritante no processo penal brasileiro, 

encontra suas raízes no alto índice de decretação de prisões cautelares muitas vezes 

fundamentadas na imagem do “inimigo” construída pela grande mídia e amplamente 

disseminada pelos veículos de comunicação de massa. 
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Assim como o juiz é humano e as decisões são todas tomadas dentro de um contexto 

social, político e econômico específico. Diante desse quadro, também é característica da 

própria atividade jurisdicional a criação. 

A partir do surgimento da teoria da divisão de poderes, no início das primeiras 

repúblicas após a Revolução Francesa de 1789, a independência do Judiciário se fundava 

sobretudo no princípio da legalidade, visto que o juiz seria apenas um repetidor das leis. 

Todavia, nem sempre as leis são suficientes. 

 A jurisdição apresenta uma criatividade ilimitada, que se assemelha à uma 

reconstrução: recria-se a norma jurídica para adequá-la ao caso concreto, interpreta-se a lei 

para que ela sirva os objetivos almejados, e muitas vezes, até mesmo cria-se a norma jurídica 

no âmbito da decisão judicial por analogia, ou para suprir uma das diversas lacunas da 

legislação.  

 A atividade criativa da jurisdição é ilustrada pelos "hard cases" de Luhmann (apud 

DIDIER, 2016). Há casos em que a lei não é suficiente e a decisão, ainda que tome por base a 

legislação existente, irá transcender e superar a lei, em benefício da solução do conflito. Por 

mais complicados que sejam os casos, e mesmo quando não há lei que solucione o problema, 

os tribunais devem decidir – e decidem. "Si no se encuentraelderecho, hay que inventar-lo". 

(LUHMANN, 2002, p. 379) 

 

 "Os textos jurídicos normativos não determinam completamente as decisões 

dos tribunais e somente aos tribunais cabe interpretar, testar e confirmar ou não a 

sua consistência. Os problemas jurídicos não podem ser resolvidos apenas com uma 

operação dedutiva (geral-particular). Há uma tarefa na produção jurídica que 

pertence exclusivamente aos tribunais: a eles cabe interpretar, construir e, ainda, 

distinguir os casos, ara que possam formular as suas decisões, confrontando-as com 

o Direito Vigente. Exercem os tribunais papel singular e único na produção 

normativa. 

Ao decidir, o Tribunal cria. (...) Ao decidir, repita-se, o Tribunal gera algo novo – se 

não fosse assim, não haveria decisão, mas apenas o reconhecimento de uma anterior 

decisão, já pronta." (DIDIER, 2016) 

 

 Agora, passemos a analisar o processo de criação da atividade jurisdicional. Quando 

um juiz profere uma decisão com base em "interpretação conforme a Constituição", ou 

quando o juiz faz um controle de constitucionalidade, ele está criando uma norma jurídica que 
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vai servir como fundamento para sua decisão. Essa norma jurídica nascerá como exclusiva 

para aquele caso concreto, considerando as especificidades daquele caso. 

 Segundo Michel Taruffo (Apud SOUZA, 2010), as escolhas interpretativas e 

discricionárias são parte integrante da imagem do Juiz, representando atividade criativa que 

vai muito além da simples interpretação lógica da norma jurídica, seja diante de lacunas, seja 

diante de normas em branco, seja diante da escolha da norma aplicável ou da determinação de 

seu significado. 

 Conforme afirmado por Antônio Castanheira Neves (1993 apud SOUZA, 2010), “a 

norma de decisão não é pré-dada, mas constituída”. No mesmo sentido, Artur César de 

Souza (2010) completa o raciocínio, esclarecendo que a interpretação jurídica não se reduz à 

mera compreensão do pressuposto formal do direito positivo, mas vai além dele, 

representando verdadeira constituição de direito. 

 Todavia, a atividade jurisdicional não é exercida pontualmente. Relevante para o 

presente estudo o Princípio da Unidade da Jurisdição. Como função estatal, a jurisdição é 

uma, e a divisão em órgãos, inclusive especializados de acordo com a matéria que apreciam 

visa simplesmente a praticidade e organização. 

 Toda decisão judicial faz parte de uma cadeia única, refletindo exercício do poder 

jurisdicional do Estado, que é uno. Assim, a atividade jurisdicional cria normas jurídicas que 

são consolidadas em jurisprudência, e podem servir, por si só, como fundamentação de novas 

decisões. 

 Em que pese a jurisdição ser a expressão una do poder de juiz estatal, tal poder é 

executado por indivíduos que representam o Estado perante os jurisdicionados. Os juízes são 

seres humanos, cidadãos que estão sujeitos às mesmas influências que os jurisdicionados. 

Assim, a formação da opinião, dos princípios e das convicções dos próprios juízes estão 

sujeitas à influência da grande mídia, formadora de opinião.  

 Mais do que o poder de pressionar os operadores do Direito a atuarem conforme a 

opinião pública que a própria mídia formou, a mídia tem o poder de influir no próprio 

julgador. 

 Diante desse quadro de criatividade jurídica que extrapola os limites da legislação 

positivada, e considerando que não há neutralidade do julgador, questiona-se até que ponto as 

decisões são imparciais, ou até mesmo justas, se o julgador, que não é neutro, tem sua opinião 

e princípios pessoais construídos involuntariamente a partir de informações que são passadas 

por meios de comunicação tendenciosos? É possível efetivamente obter uma justiça pura e 
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limpa dentro de um sistema contaminado por interesses das classes mais economicamente 

favorecidas? 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após todo o exposto ao longo do trabalho, é possível depreender, primeiramente, que 

é inquestionável a existência da influência da mídia na decisão penal que, apesar nem sempre 

ser direta, é constante. O juiz penal se mostra muitas vezes convencido pelo "clamor social" 

que, ainda que não tenha sido criado pela mídia, é por ela muito reforçado.  

A divulgação e o julgamento midiático imposto pelos grandes meios de comunicação, 

sem ampla defesa, sem contraditório e sem o devido processo legal, é um fator que preocupa 

todos os atores do processo. Especialmente na fase de investigação criminal, a divulgação na 

imprensa das provas do inquérito pode causar danos irreparáveis. 

A liberdade de expressão e de opinião acabam confundindo-se com a precipitada 

manifestação de culpa certa, formatada pela opinião coletiva, distante da presunção de 

inocência e causando danos muitas vezes mais gravosos que a própria sanção estatal (pena). 

O “mito da imparcialidade”, apesar de ter seu valor social de ideal a ser perseguido, 

deve ser enfrentado concretamente, buscando-se maneiras de tornar as decisões dos juízes 

criminais mais objetivas e motivadas.  

Por outro lado, é certo que a censura – a mordaça social – não interessa a ninguém. A 

liberdade de imprensa traz em si o risco de abusos, mas a alternativa pode causar danos ainda 

mais gravosos ao bem social e ao interesse da sociedade como um todo. As restrições não 

devem ser direcionadas à mídia ou à liberdade de expressão – deve-se estabelecer limitações 

bem delineadas ao processo criminal. 

Assim, na busca de equilibrar essa dicotomia, Artur César de Souza (2010) propõe um 

equilíbrio interessante de ser pensado: manter a liberdade irrestrita dos meios de 

comunicação, mas delimitar restrições dentro do processo penal para produção de provas e 

fundamentos de decisões. 

Conforme entendimento do autor: 

 

"A partir do momento em que o procedimento de legitimação da formação 

da prova não é observado em todos os seus aspectos constitutivos e delimitativos, a 

prova dele decorrente deve ser considerada inutilizável ou ilegítima no âmbito do 

subsistema processual penal.  
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Com a divulgação pelos meios de comunicação em massa do conteúdo 

material da prova colhida mediante quebra de sigilo, configurou-se falha na 

execução da formação da prova, ensejando a ilegitimidade de sua utilização para 

fundamentar um decreto condenatório. 

Houve, sem dúvida, falha na prestação do serviço jurisdicional, falha essa 

configurada pelo desrespeito à execução na formação da prova e pelo mau controle 

judicial efetivo no desenvolvimento da restrição ao direito fundamental de sigilo 

dentro dos limites constitucionais (e no âmbito desse limite não se encontra a 

divulgação do conteúdo da prova pelos meios de comunicação em massa.)" (p.338) 

 

Assim, defende o autor que os grandes meios de comunicação devem ser livres para 

divulgar o que bem entenderem: sejam provas produzidas na fase de inquéritos, sejam 

elementos alcançados por vias próprias, informações de qualquer sorte – a consequência não 

se dará no âmbito na divulgação, mas sim na utilidade daquela prova divulgada no âmbito do 

processo penal. A prova que for divulgada perderá qualquer utilidade ao processo criminal, 

sendo certo que o juiz não poderá em nenhuma hipótese utilizá-la como fundamento – 

expresso, ou oculto, consciente ou inconsciente.  

Conforme proposta de Souza (2010): 

 

A solução aqui apresentada, ou seja, a eficácia normativa dos princípios 

constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa, conjugada com o princípio 

constitucional de um processo justo com todas as garantias, reconhece a autonomia 

estrutural e autopoiética de ambos os subsistemas sociais, midiático e o do direito 

processual penal. (p. 350)  

 

Assim estabelece-se um controle social sobre a mídia, sem haver a necessidade de 

impor-lhe um controle formal que pode abrir margem à verdadeira censura. Através desse 

modelo de controle, passa-se à própria mídia a responsabilidade pelo sucesso do desfecho dos 

julgamentos criminais notórios e estimula-se a criação de uma consciência entre a grande 

mídia acerca da divulgação de provas ou notícias relacionadas ao processo penal. Inverte-se 

assim a lógica da pressão popular, tirando o foco do juiz criminal e transferindo-o aos grandes 

meios de comunicação. Caso as provas sejam excluídas do processo devido à sua divulgação 

ilícita, direciona-se a revolta popular à mídia, responsável pela divulgação, e não ao Estado. 

Assim, considerando a complexidade do assunto estudado, a formação de uma 

conclusão absoluta não é possível, tendo em vista a necessidade de equilibrar e ponderar 

direitos fundamentais que se encontram em confronto.  
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