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RESUMO 

 

O trabalho tem como proposta o estudo das relações entre justiça e mídia. Serão comparados 

os rituais jurídicos em busca da verdade processual em comparação com a cobertura 

jornalística, que adota um discurso e um postura totalmente oposta da jurídica. O objetivo é 

mostrar um novo caminho para os pesquisadores da ciência jurídica, abrindo os horizontes 

fazendo uma mescla com as pesquisas na área de comunicação social, onde os estudos são de 

grande importância. 

 

 

Palavras-chave: Direito. Comunicação Social. Midiatização da Justiça. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims assessing the relationship between justice and media. In this study, we 

compared the legal rituals, based on or own democratic principles with media coverage, 

which adopts an undemocratic way to broadcast trials. Our goal is to show a new way for 

students of legal science, come up with an interdisciplinary approach that intersects 

contributions from Sciences of Communication, Legal Sciences and Law to create a reflection 

on the complex relationship between justice and media in contemporary public sphere. 

 

Keywords: Communication. Justice. Media. Law. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho monográfico tem como objetivo principal refletir sobre a 

cobertura e o comportamento da mídia na cobertura dos casos que envolvem o Poder 

Judiciário. 

Desde o melhoramento das tecnologias voltadas para a comunicação, a mídia, 

que ficava restrita apenas na parte impressa, alcançou os ouvidos através das ondas de 

radio e o olhar através das imagens emitidas pelos televisores. No último boom 

tecnológico, a internet tornou-se mais um campo vasto de exploração midiático, 

consolidando sua posição como principal fonte de informação e conhecimento da 

sociedade atual. 

É sabido que os meios de comunicação cumprem o dever de informar a 

população de forma ética, clara e imparcial. Todavia, devido ao apelo comercial para 

angariar mais audiência para sua cobertura, a mídia adotou formas de teatralizar as 

notícias, colocando até mesmo tons de dramaticidade dignas de roteiros de filmes 

hollywoodianos. 

A justiça é uma fonte inesgotável de casos com potencial exploratório pela 

mídia. Logo, os noticiários usam e exploram cada detalhe do processo e da investigação, 

muitas vezes sem levar em conta a responsabilidade ética que possuem de ouvirem, 

imparcialmente, todas as partes envolvidas. 

Adiciona-se a esse fato que, com a crescente utilização da modalidade do 

jornalismo investigativo, a mídia extrapola as fronteiras de apenas informar a sociedade 

dos fatos, passando a agir como se fosse um “poder constituído” que investiga, julga e 

“pune” os “culpados”.  

O objetivo desse estudo monográfico é justamente a exposição das razões que 

levam o Poder Judiciário e seus personagens a terem uma exposição midiática acima da 

média, além de até onde a mídia interfere quando ela se torna um “órgão investigador”. 

No primeiro capítulo, a exposição será sobre o ritual jurídico, demonstrando a 

importância do mesmo para corroborar o senso de justiça numa sociedade democrática. 

Iremos falar do seu simbolismo e dos personagens que fazem parte do mesmo, 

demonstrando a importância que esses procedimentos possuem para a exaustiva 

atividade de buscar a verdade jurídica dos fatos que chegam ao Poder Judiciário. 

Adiante, será feita uma abordagem sobre o fato do poder judiciário ser utilizado 

como o solucionador de questões que não deveriam ser, na teoria, da sua 
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responsabilidade. O fenômeno da judicialização e do ativismo social tem transformado 

os Tribunais em verdadeiros palcos midiáticos, promovendo uma discussão ampla de 

fatores sociais como casos envolvendo pesquisas com células-tronco embrionárias, 

casamento homoafetivo, demarcação de terras indígenas, entre outros. Existe aqui a 

mudança de foco da mídia, saindo do campo político para o judiciário e seus 

desdobramentos que afetam a atividade judiciária. 

O terceiro capítulo será dedicado à cobertura midiática nos casos concretos 

relacionados, principalmente, ao direito penal. Será estudado aqui o interesse dos meios 

de comunicação nesses casos, às formulas realizadas para a reconstrução da realidade, a 

interferência da mídia no seu público alvo (sociedade) e até mesmo nos membros do 

poder judiciário e até onde isso pode afetar a busca da verdade jurídica processual. Por 

fim, iremos discutir se leis que defende a pluralização e controle dos meios midiáticos 

são a solução para evitar abusos. Utilizaremos aqui como caso principal a cobertura da 

Ação Penal 470, vulgo “julgamento do mensalão”, no qual recebeu grande atenção da 

jornalística nos últimos anos. 

Não é objetivo esgotar o tema, pois essa área de pesquisa é bastante ampla. O 

que será feito é uma abordagem interdisciplinar, utilizando elementos da Ciência 

Jurídica, das Ciências da Comunicação, da Sociologia e da Psicologia para racionalizar 

de forma lógica o quanto esse fenômeno está presente no dia-a-dia dos operadores do 

direito e dos profissionais de comunicação. 

Em meio a esse debate, existe uma sociedade que a cada dia fica mais integrada 

através das novas tecnologias de comunicação. Hoje há mais espaço para a opinião e o 

entendimento, principalmente com o advento das redes sociais. Como isso, as trocas de 

opiniões se tornaram mais frequentes, aumentando o processo de influência da mídia na 

sociedade. 

O comportamento da sociedade muitas vezes não leva em conta a própria lei que 

rege a região em que vivem. Influenciados por meios de comunicação que se dizem 

imparciais ou por programas ficcionais oriundo de países onde o sistema jurídico é 

totalmente diverso da sua realidade, há um clamor por justiça sem que haja uma 

avaliação dos fatos. 

O tempo judiciário é totalmente diferente do tempo regular, apesar do sistema 

brasileiro carecer de eficácia. Isso não justifica um pré-julgamento dos acusados por 

determinado crime, sem o devido processo legal e garantia de princípios basilares como 

a presunção de inocência e a condição de ampla defesa do acusado. 
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Por fim, esse estudo tem como justificativa ilustrar o que é debatido atualmente 

nesse campo, com o intuito de entendemos a lógica do aumento da atenção da mídia 

para o sistema judicial. Chegar a conclusões a respeito da melhor maneira da 

convivência pacífica entre justiça e mídia através da análise apresentada nessa 

monografia é leviano e fora do alcance devido à limitação que esse estudo ira abordar, 

porém a contribuição é necessária para incentivar o debate dessa causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

1 – O ritual jurídico. 

 

O ritual jurídico está ligado diretamente a sua importância simbólica. O 

simbolismo jurídico nada mais é do que a linguagem específica que é o elo entre as 

autoridades outorgadas democraticamente para exercer o poder de controle e coação na 

sociedade e os destinatários das normas e regras aceitas como lei.  

O chamado ato de julgar requer um conjunto de símbolos, simbologias e rituais. 

O direito não faria sentido sem esses elementos, pois assim ele se tornaria uma mera 

ideia irreal e ilusória
1
. O ritual é a consolidação da vontade do legislador, ou seja, a 

norma produzindo efeitos concretos em um caso prático.  

Seguindo a linha de raciocínio de Antonie Garapon, em sua obra Bem Julgar: 

Ensaio sobre o ritual judiciário (1997), o autor entende que antes de der um elemento 

moral, julgar é um evento ligado diretamente ao ato de fazer justiça: 

 

“Para fazer justiça, é preciso falar, testemunhar, argumentar, provar, escutar e 

decidir. Para tudo isso, é necessário. Antes de mais, estar em situação de 

julgar. O primeiro gesto da justiça não é intelectual nem moral, mas sim 

arquitetural e simbólico: delimitar um espaço sensível que mantenha à 

distancia a indignação moral e a cólera pública, dedicar tempo a isso, 

estipular as regras do jogo, estabelecer um objetivo e instituir atores”
2
 

 

Isto posto, é necessário a observação de diversas características do fenômeno 

social que representa o ritual jurídico. Para isso, será feita a análise do espaço físico, o 

discurso utilizado e os personagens (sujeitos) que formam o sistema.  

 

1.1 – O templo e o tempo da justiça. 

 

O termo “templo da justiça” foi cunhado sabiamente por Garapon. É fácil 

reparar o quão simbólico é a composição de uma sala de audiências: a disposição das 

cadeiras, onde se observa uma hierarquia determinada. Os lugares de maior relevância 

serão ocupados pelos sujeitos investidos de cumprir com o dever legal do Estado. 

Curioso perceber que essa disposição não é mero costume, mas é previsto na norma. 

A Lei Federal n.º 8625/1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – 

expressamente disciplinou que, verbis: 

                                                 
1
 GARAPON, A. Bem Julgar. Ensaio sobre o ritual judiciário. Lisboa: Piaget, 1997, p.72 

2
 GARAPON opt. Cit. P. 19. 
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Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no 

exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: (...) XI- 

tomar assento à direita dos Juízes de primeira instância ou do Presidente do 

Tribunal, Câmara ou Turma. 

 

 

Ainda na esfera federal, embora com refluxo nos planos estaduais por força de 

aplicação subsidiária, a Lei Complementar n.º 75/1993 estabeleceu explicitamente que: 

 

Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:  

 

I- Institucionais: a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos 

juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais 

oficiem. 

 

 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, ainda se promulgou a Lei Complementar 

n.º 106/2003 que dispõe: 

 

Art. 82. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no 

exercício de suas funções, além de outras previstas nas Constituições Federal e 

Estadual, nesta e em outras leis: (...) X- sentar-se no mesmo plano e 

imediatamente à direita dos juízes singulares ou dos presidentes dos órgãos 

judiciários ou dos demais órgãos perante os quais oficiem, inclusive nas 

sessões solenes. 

 

O simbolismo também está presente nos prédios onde acontecem os 

julgamentos. Muitos deles têm uma arquitetura que remete a grandes palácios ou 

templos religiosos, demonstrando certa ostentação que passa a impressão de que, ao 

adentrar naquele prédio, estarás a caminho de um lugar onde possui uma ordem absoluta 

e sagrada. 

Prestando a atenção em algumas expressões, percebemos que as dimensões 

espacial, geométrica e visual estão sempre presentes: torto versus direito, como as varas 

seguradas pelos juízes retratados em antigos afrescos que remetem ao início da justiça. 

Temos também o ditado “fazer justiça por linhas tortas”. Poderá assim dizer que o 

direito vive no concreto: nas paredes, nos corredores, nas salas, nos móveis e nas togas, 

pelo que a demarcação intencional dos espaços do direito e da justiça, em contraponto 

com a humanidade das outras instituições, conferindo assim um significado 

incomparavelmente forte e único quando comparado com outros edifícios públicos.  

Passando a analisar a questão do tempo judicial, este está relacionado ao ato de 

julgar. O tempo do processo judicial rompe com o tempo natural. É um tempo bem 

dividido, com regras bem definidas, contínuo e obediente de uma ordem dos fatos, onde 

cada período é importante para uma reflexão até se chegar a uma conclusão (sentença.). 
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Não é objetivo discutir os problemas relacionados ao tempo razoável do 

processo, algo que vem prejudicando os operadores do direito devido ao aumento da 

demanda de processos judicias num sistema onde cada vez mais existe a pressão pela 

celeridade. Todavia, a titulo exemplificativo, deve-se ressaltar a preocupação do 

legislador em reafirmar que os processos possuem de fato, um tempo diferenciados da 

realidade. 

A Emenda Constitucional nº 45/04 inseriu o inciso LXXVIII no artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:  

 

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.” 

 

Aqui o legislador não estava só preocupado em dar celeridade aos processos 

judiciais. Acrescenta-se a conclusão de que esse é um marco que mostra a relação entre 

tempo real e tempo do processo.  

Esse tempo, tão necessário para apuração da verdade jurídica dos fatos, muitas 

vezes é ignorado pela mídia, esta que está sempre sedenta pela informação de forma 

rápida, sem que necessariamente seja devidamente apurada. Ocorre que o tempo 

midiático também sofreu alterações com o tempo, devido à revolução tecnológica dos 

meios de comunicação. A demanda por fatos novos e consequentemente destaque para 

os mesmos em busca de audiência, é o principal fator que move a atividade jornalística.  

Está consolidado aqui um dos pontos de maior divergência entre atividade 

jurídica e atividade jornalística, que veremos melhor adiante. 

 

1.2 – A linguagem e o discurso jurídico. 

 

Não é objetivo ir a fundo aos debates em relação à linguagem jurídica, todavia 

alguns pontos devem ser discorridos. 

Se adotarmos a definição de linguagem jurídica do ponto de vista dos 

positivistas, esta se difere das demais devido ao seu caráter normativo. Ela assegura a 

efetividade dos seus mandamentos através da previsão do uso da força, através do poder 

político. Essa característica tem por base o poder-fazer-dever. Kelsen diz: 

 

Outra característica comum às ordens sociais a que chamamos Direito é que 

elas são ordens coativas, no sentido de que reagem contra as situações 
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consideradas indesejáveis por serem socialmente perniciosas - particularmente 

contra condutas humanas indesejáveis- com um ato de coação, isto é, com um 

mal - como a privação da vida, da saúde, da liberdade, de bens econômicos e 

outros - um mal que é aplicado ao destinatário mesmo contra sua vontade, se 

necessário empregando até a força física - coativamente, portanto 
3
. 

 

O positivismo jurídico de Kelseniano prega um afastamento total do direito para 

as outras ciências humanas, como a sociologia e a antropologia. E a consequência disso 

é o afastamento da linguagem jurídica do seu público alvo, a sociedade. 

Isso acabaria transformando os tribunais em ambientes desconectados com a 

realidade social, com uso excessivo de metalinguagem de difícil compressão ao público 

leigo, a retórica e o discurso extremamente teórico acaba constituindo um grande 

obstáculo para sua efetividade. O próprio Garapon
4
 afirma que “os tribunais constituem 

hoje uma ilha onde a retórica ainda é quem mais ordena”. 

Muitas correntes afirmam que esse afastamento dificulta o acesso a justiça. 

Existe um esforço de crescente de diversos tribunais para que exista uma justiça menos 

formal, mais próxima ao seu público alvo. Isso tiraria o fator psicológico da 

desigualdade gerada através do desequilíbrio emocional entre julgador e julgado. 

Todavia, se levarmos em conta a questão ritualística e representativa que a 

justiça deve exercer a utilização desse discurso com forte teor dogmático, cumpre uma 

função de simbolismo necessário para dar ao sistema judiciário uma aparência de uma 

instituição alheia a influências externas, isolada, onde o equilíbrio entre as partes será 

preservado.  

Com isso, a justiça ficaria marcada como uma área onde aconteceriam as 

mediações de conflitos entre todos os personagens que compõe o ambiente democrático, 

como o Estado, a sociedade e o individuo. 

 

1.3 – O Magistrado e os operadores do direito. 

 

O Juiz representa uma das figuras mais marcantes do poder judiciário. Está sob 

sua responsabilidade a decisão na cada vez mais crescente demanda por justiça que 

chega as portas do poder judiciário. 

Quando se pensa na figura do Magistrado em si, logo imagina-se uma pessoa 

com um alto conhecimento técnico das leis, dotado de um poder que o Estado lhe 

investiu de julgar.  

                                                 
3
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito São Paulo, Martins Fontes p.35. 

4
 GARAPON, opt. Cit. p.135 
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A ação de julgar (alguém ou algo alheio) está intimamente conectada a emoção. 

Toda a ritualística jurídica, linguagem e simbolismo são justamente para afastar todo e 

qualquer tipo de influência emocional. Entretanto, não se pode ignorar que esse 

sentimento faz parte do intimo humano. Ademais, principalmente no direito penal, essa 

emoção é um de seus pilares: “O próprio edifício do direito penal está construído sobre 

alicerces emocionais: o medo de sanções, que deve instilar a conformidade, ou a 

vingança, que deverá ser canalizada pelos procedimentos legais
5
”. 

A função da magistratura é trabalhosa, pois é solicitado a ele ignorar fatores 

extrajurídicos e aplicar a Lei determinada pelo legislador em cada caso. Outro conflito 

enfrentado pelo magistrado é a idealização que a sociedade faz com relação aos atos 

dele. Espera-se, muitas vezes, uma função divina, algo que não se deve esperar de 

nenhuma ação do poder judiciário. Bordões como “agora está tudo nas mãos do juiz” 

faz sua função ser comparável com algo superior às esferas humanas, pois o mesmo é 

utilizado trocando-se a palavra juiz por Deus. 

Todavia, essa cultura em que o Magistrado é colocado num pedestal é 

tendencialmente antidemocrática. O Juiz deve pautar suas decisões baseando-se na 

constituição e nas leis, respeitando a validade das mesas e não seguindo sua vontade 

própria ou obedecendo algum entendimento político que detenha. Ademais, ele deve 

sempre se lembrar de que, na medida do possível, seu pensamento deve estar alinhado 

com o pensamento da sociedade, porém, se este estiver desalinhado com os princípios 

estabelecidos pela constituição, não deve titubear em tomar decisões contra os anseios 

populares.  

Juiz não pode ser um populista. Deve haver uma ruptura entre o sujeito julgador 

e o sujeito particular, ou entre bom juiz, onde entendemos que sua atitude é voltada a lei 

e de índole isonômica e o juiz bom, onde nos remete a personalidade do sujeito. 

No voto dos embargos infringentes na Ação Penal 470, o Ministro Celso de 

Melo foi o responsável pelo último voto para definir a aceitação ou não do recurso pelo 

Supremo Tribunal Federal. O mesmo passou alguns dias sob forte pressão midiática 

para que se voto fosse contra a aceitação dos mesmos, consolidando assim o resultado 

do julgamento. Todavia, Celso de Melo tomou a decisão contrária e fundamentou seu 

voto da seguinte forma: 

                                                 
5
 KARSTEDT, Susanne: Emoções e justiça criminal. In. Justiça, ambientes mediáticos e ordem social 

Braga. Húmus: 2010 1ª ed.. P. 17. 
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Se é certo, portanto, Senhor Presidente, que esta Suprema Corte constitui, por 

excelência, um espaço de proteção e defesa das liberdades fundamentais, não é 

menos exato que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, para que seja 

imparciais, isentos e independentes, não podem expor-se a pressões externas, 

como aquelas que resultantes do clamor popular e da pressão das multidões, 

sob pena de completa subversão do regime constitucional dos direitos e 

garantis individuais e de aniquilação de inestimáveis prerrogativas essenciais 

que a ordem jurídica assegura a qualquer réu mediante instauração, em juízo, 

do devido processo legal. 

 

Voltando a discutir sobre os elementos simbólicos que compõem o ritual 

judiciário, curioso notar que a utilização da toga é preservada até hoje nos tribunais. O 

costume de sua utilização se origina dos tempos da criação do próprio direito. A cor 

preta, majoritariamente utilizada no Brasil, é de origem clerical.  

Garapon (1997) nos ensina que a função da toga é de purificação das partes 

envolvidas no ritual, envolvendo o corpo de forma majestosa, destacando o caráter 

distintivo de quem a veste. Assim, a impressão passada é de que os operadores do 

direito ganham um novo corpo, garantindo assim sua soberania naquele ambiente e 

demonstra as especialidades de sua função. 

Todos que tem a capacidade de promover a justiça (Magistrados, Promotores e 

Advogados) utilizarem a tradicional vestimenta. Ademais, o legislador garantiu a 

igualdade hierárquica entre os personagens da justiça. A Lei Federal nº 8.906 de 04 de 

julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil, em seu artigo 6º, traz a seguinte redação: 

 

Art. 6º: Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e 

membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e 

respeito recíprocos. (Grifo Nosso) 

 

 

Apesar dessa igualdade, o costume popular entende que o magistrado é a figura 

mais importante nesse quadro, transferindo, de forma equivocada, a responsabilidade 

pelo de êxito na resolução de conflitos. O juiz, nesse caso, não é visto mais como um 

mero técnico do direito, mas passa a ser responsável pelo êxito das resoluções dos 

casos, criando uma expectativa acima que seu cargo pode oferecer. 
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Luiz Eduardo Figueira, em sua dissertação de doutorado
6
, foi muito feliz ao 

descrever os motivos que levam o Magistrado a ter essa autoridade aumentada de forma 

inequívoca: 

Essa hierarquia se atualiza, diariamente, nas práticas sociais dos tribunais de 

várias maneiras: a) na forma de tratamento: chamar o juiz de “Excelência” ou 

“Meritíssimo”; b) no olhar e na postura de submissão adotadas por muitos 

advogados, que se sentem inferiorizados na presença do juiz; c) no 

comportamento de repreensão (e até autoritário) adotado por alguns juízes; d) 

na organização do espaço do tribunal, na qual, muitas vezes, a cadeira do juiz 

fica sobre um estrado, consequentemente, num plano mais elevado. No ritual 

do tribunal do júri, o juiz é ritualisticamente destacado: em sua entrada e saída 

do tribunal, todos os presentes devem ficar de pé; sua mesa está sempre no 

centro e numa posição mais elevada. (p.75). 

 

Existe outro fator que contribui para a sensação falsa de poder que o magistrado 

possui: as notícias da mídia, que idolatram os Juízes que tomam decisões que, segundo 

a opinião jornalística, são consideradas como “a justiça foi feita”. Iremos debater isso 

em capítulo mais adiante, mas um breve exemplo desse caso é o que vem acontecendo 

com o Ministro do STF Joaquim Barbosa, relator da Ação Penal 470 (mensalão). 

A elevação da importância do Magistrado, além da influencia midiática são 

fatores que contribuem para a judicialização e o ativismo judicial, é alvo de debate 

adiante. 

 

1.4 – O Ritual 

 

Todo conjunto de elementos simbólicos descritos acima se unem ao derradeiro 

elemento: o ritual judiciário. 

Uma passagem descritiva de um julgamento foi redigida por Albert Camus, na 

sua grande obra intitulada O Estrangeiro (1942), também citada por Garapon (1997): 

 

O meu advogado chegou com a toga posta, rodeado por outros confrades. 

Dirigiu-se aos jornalistas e cumprimentou-os com um aperto de mão. Contaram 

piadas e riram de forma descontraída até o momento em que a campainha soou 

no tribunal. Voltaram todos aos seus lugares. Meu advogado veio até mim, 

apertou minha mão e me aconselhou a responder as perguntas de forma rápida, 

não tomar iniciativas por conta própria, além de confiar nele para o que der e 

vier. 

À minha esquerda, ouvi uma cadeira recuar e vi um homem alto e magro, 

vestido de vermelho e de monóculo posto, sentando-se dobrando 

cuidadosamente a sua toga. Era o procurador público. Um oficial de justiça 

anunciou a entrada do tribunal. 

                                                 
6
 Figueira, Luiz Eduardo: O Ritual Judiciário do Tribunal do Júri: O Caso do Ônibus 174. (Doutorado 

em Antropologia) Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. Disponível: < 

http://www.necvu.ifcs.ufrj.br/index.asp?ChvMn=39> Acesso em 25/11/2013 às 15h34min. 

http://www.necvu.ifcs.ufrj.br/index.asp?ChvMn=39
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Nesse momento, começaram a zumbir dois grandes ventiladores. Três 

magistrados, dois deles de negro e um de vermelho, entraram trazendo com 

eles vários processos e dirigiram-se rapidamente para a tribuna que dominava a 

sala. O homem de toga vermelha sentou-se na cadeira do meio, pousou a borla 

à sua frente, limpou sua cabeça calva com um lenço de mão e declarou aberta a 

sessão
7
. (Tradução nossa) 

 

Segundo Garapon (1997), esse ritual “faz eco de um ritmo simbólico composto 

por um regresso ao caos, seguido de um confronto entre o bem e o mal, e que termina 

com regresso à paz”. Nesse sentindo, o ritual judiciário assume uma função de anular o 

crime cometido, regenerando a ordem social, criando a ordem a partir da desordem. 

Essa movimentação de Garapon corrobora a tentativa do poder judiciário de se 

afastar do mundo real, trazendo os impasses entre sujeitos do “mundo de fora” para o 

ambiente livre de vícios, onde as decisões serão baseadas na justiça estabelecida pelos 

homens. O ritual judiciário, ao propor a reestruturação da ordem após o caos, segue um 

movimento de transfiguração da realidade social. 

O ato de julgar pode ser encarado como uma “cerimonia degradante
8
”. As 

sociedades, ao longo dos anos, desenvolvem cerimônias nas quais há um rebaixamento 

do status do individuo que por ventura praticou algum ato não compatível com as leis 

determinadas pela comunidade. A partir daí, há uma tendência de perca da identidade 

do individuo, transformando-o em algo menor, praticando uma destruição parcial de sua 

identidade.  

O processo de investigação é uma atividade desgastante tanto para o réu, quanto 

para o órgão investigador. Quando há uma exposição da mídia para os casos, essa 

atividade fica ainda mais penosa para todos os envolvidos. A parcimônia necessária 

para que a justiça analise os casos são trocados pelo imediatismo televisivo, insaciável 

por informações, novidades, “furos de reportagem” entre outros elementos do “show 

midiático”. 

Entendemos que o princípio da publicidade deve ser prevalecido, porém não 

pode ser usado como escudo para o abuso e a irresponsabilidade de transmitir a 

informação correta.  

O ritual judiciário existe para a prevalência do devido processo legal e a 

confirmação do poder estatal de julgar e condenar, se for o caso, o réu. 

                                                 
7
 CAMUS, Albert. The Stranger. Tradução para o inglês de Stuart Gilbert. New York: Vintage Books, 

1946, p. 53-54. 

 
8
 GARFINKEL, Harold (1956). Conditions of sucessful degradation ceremonies. American Journal of 

Sociology, Vol. 61, No. 5 (Mar., 1956), pp. 420-424 
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2 – Judicialização, Ativismo Judicial e a Mídia. 

 

Nesse capítulo será abordado os significados de judicialização e ativismo social. 

Ademais, pretendemos fazer uma relação de quanto esses fenômenos têm participação 

direta da cobertura midiática e o quanto isso influencia nas decisões dos tribunais. 

 

2.1 – Judicialização 

 

Para melhor definição do fenômeno da judicialização, utilizaremos a consagrada 

pelo atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso: 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou 

social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – 

em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a 

administração pública em geral. Com intuitivo, a judicialização envolve uma 

transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na 

linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade
9
. 

 

A judicialização não é um fenômeno apenas brasileiro. Desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial, observa-se, principalmente nos países ocidentais, um avanço da justiça 

constitucional sobre o da política tradicional (Poder Executivo e Legislativo). 

No Brasil, esse caso se torna um pouco mais frequente, devido a fatores como a 

característica abrangente da Constituição de bem estar social implantada no Brasil em 

1988, consolidando direitos fundamentais, além do nosso sistema de controle de 

constitucionalidade amplo. Soma-se a isso a incapacidade política latente apresentada 

pelo Poder Legislativo, onde as questões impopulares e polêmicas são deixadas fora da 

pauta de discussão, preterido por projetos e debates de pouca importância para o 

crescimento nacional e a garantia de direitos para a sociedade. 

Em seus estudos acerca da Judicialização, Luiz Roberto Barroso faz uma 

tentativa de sistematização da matéria, atribuindo assim três causas para explicar esse 

fenômeno no Brasil. Em paralelo, utilizaremos os pontos apontados por Ferreira Filho, 

como mudanças na engenharia constitucional. 

                                                 
9
 BARROSO Luís Roberto, Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, Atualidades 

Jurídicas, Revista Eletronica do Conselho Federal da OAB, Número 4, Janeiro-Fevereiro de 2009. 

Disponível em: < http://www.oab.org.br/editora/revista/0901.html > Acesso dia 18/11/2013 as 15h07min, 

p. 3. 

http://www.oab.org.br/editora/revista/0901.html
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A primeira grande causa citada por ele foi a redemocratização do país, ocorrida 

através da abertura política negociada entre os militares e a elite política civil em 1985 

culminou com a proclamação de uma nova Constituição em 1988. O judiciário, 

desatando as amarras que o continham durante o período ditatorial, passou a exercer um 

verdadeiro poder político de fato, passando até mesmo a ter maior controle sobre ação 

dos outros poderes. Ensina Ferreira Filho: 

 
No que tange à administração pública, o autor alerta, mais de uma vez, sobre a 

quebra da doutrina clássica. A Carta Constitucional de 1988, paradoxalmente, 

permite dissolver a doutrina da Separação dos Poderes contida nela mesma. Na 

Carta, “o Judiciário controla a administração pública não só em vista dos 

interesses individuais, mas também em prol do interesse geral”
10

. 

 

A estabilização de direitos fundamentais despertou a consciência cidadã na 

sociedade brasileira, aumentando assim os níveis de informação e direitos que ela 

possui. Por essa razão, passaram a buscar o Poder Judiciário para a resolução de seus 

conflitos. 

O Ministério Público deixou de ser uma instituição de atuação exclusivamente 

dentro do Direito Penal, e passou a exercer a fiscalização da lei e de direitos num 

sentindo amplo. Nesse caso, diz Ferreira Filho: 

O Ministério Público passa a ter legitimidade para promover o inquérito civil e 

a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (...). A primeira dessas 

consequências é que o Estado passa a manter um serviço público não apenas 

voltado para fiscalizar o respeito à lei, mas para controlar a atuação da 

administração pública no campo das opções discricionárias (...). Por fim, o 

texto consagra a noção de interesses difusos. Ora, é ela suficientemente ampla 

e flexível para permitir a intervenção do Ministério Público em variadíssimos 

campos, como o do interesse do consumidor
11

.  

 

A Defensoria Pública começou a promover o acesso à justiça para uma ala da 

sociedade que era excluída devido a sua incapacidade de financiar o seu direito 

postulatório através de um advogado privado.  

Como segunda causa, Barroso aponta a constitucionalização abrangente. Isso 

trouxe a Carta Magna uma infinidade de matérias que antes ficavam a cargo do 

Executivo e do Legislativo. Segundo Barroso, “constitucionalizar uma matéria significa 

transformar Política em Direito
12

” Quando há essa normatização de pretensões, seja ela 

                                                 
10

 FERREIRA FILHO apud CARVALHO, Ernani: Trajetória da revisão judicial no desenho 

constitucional brasileiro: tutela, autonomia e judicialização. Sociologias, Porto Alegre, ano 12, Nº 23, 

jan./abr. 2010. P. 194. 
11

 FERREIRA FILHO apud CARVALHO, Ernani opt. Cit. P. 194-195. 
12

 BARROSO, opt cit. p.4. 
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do individuo ou do Poder Público, ela é candidata a se transformar também em uma 

pretensão jurídica através de ação ao Poder Judicial. Entende Ferreira Filho: 

 
A Constituição consagra o alargamento de campo da ação popular. Nela, essa 

ação visa a proteger não apenas o patrimônio público, mas igualmente a 

moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e 

cultural
13

. 

 

A terceira causa ilustrada por Barroso é o sistema brasileiro de controle de 

constitucionalidade. Através das diversas constituições da história brasileira, foi-se 

incorporando características de controles constitucionais de outros países. Na primeira 

Constituição Republicana Brasileira, em 1891, foi “importado” o controle difuso do 

direito estadunidense.  

A Carta Magna de 1934 trouxe o primeiro sinal de controle concentrado, 

facultando ao Procurador Geral da República a representação interventiva em conflitos 

federativos. 

Após os retrocessos democráticos da Constituição de 1937, a Constituição de 

1946, absorvendo os ares democráticos vindos da Europa pós-guerra, manteve o 

controle difuso-incidental, porém aumentou o poder interventivo do Procurador Geral 

da República, dando um passo a mais na amplitude do controle concentrado no Brasil 

Era um sinal de que interessava judicializar aspectos que antes estavam restritos ao 

mundo político, trazendo uma flexibilidade na separação de poderes. 

A Constituição de 1967 consolidou o período ditatorial que começou em 1964. 

Ela foi altamente restritiva, dando maiores poderes ao Poder Executivo em detrimento 

ao Legislativo e ao Judiciário. 

No que tange o controle de constitucionalidade nessa época, o ator principal era 

o Procurador Geral da República. A Emenda nº 16, de 26 de novembro de 1965, 

instituiu, ao lado da representação interventiva, e nos mesmos moldes, o controle 

abstrato de normas estaduais e federais, ampliando a capacidade do Procurador Geral da 

República de judicializar conflitos políticos
14

. 

Além disso, houve com o passar do regime, o aumento do poder nas mãos do 

Procurador Geral da República, com o intuito de aumentar a intervenção judicial nos 

casos políticos: Eis o que nos ensina Ives Granda e Gilmar Mendes: 

Não só a observância dos chamados princípios sensíveis (art. 10, VII), mas 

também prover a execução da lei federal (art. 10, VI, 1ª parte) e por fim, a 

                                                 
13

 FERREIRA FILHO apud CARVALHO, Ernani opt. Cit. P. 194. 
14

 CARVALHO, Ernani: opt. Cit. p. 189. 
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Emenda nº 7, de 1977, introduziu, ao lado da representação para fins de 

interpretação da lei ou ato normativo federal ou estadual, outorgando ao 

Procurador- Geral da República a legitimidade para provocar o 

pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, e). E, segundo a 

exposição de motivos apresentada ao Congresso Nacional, esse instituto 

deveria evitar a proliferação de demandas, com a fixação imediata da correta 

exegese da lei
15

. 

 

A Carta de 1988 foi uma quebra de paradigmas em relação à concentração de 

poderes nas mãos do Procurador Geral da República para o controle de 

constitucionalidade. 

O sistema brasileiro se tornou um dos mais abrangentes do mundo
16

. Nossa atual 

Carta Magna agasalha tanto o controle por via de exceção e o controle por via de ação. 

Todavia, sua maior marca foi estabelecer uma gama de entes legitimados a propor a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, todos previstos no artigo 103: 

 
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade:   

 I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;  . 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

Ocorre que com o número grande de legitimados a propor a ação direta de 

inconstitucionalidade houve uma consequente diminuição da utilização do controle 

difuso. Eis a conclusão de Gilmar Mendes e Ives Granda:  

 

A Constituição de 1988 reduziu o significado do controle de 

constitucionalidade incidental ou difuso, ao ampliar, de forma marcante, a 

legitimação para propositura da ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, 

CF), permitindo que, praticamente, todas as controvérsias constitucionais 

relevantes sejam submetidas ao Supremo Tribunal Federal mediante processo 

de controle abstrato de normas
17

. 

 

A preferência pela via direta tem um viés político: Ela evita um custo político de 

quem é o propositor da ação, pois pode conseguir fazer um veto ao executivo ou a 
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MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 

Constitucionalidade. São Paulo: Saraiva 2001, p. 44. 
16

 MENDES, Gilmar Ferreira, Jurisdição Constitucional, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 146.  
17

 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira opt. Cit. P.63. 
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maioria legislativa sem necessariamente medir força com os mesmos pela via 

tradicional, além da questão midiática em torno da causa debatida e da expectativa 

criada em torno da decisão que será tomada pela Suprema Corte Brasileira. 

São inúmeras as causas em que o Supremo teve que decidir se colocando no 

lugar do legislador derivado. Apenas para ilustrar como exemplo, temos os seguintes 

casos: A decisão sobre o aborto em caso de anacefalia, a liberdade civil de casamento de 

pessoas do mesmo sexo, políticas governamentais envolvendo a constitucionalidade de 

aspectos centrais da Reforma da Previdência (contribuição de inativos), vedação do 

nepotismo nos três Poderes. 

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal não ultrapassa os limites do que 

as ações estão propondo. Por mais que não seja uma intensão do Tribunal Superior se 

tornar um órgão cada vez mais político, ele não pode se negar a se manifestar nesses 

casos, pois as ações obedecem todos os requisitos para a sua propositura. A 

judicialização não é uma alternativa, mas sim uma tendência devido aos entraves 

encontrados nos outros poderes de governar o país.  

Não entendemos que a judicialização é um processo saudável para a democracia, 

pois o judiciário é o poder que não foi eleito diretamente pela sociedade. Porém, o 

mesmo não pode fugir do seu dever de garantir as liberdades democráticas. 

 

2.2 – O Ativismo Judicial. 

 

Seguindo a linha de ensino determinada por Barroso
18

, o ativismo judicial é uma 

opção do Poder Judiciário de interpretar a Constituição de forma mais proativa, ou seja, 

serão adotadas formas de interpretação mais específicas e expansivas em relação ao seu 

alcance. Esse posicionamento leva o Judiciário a uma intensa concretização dos valores 

e fins constitucionais, interferindo diretamente no espaço de atuação dos outros dois 

poderes. 

Esse fenômeno acontece em situações quando o Poder Legislativo e o Poder 

Executivo se encontram imobilizados e em descompasso com os anseios da própria 

sociedade que o elegeu, impedindo assim o cumprimento das demandas sociais 

necessárias para o andamento das demandas sociais. 

                                                 
18

 BARROSO opt. Cit., p. 6. 
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No Brasil, é notório que o Poder Legislativo passar por uma crise institucional 

há anos. Devido à falta de um discurso alinhado dentro da própria base governista, 

inúmeros casos de corrupção e a constante submissão ao Poder Executivo, leva o 

Congresso Nacional a um nível de descrença da sociedade nunca antes atingido. Por 

essa razão, inúmeras demandas chegam ao Judiciário, levando este a tomar iniciativas 

mais abrangentes para suas decisões. 

Barroso elenca algumas condutas em que o ativismo judicial é utilizado: 

 

A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador 

ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos 

emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente 

e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de 

abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas
19

. 

 

Existe uma corrente oposicionista ao ativismo judiciário: ela é chamada de 

autocontenção judicial, na qual o Poder Judiciário leva em consideração, quando 

possível, não interferir nas ações dos outros Poderes constituídos. Caracteriza-se, 

principalmente, pela rigidez e conservadorismo na interpretação das normas 

estabelecidas e até mesmo não interfere na definição de políticas públicas. Essa corrente 

foi presente no Brasil antes da Carta Magna de 1988, principalmente durante o período 

ditatorial, onde o Judiciário ficou passivo perante a conduta do Poder Executivo. 

Atualmente, o Poder Judiciário adota uma postura majoritariamente ativista. O 

Supremo Tribunal Federal, ao jugar o caso em que era questionada a fidelidade 

partidária, considerou que o mandato parlamentar pertence ao partido político, não ao 

parlamentar eleito. Essa decisão foi um caso de aplicação direta da Constituição a 

situações que não foram previstas pelo legislador originário.  

Esse ativismo não fica só presente na mais alta Corte judicial do país, mas em 

todo o sistema judiciário. Caso notório é a condenação aos entes estatais (União, 

Estados e Municípios) para pagamento de medicamentos e tratamentos de saúde que 

não estão previstos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), Ministério da Saúde ou 

secretarias estaduais e municipais de saúde. Esse é o maior exemplo que temos em 

relação ao ativismo mediante imposição de condutas ou de abstenções do Poder 

Publico. 
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 BARROSO, opt. Cit. P.6 



 25 

A constatação positiva em relação a esse fenômeno é que o Judiciário não só 

cumpre o seu dever de fazer justiça, mas vem atendendo demandas que os outros dois 

Poderes não conseguem suprir. Os pontos negativos relacionados a esse posicionamento 

são a crescente imobilização do Legislativo, que não consegue encontrar uma saída 

viável para seu próprio martírio e a crescente atenção midiática para o Poder Judiciário, 

transformando os operadores do direito em personagens de um teatro que não deveria 

existir. 

 

2.3 – A mídia e a mudança de foco. 

 

Com o advento das novas tecnologias de comunicação, a figura do ator político 

possui maiores oportunidades de ficar em evidência com os cidadãos (eleitores). Porém, 

a exposição acima da média leva dificuldades ao político de omitir condutas de sua vida 

privada ou até mesmo alvoroços que podem acontecer durante sua vida pública como 

mandatário de cargo eletivo. 

Essa exposição excessiva é uma das explicações para o aumento dos casos de 

escândalos de corrupção no meio, levando a perda de credibilidade dos poderes 

originalmente delegados pelo povo, através do voto democrático, para representa-los. 

Com a ingovernabilidade devido à contaminação de fatores externos dos Poderes 

Executivo e Legislativo, o Judiciário é chamado para prestar socorro às instituições 

democráticas. Garapon diz: 

 
O juiz é chamado a socorrer uma democracia, na qual um Legislativo e um 

Executivo enfraquecidos, obcecados por fracassos eleitorais contínuos, 

ocupados apenas com questões de curto prazo, reféns do receio e seduzidos 

pela mídia, esforçam-se em governar, no dia-a-dia, cidadãos indiferentes e 

exigentes, preocupados com suas vidas particulares, mas esperando do político 

aquilo que ele não sabe dar: uma moral, um grande projeto
20

. 

 

Nesse ponto acontece a mudança do foco midiático. Acostumada a cobrir de 

forma evasiva a vida dos personagens envolvidos diretamente com a política, o 

jornalismo tende a fazer o mesmo quando se trata de cobertura do “mundo jurídico”. 

Apesar de que é possível considerar que Direito é política
21

, o ritmo, a análise, a 

conduta e a motivação do magistrado são totalmente diferentes do político padrão. 
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 GARAPON, opt. Cit. P. 48. 
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 BARROSO, opt. Cit. p. 13, 14. 
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Os fenômenos supracitados levam os membros da justiça a serem personagens 

importantes na política como um todo. É cada vez mais comum vermos na cobertura do 

campo político dos jornais e portais na internet, fotos, declarações e entrevistas de 

Juízes, Desembargadores e Ministros dos tribunais superiores explicando suas decisões 

em casos envolvendo não só escândalos de corrupção (relacionados ao Direto Penal), 

mas questões intimamente ligadas ao judicialismo e o ativismo judicial. 

Barroso
22

 cita como exemplo de mudança de paradigma os debates acerca das 

pesquisas com células-tronco embrionárias. Os debates promovidos pelo Supremo 

Tribunal Federal tiveram maior visibilidade e debate político do que o processo 

legislativo que resultou na elaboração da lei questionada no Tribunal. 

A mídia entra nesse caso como uma espécie de influenciadora da sociedade para 

o que ela, mídia, pensa que seja o ideal para a sociedade como um todo. No ambiente 

político tradicional, não são poucos os casos em que a atividade jornalística, utilizando-

se da sua influência, provocou a atividade legislativa. 

A título de exemplo, é possível citar a criação da lei 8.072 de 1990, que elencou 

os chamados crimes hediondos e a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada “Lei da 

Ficha Limpa”. Curioso notar que as duas matérias foram ao Plenário do Supremo 

Tribunal Federal. 

A Lei que definiu os crimes hediondos foi criada na década de 90, muito 

motivada pelo clamor midiático devido onda de sequestros que tomou conta do Brasil 

naquela época, tendo como casos principais o sequestro do empresário Roberto 

Medina
23

 e Abílio Diniz
24

. Após a aprovação da lei, ela recebeu uma emenda de 

inciativa popular após o crime que chamou a atenção da mídia e da sociedade brasileira, 

o assassinato da atriz Daniela Perez
25

. 

Os tribunais superiores foram provocados para estabelecer as regras em relação 

aos crimes cometidos antes da Lei 11.464 de 2007, que modificou o artigo segundo da 
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lei 8.072 de 1990, que alterou a progressão de regime para crimes hediondos. O 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 471: 

 

Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da 

vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 

7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional. 

 

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal confirmou que a exigência de 

cumprimento de um sexto da pena para a progressão de regime se aplica aos crimes 

hediondos praticados antes da vigência da Lei 11.464/2007
26

. 

Caso mais emblemático foi a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada “Lei 

da Ficha Limpa”. Lei de iniciativa popular, ela prevê que políticos condenados não 

podem concorrer a cargos eletivos. Ela foi vitima de ações de inconstitucionalidade, 

além de ser questionada a sua utilização nas eleições de 2010. 

O Supremo Tribunal Federal foi provocado a se pronunciar sobre a validade da 

lei para as eleições de 2010. Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que 

corroborou a validade da Lei para as eleições daquele ano, vários candidatos que se 

sentiram prejudicados questionaram a constitucionalidade desse ato. 

Após um longo debate, num julgamento transmitido ao vivo por diversos canais 

televisivos e com extensa cobertura da mídia impressa e online, O pleito ficou empatado 

em 5 a 5, pois a corte, naquela época, contava com apenas 10 Ministros. Logo, houve 

um acordo de que iria prevalecer o entendimento do TSE. A lei teria validade. 

Após a posse do novo ministro da casa, Luiz Fux, este decidiu o pleito em 2011 

votando contra a aplicação da Lei nas eleições de 2010
27

. 

Mesmo assim, a Lei ainda foi questionada para as eleições de 2012
28

. Após mais 

um julgamento com forte repercussão midiática, o Supremo decidiu pela 

constitucionalidade da lei, prevalecendo como argumento principal o princípio da 

moralidade. 

A “Lei da Ficha Limpa” demonstrou de como há a mudança de foco da mídia 

para os tribunais. Pode-se muito bem associar essa mudança com o processo de 

judicialização. É notório que as decisões tomadas pela justiça nesse caso exacerbaram o 
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processo de judicialização da política
29

, deslocando o processo legislativo tradicional 

para o judiciário. 

Essa mudança de foco começou a ocorrer a partir da década de 70 do século 

passado, devido a uma onda de litígios judiciais em diversos países
30

. Na medida em 

que esses casos ganhavam importância na sociedade, a mídia dirigia seus holofotes para 

as sessões de julgamento, decisões e atitudes tomadas nos tribunais. Nisso, iniciou-se 

um processo de mudança de papel do judiciário, de um mero coadjuvante da vida 

pública para um verdadeiro protagonista. 

Esse protagonismo capitaneado pelos meios midiáticos pode ser analisado 

através da perspectiva do fascínio que os casos envolvendo o judiciário provocam nas 

pessoas. Partindo do ponto de vista dos valores-notícia, Surette
31

 aponta dois valores 

que podem ser considerados importantes para a forte propagação das notícias que são 

oriundas do Poder Judiciário: a periodicidade e a consonância. 

A periodicidade está diretamente relacionada à possibilidade de a cobertura 

jornalística tem de produzir diversas histórias com origem em um único caso. Adotam 

um tom dramático, com uma narrativa sensacionalista que provoca o próprio sustento da 

cobertura, com sempre “novas” histórias em relação ao mesmo. O leitor se sente como 

se estivesse acompanhando uma verdadeira novela, criando laços com os “personagens” 

e criando-se assim uma torcida por determinado resultado, mesmo que este resultado 

venha de total confronto com as leis estabelecidas. 

A consonância tem a ver com a possibilidade de estabelecer ligações com outros 

temas semelhantes e/ou conectados ao caso. É a habilidade de analisar casos antigos que 

possam ter relações com o que está acontecendo atualmente, mesmo que esteja numa 

realidade totalmente diferente da do passado. 

Através desses elementos, o jornalismo consegue manipular a emoção da 

coletividade, tendo poder de convencimento para a aceitação ou não de determinada 

ação política que vêm para ser julgada no judiciário ou alguma ação em relação ao 

direito propriamente dito. 

Não há aqui uma afetação da independência do poder judiciário, que justifica sua 

posição como garantidor dos direitos fundamentais, que não podem ser desrespeitados 
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nem por pressão externa ou força da maioria. Porém, para o ser humano, mesmo ele 

sendo um magistrado, é impossível se manter alheio dos acontecimentos em sua volta, 

principalmente oriunda dos meios de massa. 

Soma-se a isso a construção de uma imagem social distorcida do que realmente é 

o sistema judiciário. Por mais que os elementos ritualísticos do campo jurídico, os tipos 

de casos, a nuances por trás de cada processo possa trazer uma bagagem exploratória 

imensa de histórias e desdobramentos, não quer dizer que esses fatores devem ser 

transformados em dramatização ou espetacularização para o entretenimento. 

A distorção da realidade, aliada com a falta de conhecimento processual dos 

profissionais de imprensa, repassam ao público uma imagem ruim da justiça, 

provocando assim um grande descrédito nas ações do mesmo. A professora Lieve Gies, 

afirma:  

A fraca confiança do público é normalmente associada à realidade que os 

média distorcem, por exemplo, ao exagerarem o número de arguidos que são 

absolvidos, ao desvirtuarem a duração e a severidade das sentenças aplicadas, 

ao simplificarem excessivamente o processo legal, ao pintarem um quadro cor-

de-rosa da vida nas prisões (“as prisões são hotéis de luxo”), etc. Por outras 

palavras, a maioria dos governantes não deixaria de concordar que aquilo que 

as pessoas vêem, lêem ou ouvem nos média não é uma representação fidedigna 

daquilo que realmente se passa no sistema de justiça criminal. 

 

 

2.4 – Mídia como “quarto poder” e a sociedade da informação. 

 

Muito se fala em mídia como uma espécie de “quarto poder”. Essa é uma 

expressão cunhada para classificar o poder das mídias em referência aos outros três 

poderes do Estado democrático: Legislativo, Executivo e Judiciário. Esta expressão tem 

referência ao poder dos meios de comunicação quanto à sua capacidade de manobrar a 

opinião pública, a ponto de ditar princípios de comportamento, influenciar as escolhas 

dos indivíduos e da própria sociedade. 

Todavia, com o crescimento exponencial da internet, iniciou-se um processo 

veloz de democratização dos meios de comunicação. Hoje, qualquer pessoa pode dar 

sua opinião ou fazer o recolhimento de informações que possam gerar uma notícia, 

criando um sítio virtual, um blog ou uma conta em alguma rede social. O velho formato 

dual da mídia impressa/televisiva está dando lugar a uma mídia mais interativa, com 

participação maciça da sociedade. 

É o surgimento da democracia informacional, uma sociedade de opinião que está 

mudando os rumos democráticos ao redor do mundo. Em um artigo que analisa o 
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comportamento da mídia em ações policiais relacionada aos novos tempos, Chris Greer 

e Eugene McLaughlin, unindo o pensamento de diversos autores, define o perfil do 

cidadão-jornalista, figura que está se fazendo cada vez mais presente na nova sociedade 

democrática: 

 

Allen e Thorsen (2009) definem o jornalismo cidadão como “as acções 

espontâneas de pessoas vulgares que, ao verem-se envolvidas em 

acontecimentos extraordinários, se sentem impulsionadas a adoptar o papel de 

repórter”. Peat (2010) fornece uma descrição expressiva: “Armado com 

telemóveis, BlackBerries ou iPhones, o cidadão médio é agora um olho 

andante no mundo, um cidadão-jornalista, capaz de tirar uma foto, acrescentar 

uma legenda ou uma pequena estória e publicá-la na Internet para que todos os 

seus amigos, e normalmente toda a gente, a veja.
32

 

 

Com isso, a grande mídia vem perdendo espaço de influência na sociedade. A 

democratização da informação, impulsionada pelo crescimento da credibilidade dos 

meios e instituições alternativas de comunicação (sites, blogs, ONGs), é capaz de 

mostrar o outro lado dos fatos narrados pela mass media. Os meios tradicionais buscam 

incansavelmente se adaptar a essa nova realidade. Tanto é que é possível identificar até 

mesmo uma mudança na abordagem jornalística desses meios. Uma migração da 

posição tradicional pró-polícia/Estado, onde se destacava que qualquer protestou ou 

afronta a “ordem” preestabelecida era um verdadeiro caso de punição severa para uma 

posição mais pró-cidadão
33

, onde o destaque acaba sendo, por exemplo, o excesso da 

força policial ao reprimir manifestações pacíficas ou denúncias em relação à má gestão 

estatal. 

Lieve Gies nos ensina: 

Os meios de comunicação tradicionais veem-se confrontados com a escolha 

extrema entre sofrerem um declínio inevitável ou terem de se adaptar 

continuamente à nova realidade digital. O resultado é que os média actuais já 

são praticamente irreconhecíveis em relação ao que costumavam ser. Os 

padrões de consumo dos média estão a passar por alterações drásticas: ler um 

jornal impresso, ver um programa noticioso a uma hora certa ou esperar 

pacientemente pela estreia do último filme são coisas que se estão a tornar 

rapidamente em relíquias de um passado em que os públicos tinham uma 

escolha limitada quanto ao onde, quando e como é que podiam aceder às 

notícias e ao entretenimento.
34
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Esse processo é novo e seus desdobramentos ainda são difíceis de avaliar. De 

certo, as mídias buscam cada vez mais audiência para seus telejornais e mídias digitais, 

a mudança de posicionamento, aos poucos, demonstra essa preocupação. 

Uma informação exemplificativa sobre a influência midiática na sociedade pode 

ser constatado em pesquisa do IBOPE em 2010, onde compara as preocupações do 

brasileiro no ano em que o país se redemocratizou após um longo período ditatorial, 

1989, e 2010, ano em que a pesquisa foi realizada: 

Preocupações nacionais, ontem e hoje (em porcentagem) 
35

: 

  

Tipo de preocupação 

  

1989 

  

2010 

Inflação 57 4 

Saúde 49 66 

Segurança Pública 15 42 

Educação 41 31 

Desemprego 39 29 

Combate à corrupção 20 15 

Habitação 15 9 

Dívida Externa 24 - 

Drogas - 29 

  

Fichas técnicas das pesquisas 

Abrangência Nacional Nacional 

Período de campo Novembro/1989 Maio/2010 

Entrevistas 3.650 2.002 

Margem de erro 2 pontos percentuais 2 pontos percentuais 

 

Curioso notar o aumento significativo da preocupação da sociedade com a 

segurança pública. Isso pode ser interpretado do ponto de vista midiático. O 

crescimento de programas de TV sensacionalistas, e tabloides com foco na cobertura 

das ocorrências policiais, onde a violência e a barbárie dos crimes tem ênfase, 

aumentam a sensação de insegurança da população, passando isso a ser uma 

preocupação de primeiro escalão na atual sociedade. 

Valerie P. Hans e Juliet L. Dee, compilando pensamentos de diversos outros 

atores, nos ensinam: 

                                                 
35

 Ibope: “Em 23 anos de democracia, brasileiros mudam de opinião sobre os principais problemas do 

País” - http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/em-23-anos-de-democracia-brasileiros-mudam-

de-opiniao-sobre-os-problemas-do-pais.aspx (Acesso dia 19/12/13 às 11h42min). 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/em-23-anos-de-democracia-brasileiros-mudam-de-opiniao-sobre-os-problemas-do-pais.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/em-23-anos-de-democracia-brasileiros-mudam-de-opiniao-sobre-os-problemas-do-pais.aspx


 32 

A selectividade associada à cobertura jornalística do crime pode mesmo criar 

uma “onda de crimes”. Fishman (1978) analisou a cobertura mediática dos 

crimes contra os idosos e mostrou que, quando os média se concentraram nos 

idosos vítimas de crime, criaram uma percepção de que os crimes contra os 

idosos estavam a aumentar. Também as explicações para os crimes dadas pelos 

média tendem a ser enviesadas. O crime é normalmente imputado à 

psicopatologia individual e não a factores estruturais ou económicos
36

. 

 

Em contrapartida, observa-se uma diminuição da preocupação da sociedade com 

o combate à corrupção. Pode-se interpretar isso como uma corrente contrária à 

capacidade da influência da grande mídia na sociedade, pois a mesma presta boa parte 

de suas coberturas jornalísticas aos escândalos de corrupção, inclusive se portando 

como denunciante de tais esquemas através do jornalismo investigativo. 

E, mesmo assim, há um aumento da radicalização dos meios de informação em 

relação aos processos judiciários, principalmente no que tange o direito penal. 

O jornalismo investigativo tornou-se mais um meio de averiguar atividades 

fraudulentas, como se fossem órgãos competentes para executar tal feito como a polícia 

e o Ministério Público. E o “processo investigatório” é mostrado e detalhado ao 

extremo, na maioria das vezes sem observar os princípios básicos como o direito do 

contraditório e da ampla defesa. Como afirma José Carlos Padilha Neto
37

: 

 

Mesmo nos casos mais teratológicos, em que o jornalista, transcendendo o seu 

mister, traveste-se de delegado, promotor e juiz, tudo ao mesmo tempo, apura, 

acusa e condena a pessoa objeto de sua investigação, em um trabalho que ele 

chama de jornalismo investigativo, mas que não passa de tribunal de exceção, a 

única coisa a fazer seria buscar a indenização por perdas e danos, 

especialmente os morais, após ocorrida a lesão. 

 

Todavia, essa modalidade de jornalismo foi importante para descoberta de 

diversos esquemas de corrupção, fraudes e até mesmo crimes hediondos como o tráfico 

de drogas. Não é um questionando da sua importância, mas sim os métodos utilizados 

que não observam os parâmetros legais exigidos caso a mesma tivesse sido feita sob a 

égide dos órgãos competentes que possuem o poder de investigar. 

 

 

 

                                                 
36

 HANS, Valerie P; DEE, Juliet L.: Cobertura Mediática da justiça: O impacto nos jurados e no público 

in. Justiça, ambientes mediáticos e ordem social Húmus: 2010 1ª edição. P. 39, 40. 
37

 NETO, José Cavalcante Padilha: “Liberdade de Expressão e Direitos Fundamentais: A imprensa nos 

tribunais”. http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=489&idAreaSel=16&seeArt=yes 

(Acesso 28 de dezembro 2013, às 20h34min). 

http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=489&idAreaSel=16&seeArt=yes


 33 

3 – A Justiça Midiática. 

 

Nesse capítulo, será traçado uma linha de funcionamento da cobertura 

jornalística dos assuntos judiciários, com foco maior nos julgamentos. Utilizaremos 

como base a cobertura da Ação Penal 470, o chamado “Julgamento do Mensalão”, fato 

que por anos ainda estampa as principais manchetes dos jornais brasileiros. 

 

3.1 – Julgamentos Midiáticos 

 

É fácil notar que o interesse jornalístico em relação aos casos jurídicos estão 

relacionados ao direito criminal. Os crimes que mais chamam a atenção da mídia 

brasileira são os hediondos e os que envolverem figuras públicas, especialmente 

políticos, em casos de corrupção. São os chamados crimes do colarinho branco. 

Machado e Santos
38

, inspirados por Ray Surette, criaram um conceito para o que 

é chamado de julgamentos midiáticos:  

Um julgamento mediático como o frenesim dos média na sequência da 

descoberta de um crime e que precede o julgamento desse crime em tribunal. 

Os média empenham-se numa busca para encontrar a “verdade” e defender o 

interesse público. Contudo, o interesse público pode transmutar-se em 

interesses das audiências, o que pode afectar os padrões e prioridades dos 

processos de produção de notícias. Deste modo, as notícias sobre crime são 

formatadas num drama que pode ser explorado como qualquer outro produto 

cultural que seja popular e lucrativo. 

 

Desse modo, início da cobertura ocorre com a descoberta do possível delito. 

Mesmo ainda sem ter provas claras, inicia-se de prontidão a proliferação de discursos, 

reportagens, editoriais, entrevistas com especialistas ou com pessoas envolvidas 

diretamente no caso. 

Vale lembrar que para o caso se tornar midiático, a cobertura tem que ser 

extensiva. Segundo Surrette
39

, os casos midiáticos devem possuir características 

análogas relacionado aos seriados policiais de ficção ou até mesmo dos programas 

sensacionalistas. Ademais, devem possuir elementos pouco comuns, que provoquem 

choque na sociedade como sexo, mistério, envolvimento direto e indireto de pessoas 

famosas e poderosas. 
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Aliás, essa ideia é alimentada pelos próprios produtos produzidos pela mass 

mídia, como seriados de televisão e filmes. Esse tipo de programação ficcional deturpa 

ao telespectador leigo o real funcionamento da justiça, fazendo boa parte da população 

confundir suas leis e sistemas jurídicos com os dos Estados Unidos da América, o maior 

produtor mundial de séries e filmes no mundo
40

. 

Esse contexto é facilitador em relação à criação de narrativas que fogem do 

princípio jornalístico de informar de maneira imparcial e passa para a criação de textos 

voltados para uma lógica mercadológica. Os elementos iniciais supracitados, somados a 

capacidade dramática que os casos judiciais e seus desdobramentos trazem, é a 

oportunidade perfeita para a mídia, sedenta em alavancar sua audiência, aliar 

informação com entretenimento. 

O primeiro momento da cobertura jornalística é envolvida por uma exaustiva 

cobertura e ação direta dos “formadores de opinião”. É o início do intitulado de 

julgamentos paralelos
41

 que, contrário do ritual judiciário, este mais se assemelha com 

um tribunal de exceção. O acusado, o primeiro personagem explorado na narrativa que 

se inicia, tem sua privacidade quebrada e sua vida explorada nos mínimos detalhes. 

Ademais, conforme as evidências, mesmo que não verídicas ou comprovadas, aparecem 

como provas irrefutáveis do desvio e do crime. 

É nessa fase que se inicia a possível influência da sociedade e dos operadores do 

direito em relação aos réus. A atuação assídua dos “formadores de opinião”, expondo 

suas posições através dos meios de comunicação, contribui para a criação de mapas 

mentais visando à formação de uma verdade pública dos fatos. Essa verdade passa a ser 

defendida e, consequentemente, coloca pressão em cima dos legitimados para o ato de 

julgar. 

O segundo momento é o de apresentação dos personagens que irão julgar 

efetivamente o caso. Falo a respeito das autoridades públicas, principalmente as ligadas 

ao poder judiciário. Os magistrados são os principais alvos da mídia, onde é existe um 

alto grau de exposição não só de sua profissão, mas também de seu histórico de vida 

fora das atividades profissionais. 
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Com todos os personagens devidamente apresentados e com papéis definidos, é 

chegado o terceiro momento do julgamento aos olhos da mídia: o do desenrolar do 

enredo, ou seja, a cobertura massiva do julgamento em seus mínimos detalhes.  

O que facilitou muito a cobertura dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal 

no Brasil foi o advento da TV Justiça, estabelecida pela Lei 10.461/2002. Apesar da 

vedação por lei da transmissão televisiva de julgamentos da instancias inferiores 

(apenas fotos são permitidas, mediante prévia autorização), os defensores do canal 

alegam que a transmissão ao vivo dos julgamentos da mais alta corte do país é um pleno 

acesso ao funcionamento do judiciário, causando assim a aproximação entre justiça e 

cidadão. 

Os que defendem a não exibição dos julgamentos possuem críticas em relação 

ao excesso de exposição que recebe o poder judiciário. Além disso, ao permitir a 

transmissão, retransmissão e a edição dos momentos do julgamento, a mídia se sente 

livre para explorar e construir sua própria percepção de verdade. Mais uma vez, 

recorremos a Garapon
42

: 

 

Será assim tão salutar para o Estado de direito “dizer tudo” e “mostrar tudo”? 

Não decorrerá essa aspiração, na realidade, de uma concepção contestável da 

transparência? Com efeito, o que deve ser transparente não são os homens, são 

os procedimentos. Embora o voyeur queira tudo ver e o curioso tudo saber, o 

cidadão, para formar a sua opinião, necessita de conhecer apenas aquilo que foi 

legalmente instituído. Essa seleção dos fatos, própria de qualquer processo, não 

tem lugar na televisão, onde tudo faz sentido, onde, tal como na justiça 

informal, todos os fatos são admissíveis e pertinentes. Mas não será ingênuo 

pensar que podemos ver tudo? Acreditar nisso é o mesmo que esquecer que 

existe necessariamente uma seleção dos fatos que é ainda mais opressora 

quando não é declarada.  

 

Dos citados, o mais perigoso dos elementos é a edição das imagens para as 

reportagens televisivas. O jornalista, para compor sua narrativa com tons de 

dramaticidade novelesca dentro do conceito de infotainment
43

, utiliza-se de diálogos 

entre magistrados para justamente reforçar o posicionamento entre o bom e o mal, o 

justo e o vilão, o certo e o errado.  

No julgamento da Ação Penal 470, em diversas vezes os telejornais faziam esse 

tipo de edição. Percebia-se que os diálogos divergentes, principalmente entre o Ministro 
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Relator, Joaquim Barbosa e o Ministro Revisor, Ricardo Levandowiski, recebiam 

destaque até maior do que a própria matéria que estava sendo alvo do debate. 

Joaquim Barbosa, como relator, teve posicionamentos com uma tendência maior 

de condenação dos réus, com penas mais duras. Já Lewadowski, foi mais brando em 

suas conclusões sobre o caso, até mesmo absolvendo alguns réus em que Barbosa 

condenava veementemente. Estabelecia-se ali um embate onde se procurava estabelecer 

uma guerra entre o “mocinho”, no caso seria Barbosa, e o vilão, Lewandowski.  

Esse embate entre os dois foi abundantemente explorado pelos meios de 

comunicação que faziam a cobertura do caso
44

. Pode ser tomado esse caso como 

exemplo de influência da mídia no julgamento, pois não foram poucos os relatos de 

problemas internos entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal
45

, devido à pressão 

e a importância do julgamento para o judiciário brasileiro. 

 

3.2 – A cobertura jornalística. 

 

O exemplo citado no ponto acima é apenas um dentre vários que poderiam ser 

abordados acerva da cobertura de casos. 

Primeiramente, existe a necessidade de apresentar o significado do jargão 

“cobertura jornalística” como todas as informações geradas, sejam elas notícias, 

entrevistas e opiniões, sobre um caso ou assunto durante um determinado período de 

tempo. 

A cobertura, por muitas vezes, é tomada por certa parcialidade do meio de 

comunicação que divulga as informações referentes ao caso. Já expomos diversas 

opiniões a respeito desse problema ético durante o texto, mas, não menos importante, 

citar a boa definição cravada por Cottle, através de Machado e Santos
46

: 

 

A construção de narrativas dramáticas mediatizadas em torno de casos judiciais 

é particularmente problemática na medida em que as energias colectivas 

geradas tendem a procurar o apaziguamento ou qualquer acontecimento 

catártico que possa vir a restaurar a ordem social 
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Os casos midiáticos sofrem um excesso nessa cobertura. Estão sempre em 

destaque na pauta dos jornais televisivos, além de ocuparam diversas páginas em 

jornais, revistas e sítios na internet. 

Para ilustrar, utilizaremos um gráfico demonstrativo feito por Bruno Bernardo de 

Araújo, em sua tese de mestrado já mencionada nesse trabalho. Ele esboça a quantidade 

de peças jornalísticas produzidas nas revistas Época e Veja durante o período do 

julgamento da Ação Penal 470
47

: 

 

 

Houve de fato uma extensa cobertura das revistas no julgamento. Segundo 

Araújo, o maior número das peças da revista Veja se deu por conta da mesma fazer uma 

cobertura mais fragmentada, ao contrário de Época, que fazia uma cobertura com 

poucas peças, porém estas eram mais complexas e profundas do que a da primeira. 

Mantendo o foco nessas duas revistas, é interessante fazermos uma análise das 

suas abordagens em relação ao caso do “Mensalão”. 

A revista Veja foi a responsável pela descoberta do caso
48

 que desencadeou 

todas as denúncias que se desdobraram até a Ação Penal 470. Mesmo que não 

abertamente, a revista adota uma posição com tendências neoliberais e conservadoras, 

logo faz oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores, que está no poder desde 

2002. 

                                                 
47

 ARAÚJO, op. Cit. p. 65. 
48

 O homem chave do PTB. Revista Veja: Edição 1905, 18/05/2005. P. 54 a 61. 



 38 

A revista Época adota uma postura mais imparcial, porém baseada em princípios 

bem delimitados em sua carta de princípios editoriais
49

 Encontram-se pontos como 

“Acreditamos que a transparência é a melhor defesa contra a corrupção e a ineficiência” 

e “Acreditamos numa postura crítica e propositiva, capaz de formular uma agenda de 

soluções para os problemas da atualidade.”. 

Ambas adotaram reportagem com temas recorrentes em relação ao caso, porém 

não abriram espaço para a opinião contrária, ou seja, ouvir a defesa dos réus de forma 

ampla, transparente e com o mesmo peso de destaque das opiniões e reportagens que 

defendiam massivamente a condenação dos réus. Araújo
50

 nos ensina: 

Desse modo, tanto as vozes opinativas (os colunistas), quanto as vozes 

informativas (os jornalistas) convergem em torno de assuntos comuns, 

notadamente: o peso histórico do julgamento; a necessidade de os juízes 

condenarem o maior número dos réus para que se faça justiça; o destaque às 

biografias dos agentes do sistema judicial e dos réus — aqueles quase sempre 

na posição de guardiões da República e estes na condição de malfeitores, 

desonestos e corruptos. Em nossa opinião, este alinhamento de posições entre a 

informação e a opinião aponta para uma tendência de construção discursiva 

fortemente hegemônica e hierarquizada, que inviabilizou a propagação de 

qualquer contradiscurso, ao longo das coberturas do julgamento. 

 

Esse posicionamento da cobertura jornalística faz parte do jogo da mídia para 

construção de uma história por trás da ação judicial. Ela é minunciosamente detalhista 

nos elementos textuais e visuais. 

A fotografia e a imagem nessa nova era da informação são essenciais para a 

ilustração de qualquer contexto jornalístico. Ela é importante que a tira, ilustração ou 

gráfico, pois remete o receptor da mensagem uma percepção de realidade fática dos 

acontecimentos narrados no texto. 

Relacionando a valorização gráfica com a cobertura jornalística, ela é 

responsável por trazer ao leitor da notícia uma noção de realidade objetiva perante a 

reportagem, tendo até mesmo uma função de legitimidade do discurso. A fotografia é 

considerada como um espelho da realidade. Através dos estudos de Araújo
51

, iremos 

utilizar os ensinamentos do semiólogo francês Roland Barthes
52

.  

O professor defende que existe um segundo nível de interpretação das imagens 

presentes nos textos jornalísticos, atribuindo assim um segundo sentido para a 
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interpretação da ilustração/fotografia apresentada. É um nível conotativo, dotado de um 

significado parasita, de segunda ordem.  A função da imagem, para Barthes, está muito 

além de meramente ilustrar o texto, mas sim de passar uma mensagem de duplo sentido 

ao receptor da mensagem. 

Para ilustrarmos os ensinamentos supracitados, Araújo
53

 buscou alguns 

exemplos, que iremos reproduzir nesse trabalho. Observe a imagem abaixo: 

 

Figura 1 - Fotografia Joaquim Barbosa/Lewandowski54 

 

 

A fotografia acima foi tirada no momento em que os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal se dirigiam a corte para mais um dia de trabalho em cima da Ação 

Penal 470. A revista Veja incluiu essa fotografia numa reportagem com o título de “A 

vitória do bem”, enquanto Época utilizou a mesma com o título “A arte de enervar o 

relator”. 

A foto provoca no leitor algumas interpretações por trás do contexto da notícia. 

Observa-se na fotografia um Joaquim Barbosa numa posição passiva, com semblante 

tranquilo, passando uma imagem de pessoa integra que está fazendo o necessário para 

cumprir seu dever. Já Lewandowski aparece num semblante maquiavélico, 

posicionando-se de uma forma que pode ser interpretada de ataque eminente a Joaquim 

Barbosa. 

Automaticamente, ao ver essa foto, o leitor remete aos diversos embates 

protagonizados pelos dois que já citados nesse texto. Soma-se a essa lembrança o texto 

jornalístico. Veja trata o texto como uma vitória do “bem” (Joaquim) sobre o “mal” 
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(Lewandowski). Época mostra a figura do “Mocinho” (Barbosa) sendo incomodada 

pelo “bandido” (Lewandowski). 

Essa linguagem foi utilizada largamente no contexto do caso. Outro exemplo 

pertinente é a utilização desse objeto na capa da revista Época: 

  

Figura 2 - Capa da Revista Época55 

 

 

Nota-se claramente o contexto em explicado acima: Observa-se um Joaquim 

“gigante” contra um “pequeno” Dirceu, remetendo ao receptor da mensagem uma 

imagem da grandeza da vitória “do bem contra o mal”. 

Estes são exemplos que permeiam toda a cobertura do caso do “mensalão”. É a 

prova cabal de que a mídia, em julgamentos midiáticos, deturpa a imparcialidade tão 

defendida pela ética jornalística ao longo de sua existência.  

Hoje, o significado de imparcial para o mundo jornalístico é moldado de acordo 

com seus interesses. É imparcial o que a mídia crê que isso seja. Em artigo, Rachel 

Moreno nos ensina: 

E faz isso porque, como educadora informal sofisticada, cheia de recursos – de 

visuais a emocionais – a mídia é uma poderosa contribuidora para a formação 

da cultura, dos valores, da manutenção ou da modificação dos estereótipos e 

preconceitos – funções que perfaz com uma maestria, sutileza e sofisticação 

notáveis. Sanciona modas e modelos, pinça as novidades a que lhe convém dar 
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visibilidade e as transforma em objetos do desejo generalizado, enquanto 

invisibiliza o que não lhe interessa destacar ou divulgar. 

Noticia o que lhe convém e omite o que não lhe interessa salientar. E, quando 

não pode ignorar, noticia os fatos que contrariam os seus interesses já com a 

análise que deles deve ser feita pelo ouvinte/leitor/telespectador – sem 

diversidade, sem pluralismo, sem fornecer as diversas informações que lhe 

permitam formar um ponto de vista autônomo
56

. 

 

Se há algo de positivo na cobertura jornalística da Ação Penal 470, foi de 

despertar a população para o mal que a corrupção causa neste país. A grande cobertura 

que o caso recebeu reabriu o debate em relação ao crime de corrupção e suas mazelas. O 

Brasil ocupa a 72ª posição no ranking de global de países mais corruptos
57

.  

Outro ponto que teve seu debate recolocado novamente na pauta foi em relação a 

impunidade. Culturalmente, o brasileiro crê que quanto mais rico e poderoso você for, 

menos problemas com a justiça você terá. O caso do “mensalão” é tratado pela 

sociedade como uma quebra desse paradigma, pois diversas figuras poderosas, muitos 

inclusive com mandado eletivo em vigor, foram condenadas e tiveram suas prisões 

decretadas. 

Não obstante, a “primavera brasileira” ocorrida nos períodos de junho e julho de 

2013 foram desdobramentos indiretos dessa impaciência da população, principalmente 

jovem, com os rumos da política e das leis do país. É um início de uma transformação, 

conforme define Fernando Gabeira: 

Para mim, já é uma primavera brasileira. O termo começou em um movimento 

na França, onde o início da primavera coincide com o início do período 

escolar. Então, essa estação está sempre associada a movimentos de renovação. 

Como a manifestação já mostra, ainda que embrionária, uma renovação, então 

é uma primavera. Os estudantes querem mudar o Brasil, mas mudar para onde? 

Como? Eles não sabem, assim como os integrantes do movimento Ocupe Wall 

Street, nos Estados Unidos, ou mesmo os meninos da Primavera Árabe. Esse é 

um processo que é colocado em funcionamento e no seu curso é que vão 

aparecendo as possibilidades.
58

 

 

O julgamento da ação penal 470, sem a cobertura midiática, talvez não 

provocasse todo o frenesi e a vontade de se fazer uma revisão da postura ética da classe 
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política desse país. Defendemos que sim, ele é um divisor de águas para a sociedade 

Brasileira. Todavia, isso não deveria ser traduzido em condenações sumárias da 

imprensa e da sociedade. Como qualquer democracia, o devido processo legal, o direito 

a ampla defesa, a questão de ser inocente até que se prove ao contrário deveriam ser 

respeitadas.  

No seu voto em relação à aceitação ou não dos embargos infringentes no 

julgamento da Ação Penal 470, o ministro Luiz Roberto Barroso, mesmo com toda a 

pressão social para o fim do caso, votou pela aceitação dos embargos, ação que 

impediria o transitado em julgado para parte dos réus no processo. Em seu voto, ele 

apresenta sua justificativa, que coincide exatamente com o que defendemos nesse 

trabalho: 

A compreensível frustração social pelo adiamento da conclusão definitiva, 

quanto a essa parcela do julgamento, pode e deve ser objeto de atenção do 

Tribunal. Mas isso não autoriza que um órgão jurisdicional ignore um 

dispositivo que sempre considerou vigente – e que o Poder Legislativo decidiu 

manter – com o objetivo de suprimir um recurso previsto em norma válida. O 

que o Tribunal pode e deve fazer – e aqui limito-me a repetir o que já afirmei 

em Plenário, no voto oral que proferi – é assumir o compromisso de julgar os 

eventuais embargos infringentes de forma célere.
59

 

 

3.3 – Controle da mídia – Uma saída? 

  

Muitos profissionais de imprensa não se sentem agradáveis quando é trazida a 

pauta a discussão em relação ao controle da mídia. Também pudera, a discussão e o 

devido controle pode se tornar uma faca de dois gumes: Pode, de fato, democratizar o 

acesso à informação ou, dependendo de como as leis que irão definir esse controle 

forem postas, podem transferir de um conglomerado para outro (ou até mesmo para o 

governo) o monopólio das informações. 

O controle via legislação já é adotado em alguns países. Eles visam, 

basicamente, evitar os oligopólios dos meios de comunicação a fim de promover a 

diversidade editorial. Recentemente, a Argentina
60

 promulgou uma lei de controle, onde 

também promovia o fim dos grandes conglomerados midiáticos. 

Essa lei provocou um debate dentro da mídia brasileira, afinal, essa ela decretou 

a derrocada do Grupo Clarín, que era dono de 230 concessões de radio e televisão 
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daquele país. A lei argentina define o limite de 33% dos serviços de radiodifusão para as 

empresas privadas, 33% para órgãos públicos e 33% para entidades sem fins lucrativos. 

Ademais, assegura independência editorial nas emissoras públicas e ordena 

transparência sobre a composição social das empresas privadas, também limitando o 

tempo de publicidade e promovendo a obrigatoriedade de produção de programas 

educativos. 

A imprensa brasileira atacou a lei argentina, acusando o governo de querer 

prejudicar um grupo de comunicação que faz oposição abertamente ao partido de 

Cristina Kirchner, atual presidente. 

Porém, não é bem assim. Respondendo ao questionamento se haveria risco a 

liberdade de informação no país portenho, Luís Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho estabelece: 

Diretamente não, pois os meios de comunicação contrários ao governo 

continuarão a criticá-lo. Não há nenhuma ação repressiva específica contra a 

imprensa, inclusive o Clarín, que continuará com dois terços de suas atuais 

concessões. 

Indiretamente, porém, fica evidenciado que, sob o pano de fundo de uma boa 

lei sobre serviços audiovisuais, o governo quer nitidamente atingir o grupo 

Clarín, reconhecidamente poderoso politica e economicamente, capaz, segundo 

argentinos como os ex-presidentes Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa, de 

derrubar governos.
61

 

 

A percepção que temos é que a liberdade de expressão não é prejudicada quando 

se constitui uma lei para controle da mídia nos moldes como são as estabelecidas nos 

países em que elas existem. O que se busca é justamente o desmonte de monopólios de 

informação, o incentivo da diversidade de fontes, a motivação para que cada vez mais 

veículos de comunicação independente surjam com o intuito de demonstrar mais pontos 

de vista. Sem dúvidas é a democratização da informação que nos referimos nesse 

trabalho. 

A luta para a mídia continuar como um oligopólio resume-se em questões 

ligadas ao capitalismo. A história da imprensa se mistura ao crescimento do poderio do 

capital
62

. É da coação em privatizar a imprensa de acordo com os valores do capital que 

surge o princípio da liberdade de imprensa, inicialmente na Revolução Francesa e na 

Revolução Americana, e também a propaganda como sinal de elo entre a imprensa e o 
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modo de produção de mercadorias. Logo, devido suas técnicas de produção e 

circulação, a imprensa acaba por gerar a padronização do comportamento. 

Mais uma contribuição de Rachel Moreno: 

 

A mídia, ao invés de constituir um espaço para circular a informação e 

expressar e dar voz a múltiplos atores, ao tender à concentração, ao monopólio 

e ao oligopólio muda a sua função. E, assim, reduz o pluralismo ideológico e 

leva a conflitos de interesses, como afirma Anne Marie Cingras (Mídias e 

Democracia – o grande mal-entendido). E então, “mais do que promover a 

democracia, como um contraponto a outros poderes e interesses, na verdade os 

instrumentaliza – através da formação de valores e modelos, do estímulo ao 

consumo, da produção e utilização para fins políticos”. 

Com isso, termina contribuindo para o bom funcionamento do sistema 

capitalista, fornecendo consumidores aos anunciantes, preconizando um estilo 

de vida com base no consumo e produzindo informação econômica mais 

centrada no interesse dos negócios do que na economia social, nas relações de 

trabalho ou nas consequências negativas das decisões dos homens de negócio. 

E desempenha assim um papel político
63

. 

  

Isto posto, é possível entender que as leis de controle da mídia não são 

prejudiciais ao seu funcionamento, muito ao contrário: Elas promovem a diversidade e 

incentivam a produção de conteúdo independente, fomentando assim a oportunidade de 

mais vozes se propagarem para ajudar na educação da sociedade.  

Considerar como um modelo mais apropriado um controle social da mídia, onde 

a sociedade organizada poderia exercer um poder de influência e cobrar um 

posicionamento dos meios de comunicação mais condizente com a realidade fática. 

Seria a inversão de princípios: Sairia a influência comercial vinda do capital e entraria a 

social, vinda da sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 MORENO, Rachel Controle Social não é censura. Observatório da Imprensa, Edição 750, em 

11/06/2013. Disponível em 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed750_controle_social_nao_e_censura (Acesso 

no dia 07/01/14 às 11h17min)  

 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed750_controle_social_nao_e_censura


 45 

CONCLUSÃO: 

 

A justiça e a mídia são ferramentas essenciais para a vivência e a saúde de uma 

sociedade democrática. Ambas possuem um papel importantíssimo para o equilíbrio da 

população, uma com seu dever de informar e denunciar, quando cabível, as mazelas e os 

desvios dos indivíduos. A outra é responsável por julgar, fiscalizar e manter a ordem 

definida através das leis definidas pelos representantes da comunidade. 

A afirmação do titulo desse trabalho, que justiça e mídia são opostos que se 

atraem, foi no sentido de ambas buscam, a seu modo, o desenvolvimento da 

democracia, a diminuição de crimes que fazem mal ao Estado como a corrupção, o 

posicionamento como um órgão de ação positiva, ou seja, ativo nas questões da vida 

cotidiana. 

O Poder Judiciário faz esse caminho através da judicialização e do ativismo 

judicial. A mídia, no entanto, adota estratégias que em sua maioria das vezes a torna um 

órgão parcial, devido ao apelo comercial ou até mesmo por convicção editorial dos 

jornalistas de determinado veículo de comunicação. 

O jornalismo vem perdendo sua credibilidade por diversas razões: A busca cega 

por índices de audiência mais altos, provocando assim mais reportagens de cunho 

sensacionalistas e novelescas, para prender o receptor da mensagem (sociedade) por 

mais tempo possível. A distorção da realidade provocada pela mass media, moldando 

acontecimentos para atender suas necessidades e, a maior razão delas, o aumento 

significativo do acesso à informação através da internet, provocando uma verdadeira 

revolução da forma de que como se transmite a realidade factual, principalmente através 

dos próprios cidadãos, o que foi chamado nesse trabalho de “cidadão jornalista”. 

A justiça tem a vantagem de não modificar sua ordem devido a essa falta de 

compromisso para atrair mais atenção aos seus trabalhos. Muito pelo contrário: todo o 

ritual jurídico descrito no primeiro capítulo tem a função justamente de afastar o Poder 

Judiciário de qualquer influência externa, seja ela oriunda dos outros Poderes ou da 

opinião pública. 

Porém, o elemento mais importante do judiciário é ao mesmo tempo o que mais 

pode se influenciar com as pressões vindas do “mundo não jurídico”. É justamente o 

Juiz. Por mais que a justiça tenha seu próprio tempo, linguagem, ritual e procedimento, 

o magistrado, humano, por viver sociedade como qualquer outra pessoa, acaba se 

submetendo a pressões e as próprias convicções construídas ao longo de sua vida. Como 
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o magistrado não é mais a “boca da lei” como eram antes, onde a interpretação e a 

análise do caso a caso ganham força, é comum ver os juízes sendo influenciados por um 

senso de dever de fazer justiça a qualquer custo. 

Esse comportamento foi evidenciado no julgamento da Ação Penal 470. O caso 

mais importante da história do Supremo Tribunal Federal ficou marcado por desgastes 

entre os Ministros da casa, uma relação complicada entre Relator e Revisor, além de um 

destaque sem precedentes ao ministro Joaquim Barbosa, o maior símbolo, para a 

imprensa, de “juiz que sabe fazer justiça”. 

O objetivo da peça monográfica foi expor os pontos de divergência entre a 

justiça e mídia. Optou-se por não aprofundar nos assuntos debatidos, pois  este deveria 

ser feito num trabalho com maior grau de importância, como uma pesquisa no grupo de 

estudo, mestrado ou até mesmo doutorado. O assunto é bastante amplo para um debate 

no nível monográfico, porém o dever de pincelar e fazer pequenas verticalizações em 

alguns pontos, abrindo “brechas” para pesquisas futuras foi cumprido. 

Por fim, as relações entre justiça e mídia tendem a aumentar nos próximos anos, 

justamente devido ao boom informacional que o mundo passa nos dias de hoje. Uma 

tendência observada é de a própria justiça ser interlocutora de seus julgamentos para o 

grande público, criando portais na internet, perfis nas redes sociais e transmissão dos 

julgamentos online, com comentaristas explicando os procedimentos jurídicos de cada 

caso. 

Esta é uma das saídas para que a justiça evite a contaminação, pela mídia, de os 

casos criminais que estão sob sua responsabilidade. Talvez não seja este o caminho a ser 

seguido. A mídia deve realizar uma profunda análise do seu papel nos dias de hoje, 

fazendo ajustes do ponto de vista ético, para que possa haja uma reforma em relação ao 

dever do jornalista. Não é uma volta completa a imparcialidade cega do passado, mas 

um novo caminho que faça a opinião focada numa crítica construtiva, não apenas 

sensacionalista. 

As ferramentas que oferecem um controle da mídia devem ser implementadas, 

mediante um debate democrático e promovendo, acima de qualquer outro interesse, a 

preservação da liberdade de expressão. Aliás, a mass media utiliza esse princípio de 

forma equivocada. Usa-o como escudo para justificar suas ações e de se defender de 

ataques de abusos de poder que comumente comete. 

A fomentação de uma mídia mais voltada para o social ainda é ainda utópica n 

caso brasileiro. Ainda é apresentado certo atrasado em relação à legislação mundial a 
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respeito do tema, além de que a forte influência ao contrário dos movimentos de 

mudança vem da própria grande mídia, desinteressada em mudanças que possam 

prejudicar sua influência. 

A importância de incentivar o debate relacionado a esse tema na área acadêmica 

são os primeiros passos para a promoção de uma mudança. O objetivo de fazer uma 

breve contribuição para trazer o debate para o ambiente das faculdades de direito foi 

atingido. Isso significa que o direito não deve ficar só preso nos seus autores, mas abrir 

o campo para analisar melhor as produções acadêmicas de outras áreas das ciências 

humanas. 
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