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RESUMO 

O presente trabalho tem por objeto o estudo dos efeitos da publicidade excessiva que se 

dá a fatos criminosos na esfera de direitos do indivíduo, notadamente no que diz respeito ao 

direito a um julgamento imparcial, à garantia de liberdade de locomoção, e à preservação dos 

seus direitos personalíssimos. Para tanto, procedeu-se à análise dos princípios que informam o 

devido processo penal, da liberdade de expressão (e informação), e da relação que se estabelece 

entre ambos. Analisou-se, por fim, as soluções disponibilizadas pelo acervo normativo nacional 

a possíveis conflitos dessa natureza, bem como a sua eficácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the effects of excessive publicity on criminal acts 

in the area of individual rights, particularly as regards the right to a fair trial, the guarantee of 

freedom of movement, and the preservation of the personal rights. For this purpose, the 

principles that informed the due process of law, freedom of expression (and information), and 

the relationship established between the two were studied. Finally, the solutions made available 

by the national regulatory body to possible conflicts of this nature, as well as their effectiveness, 

were too analyzed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A relação entre o devido processo e a liberdade de expressão é deveras conturbada. Se 

é verdade que há um interesse da coletividade de ser informada acerca da prática de crimes e 

do bom funcionamento das instituições públicas, também é verdade que não é legítimo, sob 

esse pretexto, o desprezo e atropelo a direitos fundamentais alheios, que possuem estatura 

igualmente constitucional. 

No Brasil, a atuação abusiva da imprensa é verificada cotidianamente, seja nos 

programas policiais diários, incorporados na grade de programação de grande parte das 

emissoras nacionais; nos chamados “vazamentos”, até mesmo de provas ilícitas, ou nas grandes 

campanhas midiáticas, que, trajadas com as vestes de democracia e justiça, interferem no bom 

funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e vilipendiam a imagem do investigado ou do 

réu. 

Tendo isso em vista, pretendeu-se, no presente trabalho, proceder a um estudo de alguns 

dos efeitos da publicidade opressiva em torno do fato criminoso e de seu posterior julgamento. 

Para tanto, foi feita uma breve análise do processo penal democrático e seus elementos, bem 

como da tutela da liberdade de expressão no ordenamento jurídico nacional. Após, buscou-se 

estabelecer um panorama geral sobre os potenciais danos causados pela ingerência da mídia nas 

investigações e processos criminais, e, em um momento seguinte, como eles se manifestam 

especificamente no julgamento pelo Tribunal do Júri, na decretação das prisões preventivas, e 

quanto aos direitos da personalidade do alvo da publicidade. Ao fim, foram analisadas as 

soluções disponíveis no acervo normativo pátrio para a resolução do conflito, bem como a sua 

eficácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Processo penal e Constituição 

Como explica Pacelli, o Código de Processo Penal brasileiro vigente é fruto de um 

período político autoritário, e, como não poderia deixar de ser, reflete o contexto de sua edição1. 

A legislação italiana, oriunda do regime fascista, serviu de base e de inspiração ao Código 

brasileiro. Nesse sentido, prevaleciam, na redação original do CPP nacional, fortes traços 

autoritários, refletidos numa lógica inquisitiva muito presente, de modo que a segurança pública 

quase sempre se punha à frente da observância dos direitos e garantias do réu ou investigado, 

que era tido como mero objeto do processo. A presunção de inocência, elemento estruturante 

do processo penal contemporâneo, era vista como “uma inconsistência lógica no raciocínio”, já 

que “a existência de uma acusação implicava juízo de antecipação de culpa, presunção de culpa, 

portanto, já que ninguém acusa quem é inocente”2. 

A Constituição de 1988, contudo, ao adotar o Estado Democrático de Direito como 

fundamento da República Federativa do Brasil, incorpora, dentre outros princípios dele 

decorrentes, a dignidade da pessoa humana, isto é3,  

“[...] reconheceu categoricamente que é o Estado que existe em função da 

pessoa humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade 

precípua, e não meio da atividade estatal. Em outras palavras, no momento em 

que a dignidade é guindada à condição de princípio estruturante e fundamento 

do Estado Democrático de Direito, é o Estado que passa a servir como 

instrumento para a garantia e promoção da dignidade das pessoas individual e 

coletivamente consideradas.” 

 

A nova ordem jurídica, nesse sentido, impôs que o processo penal não mais poderia ser 

conduzido como “mero veículo de aplicação da lei penal, mas, além e mais que isso, que se 

transformasse em um instrumento de garantia do indivíduo em face do Estado”4. O processo 

passa a se legitimar a partir de sua instrumentalidade constitucional, ou seja, a máxima 

realização dos direitos e garantias instituídos com a nova ordem constitucional implementada 

pela Carta de 19885. 

A dignidade da pessoa humana, tida como “valor pré-constituinte e de hierarquia 

supraconstitucional”6, dita a forma de condução do processo, que deve se dar de modo a melhor 

                                                             
1 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 5. 
2 Ibidem, pp. 6 e 7. 
3 SARLET, Ingo Wolgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 785. 
4 PACELLI, Eugênio. Op. cit., p. 8. 
5 LOPES JR., Aury. Fundamentos do Processo Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 67. 
6 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 214. 



realizar esse princípio. Para consecução de tal fim, entretanto, é necessário haja a estrita 

observância das regras estipuladas na constituição, de modo que se construa o devido processo 

legal, sobreprincípio7 previsto no texto constitucional (art. 5º, LIV, CF) que se densifica em 

princípios com maior grau de concretude e exigibilidade8, cuja finalidade é, em essência, o 

controle do poder estatal. Ressalta-se que, não obstante encontrar sua dimensão mais concreta 

nos subprincípios que a compõem, a própria cláusula do devido processo9 

“[...] não se resume à mera articulação ou interpretação de subprincípios. O 

devido processo legal incide diretamente, seja para informar a interpretação 

de regras processuais, de modo que, diante de mais de uma interpretação 

possível, seja priorizada aquela que melhor realize o fim propugnado pelo 

princípio, ou ainda para invalidar regras processuais com ele incompatíveis.” 

 

 

O devido processo penal representa elemento condicionante do próprio direito de 

punir, de modo que o Estado, ao exercer o jus puniendi, sobre o qual tem o monopólio, está 

vinculado a uma série de regras que regulamentam esse poder-dever. Ressalta-se que, ainda que 

não tenha prevalência exclusiva em processos que tenham por objeto matéria criminal, é neles 

que o devido processo assume especial relevância, seja pela disparidade existente entre as partes 

(via de regra, Estado e indivíduo), seja pelo bem jurídico que se encontra em jogo (liberdade)10. 

A eficácia do devido processo, entretanto, não se limita ao âmbito processual, de modo 

que vincula os “[...] três poderes do Estado, no momento da elaboração das leis, em sua 

interpretação e execução (funções legislativa, jurisdicional e executiva)”11. Fala-se, assim, em 

um substantive due process12, que impõe ao Poder Público um “[...] requisito de ‘razoabilidade’ 

(reasonabless) e de ‘racionalidade’ (rationality) dos atos estatais”.  

Proceder-se-á, a seguir, ao estudo pormenorizado de alguns dos princípios que integram 

a cláusula do devido processo penal, o seu conteúdo e a sua normatização. 

 

                                                             
7 SCHREIBER, Simone. A publicidade opressiva de julgamentos criminais. Rio de Janeiro. RENOVAR: Rio de 

Janeiro, 2008, p. 175. 
8 Giacomolli define o devido processo penal como um “guarda-chuva, sob a qual se abrigam direitos, garantias, 

princípios, regras, valores, deveres, e proibições, catalogadas e implícitas, abarcando a esfera interna e 

internacional (art. 5º, 2º, da CF)”. GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: Abordagem conforme a 

Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2ª Ed. Atlas: São Paulo, 2015, p. 88. 
9 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 173. 
10 Ibidem, pp. 173/174. 
11 GIACOMOLLI, Nereu José. Op. cit., p. 88. 
12 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 78. 

 



1.1. Da presunção de inocência (ou estado de inocência) 

Previsto no art. 5º, LVII, CF, a garantia da observância do estado de inocência13 

corresponde a “um princípio de elevado potencial político e jurídico, indicativo de um modelo 

basilar e ideológico de processo penal”14. Representa, nesse sentido, o elemento que identifica, 

com maior clareza, a razão de ser do processo penal dentro de um determinado ordenamento 

jurídico.  

 Trata-se, nesse mister, de garantia elementar à devida resistência ao exercício do jus 

puniendi, de modo que o Estado, ao pretender aplicar a pena, deve observar o direito, do qual é 

titular todo e qualquer indivíduo, de não ser considerado culpado até que haja o advento de 

condenação definitiva. Daí advém a presunção de inocência como regra de tratamento, que 

vincula não só o magistrado, que está obrigado a dispensar ao réu tratamento compatível com 

sua condição de inocência, mas também o corpo social, em especial os veículos midiáticos, à 

medida em que têm o dever ético de não promover a antecipação da culpa do acusado, bem 

como a sua estigmatização social através da publicidade opressiva dos julgamentos15. 

Nas palavras de Luigi Ferrajoli16, 

“Esse princípio fundamental de civilidade representa o fruto de uma opção 

garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da 

impunidade de algum culpado. "Basta ao corpo social que os culpados sejam 

geralmente punidos", escreveu Lauzé di Peret, "pois é seu maior interesse que 

todos os inocentes sem exceção sejam protegidos". E sobre essa opção que 

Montesquieu fundou o nexo entre liberdade e segurança dos cidadãos: "a 

liberdade política consiste na segurança, ou ao menos na convicção que se tem 

da própria segurança", e "essa segurança nunca é posta em perigo maior do 

que nas acusações públicas e privadas"; de modo que, "quando a inocência 

dos cidadãos não é garantida, tampouco o é a liberdade". Disso decorre - se é 

verdade que os direitos dos cidadãos são ameaçados não só pelos delitos mas 

                                                             
13 Sobre a ausência de consenso em relação à terminologia a ser adotada, Nereu Giacomolli explica que “As 

fórmulas “presunção de inocência” (formulação positiva) e “presunção de inocência” (formulação negativa) são 

equivalentes, independentemente das possíveis distinções idiomáticas, semânticas e de purificação conceitual. 

Distinguir é reduzir o alcance da regra humanitária do status libertatis, afastando-se do conteúdo da pressão 

constante nos diplomas internacionais antes mencionados. Diferenciá-las é afastar o estado de inocência, é partir 

da culpabilidade e não da inocência. Também não há um estado de “semi-inocente”. O conteúdo das expressões 

não pode gerar dúvidas acerca do estado de inocência e nem desvirtuar o regramento probatório, proteção da 

liberdade e tratamento do sujeito como ser humano.” (GIACOMOLLI, Nereu José. Op. 

 cit., pp. 102/103) 
14 GIACOMOLLI, Nereu José. Op. cit., p. 105. 
15 “Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção contra a publicidade abusiva e a 

estigmatização (precoce) do réu. Significa dizer que a presunção de inocência (e também as garantias 

constitucionais da imagem, dignidade e privacidade) deve ser utilizada como verdadeiros limites democráticos à 

abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. O bizarro espetáculo 

montado pelo julgamento midiático deve ser coibido pela eficácia da presunção de inocência.” (LOPES JR., Aury. 

Op. cit., p. 104) 
16 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 441. 



também pelas penas arbitrárias - que a presunção de inocência não é apenas 

uma garantia de liberdade e de verdade, mas também uma garantia de 

segurança ou, se quisermos, de defesa social: da específica "segurança" 

fornecida pelo Estado de direito e expressa pela confiança dos cidadãos na 

justiça, e daquela específica "defesa" destes contra o arbítrio punitivo.” 

 

Do enunciado da presunção de inocência podem se aferir alguns sucedâneos lógicos, 

dos quais se destaca: 

a) Distribuição do ônus da prova: o ônus da prova, no processo penal, deve ser 

distribuído única e exclusivamente à acusação, inclusive no que vier ser alegado pela defesa. 

Ora, se a premissa inicial é de que o acusado é inocente, não faz sentido que ele próprio deva 

empreender esforços no sentido de provar a sua inocência; pelo contrário, ao órgão acusatório 

incumbe trazer aos autos elementos capazes de formar o convencimento do julgador no sentido 

da culpabilidade do réu17. Por óbvio que a defesa não está impedida de diligenciar no processo 

no sentido de prova da inocência, já que, como visto, vigoram no processo penal democrático 

o princípio da ampla defesa e do contraditório, como ensina Nereu Giacomolli18: 

“A circunstância de a dúvida conduzir a absolvição do imputado (in dubio pro 

reo) e de que a este não se exigem cargas probatórias não pode suprimir ou 

restringir o direito do acusar provar, o direito ao contraditória à prova 

produzida, ou seja, de produzir a contraprova e participar do debate público 

do processo. O acusado poderá ter interesse em provar, um direito de provar, 

mas não um dever, obrigação, encargo, ônus. Esse interesse defensivo será 

atingido com a criação da dúvida razoável (reasonable doubt), em tornar 

crível a sua alegação.” 

 

b) In dubio pro reo: partindo-se da inocência do imputado, não se pode admitir que a 

existência de dúvida, ainda que mínima, se opere em favor da coletividade. Dentro do Estado 

Democrático de Direito, não se pode admitir que um pretenso interesse público ponha-se acima 

de um valor tão caro à democracia liberal, que é a liberdade. Ao contrário, o que deve prevalecer 

é o princípio do in dubio pro reo, que informa que, não tendo o órgão acusatório se 

desincumbido integralmente do ônus da prova, a inocência do réu se mostra como único 

                                                             
17 Questiona-se, nesse sentido, a constitucionalidade de dispositivos legais como o art. 156, CPP. Sobre o tema, 

Giacomolli: “Ademais, o disposto no atual art. 156, CPP, acerca do encargo probatório (“a prova da alegação 

incumbirá a quem a fizer”) e da iniciativa probatória (“facultado o juiz de ofício”) há de ser interpretado nos 

moldes do art. 5º, LVII, da CF, de modo a ser aplicado o art. 156 do CPP à acusação, vedando-se a iniciativa 

probatória ao julgador.” (GIACOMOLLI, Nereu José. Op. cit., p. 106). 
18 GIACOMOLLI, Nereu José. Op. cit., p. 107. 



desfecho ao processo capaz de satisfazer os valores democráticos, e em especial o estado de 

inocência.  

 

1.2. Do juiz natural 

A garantia do juiz natural encontra-se positivada, na Constituição de 1988, no art. 5º, 

incisos XXXVIII e LIII. Trata-se de elemento essencial à garantia da imparcialidade do 

julgador, de modo que abarca, ao todo, três garantias distintas, quais sejam: a impossibilidade 

de instituição de tribunais de exceção, a fixação prévia de competências pela lei ou pela própria 

constituição, e a vedação a “juízes extraordinários e especiais”19. 

Os tribunais de exceção caracterizam-se por serem instituídos após o fato que pretendem 

julgar, e direcionam-se a esse fim específico. Assim, a sua criação está maculada desde o início, 

uma vez que não há garantia, nesse caso, da imparcialidade dos julgadores, que possivelmente 

exercerão suas atividades de maneira tendenciosa. A prévia criação do órgão julgador em 

relação à organização judiciária, assim, é medida que se faz elementar à garantia do máximo 

grau de imparcialidade possível. 

No que se refere à prévia fixação de competências pela lei, ensina Badaró, tem-se que 

“juiz natural é aquele definido segundo todos os critérios de competência, sejam previstos na 

Constituição, sejam definidos em leis ordinárias e nas leis de organização judiciária”20, de tal 

modo que não se pode, ao alvedrio de quem quer que seja, alterar a competência de um dado 

órgão jurisdicional; pelo contrário, ela deve estar previamente fixada no texto constitucional 

e/ou legal, de modo que o indivíduo, ao cometer o delito, já tenha a certeza do órgão pelo qual 

será processado e julgado. Acrescenta-se ainda, segundo as lições de Nereu José Giacomolli, a 

necessidade de que a “lei prévia tenha a entidade de outorgar jurisdição e competência ao juízo, 

conforme a estrutura normativa preestabelecida”21. 

Ainda acerca das regras de competência, Badaró ressalta o seu caráter temporal22. 

Explica o autor que a posterior alteração das regras de competência, seja por lei posterior ou 

emenda constitucional, somente será válida para os delitos cometidos a partir de sua vigência. 

                                                             
19 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 472. 
20 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 46. 
21 GIACOMOLLI, Nereu José. Op. cit., p. 273. 
22 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 47. 



Novamente, aquele que comete o delito tem o direito de ser julgado pelo órgão cuja 

competência é fixada pela lei vigente à época do fato. 

Ainda, é imprescindível que a constituição reserve a uma determinada classe o exercício 

da jurisdição, de modo que somente será considerado juiz natural “o órgão judiciário cujo poder 

derive de fontes constitucionais”, nas palavras de Frederico Marques, citado por Badaró23. Para 

Ferrajoli, trata-se, antes de tudo, de uma garantia de igualdade, à medida que se garante “o 

direito de todos a ter os mesmos juízes e os mesmos procedimentos”24. 

Por fim, mister destacar que o princípio do juiz natural deve ser observado não só em 

relação aos órgãos jurisdicionais, senão também quanto ao juiz enquanto pessoa. Do contrário, 

haveria um completo esvaziamento da garantia, de modo que a fixação prévia de competências, 

bem como a instituição anterior dos órgãos jurisdicionais, nenhum efeito surtiria, caso 

houvesse, por exemplo, a escolha discricionária do juiz a efetuar o julgamento do caso. É 

imprescindível, nesse sentido, que existam regras muito claras acerca da distribuição dos 

processos entre os diversos componentes da organização judiciária. 

 

1.3. Do sistema acusatório 

Uma vez reservado o exercício da jurisdição por uma determinada classe, constituído 

previamente o órgão julgador, e fixadas as competências por lei, é necessário que as atribuições 

do juiz dentro do processo penal sejam definidas. 

A doutrina identifica, tradicionalmente, dois grandes sistemas processuais penais: 

inquisitivo e acusatório. Entretanto, conforme bem explica Badaró25, não há hoje modelos 

puramente inquisitivos ou puramente acusatórios, havendo, em verdade, a prevalência de um 

ou de outro. 

O sistema inquisitivo está historicamente relacionado a períodos tidos como autoritários. 

Aqui, a função de julgador, acusador, investigador, e defensor concentram-se na mesma pessoa. 

Disso decorre que não há preservação, ainda que mínima, da imparcialidade do juiz, que atua 

mesmo que não haja provocação das partes. A gestão da prova fica a cargo do próprio julgador, 

que também efetua a sua coleta. Ademais disso, o contraditório não se desenvolve de maneira 

                                                             
23 Ibidem, p. 46 
24 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 472. 
25 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 87. 



plena, já que não se caracteriza o chamado actus trium personarum; as funções que se pretende 

conciliar na mesma figura são absolutamente incompatíveis entre si, de modo que somente com 

a distribuição de tais funções a atores diversos dentro do processo é que pode haver a devida 

condução dialética do processo. 

O modelo acusatório, a seu turno, parece prevalecer em sistemas processuais tidos como 

democráticos. Nesse sistema, as funções de julgar, acusar, defender e investigar são atribuídas 

a pessoas distintas, sendo certo que o juiz se encontra em posição equidistante das partes 

(acusação e defesa), que se contrapõem em igualdade de posições. Não cabe ao órgão julgador, 

aqui, proceder à colheita da prova, mas sim às partes. 

Sobre o tema, cumpre trazer à baila as preciosas lições de Luigi Ferrajoli26: 

Estabelecidas essas premissas indispensáveis, parece-me que no plano teórico 

a dicotomia "acusatório/inquisitório" pode utilmente designar uma dúplice 

alternativa: primeiramente aquela entre dois modelos opostos de organização 

judiciária e por conseguinte entre duas figuras de juiz; em segundo lugar 

aquela entre dois métodos igualmente contrapostos de investigação processual 

e, portanto, entre dois tipos de juízo. Justamente, pode se chamar acusatório 

todo sistema processual que tem o juiz como um sujeito passivo rigidamente 

separado das partes e o julgamento como um debate paritário, iniciado pela 

acusação, à qual compete o ônus da prova, desenvolvida com a defesa 

mediante um contraditório público e oral e solucionado pelo juiz, com base 

em sua livre convicção. Inversamente, chamarei inquisitório todo sistema 

processual em que o juiz procede de ofício à procura, à colheita e à avaliação 

das provas, produzindo um julgamento após uma instrução escrita e secreta, 

na qual são excluídos ou limitados o contraditório e os direitos da defesa. Está 

claro que aos dois modelos são associáveis sistemas diferentes de garantias, 

sejam orgânicas ou procedimentais: se o sistema acusatório favorece modelos 

de juiz popular e procedimentos que valorizam o contraditório como método 

de busca da verdade, o sistema inquisitório tende a privilegiar estruturas 

judiciárias burocratizadas e procedimentos fundados nos poderes instrutórios 

do juiz, compensados talvez pelos vínculos das provas legais e pela 

pluralidade dos graus de juízo (instâncias). 

 

É verdade que o sistema acusatório não está expressamente consagrado no ordenamento jurídico 

pátrio, mas, como explica Aury Lopes Jr.27, a sua consagração advém não da lei, mas sim de uma 

“interpretação sistemática” do texto constitucional, que tem como fundamento máximo a dignidade da 

pessoa humana. Destarte, o sistema acusatório de fato parece ser o mais adequado a regimes 

democráticos, nos quais a tutela da dignidade da pessoa humana é o elemento fundador e 

legitimador da própria existência do Estado. O réu passa a ser considerado como verdadeiro 

                                                             
26 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., pp. 450 e 451. 
27LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 233. 



sujeito de direitos dentro da relação processual, e não mais mero objeto, de tal modo que a ele 

são, ou deveriam ser, asseguradas garantias mínimas, destinadas a preservar sua dignidade, bem 

como a limitar o poder punitivo estatal. 

 

1.4. Do contraditório e da ampla defesa 

Badaró, ao citar Joaquim Canuto Mendes de Almeida, define contraditório como a 

“ciência bilateral dos atos e termos processuais e a possibilidade de contrariá-los”28. Assim, as 

partes são titulares de duas garantias distintas, mas correlatas entre si: a primeira delas é o 

direito de ser notificado acerca de todos os atos processuais; a segunda diz respeito à 

possibilidade, que deve ser assegurada às partes, de contradizer tais atos. 

Desse modo, é essencial, para a efetiva condução dialética do processo, que se forneça 

iguais chances de oitiva a ambas as partes, que contribuirão, em paridade de forças, com a 

construção da sentença. Não outras são as lições de Aury Lopes Jr.29, para quem 

A sentença – provimento final – deve ser construída em contraditório e por ele 

legitimada. Não mais concebida como (simples) ato de poder e dever, a 

decisão deve brotar do contraditório real, da efetiva e igualitária participação 

das partes no processo. Isso fortalece a situação das partes, especialmente do 

sujeito passivo no caso do processo penal. O contraditório, na concepção do 

autor, deve ser visto em duas dimensões: no primeiro momento, é o direito à 

informação (conhecimento); no segundo, é a efetiva e igualitária participação 

das partes. É a igualdade de armas, de oportunidades. 

 

Ainda nesse sentido, explica Badaró30 que, sob a ótica da atual concepção acerca do 

princípio da isonomia, ou seja, a busca da igualdade substancial, não cabe mais ao juiz manter-

se como terceiro alheio à efetivação do contraditório; cumpre a ele, incentivar e fomentar a 

efetiva participação das partes, desiguais, à medida que se desigualam, de modo que o 

contraditório não mais se implementa com a simples criação da oportunidade de se manifestar, 

devendo haver, a partir do estímulo à reação das partes, o aperfeiçoamento da estrutura dialética 

do processo, “[...] por meio de tese e antítese com conteúdos e intensidades equivalentes, 

atingindo uma síntese que, apoiada em premissas simétricas, seja mais justa”31. 

                                                             
28 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 43. 
29 LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 106. 
30 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., pp. 50 e 51. 
31 Ibidem, p. 51. 



O direito à defesa, por outro lado, está intimamente ligado ao contraditório, mas com 

este não se confunde, de tal modo que é perfeitamente possível que se viole o contraditório sem 

que haja, entretanto, violação à ampla defesa, e vice-versa32. A doutrina tradicionalmente 

reparte o direito de defesa em autodefesa, disponível, e em defesa técnica, indisponível. 

A indisponibilidade da defesa técnica decorre diretamente da exigência de que haja 

paridade de armas entre as partes, de modo que a ambas seja assegurado o direito de 

representação por pessoa dotada de conhecimentos técnicos de direito, e capaz de prover a 

defesa adequada do réu. Nesse sentido, não caberia ao leigo atuar como patrono dos interesses 

do acusado, uma vez que presumivelmente não possui os saberes necessários a garantir uma 

defesa suficiente, diante da tecnicidade que se exige dos operadores do direito. 

Ademais disso, para além da tutela dos interesses individuais do acusado, há também 

que se reconhecer a existência do interesse coletivo na correta verificação do caso penal, sendo 

certo que é interesse da sociedade a garantia de que não haja a responsabilização penal de 

pessoas inocentes, bem como a correta responsabilização de quem efetivamente praticou o 

delito. Destarte, acerca da necessidade de instituição de um sistema público de defesa, ensina 

Aury Lopes Jr.33: 

O Estado deve organizar-se de modo a instituir um sistema de “Serviço 

Público de Defesa”, tão bem estruturado como o Ministério Público, com a 

função de promover a defesa de pessoas pobres e sem condições de constituir 

um defensor. Assim como o Estado organiza um serviço de acusação, tem esse 

dever de criar um serviço público de defesa, porque a tutela da inocência do 

imputado não é só um interesse individual, mas social. 

 

A autodefesa, por outro lado, será exercida não por um terceiro tecnicamente capacitado, 

mas sim pelo próprio acusado. Com efeito, os atos de autodefesa não se confundem, via de 

regra, com aqueles praticados pela defesa técnica, uma vez que a sua prática não pressupõe a 

titularidade de conhecimentos jurídicos específicos. 

Conforme Badaró34, a autodefesa divide-se em, direito de presença, direito de audiência, 

e direito de postular pessoalmente. O primeiro desses elementos diz respeito ao 

                                                             
32 Ibidem, p. 53. 
33 LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 108. 
34 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 54. 



comparecimento em audiência, de modo que o acusado possa se inteirar dos atos processuais, 

integrando a sua defesa pessoal com a defesa exercida por seu patrono. O acusado pratica ato 

de defesa também quando de sua oitiva, seja em sede policial ou judicial, sendo certo que, em 

tal ocasião, lhe é conferida a faculdade de se manifestar acerca dos fatos apurados, 

eventualmente contestando e contrapondo-os. Enfim, no que se refere ao direito de postular, 

tem-se que é conferida ao réu a capacidade de postulação limitada a determinados atos, 

mormente aqueles relacionados a patentes ilegalidades cometidas pelo Poder Público; no 

ordenamento jurídico pátrio, a título de exemplo, existe a figura do Habeas Corpus e da Revisão 

Criminal, cuja postulação não configura atividade privativa da advocacia. 

Não há que se olvidar, porém, que a autodefesa pode ser exercida também através da 

omissão. Com efeito, o silêncio é um direito do acusado, que não pode, sob nenhuma hipótese, 

ver prejudicada sua defesa, em razão do seu exercício. Também nesse sentido o direito de não 

produzir prova contra si mesmo, ou nemo tenetur se detegere. 

 

1.5. Da publicidade do processo 

O texto constitucional é expresso no sentido de que “todos os julgamentos dos órgãos 

do Poder Judiciário serão públicos” (art. 93, IX, CF), ressalvando, porém, que o “a defesa da 

intimidade ou o interesse social” podem ensejar a restrição da publicidade dos atos processuais 

(art. 5º, LX, CF).  Nesse mesmo sentido é a redação do art. 792, CPP, in verbis: As audiências, 

sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e 

tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de 

porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados. 

A garantia da publicidade processual representa, assim, elemento essencial ao pleno 

exercício da defesa e do contraditório, já que é necessário que as partes tomem conhecimento 

do conteúdo dos atos processuais para que possam contraditá-los e, eventualmente, impugná-

los. A publicidade interessa também àqueles que não integram o processo, de modo que a 

coletividade deve estar a par do bom funcionamento, ou não, da justiça, do eventual 

cometimento de crimes e da sua devida apuração, etc. O dever de transparência, nesse sentido, 

se presta igualmente a evitar arbitrariedades na condução do processo. 

Não se fala, porém, de uma regra absoluta. Como dito, o próprio constituinte 

excepcionou situações em que a publicidade do processo não se sustenta. As restrições ao 



princípio, porém, devem ser expressamente instituídas por lei, observada sempre a garantia da 

liberdade de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Da liberdade de expressão 

Proceder-se-á, neste capítulo, ao estudo do direito fundamental, do qual é titular todo 

e qualquer indivíduo, de expressar seus pensamentos, ideias, opiniões, juízos de valor, bem 

como de propagar, receber (ou não) e ter acesso às informações que tenham relevância para a 

formação da opinião pública. Não serão, agora, abordadas as suas restrições (que obviamente 

existem), mas tão somente as questões atinentes ao conteúdo do próprio direito, bem como à 

sua normatização e esquematização constitucional. 

 

2.1. Da ausência de uniformidade terminológica 

A Constituição de 1988, quando se refere às liberdades de pensamento, opinião, 

informação jornalística, etc., não adota uma terminologia única; pelo contrário, são utilizados 

termos únicos e distintos entre si para representação de cada uma delas. A doutrina, diante desse 

quadro, parece também não ter encontrado uma denominação uniforme35. Nesse sentido, 

Edilsom Pereira de Farias36: 

A difusão de pensamentos, idéias, opiniões, crenças, juízos de valor, fatos ou 

notícias na sociedade tem tido, e tem, várias denominações na doutrina, na 

jurisprudência e na legislação: liberdade de pensamento, liberdade de palavra, 

liberdade de opinião, liberdade de consciência, liberdade de expressão, 

liberdade de imprensa, liberdade de expressão e informação, direito à 

informação, liberdade de informação jornalística, direito de comunicação, 

liberdade de manifestação do pensamento e da informação, dentre muitas 

outras. Tal profusão de nomes só faz majorar as imprecisões e a insegurança 

jurídica sobre assunto, já em si, tendencialmente polêmico. 

 

Por óbvio que cada uma das liberdades comunicativas elencadas na Carta Magna 

merecem ser objeto de estudo pormenorizado, já que se tratam de categorias distintas. No 

presente trabalho, entretanto, com exceção da liberdade de informação, serão elas estudadas em 

bloco, sob o manto do termo liberdade de expressão, como sugere o professor Ingo Sarlet, que, 

sobre o tema, afirma37: 

                                                             
35 A título de exemplo, José Afonso da Silva utiliza o termo genérico “Liberdade de Pensamento” para englobar 

as mais diversas liberdades comunicativas previstas no texto constitucional; Marcelo Novelino, por outro lado, 

opta por fazer o estudo do tema em blocos menores, classificados em: Liberdade de manifestação e pensamento; 

Liberdade de consciência, de crença e de culto; Liberdade de comunicação pessoal; e Liberdade de informação. 
36 FARIAS, Edilsom Pereira de. Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. 

Florianópolis: UFSC, 2001. 290 f. Tese – Curso de pós-graduação em direito, Centro de Ciências Jurídicas, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 18/12/2001, p. 43. 

 
37 SARLET, Ingo Wolgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 785. 



A liberdade de expressão, portanto, tal como o sugeriu Jónatas Machado, será 

aqui trata como uma espécie de “direito mãe”, refutando-se uma abordagem 

compartimentada, tal como alguns costumam estabelecer entre as liberdades 

de comunicação e de expressão, como sugere parte da literatura especializada, 

muito embora existam diferenças (seja no que diz respeito ao âmbito de 

proteção, seja no concernente aos limites e restrições) entre as diversas 

manifestações da liberdade de expressão consideradas especificamente, como 

é o caso da liberdade de expressão artística, científica, liberdade de imprensa, 

liberdade de informação, entre outras. 

 

 

2.2. Do conteúdo da liberdade de expressão 

Sinteticamente, liberdade de expressão pode ser definida como a tutela da livre 

manifestação de “[...] opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer 

assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância 

e de valor, ou não”38. Cuida-se do sentido mais amplo da liberdade de expressão, posto que nele 

se incluem todas as formas de opinião39. Qual seria, entretanto, a justificação à relevância que 

se confere à liberdade de expressão?  

Em seu aspecto objetivo (funcional) a liberdade de expressão representa um direito que 

transcende ao indivíduo. Nessa concepção, é necessário que se garanta a livre manifestação de 

ideias porque isso significa a manutenção do regime democrático e o fortalecimento da 

soberania popular. A liberdade de expressão, assim, é também instrumento para a persecução 

de um bem maior, de modo que a coletividade, bem instruída acerca dos acontecimentos da 

vida pública, possa livremente tecer críticas aos representantes políticos e aos agentes estatais. 

Nesse sentido, vale dizer40 

[...] a liberdade de expressão é tão importante em qualquer regime que se 

pretenda democrático. É a sua garantia que possibilita que a vontade coletiva 

seja formada através do confronto livre de idéias, em que todos os grupos e 

cidadãos tenham a possibilidade de participar, seja para exprimir seus pontos 

de vista, seja para ouvir os expostos por seus pares. E é a sua projeção 

institucional – a liberdade de imprensa – que confere maior transparência ao 

                                                             
38 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 451. 
39 “[...] o conceito de opinião (que, na linguagem da Constituição Federal, acabou sendo equiparado ao de 

pensamento) há de ser compreendido em sentido amplo, de forma inclusiva, abarcando também, apenas para 

deixar mais claro, manifestações a respeito de fatos e não apenas juízos de valor.” (SARLET, Ingo Wolgang. 

MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 788). 
40 SARMENTO, Daniel. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, PLURALISMO E O PAPEL PROMOCIONAL DO 

ESTADO. Revista Diálogo Jurídico, nº 16 – maio/junho/julho/agosto de 2007. <disponível em 

http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/LIBERDADE_DE_EXPRESS_O__PLURALISMO_E_O_PAPEL

_PROMOCIONAL_DO_ESTADO.pdf>. Acesso em: 10/05/2017. 



funcionamento do Estado, permitindo o controle dos governantes pelos 

governados. 

 

Já na sua dimensão subjetiva (não-funcional), a liberdade de expressão atua no sentido 

de permitir ao indivíduo o “pleno desenvolvimento de sua personalidade”41, através da garantia 

de que a ele será permitido expor livremente suas ideias. Negar ao indivíduo o direito de expor 

livremente seu pensamento e de ter acesso às manifestações de terceiros significa negar, em 

última análise, o próprio direito à comunicação. Noutro giro, a concepção subjetiva da liberdade 

de expressão relaciona-se também com a própria autonomia privada, já que o indivíduo deve 

ser considerado capaz de decidir com quais informações deseja ou não ter contato. 

Ambas as dimensões da liberdade de expressão encontram guarida no ordenamento 

jurídico pátrio. Decerto que, dado o caso concreto, a primeira pode se sobressair à segunda, e 

vice-versa. Assim, por exemplo, à liberdade de informação é tradicionalmente atribuída, pela 

jurisprudência pátria, uma função de relevância eminentemente pública.   

Prosseguindo, constata-se que o direito ora estudado encontra previsão normativa, em 

seu sentido mais amplo, no art. 5º, IV, CRFB, e representa, a princípio, uma vedação ao Poder 

Público, de modo que este encontra-se proibido de, a princípio, ingerir no ato ou no conteúdo 

da expressão do pensamento. Mister observar que o referido dispositivo não faz menção a uma 

ou outra forma de expressão; pelo contrário, abrange toda e qualquer forma de expressão do 

pensamento, o que é reafirmado pela interpretação conjunta com o inciso IX do mesmo artigo, 

que assegura “a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”.  

Observa-se, ainda, que, o aludido dispositivo constitucional abarca também o aspecto 

negativo da liberdade de manifestação do pensamento, ou seja, “o direito de não exprimir o 

próprio pensamento”42. O indivíduo, assim, não está obrigado, de qualquer forma, a externar os 

seus pensamentos, a quem quer que seja. 

Não se trata, por óbvio, de direito absoluto; pelo contrário, poderá, quando confrontado 

com direitos alheios de maior relevância jurídica, ser alvo de ponderação, perder, senão toda, 

parte de sua força, dando lugar ao direito contra o qual é confrontado. É o que acontece, a título 
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42 FARIAS, Edilsom Pereira de. Op. cit., p. 139. 



de exemplo, quando o exercício da liberdade de expressão afeta direitos da personalidade. De 

todo modo, o assunto será melhor abordado no momento oportuno. 

 

2.3. Do conteúdo da liberdade de informação 

A liberdade de comunicação (informação), segundo a doutrina tradicional, tutela a 

veiculação de fatos. Aqui, o conteúdo da informação veiculada tem caráter, não exclusivamente, 

mas predominantemente, objetivo43. Não se fala em opiniões ou juízos de valor emitidos em 

referência a um fato ou acontecimento, mas sim da comunicação do próprio fato, da forma mais 

objetiva possível. Ademais disso, põe-se também como requisito que o fato veiculado tenha 

“transcendência pública, ou ainda, cuja veiculação atenda ao interesse público, pois apenas 

estes mereciam proteção por sua relevância na formação da opinião pública”44. 

Conforme bem ressalta Edilsom de Farias45, é importante destacar que o âmbito de 

proteção da liberdade de comunicação não se resume à mensagem. Enfatiza o autor que esse 

direito deve ser tratado também do ponto de vista do emissor dessa mensagem e do seu receptor, 

de modo que o direito de informar, de se informar, e o direito de ser informado passam a ser 

elementos essenciais à formação do conceito íntegro de liberdade de comunicação, embasando 

normativamente sua afirmação através do art. 19 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que enuncia a necessidade de garantia da liberdade de “opinião e de expressão”, 

devendo ser assegurado ao indivíduo o “direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de 

procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer 

meio de expressão”. 

Esses direitos (de procurar, receber e difundir), fundamentais (já que componentes de 

um direito fundamental maior), serão objeto de estudo pormenorizado nos tópicos seguintes, de 

modo a viabilizar o estudo da liberdade de comunicação em todas as suas dimensões, dada a 

sua importância para o presente trabalho. 

                                                             
43 Cumpre aqui ressaltar, contudo, que a veiculação de fatos ou notícias nunca está isenta de subjetividades. Com 

efeito, os termos utilizados pelo noticiante, por exemplo, podem muito bem denotar favorecimento a um ou outro 

ponto de vista, de modo que isso, por si só, seria um juízo de valor, que, por sua vez, é objeto de tutela da liberdade 

de expressão, e não da liberdade de comunicação. De todo modo, a distinção feita entre essa liberdade e a liberdade 

de expressão, em termos didáticos, ainda se sustenta, posto que os âmbitos de proteção e restrição de cada uma 

são drasticamente modificados em função do conteúdo de cada uma delas, como se verá adiante. 

44 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 94. 
45FARIAS, Edilsom Pereira de. Op. cit., p. 75. 



2.3.1. Do direito de informar 

O direito de informar situa-se no polo ativo do processo comunicativo, posto que 

ninguém recebe informação sem que alguém, antes, difunda essa mesma informação. O 

indivíduo carrega consigo a garantia de que não deverá ser importunado, por quem quer que 

seja, no seu direito de transmitir notícias acerca de fatos que sejam do interesse do corpo social, 

ou, como dito, transcendência pública. 

Como explica o autor, novamente trata-se, a princípio, de uma liberdade negativa, já 

que se concretiza exatamente com a inexistência de embaraços ao exercício do direito pelo seu 

titular. Nesse sentido, bem andou o constituinte de 1988, que expressamente baniu qualquer 

forma de censura do ordenamento jurídico pátrio; é o que se extrai da leitura dos artigos 5º, XI 

e 220, § 2º, ambos da Constituição. 

Ressalta-se, porém, que a atuação estatal não deve se resumir à não intervenção na 

rede de comunicação estabelecida entre os indivíduos. O direito de informar, com efeito, não 

prescinde da atuação positiva do Estado, que tem o dever de assegurar aos indivíduos, primeiro, 

o acesso aos meios de comunicação e propagação de informação, e, segundo, as condições 

fáticas que favoreçam o exercício do direito (e não meramente a autorização para fazê-lo). 

Essas prestações positivas do Estado, de acordo com Edilsom Farias46, classificam-se 

em normativas e materiais. Cumpre tecer brevíssimos comentários acerca do tema. As 

prestações normativas relacionam-se com a atividade normativa estatal, não se restringindo à 

função típica do poder legislativo; ao contrário, compreendem uma série de esforços a serem 

empregadas pelo Poder Público, como um todo, para regulamentar e normatizar o direito de 

informar. As prestações materiais, a seu turno, viabilizam concretamente o direito de informar, 

isto é, são ações práticas, que operam no plano dos fatos, como o fornecimento, pelo Estado, 

de internet banda larga a um preço acessível. 

Assim, em resumo, cuida-se de um direito fundamental, do qual todo ser humano é 

titular, de propagar informação, sem que haja um controle prévio sobre o seu conteúdo, por 

órgãos administrativos, e cujo exercício deve ser, não só negativamente, mas também 

positivamente viabilizado pelo Poder Público, de modo que o indivíduo tenha condições reais 

de exercer o direito em voga.  

                                                             
46 FARIAS, Edilsom Pereira de. Op. cit., p. 77. 



2.3.2. Do direito de ser informado 

No polo passivo do processo comunicativo encontra-se o direito de ser informado. 

Trata-se de um direito, do qual é titular o indivíduo, de, como o próprio nome sugere, ser 

informado acerca dos fatos relativos à vida coletiva, e que possui alguma relevância para a 

formação da opinião pública. Por óbvio que a “opinião pública” não é uma entidade metafísica 

que se constrói a partir da garantia genérica da liberdade de comunicação, mas sim se alimenta 

das mais diversas concepções e opiniões individuais sobre os fatos da vida.  

O direito de ser informado, assim, está, antes de relacionado com a formação de um 

“consciente coletivo” racional e bem informado, atrelado à formação de consciência do próprio 

indivíduo, enquanto cidadão, atento aos acontecimentos e demandas sociais, e deles munidos 

para tecer suas críticas, e emitir suas opiniões e juízos de valor. 

Não se olvida, porém, que, muitas vezes, a informação “desinforma”. Explica-se: com 

a modernização dos meios de comunicação, mormente no que diz respeito à internet, o processo 

comunicativo tornou-se quase instantâneo; a notícia viaja, via de regra, em tempo real, de modo 

que não é mais necessário aguardar a edição do jornal televisivo das 20h, ou a edição do jornal 

impresso do dia seguinte para que se esteja a par dos fatos que ocorrem no país e no mundo. 

Entretanto, exatamente pelo grande volume de informação que circula, não há um controle (e é 

discutível se deve haver) muito bem definido sobre o seu conteúdo, o que gera diversos 

empecilhos ao direito de ser informado, como as notícias falsas e até mesmo as meramente 

especulativas. Decerto que o próprio internauta pode consultar as fontes das quais a informação 

é proveniente para que se certifique acerca de sua veracidade, o que não exclui a possibilidade 

de outros usuários da rede, menos incautos, sofrerem a influência desse tipo de informação. 

É nesse sentido que, segundo Farias, surge o direito difuso à informação verdadeira. 

Para o autor, a mensagem que é objeto de tutela da liberdade de informação deve ser dotada de 

características como “imparcialidade, objetividade e abertura para diversas tendências políticas 

ou culturais”47. Simone Schreiber48, a seu turno, explica que, tendo em vista a referida 

modernização, a exigência rígida de veracidade da informação jornalística teria o condão de 

tornar inviável o efetivo funcionamento das empresas que têm por ofício a comunicação, de 

modo que o requisito de veracidade assumiria um caráter subjetivo, consubstanciado no “dever 

de diligência na busca da verdade”. 

                                                             
47 FARIAS, Edilsom Pereira de. Op. cit., p. 153. 
48 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 98. 



2.3.3. Do direito de acesso à informação 

Não se pode conceber a propagação e recepção da informação sem que antes seja 

assegurado o acesso a ela própria. Por esse motivo, a garantia de acesso à informação situa-se 

num plano de igual, ou superior, importância em relação aos polos, passivo e ativo, do processo 

comunicativo. Atento a essa necessidade, consagrou o constituinte, no art. 5º, XIV, CF, a 

liberdade de acesso à informação, garantido o sigilo da fonte da informação, quando essencial 

ao exercício profissional.  

Sobre o dispositivo, cabem algumas considerações. Em primeiro lugar, questiona-se 

qual seria a extensão da liberdade estipulada no artigo constitucional em comento, em relação 

à sua natureza, pública ou privada? E segundo, quem seria o titular efetivo desse direito?  

Em relação ao primeiro questionamento, pode-se estabelecer que o acesso à 

informação dos quais são detentores os órgãos do poder público, via de regra, é livre. Com 

efeito, nesse sentido se dá a redação do art. 37, caput, CF, que institui como princípio norteador 

da condução da administração pública a publicidade, e do inciso XXXIII, do art. 5º, CF, que 

estabelece o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 

de interesse coletivo ou geral”; é certo que essa mesma norma, em sua parte final, excetua do 

seu âmbito de proteção as informações cuja publicização ofereça risco à segurança da sociedade 

e do Estado.  

As informações de âmbito exclusivamente privado, a seu turno, não são abarcadas pelo 

livre acesso à informação. Com efeito, instituiu a Constituição a inviolabilidade da “ intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem”. A liberdade de acesso à informação, assim, não é oponível 

a particulares que detenham informações de cunho eminentemente privado. 

No que se refere à titularidade do direito em espeque, não obstante esse se afigure 

requisito essencial ao exercício da liberdade de informar, não se restringe àqueles que tomam 

esta atividade por seu ofício, notadamente, jornalistas49; pelo contrário, alcança a todos os 

indivíduos, de forma indistinta. Decerto que os jornalistas, dada a importância do trabalho que 

                                                             
49 Tamanha a importância, que o Constituinte de 1988 tratou de incluir, no texto da Carta, um dispositivo adicional 

de reforço à garantia, referindo-se expressamente à informação jornalística (vide art. 220, § 1º, CF). Ainda sobre 

o tema, FARIAS: “Sem o livre acesso às fontes de onde provêm as notícias haverá redução de circulação de 

informações, com comprometimento da atividade técnica de difusão de notícias e, em última instância, estará 

privada a sociedade do conhecimento de várias informações retidas nas fontes. Em suma, o acesso às fontes 

constitui uma atividade instrumental necessária para o labor informativo a cargo dos profissionais da comunicação 

de massa. (FARIAS, Edilsom Pereira de. Op. cit., pp. 149 e 150.) 



exercem, dependem diretamente dessa garantia para que possam informar a coletividade da 

melhor maneira possível, de modo que é50 

“justificável do ponto de vista constitucional, no que tange a locais de acesso 

restrito, como são os locus de tomada de decisões pelos poderes públicos 

(casas legislativas, órgãos do Executivo, sala de sessões do Supremo Tribunal 

Federal), o estabelecimento de regras disciplinando o ingresso de 

representantes da imprensa, contemplando-se diferentes veículos de 

comunicação, a fim de amplificar a transparência no trato da coisa pública, de 

modo a atingir o maior segmento possível da população e realizar o fim último 

de democratização do acesso à informação” 

 

O sigilo da fonte, a seu turno, representa a prerrogativa da qual são titulares os 

comunicadores sociais de não serem compelidos a revelar suas fontes de informação, de modo 

que não podem sofrer sanção de qualquer natureza em decorrência do seu exercício. Não se 

trata, assim, de um privilégio, mas sim de um elemento essencial do livre acesso à informação, 

sem o qual a sua fonte poderia negar-se a prestá-la, por medo da exposição e das consequências 

dela advindas, como retaliações. 

Discute-se, contudo, se o sigilo da fonte prevalece invariavelmente, ou se este pode 

ser limitado dado o caso concreto. No Brasil, até o momento, não houve um enfrentamento 

contundente da questão pelo Supremo Tribunal Federal; a Corte, entretanto, em reiteradas 

oportunidades ressaltou a relevância do sigilo da fonte e a necessidade de sua observância para 

garantia do pleno funcionamento e efetividade da liberdade de comunicação. 
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3. Do exercício abusivo da liberdade de informação em matéria criminal 

A liberdade de informação, como visto, é essencial à formação de um espaço 

democrático e plural, onde circulam livremente as ideias e é permitida a ampla crítica aos 

agentes públicos. É reconhecido, assim, aos meios de comunicação, o papel de manter 

informada a sociedade, inclusive no que diz respeito à devida apuração de casos penais e do 

bom funcionamento das instituições.   

Entretanto, conforme Simone Schreiber51, é preciso desconstruir a imagem 

tradicionalmente posta do que é a imprensa, ou seja, de provedora, imparcial e isenta, de 

notícias. Os meios de comunicação, inseridos dentro de uma lógica de mercado, não estão livres 

da influência daqueles que detém o poder econômico, de modo que a seleção de pautas e a 

forma como é transmitida a mensagem obedece, em muitos casos, a interesses diversos daquele 

do qual é titular a população, de ser informada.  

Nesse sentindo, não é difícil notar que a cobertura midiática realizada em torno da 

prática de crimes, por vezes, se dá de forma exagerada, extrapolando os limites da mera 

informação e da crítica, imiscuindo-se na função precípua do poder judiciário e das polícias. 

Expõe sem reservas suspeitos da prática do crime, procedem à entrevista de possíveis 

testemunhas, realizam escutas não autorizadas judicialmente, etc. Assim agindo, direcionam a 

opinião pública a um ou outro sentido, abusando de recursos linguísticos ou visuais que 

efetivamente levam o receptor da mensagem a tornar-se simpático à ideia veiculada. 

O sensacionalismo é elemento frequente nesse tipo de abordagem. A mensagem, como 

dito, é transmitida ao público com grande carga de subjetividade. O apelo a recursos emotivos 

comove o receptor da mensagem, que forma sua convicção no sentido dos fatos contados a 

partir de uma ótica unilateral52. A oportunidade de manifestação pelos investigados ou réus 

dificilmente gera os efeitos desejados, já que são facilmente “desmentidos” por todo o acervo 

de evidências coletados pela mídia e reverberados ao grande público.  

Cita-se, como exemplo, a edição 2057 da revista Veja, que estampou, em sua capa, foto 

de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, à época, tidos ainda como suspeitos pela morte 

                                                             
51 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 366. 
52 “Por outro lado, o jornalismo sensacionalista enaltece o fato e fabrica uma nova notícia com cargas emotiva e 

apelativa. Extrapola o fato real, utiliza um tom escandaloso na narrativa, sensacionalizando o que não é 

sensacional. É a exploração do que fascina, do extraordinário, do desvio e da aberração. Os personagens que 

integram essa forma de notícia são mulheres e homens estereotipados, carregados de valores morais, com marcas 

fixas como vilões, mocinhos, prostitutas, homossexuais, ladrões e policiais, pessoa vil” (VIEIRA, Ana Lúcia 

Menezes. Processo Penal e Mídia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003) 



de Isabella Nardoni, com os dizeres: “Para a polícia, não há mais dúvidas: foram eles”. O leitor 

menos atento, entretanto, somente conseguiria ler “foram eles”, já que exposto em uma fonte 

muito maior do que “Para a polícia, não há mais dúvidas”. A intenção da revista é clara: formar 

antecipadamente, na opinião pública, a culpa do casal. Sobre a matéria jornalística em si, 

veiculada na edição53: 

“A matéria apresenta Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá como 

culpados pela morte de Isabella, trazendo o que parece ser a versão definitiva 

da polícia sobre o caso, uma descrição passo-a-passo do crime segundo essa 

versão, e um "perfil" dos suspeitos com base em aspectos negativos de sua 

vida particular. O título da matéria, “Frios e Dissimulados”, traz palavras 

fortes carregadas de julgamento e com o tom definitivo das sentenças. Ao 

chamá-los de “frios”, Veja traz fotos em que seus rostos não apresentam 

nenhuma emoção - diferentemente da dor estampada no rosto da mãe da 

menina. A pesada adjetivação e o peso das palavras utilizadas, tais como, 

“dissimulados”, “culpado e mentiroso”, “monstro”, “brutalidade”, 

“espetáculo de frieza e dissimulação” formalizam a sentença da mídia.” 

 

 

Alexandre e Anna foram posteriormente julgados pelo Tribunal do Júri e condenados 

pela prática de “homicídio contra a vítima Isabella Oliveira Nardoni, pessoa menor de 14 anos, 

triplamente qualificado pelo meio cruel, pela utilização de recurso que dificultou a defesa da 

vítima e para garantir a ocultação de delito anterior”, bem como de fraude processual 

qualificado. A pena total foi fixada em 31 anos, 09 meses e 10 dias, quanto a Alexandre, e 27 

anos e 04 meses, quanto a Anna. A prisão preventiva dos réus foi mantida sob o pretexto da 

“garantia da ordem pública, objetivando acautelar a credibilidade da Justiça em razão da 

gravidade do crime, da culpabilidade, da intensidade do dolo com que o crime de homicídio foi 

praticado por eles e a repercussão que o delito causou no meio social”. 

O caso, à época, teve enorme repercussão, não tendo sido a Revista Veja a única a 

realizar a cobertura dos acontecimentos que sucederam o fato. O assassinato de Isabella Nardoni 

tornara-se um grande espetáculo. Emissoras dedicavam grande parte de sua grade de 

programação para noticiar resultados de perícias, conjecturas acerca da autoria do fato, 

entrevistas com envolvidos, etc. Isso, por óbvio, incitou a opinião pública, que clamava por 

“justiça” (leia-se a condenação de Alexandre e Anna).  

Os meios de comunicação, porém, não estão estritamente vinculados às regras do devido 

processo, de modo que uma evidência contundente da autoria do crime, obtida ou repercutida 

pela mídia, pode não se sustentar diante de uma análise guiada pelas regras constitucionais que 

                                                             
53 OLIVEIRA, Ello Augusto Serafim Maciel de. SANTOS, Glaucylayde Silva dos. Revista Veja: uma análise do 

sensacionalismo na cobertura do caso Isabella Nardoni. Revista Anagrama: São Paulo, 2009. 



regem a produção da prova e, portanto, inaptas a formar a convicção do julgador, mas apta a 

formar a do receptor da mensagem. A este, no geral, pouco ou nada importa a observância das 

regras estatuídas pelo devido processo penal. O silêncio é interpretado como assunção de culpa, 

a escuta telefônica ilícita é só mais um elemento de comprovação da culpa do réu, e as prisões 

processuais são tidas como antecipação do cumprimento da pena. 

Se é verdade que a opinião pública é deveras permeável a esse tipo de abordagem 

midiática do fato criminoso, o mesmo pode-se dizer dos juízes, que têm igualmente contato 

com notícias diversas sobre fatos variados, inclusive referentes a processos cujo julgamento 

seja de sua competência. O risco ao direito a um julgamento justo, nesse caso, resta seriamente 

comprometido, mormente quando no âmbito do Tribunal do Júri. Nesse sentido, explica Rubens 

Casara54: 

O enredo do “julgamento penal” é uma representação social distante da 

complexidade do acontecimento no mundo-da-vida. O fato é 

descontextualizado, redefinido, adquire tons sensacionalistas e passa a ser 

apresentado, em uma perspectiva maniqueísta, como uma luta entre o 

bem/mocinhos e o mal/ bandidos (pouco importa que a pessoa escolhida para 

figurar como “mocinho” seja um criminoso e o “bandido” nunca tenha violado 

a lei). O “caso” passa a ser tratado como uma mercadoria que precisa ser 

atrativa, que não pode perder a atenção do público ou deixar de ser consumida. 

Assim, novos capítulos precisam ser escritos, o enredo, não raro, necessita ser 

alterado. Se a audiência está em queda, uma prisão pode ser a solução para o 

problema (a prisão substitui as cenas de nudez gratuita que, vez por outra, 

entram no roteiro das telenovelas para agradar os pervertidos enrustidos). 

 

 

O processo penal, nesse sentido, deixa de funcionar como instrumento de concretização 

de direitos e garantias fundamentais, limitando o poder estatal, e passa a atuar como instrumento 

de satisfação do espetáculo. A prisão processual e a condução coercitiva são as grandes vedetes 

do chamado “processo penal do espetáculo”, já que, a depender do preso ou conduzido, são 

amplamente repercutidas, de modo a atrair uma audiência sedenta pela submissão daqueles que 

se entende por culpados ao poder estatal. 

A punição pelas mãos do Estado, porém, em muitos casos, parece não ser suficiente. O 

protagonista (ou antagonista) do espetáculo deixa de ser um (potencial) criminoso e se torna o 

próprio crime que supostamente cometeu. Ressalta-se a sua perversidade e sua frieza. 

Acontecimentos passados são trazidos à tona para mostrar que a cruzada contra a criminalidade 

e o mal cumpriu seu objetivo: identificar o inimigo e fazer a justiça. Por isso mesmo tem-se por 

                                                             
54 CASARA, Rubens. Queda de Audiência e Prisão: novas miradas no “processo penal do espetáculo”, 2015. 

Disponível em < http://emporiododireito.com.br/queda-de-audiencia-e-prisao-novas-miradas-no-processo-penal-

do-espetaculo-por-rubens-r-r-casara/>. Acesso em 07/07/2017. 



justificadas as intervenções na sua vida privada e os constantes ataques à sua imagem e à sua 

honra.  

 

3.1. Liberdade de informação, Tribunal do Júri e a prisão preventiva 

Os efeitos, tanto positivos quanto negativos, da publicidade opressiva de investigações 

policiais e processos criminais, na seara processual, são vastos. Não se olvida que a publicidade 

do processo tem o nobre condão de permitir o controle externo dos atos do poder judiciário e 

evitar, portanto, o cometimento de arbitrariedades. O sigilo, nesse sentido, somente se justifica 

em situações excepcionalíssimas, e devidamente justificadas. 

É preciso notar, porém, que se está diante de uma via de duas mãos: os acontecimentos 

do processo, repercutidos pela imprensa, influenciam a formação da opinião pública, assim 

como esta, também repercutida pela mídia, influencia os acontecimentos do processo. Decerto 

que essa “comunicação” sofre distorções, e nem sempre aquilo que se transmitiu de um lado é 

o que chega até o outro. 

Será a seguir abordada a problemática da ingerência da mídia no processo em duas 

dimensões: o risco de mácula à imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença e a 

(insuficiente) motivação das prisões preventivas. Como se verá a seguir, as sequelas produzidas 

pelo exercício abusivo da liberdade de informação, nesses casos, se dão de forma muito mais 

intensa, já que, de certo modo, encontram respaldo no corpo normativo pátrio, de modo que o 

controle de danos se torna extremamente dificultoso. 

  

3.1.1. Do risco à imparcialidade dos jurados 

De início, cumpre ressaltar que não se ignora a possibilidade de mácula da 

imparcialidade do juiz togado em razão da eventual realização de campanhas midiáticas em 

torno do caso apurado. O que ocorre é que, por estarem vinculados a um dever de fundamentar 

suas decisões, os magistrados têm menor possibilidade de deixar transparecer, em seus atos, a 

influência de fatores externos ao processo. Por isso, é de se reconhecer que o problema se dá 

com muito mais intensidade no tribunal do júri, pelos motivos que serão expendidos. 

Não se objetiva empreender um estudo pormenorizado do procedimento no Tribunal do 

Júri e os princípios que o regem, mas sim estabelecer uma relação entre a cobertura midiática 

que muitas vezes se dá aos crimes violentos e a necessidade de garantia da imparcialidade dos 

jurados que compõem o Conselho de Sentença. 



O Tribunal do Júri tem previsão constitucional no art. 5º, XXXVIII, CF. Trata-se de 

órgão especial integrante da Justiça Comum Estadual e da Justiça Federal55, cuja competência 

é o julgamento de crimes dolosos contra a vida. É composto por um juiz togado e vinte e cinco 

juízes leigos, dos quais sete integram o Conselho de Sentença. 

Ao Conselho de Sentença incumbe votar, sim ou não, os quesitos apresentados pelo 

Juiz, sob a sua presidência. Os quesitos, de acordo com o art. 483, CPP, dirão respeito à 

materialidade delitiva; à autoria do fato; à possibilidade de absolvição do réu; à existência de 

causas de diminuição da pena; e à existência de qualificadoras ou causas de aumento de pena 

“reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”.  

Os componentes do Conselho de Sentença, pelo procedimento adotado pelo CPP, 

obrigam-se somente a votar os quesitos apresentados pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri, 

não tendo o dever de expor os motivos pelos quais o fazem, num sentido ou no outro. Assim, 

em última análise, pode-se dizer que os jurados votam de acordo com a sua íntima convicção. 

Cria-se, então, o perigo de que estejam demasiadamente atentos a interesses que não aqueles 

perseguidos pelo processo, permitindo que estes prevaleçam na votação dos quesitos. 

Atento a isso, o próprio legislador criou mecanismos que visam a neutralizar esses 

interesses exógenos ao processo e garantir a máxima imparcialidade dos jurados, dentre os quais 

se destaca, por ora, o desaforamento, previsto no art. 427 e ss., CPP. Trata-se de hipótese de 

prorrogação de competência que pretende, entre outras finalidades, garantir a imparcialidade 

do júri. Desse modo, verificada razoável dúvida acerca da imparcialidade dos jurados, o 

julgamento poderá ocorrer em outra comarca da mesma região, onde não se verificam os 

motivos que a ensejaram. 

É cabível o desaforamento quando, por exemplo, o poder de influência do réu na região 

do julgamento seja tamanho que possa interferir na imparcialidade dos jurados ou mesmo 

quando a repercussão do fato foi tamanha que a revolta popular põe em risco a vida do réu. 

Questiona-se, contudo: seria a comoção social gerada pela intensa cobertura midiática do caso 

capaz de ensejar o desaforamento do julgamento? A resposta, a princípio, é positiva. Não há 

motivo para descartar a influência da imprensa sobre os jurados, no que se refere ao caso a ser 

julgado, mesmo que as informações por ela repercutidas não integrem o acervo probatório 

                                                             
55 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 648. 



disponível no processo, ainda mais considerando-se os integrantes do Conselho de Sentença 

não estão obrigados a fundamentar seus votos.  

É verdade que o art. 593, III, “d”, CPP, prevê a hipótese de cabimento de apelação das 

decisões do Tribunal do Júri que forem manifestamente contrárias às provas dos autos. 

Entretanto, também é verdade que o constituinte fixou a soberania dos veredictos (art. 5º, 

XXXVIII, “c”, CF), de modo que não está o órgão de segunda instância autorizado a se imiscuir 

no mérito da votação feita pelos jurados, mas tão somente a cassá-la, se for o caso. Os tribunais, 

assim, em atenção ao mandamento constitucional, interpretam de forma muito restrita o termo 

“manifestamente”, empregado pelo legislador ordinário, reconhecendo o vício no julgamento 

somente quando a dissociação entre a decisão e o acervo probatório é total. 

Jurisprudencialmente, o pedido de desaforamento feito com base na repercussão 

midiática do caso e no potencial prejuízo à imparcialidade do jurado dela advindo não tem 

obtido sucesso. Em julgado recente, o STF assentou o seguinte56: 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA 

DÚVIDA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. DIVULGAÇÃO DOS 

FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS 

ANÔMALAS. 1. A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por 

intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação 

da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, 

tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas 

extremamente anormais. 2. No caso, à míngua de motivos concretos a 

sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o 

Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma 

processual penal (CPP, art. 427). 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. 

 

(HC 133273 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 

julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-

12-2016 PUBLIC 02-12-2016) 

 

Por outro lado, ressalta-se que os tribunais têm reconhecido que a repercussão social do 

fato criminoso pode ensejar parcialidade dos jurados quando ocorrido em cidades pequenas, 

                                                             
56 Ainda nesse sentido, vide (RHC 118615, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 

17/12/2013); (TJ-SP, Processo 2218731-07.2015.8.26.0000, Relator(a): Des. BANDEIRA LINS, 2ª Câmara de 

Direito Criminal, julgado em 18/01/2016); (TJ-PI, Processo 0002560-15.2015.8.18.0000, Relator(a): Desa. 

EULÁLIA MARIA PINHEIRO, Câmaras Reunidas Criminais, julgado em 13/11/2015) e (TJ-RJ, Processo 

0012140-76.2014.8.19.0000, Relator(a): Desa. SUIMEI MEIRA CAVALIERI, 3ª Câmara Criminal, julgado em 

10/06/2014) 



principalmente57. Isso porque o reduzido número de habitantes destes locais torna a repercussão 

do fato criminoso muito mais intensa, de modo que boatos e conjecturas, veiculados por meio 

da mídia ou das próprias pessoas, podem macular de forma irreparável a consciência dos 

possíveis jurados que comporão o conselho de sentença. 

 

3.1.2. A inadequada fundamentação da prisão preventiva 

O termo prisão cautelar é utilizado por André Nicolitt para identificar as espécies de 

prisão que tem por finalidade “garantir o desenvolvimento regular da persecução e a eventual 

punição que possa vir, afastando-se riscos à instrução do processo, ou ainda, risco à eventual 

aplicação da lei penal”58.  Não se trata, assim, da prisão enquanto sanção, que busca satisfazer 

a pretensão punitiva do Estado, ou seja, decorrente do transcurso do processo criminal no qual 

se identifica, ao fim, a prática de um delito que seja punível com a pena de reclusão. 

Duas são as espécies de prisão cautelar tradicionalmente identificadas pela doutrina, a 

saber: prisão provisória e prisão preventiva. Novamente, não se pretende proceder a um estudo 

aprofundado acerca dos institutos em espeque. Entretanto, crucial apresentá-los em suas linhas 

gerais, com esclarecimento de alguns pontos. 

A prisão provisória foi instituída pela Lei 7.960/89, que estabelece, em seu art. 1º, os 

requisitos essenciais à decretação da prisão provisória. Assim, somente é cabível quando 

imprescindível às investigações desenvolvidas em sede de inquérito policial; quando o 

indiciado não tiver residência fixa ou não dispor de elementos mínimos que permitam a sua 

identificação; e quando da existência de fundadas razões que apontem o indivíduo como autor 

dos crimes apresentados pelo rol do inciso III desse mesmo artigo. Os requisitos devem estar 

presentes de forma cumulativa, de modo que a existência de apenas um deles, ou dois, não 

justifica a prisão temporária59. 

A prisão preventiva, por outro lado, está prevista no Código de Processo Penal. Os 

pressupostos fáticos dessa modalidade de prisão estão elencados no art. 312 do diploma, 

enquanto que as hipóteses de cabimento são encontradas no art. 313, CPP60. 

                                                             
57 Vide, por exemplo, (TJ-PA, Processo 201430004030. Relator(a): Juíza Convocada NADJA NARA COBRA 

MEDA, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 31/03/2014) e (TJ-MS, Processo 1406499-83.2015.8.12.0000. 

Relator(a): Des. ROMERO OSME DIAS LOPES, Seção Criminal, julgado em 08/07/2015). 
58 NICOLITT, André Luiz. Manual de Processo Penal. 1a. ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2009, p. 725. 
59 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 995. 
60 NICOLITT, André Luiz. Op. cit., p. 743. 



Tem-se, em primeiro lugar, que essa modalidade de prisão cautelar somente poderá ser 

decretada em três hipóteses (de cabimento), a saber: suposta prática de crime doloso punido 

com pena privativa de liberdade superior a 4 anos; condenação por outro crime doloso, cuja 

sentença tenha transitado em julgado; suposta prática de crime que envolva violência doméstica 

contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir 

a execução das medidas protetivas de urgência. Já em relação aos pressupostos fáticos, a 

segregação cautelar, segundo o CPP, dá-se por fundamentada quando destinada a garantir a 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar 

a aplicação da lei penal.  Não obstante, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, 

a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Some-se a isso, por fim, que a 

prisão preventiva somente poderá ser decretada se incabível a sua substituição por outras 

medidas cautelares previstas no CPP, forte no art. 319 (art. 282, § 6º, CPP). 

É certo que a prisão preventiva, dentre as medidas cautelares dela diversas, é a que 

impõe ao indivíduo as consequências mais severas, pois tem o condão de restringir um bem 

jurídico, qual seja, a liberdade que somente deveria ser restringido com a observância integral 

das regras do devido processo. É certo também que, no processo penal democrático, pautado 

pela presunção de inocência, e pelas demais regras do devido processo, a liberdade há de ser 

entendida como regra, e a prisão, em especial aquela ocorrida antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória, como medida excepcional.  

Exatamente por isso é que a decisão que decreta a prisão preventiva, assim como todas 

as decisões judiciais (art. 93, IX, CF), deve ser devidamente motivada (art. 315, CPP), com 

comprovação derradeira do fummus comissi delicti e do periculum libertatis. Frequentemente, 

entretanto, observa-se que os juízes e até mesmo os tribunais, ao se deparar com situações que 

não ensejam a decretação da segregação cautelar, recorrem à suposta necessidade de garantia 

da ordem pública para fundamentar suas decisões. De fato, como visto, trata-se de pressuposto 

fático legalmente previsto pelo Código de Processo Penal. Porém, a dificuldade de delimitação 

do seu conteúdo, e o conflito com a necessidade de fundamentação específica quando da 

decretação da prisão preventiva, leva a melhor doutrina a questionar a constitucionalidade do 

art. 312, CPP. Sobre a controvérsia, Aury Lopes Jr.61: 

Grave problema encerra ainda a prisão para garantia da ordem pública, pois 

se trata de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer 

                                                             
61 LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 754. 



referencial semântico. Sua origem remonta a Alemanha na década de 30, 

período em que o nazifascismo buscava exatamente isso: uma autorização 

geral e aberta para prender. Até hoje, ainda que de forma mais dissimulada, 

tem servido a diferentes senhores, adeptos dos discursos autoritários e 

utilitaristas, que tão “ bem” sabem utilizar dessas cláusulas genéricas e 

indeterminadas do Direito para fazer valer seus atos prepotentes. 

 

O Supremo Tribunal Federal, não obstante reconhecer a manutenção da ordem pública 

como motivo idôneo para autorizar a segregação cautelar, tem a sua jurisprudência pacificada 

no sentido de que a fundamentação das ordens de prisão preventiva deve se basear em fatores 

concretos e atuais, não resistindo ao exame da Corte as decisões que invoquem a gravidade em 

abstrato do delito ou meras conjecturas, por exemplo. Também não se sustenta a decisão que 

decreta a prisão preventiva em favor do clamor social ou mesmo da garantia de credibilidade 

do Poder Judiciário frente à opinião pública, conforme acórdãos que seguem ementados: 

AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Habeas corpus. Impetração contra decisão 

do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ, negou seguimento ao 

pedido. Supressão de instância. HC a que se nega seguimento. Concessão, 

porém, de ordem de ofício, para cassar decreto de prisão fundado na 

necessidade de restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do 

crime e pela crença de impunidade que domina o senso comum. Exigência do 

clamor público e da credibilidade da Justiça. Inadmissibilidade. Razão que 

não autoriza a prisão cautelar. Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF. Precedentes. Em 

princípio, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas 

corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal 

Superior, não conhece do pedido. Concede-se ordem de ofício para cassar 

decreto de prisão preventiva baseado em suposta exigência do clamor público 

e da credibilidade da Justiça, para restabelecimento da ordem social abalada 

pela gravidade do fato. 

 

(HC 98866, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 

08/09/2009, DJe-195 DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT 

VOL-02378-03 PP-00560) 

 

“HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COM APOIO 

EM MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS: GRAVIDADE OBJETIVA DO 

DELITO; NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE CREDIBILIDADE 

DAS INSTITUIÇÕES E POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE CRIMES E 

DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - ILEGITIMIDADE JURÍDICA 

DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DECRETADA, UNICAMENTE, 

COM SUPORTE EM JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS - 

INDISPENSABILIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA DE RAZÕES 

DE NECESSIDADE SUBJACENTES À UTILIZAÇÃO, PELO ESTADO, 

DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - INJUSTO CONSTRANGIMENTO 

CONFIGURADO - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. PRISÃO 

CAUTELAR - CARÁTER EXCEPCIONAL. 



 

(HC 100430, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 02/03/2010, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-2012 

PUBLIC 27-08-2012) 

 

Nesse aspecto, a jurisprudência do Pretório Excelso está em harmonia com os direitos e 

garantias instituídos pela cláusula do devido processo. A privação da liberdade, no Estado 

Democrático de Direito, como visto, deve ter sempre caráter excepcional, o que implica um 

dever de fundamentar, de forma robusta, qualquer decisão que tenha este fito, mormente quando 

se trata de prisão que se dá antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A prisão 

preventiva atende a fins muito específicos, que são aqueles definidos em lei, de modo que a sua 

utilização para o alcance de qualquer finalidade que não seja estritamente processual significa 

sacrificar o direito de liberdade em nome de valores extremamente flexíveis e voláteis, como a 

opinião pública e a credibilidade do Poder Judiciário. 

 

3.2. Indevida exposição do investigado ou réu e os seus efeitos na esfera extraprocessual 

Se é verdade que a publicidade opressiva de processos e investigações criminais implica 

severas consequências no âmbito processual, é também de se reconhecer que na seara 

extraprocessual os seus efeitos são devastadores. O crime, como se sabe, é acontecimento que 

pode ter grande repercussão, seja em razão do fato praticado ou mesmo pela pessoa que o 

praticou. De uma forma ou de outra, a sua exposição pela imprensa, em termos mercadológicos, 

gera grande retorno.  

Nesse mesmo sentido, a velocidade passa ditar a tônica do ofício de informar, até mesmo 

por razões de sobrevivência no mercado. Ser o primeiro a entregar a notícia, em muitos casos, 

torna-se mais importante do que entregar a notícia verdadeira ou, ao menos, verossímil. 

Assim62, 

“O ritmo veloz de produção gera ainda outras consequências importantes: 

obriga o repórter a divulgar informações sobre as quais não tem certeza; reduz, 

quando não anula, a possibilidade de reflexão no processo de produção da 

notícia, o que não apenas aumenta a probabilidade de erro como, 

principalmente e mais grave, limita a possibilidade de matérias com ângulos 

diferenciados de abordagem, capazes de provocar questionamentos no leitor; 

                                                             
62 MORETZSOHN, Sylvia. Jornalismo em tempo real. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 70 apud SCHREIBER, 

Simone. Op. cit., p. 359. 



e, talvez mais importante, praticamente impossibilita a ampliação do 

repertório de fontes, que poderiam proporcionar essa diversidade.” 

 

Isso, por óbvio, gera alguns efeitos indesejáveis, dentre os quais destaca-se, em primeiro 

lugar, o relativo à ofensa aos direitos da personalidade. A liberdade de informação, embora 

afigure-se como direito de estatura constitucional, não pode ser exercida ao arrepio de direitos 

outros previstos na Carta Magna. Nesse sentido, os direitos da personalidade atuam, em relação 

à liberdade de informação, como restrições diretamente constitucionais63, já que o próprio 

constituinte estipulou que o seu exercício deve se compatibilizar com, dentre outros direitos, a 

inviolabilidade da vida privada, da imagem e da honra (art. 220, § 1º, CF). 

O conflito, entretanto, reside exatamente em definir, no caso concreto, qual direito deve 

ter predomínio. Se é verdade que o indivíduo tem o direito de ver preservados os seus direitos 

da personalidade, também é verdade que é assegurada pela constituição a plena liberdade de 

expressão. A compatibilização do exercício dos direitos, nesse caso, é de dificílima apuração, 

já que a Constituição Federal não fornece soluções concretas para o conflito. 

Nesse sentido, refutando a ideia de prevalência prima facie de um ou de outro direito, 

Edilsom Pereira de Farias explica que os parâmetros mais frequentemente utilizados para o 

tratamento da colisão podem ser assim resumidos: 

(i) deve-se compatibilizar e harmonizar os direitos colidentes de maneira que 

se consiga, atendidas as circunstâncias concretas, a realização simultânea de 

todos em grau ótimo (princípio da concordância prática ou da harmonização); 

(ii) em nenhum caso as restrições dos direitos podem afetar o seu núcleo 

essencial, de modo a tomá-los descaracterizados e irreconhecíveis (princípio 

do núcleo essencial); (iii) deve haver proporcionalidade entre a restrição e o 

bem jurídico que se protege (regra da proporcionalidade) 

 

Dirimir o conflito, então, implica necessariamente uma ponderação em concreto dos 

valores em atrito. Ao intérprete da norma incumbe definir, no caso em apreço, se a liberdade 

de expressão, e mais especificamente de informação, foi exercida dentro dos limites postos ao 

direito, ou se ela extrapola os limites postos ao conteúdo do próprio direito, afetando de forma 

contundente direito alheio. 

Nos casos de suposto cometimento de crimes, a controvérsia assume uma dimensão 

peculiarmente relevante. O fato criminoso é acontecimento de relevância e repercussão pública. 

Isso, por si só, torna a prática do crime um fato “noticiável”, ou seja, passível de ser livremente 
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transmitido, sob a proteção da liberdade de informação. Não obstante, em muitos casos, a 

exposição feita pela mídia dos suspeitos, investigados ou réus, como mencionado, ocorre de 

forma excessiva, com violações à honra, à imagem e à vida privada do indivíduo. 

O comunicador social, nesse sentido, dado o potencial de influência das informações 

por ele veiculadas, deve proceder de forma responsável, notadamente no que diz respeito à 

diligência pela busca da verdade. A liberdade de informação ocupa-se, precipuamente, da 

veiculação de fatos. Assim, é justo dizer que as notícias que pretendem dar publicidade a tais 

fatos podem ser submetidas a um juízo mínimo de seriedade das informações veiculadas, tendo 

em vista a sua finalidade eminentemente pública e o seu potencial de influência sobre o 

destinatário da mensagem. Isso não significa dizer, entretanto, que somente as informações 

objetivamente verdadeiras são objeto de tutela da liberdade de comunicação. Em primeiro lugar, 

porque a própria existência de uma verdade objetiva é questionável. Em segundo lugar, porque 

a exigência de uma cognição exaustiva dos fatos a serem noticiados restringe, de forma 

desproporcional, a liberdade de comunicação, notadamente no que diz respeito ao tempo que 

seria despendido nesse processo64. 

Não se pretende, com isso, eximir o comunicador social de um dever de diligência pela 

busca da verdade. Pelo contrário, exatamente em razão da transcendência pública do munus por 

ele exercido é que se exige uma cautela mínima quando da divulgação da notícia, de modo que 

ele não está obrigado a trazer a público a pretensa verdade objetiva; absoluta e irrefutável, mas 

deve sim entregar a informação que é fruto de um trabalho sério e compromissado com a busca 

pela verdade. Nesse sentido65:  

[...] quando se diz que a verdade é componente essencial da liberdade de 

comunicação, na realidade é da verdade subjetiva que se está cogitando e não 

de uma verdade objetiva de difícil delimitação e constatação. Desse modo, não 

é exata a concepção que designa a verdade como elemento qualitativo da 

informação, pois a verdade em questão não se refere à notícia em si, mas, diz 

respeito, sobretudo, à atitude subjetiva dos sujeitos do processo da 

comunicação, maxime ao sujeito emissor. 

 

                                                             
64 Sobre a exigência de velocidade na entrega da informação, vide: “A mídia funciona premida pela pressa, o 

“ontem” já não é mais critério de noticiabilidade, pois o importante é repercutir os fatos no momento em que estão 

acontecendo. Qualquer amadurecimento do debate sobre temas tratados é inviável, não há na prática cotidiana das 

redações a possibilidade de confrontar fatos, argumentos e reflexões distintas sobre as questões noticiadas.” 

(SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 366) 
65 FARIAS, Edilsom Pereira de. Op. cit., p.82. 



Assim, não importa se a publicação teve ou não a intenção direta de ofender a direito 

alheio, bastando que não se verifique, no caso concreto, o esforço do comunicador no sentido 

de alcançar uma versão dos fatos objetivamente crível, que seja compatível com outros 

elementos presente no contexto em que se insere a informação. 

Em reiteradas oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da 

lesividade de notícias que não resistam a esse crivo de veracidade. Em linhas gerais, assentou-

se a jurisprudência da Corte nos seguintes termos: (1) o direito à informação não é absoluto, 

sendo certo que pode sofrer restrições quando afronta direitos personalíssimos66; (2) não se 

exige da imprensa o exaurimento de todos os aspectos da questão abordada, tendo em vista que 

o processo de divulgação de notícias, para que satisfaça o interesse público, deve se pautar, 

também, na celeridade67; (3) os meios de comunicação, no exercício de seu mister, somente se 

eximem de qualquer responsabilidade pelas mensagens veiculadas quando afastam qualquer 

dúvida séria que tangencie o tema68; (4) não configura dano moral a mera divulgação do fato 

com animus narrandi (mera narração de fatos) ou animus criticandi (intenção de tecer críticas 

razoáveis)69; (5) por outro lado, a divulgação de notícia que tenha conteúdo flagrantemente 

ofensivo à honra, extrapolando os limites razoáveis da crítica, induz responsabilidade civil70. 

Isto posto, parece seguro dizer que o STJ adota um posicionamento ponderado quando 

do conflito entre a liberdade de comunicação e os direitos da personalidade. Se é verdade que 

não reconhece o primeiro como um direito absoluto, também é verdade que, em situação de 

colisão com outros direitos fundamentais, o põe em uma posição preferencial quando exercido 

dentro dos limites tradicionalmente postos pela doutrina e jurisprudência. A responsabilidade 

civil só é reconhecida quando o exercício do direito de informar excede tais limites, 

configurando, senão a intenção de ofensa, pelo menos a desídia do jornalista quanto ao seu 

dever ético de diligência pela verdade. 

Importante ainda destacar que a presunção de inocência atua também como limite à 

liberdade de informação, já que opera seus efeitos não somente na esfera processual, senão 

também na extraprocessual, de modo que “transcende ao plano abstrato, efetivando-se na 

                                                             
66 (REsp 818764/ES, Relator(a): Min. JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 15/02/2007); (AgRg 

no AREsp 156537/RJ, Relator(a): Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/12/2012). 
67 (REsp 1414887/DF, Relator(a):  Relator(a): Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 

19/11/2013). 
68 (REsp 1414004/DF, Relator(a):  Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 18/02/2014). 
69 (AgRg no AREsp 156523/RS, Relator(a): Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013). 
70 (AgRg no AREsp 606415/RJ, Relator(a): Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 07/04/2015). 



exteriorização das formas de tratamento dadas ao sujeito”71. Vincula, desse modo, não só o 

Estado, que deve adotar um modo de proceder compatível com o estado de inocência do 

indivíduo, como também todos os atores do corpo social, o que inclui os veículos de 

comunicação em massa. 

A presunção de inocência impõe, nesse sentido, que mesmo que os fatos veiculados 

sejam verídicos, deve-se sempre preservar o status de inocente do indivíduo. Isso significa, na 

prática, que é vedada, antes do pronunciamento judicial definitivo, a utilização de recursos 

linguísticos ou visuais carregados de subjetividade para manipular a opinião pública, 

direcionando-a a uma ou outra versão dos fatos ocorridos. A mesma conclusão se alcança 

quanto à indevida utilização da imagem do réu. Nesse sentido já tem entendido a jurisprudência 

pátria, senão veja-se: 

Obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais. Documentário que 

reportava fatos que poderiam permitir conclusão de ser a Autora a autora de 

crime de homicídio. Princípios constitucionais da liberdade de imprensa e à 

informação e vedação à prática de censura que devem ser interpretados em 

consonância com os princípios, também constitucionais, do direito à imagem, 

à honra, presunção de inocência, além de ser assegurado ao acusado, a 

realização de um julgamento justo (artigo 5º, em diversos incisos). Dever de 

indenizar, neste aspecto, caracterizado. Dano moral fixado em R$ 33.900,00 

que é mantido pela maioria da Turma Julgadora. Juros de mora que são 

devidos desde a prática do ilícito, nos termos da Súmula54 do STJ. 

“Astreintes” que se mostraram eficazes, vez que o episódio que retratava a 

Autora não foi exibido, sem que se entenda verificado o descumprimento da 

determinação. Sentença de procedência reformada em parte. Recursos não 

providos. 

(TJ-SP, Apelação 0144755-94.2012.8.26.0100. Relator(a): Des. JOÃO 

PAZINE NETO, julgado em 24/06/2014) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA IMPUTANDO À 

AUTORA PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL JORNALÍSTICA 

DEMANDADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA AO 

ARGUMENTO DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE 

INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. ALEGAÇÃO DE QUE 

A NOTÍCIA TERIA SE LIMITADO A REPRODUZIR OS FATOS. 

INSUBSISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA RETRATANDO 

SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA APURADA EM PROCEDIMENTO 

INVESTIGATIVO. REPORTAGEM INFORMANDO A PRISÃO DA 

AUTORA POR PARTICIPAÇÃO EM QUADRILHA. 
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COMPARECIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA COMO 

TESTEMUNHA. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABALO À HONRA E IMAGEM DA 

AUTORA PERANTE A COMUNIDADE EM QUE VIVE. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) 

DECORRENTE DA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À 

DIGNIDADE E IMAGEM DA AUTORA. REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES. DEVER DE INDENIZAR 

CARACTERIZADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO NO PRIMEIRO GRAU EM R$ 25.000,00 

(VINTE E CINCO MIL REAIS). INSUBSISTÊNCIA. VALOR 

COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO. RETRATAÇÃO DO 

JORNAL NO DIA SEGUINTE QUE NÃO ELIDE, POR SI SÓ, OS 

DANOS ANTERIORMENTE SUPORTADOS PELA AUTORA. 

AUTORA, ADEMAIS, QUE TRABALHA COM A PRÓPRIA IMAGEM. 

QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-SC, Apelação Cível 2013.088924-8. Relator(a): Desa. DENISE 

VOLPATO, julgado em 24/03/2014) 

 

Por óbvio que, com isso, não se impõe que somente fatos apreciados em definitivo 

pelo Poder Judiciário ostentem a qualidade de noticiáveis. Tal exigência representaria uma 

restrição desarrazoada ao direito de informar, já que a devida apuração de casos penais 

também é do interesse da coletividade. 

Os veículos de comunicação, entretanto, reitera-se, norteados por uma lógica 

empresarial de atuação, desincumbem-se do papel de meros informadores, e passam a imprimir, 

nas mensagens veiculadas, certo teor político e ideológico, seja por meio da forma como é 

exposta a mensagem, ou mesmo da escolha dos acontecimentos que se resolve noticiar. 

Ademais disso, dentro dessa mesma lógica, a velocidade passa ditar a tônica do ofício de 

informar, até mesmo por razões de sobrevivência no mercado. 

Identifica-se, nesse sentido, “a tendência de a mídia se substituir às instituições públicas 

responsáveis pela apuração e julgamento de crimes, ora para coadjuvar a polícia na atividade 

investigativa, ora para fazer a justiça funcionar como deveria”72. Nesse sentido, Carnelutti73: 

A crônica judiciária e a literatura policial servem, do mesmo modo, de 

diversão para a cinzenta vida cotidiana. Assim a descoberta do delito, de 

dolorosa necessidade social, se tornou uma espécie de esporte; as pessoas se 

apaixonam como na caça ao tesouro; jornalistas profissionais, jornalistas 

diletantes, jornalistas improvisados não tanto colaboram quanto fazem 

                                                             
72 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 359. 
73 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 7ª ed. Tradução por José Antônio Cardinalli. São 

Paulo: Bookseller, 2008, pp. 46-47. 



concorrência aos oficiais de polícia e aos juízes instrutores; e, o que é pior, aí 

fazem o trabalho deles. Cada delito desencadeia uma onda de procura, de 

conjunturas, de informações, de indiscrições. Policiais e magistrados de 

vigilantes se tornam vigiados pela equipe de voluntários prontos a apontar 

cada movimento, a interpretar cada gesto, a publicar cada palavra deles. As 

testemunhas são encurraladas como a lebre de cão de caça; depois, muitas 

vezes sondadas, sugestionadas, assalariadas. Os advogados são perseguidos 

pelos fotógrafos e pelos entrevistadores. E muitas vezes, infelizmente, nem os 

magistrados logram opor a este frenesi a resistência, que requereria o exercício 

de seu mister austero” 

Dito isso, não é exagero dizer que os meios de comunicação social, usurpando a função 

precípua do Poder Judiciário, antecipam vereditos e, cobertos pelo véu da pretensa 

imparcialidade e do direito de informar, tratam o indivíduo como se já culpado fosse74, 

cobrando respostas rápidas do Poder Judiciário, que muitas vezes não se compatibilizam com 

as regras estatuídas pelo devido processo. Isso, por óbvio, gera danos, por vezes, irreparáveis à 

honra e à vida privada do indivíduo. A mera suspeita da prática de fato criminoso já representa 

um grande estigma a ser carregado75, ainda que posteriormente advenha o arquivamento do 

inquérito ou a absolvição. 

Esses danos acabam por se perpetuar no tempo. O indivíduo que é exposto pela grande 

mídia como autor do fato criminoso dificilmente conseguirá se livrar do rótulo imposto. Assim, 

ainda que venha a cumprir sua pena regularmente, ou mesmo seja absolvido por insuficiência 

de provas, o imputado carregará consigo para sempre os efeitos de eventual campanha midiática 

realizada “contra” ele. Isso gera, decerto, dificuldade na reinserção social dessas pessoas, que 

têm que lutar contra julgamentos outros que não aquele feito pelo órgão jurisdicional. 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Quando não direta, indiretamente. Com efeito, o emprego de termos como “criminosos”, “marginais”, “menor”, 

bem como a exposição dos indivíduos algemados ou sendo encaminhados à delegacia de polícia, por exemplo, 

constroem uma imagem negativa e estigmatizada daquele que é alvo da exposição, ainda que sobre ele não paire 

condenação criminal transitada em julgado. 
75 Diz Carnelutti: Logo que surge o suspeito, o acusado, a sua família, a sua casa, o seu trabalho são inquiridos, 

investigados, despidos na presença de todos. O indivíduo, assim, é feito em pedaços. E o indivíduo, assim, 

relembremo-nos, é o único valor da civilização que deveria ser protegido. (CARNELUTTI, Francesco. Op. cit., 

p. 48). 



4. Soluções previstas no ordenamento jurídico pátrio 

Serão, nesse capítulo, abordadas algumas das soluções disponíveis no acervo normativo 

nacional aos problemas que foram anteriormente apresentados. Pretende-se, com isso, avaliar a 

eficácia e viabilidade dos recursos dos quais dispõe o operador do direito para tentar combater 

os efeitos da publicidade excessiva. 

 

4.1. Quanto ao risco à imparcialidade dos jurados 

4.1.1. Incomunicabilidade e desaforamento 

Como enuncia o art. 466, § 1º, CPP, os jurados, quando sorteados a compor o Conselho 

de Sentença, devem manter-se incomunicáveis, entre eles próprios, e entre eles e terceiros. 

Também estão impedidos de emitirem, previamente ao julgamento, opinião sobre os fatos 

apurados. Ao jurado, nesse sentido, é vedado conversar com os seus pares acerca do julgamento 

que será feito. O legislador pretendeu, com isso, garantir a independência do integrante do 

conselho de sentença, bem como a observância do sigilo dos votos, quando do julgamento, 

sendo certo que dele se espera que profira sua decisão de acordo com a sua própria consciência, 

dentro dos limites legais.  

Entretanto, de pouca ou nenhuma utilidade se reveste à medida se não for assegurada a 

não interação do jurado com o meio externo, independentemente do meio utilizado. Assim, 

pondera Simone Schreiber76: “a incomunicabilidade não se restringe à proibição de conversas 

entre jurados. Ela deve ser interpretada como vedação de que o jurado possa interagir com o 

mundo exterior no curso do julgamento, seja através de telefonemas, ou de acesso às notícias 

veiculadas pela mídia impressa ou telefônica a respeito do caso.” 

O Supremo Tribunal Federal, entretanto, já se pronunciou no sentido de que “Não se 

constitui em quebra da incomunicabilidade dos jurados o fato de que, logo após terem sido 

escolhidos para o Conselho de Sentença, eles puderam usar telefone celular, na presença de 

todos, para o fim de comunicar a terceiros que haviam sido sorteados, sem qualquer alusão a 

dados do processo” (AO 1047, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/11/2007). 

A quebra da incomunicabilidade, segundo o mesmo dispositivo, enseja a exclusão do 

jurado do conselho de sentença e multa. Entretanto, explica Badaró77: 
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77 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 690. 



Diferente do previsto no CPP, a quebra da incomunicabilidade não implica 

apenas a exclusão do jurado do conselho de sentença, mas a dissolução do 

conselho de sentença, se for constatada durante o julgamento, ou a nulidade 

absoluta do Julgamento, caso somente seja constatada depois de encerrada a 

sessão. 

 

É sabido, contudo, que atualmente a informação é transmitida com extrema velocidade 

e facilidade. A sociedade está em contato frequente com notícias sobre os fatos mais variados. 

Os jurados, por óbvio, estão inseridos nesta sociedade, de modo que terão ciência, muito antes 

do julgamento, de informações e acontecimentos relativos ao fato, inclusive de elementos que 

possivelmente nem farão parte do acervo probatório disponível no processo. Constata-se, com 

isso, que a incomunicabilidade “não resguarda, senão formalmente, a imparcialidade dos 

jurados”78. 

Em relação ao desaforamento, cumpre aqui, apenas, tecer alguns comentários acerca do 

tratamento jurisprudencial dispensado ao instituto. 

Como visto anteriormente, o poder de influência exercido pela mídia sobre a condução 

de investigações e processos criminais ainda não é devidamente reconhecido pela 

jurisprudência pátria. É verdade que a mera alegação de que a veiculação dos fatos em apuração 

macula a validade do processo criminal não deve proceder, já que é direito da coletividade estar 

a par dos acontecimentos que tenham relevância pública, nos quais se inclui a prática de crimes. 

Entretanto, a depender do acontecimento, pode haver uma verdadeira campanha midiática pela 

condenação do réu travestida de “rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por 

intermédio da imprensa”. Isso, por si só, pode ser capaz de colocar em dúvida a imparcialidade 

dos jurados e, portanto, dar ensejo ao desaforamento. 

Já em relação à eficácia do instituto, de se reconhecer que casos há, em que a repercussão 

do fato não se limita à localidade que ocorreu, ganhando atenção da imprensa em escala 

nacional. Dito isso, constata-se que o desaforamento do julgamento provavelmente não gerará 

os efeitos desejados. Sobre o assunto, Geraldo Prado79: 

“Pode-se asseverar a respeito que o desaforamento, com a característica 

mudança do corpo de jurados, mostra-se pouco eficaz para combater o 

problema, haja vista o fato do mundo haver se transformado em uma aldeia 

global, onde o menor e mais afastado rincão é facilmente acessado pelo rádio 

e pela televisão. Processos de repercussão nacional só poderia, pois, ser 

desaforados para juízos sediados em local que desconheça os modernos meios 

                                                             
78 VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Op. cit., p. 249. 
79 PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas. Opinião pública e processo penal. Boletim Legislativo Adcoas, Rio de 

Janeiro, ano 28, n. 30, out. 1994, p. 852 apud SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 388. 



de comunicação. É possível, pelo que se tem notícia, que nem mesmo a mais 

distante aldeia Ianomâmi se enquadre nesse perfil...” 

Qual seria, então, a solução adequada aos problemas relatado? A doutrina e a 

jurisprudência ainda não possuem uma resposta decisiva para o impasse. Por outro lado, a 

manutenção do status quo não parece ser a mais adequada, tendo em vista a gravidade do 

problema. Desta forma, como medida de redução de danos, propõe-se avaliar, caso a caso, se a 

publicidade acerca do caso é excessiva e extrapola o limite do direito de informar, e, portanto, 

capaz de alterar a imparcialidade dos jurados. Caso positivo, que se proceda a uma espécie de 

entrevista dos possíveis integrantes do conselho de sentença para que se avalie se o possível 

jurado tem a capacidade de se ater às provas produzidas no processo, ou se já possui prévia 

propensão a condenar ou absolver o réu. Essa última medida, segundo Simone Schreiber, 

corresponde, em essência, ao voir dire, procedimento adotado pela Suprema Corte norte-

americana que visa a “identificar e excluir candidatos que já tenham opiniões formadas sobre a 

culpa ou inocência do réu fato em razão da cobertura jornalística do fato criminoso”80. 

Atualmente, os vinte e cinco jurados do tribunal do júri são escolhidos aleatoriamente 

de uma lista maior anualmente elaborada. A escolha aleatória diminui o risco de manipulação 

do resultado final do julgamento pela escolha dos jurados. O voir dire, nesse sentido, pode 

produzir inseguranças ainda maiores quanto à imparcialidade do julgamento. Entretanto, como 

dito, a adoção do procedimento deve ser tida como medida excepcional, ocorrendo somente nos 

casos em que se identifique a publicidade opressiva em relação às questões que são objeto de 

apuração da causa. Além disso, é necessário que se garanta a participação das partes no 

procedimento, de modo que se veja assegurado o pleno exercício do contraditório e plena 

defesa, e eventual impugnação de atos que se entenda prejudicial ao devido processo. 

 

4.2. Quanto à indevida fundamentação da prisão preventiva 

4.2.1. Habeas Corpus 

Em apertadíssima síntese, o habeas corpus como “ação autônoma de impugnação, de 

natureza mandamental e com status constitucional”81, que tem por finalidade a garantia da 

liberdade de locomoção do indivíduo, diante de possíveis ilegalidades praticadas pelo Estado. 

                                                             
80 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 386. 
81 LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 1294. 



Trata-se do único meio de impugnação da decisão que decreta a prisão preventiva, ante à 

ausência de previsão de recurso específico pelo CPP. 

Um dos fundamentos que podem ser invocados em sede de habeas corpus, inclusive, é 

a ausência de fundamentação ou a fundamentação inidônea do decreto de prisão. Dito isso, 

pode-se afirmar que a segregação cautelar determinada com fundamento exclusiva na 

manutenção da ordem pública, e mais especificamente, no clamor público e no reforço da 

credibilidade da justiça, pode ser revertida por meio do HC.  

A crítica aqui, reitera-se, é referente à imprecisão do vocábulo “ordem pública”, 

empregado pelo legislador. Ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência mais 

recente, não reconheça os motivos acima expostos como idôneos à decretação da prisão 

preventiva do investigado ou réu, o entendimento não possui força vinculante. Por isso, os 

demais órgãos do Poder Judiciário estão autorizados determinar a segregação cautelar para 

atender ao clamor social e reforçar a credibilidade do Poder Judiciário, como efetivamente 

acontece, senão veja-se: 

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação 

idônea e concreta. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 

Necessidade. Condições pessoais favoráveis. Inexistência. Constrangimento 

ilegal. Inocorrência.  

 

A custódia do paciente deve ser mantida quando presentes indícios suficientes 

de autoria e prova da materialidade, bem como a presença de fundamentos da 

preventiva, sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, 

bem como pela sua repercussão, a qual gera intranquilidade na sociedade e 

aumenta o clamor público por resposta pelo Poder Judiciário.  

 

A existência de condenação transitada em julgado revela a periculosidade do 

paciente e reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.  

 

Condições pessoais favoráveis não se mostraram evidenciadas, tendo em vista 

os maus antecedentes do paciente.  

(TJ-RO, Habeas Corpus 0002401-90.2017.822.0000. Relator(a): Des. JOSÉ 

JORGE R. DA LUZ, 1ª Câmara Criminal, julgado em 08/06/2017) 

 

O quadro é de grande insegurança. A margem interpretativa que se dá ao termo “ordem 

pública” deixa o jurisdicionado à mercê da subjetividade do órgão julgador. A prisão preventiva 

passa a ser utilizada como instrumento de combate à impunidade (impunidade de alguém cuja 

punição não é uma certeza, diga-se de passagem) e satisfação da opinião pública. No Estado 

Democrático de Direito, norteado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos e 



garantias individuais devem ser assegurados ainda que isso signifique o descrédito das 

instituições públicas82 e a insatisfação da opinião pública, notadamente quando se está em jogo 

a liberdade de locomoção. 

A solução do problema, ou ao menos a sua amenização, implica obrigatoriamente 

suprimir do texto normativo o vocábulo em questão. A via legislativa seria a via própria de 

modificação do Código de Processo Penal. Releva constatar, entretanto, que a redação do art. 

312, CPP, foi “recentemente” alterada pela lei 12.403/2011, permanecendo, no texto do referido 

dispositivo, a referência à garantia da ordem pública como pressuposto fático da prisão 

preventiva. A alteração da norma pela via legislativa, ao menos a curto prazo, não parece viável. 

Poder-se-ia, então, socorrer-se à via do controle de constitucionalidade concentrado, 

exercido pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte, entretanto, como já falado, admite como 

motivo idôneo à decretação da segregação cautelar a garantia da ordem pública, especialmente 

quando traduzida no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente83, motivo pelo 

qual dificilmente declararia inconstitucional esse trecho do artigo. 

Diante desse quadro, novamente como medida de redução de danos, sugere-se a 

interpretação conjunta do art. 312 com o art. 282, I, ambos do CPP84. Explica-se: o art. 282, 

caput e inciso I, CPP, estipula que as medidas cautelares serão aplicadas observando-se a 

“necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos 

casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”. O risco à aplicação 

da lei penal e a garantia da instrução criminal já são expressamente previstos como pressupostos 

fáticos da prisão preventiva. Dito isso, a garantia de ordem pública só poderia ser invocada 

como fundamento da segregação cautelar quando presente o risco de reiteração criminal. 

Não se trata da solução ideal. A decretação da prisão preventiva para evitar a prática de 

novos crimes também é alvo de intensas críticas da doutrina. Nesse sentido, Aury Lopes Jr.85: 

“No que tange à prisão preventiva em nome da ordem pública sob o argumento 

de risco de reiteração de delitos, está se atendendo não ao processo penal, mas 

sim a uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e 

fundamento do processo penal. 

                                                             
82 “Noutra dimensão, é preocupante – sob o ponto de vista das conquistas democráticas obtidas – que a crença nas 

instituições jurídicas dependa da prisão de pessoas. Quando os poderes públicos precisam lançar mão da prisão 

para legitimar - se, a doença é grave, e anuncia um grave retrocesso para o estado policialesco e autoritário, 

incompatível com o nível de civilidade alcançado.” LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 758. 
83 (RHC 132270, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016) 
84 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 979. 
85 LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 759. 



Além de ser um diagnóstico absolutamente impossível de ser feito (salvo para 

os casos de vidência e bola de cristal), é flagrantemente inconstitucional, pois 

a única presunção que a Constituição permite é a de inocência e ela permanece 

intacta em relação a fatos futuros.” 

 

Ainda sobre o tema, André Nicolitt86:  
“Note-se que as teorias relativas da pena sustentam exatamente que o 

fundamento da pena é a necessidade de evitar a prática futura de delitos, ou 

seja, a pena é instrumento preventivo de garantia social para evitar a prática 

de delitos, trata-se de prevenção geral e específica. Percebe-se assim, que a 

necessidade de evitar a prática de infrações penais previstas no inc. I do art. 

282 do CPP é objetivo da pena, não podendo ser perseguido por via cautelar. 

Tal dispositivo antecipa os objetivos da pena, o que viola a presunção de 

inocência, sendo, portanto, inconstitucional.” 

 

Ainda assim, diante do quadro apresentado, a solução exposta parece ser aquela que 

melhor media, ao menos por ora, os interesses envolvidos na questão e, portanto, mais palpável. 

 

 

 

4.3. Quanto à exposição indevida do investigado ou réu 

4.3.1. Controle prévio do conteúdo da manifestação pelo Poder Judiciário e a sua relação com 

a censura 

Como bem expõe Simone Schreiber87, o constituinte parece ter adotado a opção pela 

responsabilização posterior do emitente da mensagem como a solução adequada a dirimir os 

conflitos entre a liberdade de expressão e comunicação e os direitos da personalidade, de modo 

que eventuais manifestações de cunho ofensivo a direitos da personalidade, ainda que abarcadas 

pela liberdade de expressão, estão sujeitas a posterior avaliação judicial de sua lesividade. 

Assim, prevê a Constituição que é “assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 

além da indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 5º, V e X, CF). Nesse sentido, 

baniu do ordenamento jurídico nacional qualquer forma de censura (art. 5º, IX, e art. 220, § 2º, 

ambos da CF). 

A vedação à censura deriva diretamente da concepção negativa da liberdade de 

expressão e comunicação, ou seja, que esta somente se concretiza plenamente com a 

inexistência de obstáculos arbitrários ao seu exercício88. Entretanto, questiona-se, o que se 
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87 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 122. 
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entende por censura? Os dispositivos que assentam tal proibição não fazem juízos referentes ao 

momento de exercício do controle da mensagem ou mesmo do seu praticante.  

Ingo Sarlet, valendo-se do conceito proposto por Jónatas Machado, explica que a 

censura corresponde à “[...] restrição prévia à liberdade de expressão realizada pela autoridade 

administrativa e que resulta na proibição da veiculação de determinado conteúdo”89. Daí se 

extrai que, para que esteja caracterizada a censura, o controle exercido sobre o conteúdo da 

mensagem a ser publicada deve ser prévio e exercido por um órgão administrativo.  

Isso não obsta, porém, que se adote um conceito amplo de censura, que veda toda e 

qualquer forma de restrição prévia à liberdade de expressão. Contudo, ainda segundo o autor90,  

O problema de uma definição demasiadamente ampla de censura, como 

abarcando toda e qualquer restrição à liberdade de expressão, é de que ela 

acabaria por transformar a liberdade de expressão em direito absoluto, o que 

não se revela como sustentável pelo prisma da equivalência substancial e 

formal entre a liberdade de expressão e outros bens fundamentais, pelo menos 

a dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade. 

 

Assim, ainda que, na prática, tenha efeito idêntico ao da censura prévia exercida por 

órgãos administrativos do Estado, a vedação judicial de veiculação de notícias que causem risco 

de lesão a direitos de terceiros não pode ser entendida como instrumento de controle político e 

ideológico, mas sim como meio legítimo de garantia da eficácia de normas que abrigam direitos 

de estatura igualmente fundamental. Trata-se, porém, de medida excepcionalíssima, devendo 

haver análise minuciosa, caso a caso, de modo que não se restrinja desproporcionalmente a 

liberdade de expressão e comunicação. 

Nesse sentido, segundo Simone Schreiber91, 

[...] a proscrição da censura pela Constituição de 1988 não impede ordens 

judiciais que proíbam previamente a veiculação de determinada expressão 

reputada lesiva a outros direitos fundamentais, de modo a protege-los 

cautelarmente, antes que se consuma a violação. Entendimento diverso levaria 

à supressão do direito constitucional à tutela judicial efetiva, consagrado no 

art. 5º, XXXV, da Carta Brasileira. A adoção exclusiva do sistema de 

responsabilização posterior não é apta ademais a proteger de forma eficaz 

direito lesado que, por sua natureza, não seja passível de restauração pela via 

indenizatória. Nessas situações seria inconcebível que o Judiciário não 

pudesse lançar mão de formas preventivas e imediatas de tutela. 

 

                                                             
89 SARLET, Ingo Wolfgang. MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Op. cit., p. 795 
90 Ibidem., p. 795. 
91 SCHREIBER, Simone. Op. cit., p. 123. 



Os tribunais superiores, porém, não são simpáticos à ideia. Com efeito, no julgamento 

do Recurso Especial nº 1.388.994, a então Ministra Relatora, Nancy Andrighi, consignou, em 

seu voto, que  

“Mesmo que a repressão posterior não se mostre ideal para casos como este, 

sendo incapaz de restabelecer por completo o status quo ante daquele que 

teve sua honra ou sua imagem achincalhada, na sistemática criada pela 

CF/88 prevalece a livre e plena circulação de ideias e notícias, assegurando-

se, em contrapartida, o direito de resposta e todo um regime de 

responsabilidades civis e penais que, mesmo atuando após o fato 

consumado, têm condição de inibir abusos no exercício da liberdade de 

imprensa e de manifestação do pensamento.” 

(STJ, REsp. 1.388.994/SP. Relator(a): Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira 

Turma, julgado em 19/09/2013) 

 

O STF, por outro lado, já se manifestou no seguinte sentido 

“LIBERDADE DE IMPRENSA. Decisão liminar. Proibição de reprodução de dados 

relativos ao autor de ação inibitória ajuizada contra empresa jornalística. Ato 

decisório fundado na expressa invocação da inviolabilidade constitucional de 

direitos da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo 

legal de dados cobertos por segredo de justiça. Contraste teórico entre liberdade de 

imprensa e os direitos previstos nos arts. 5º, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofensa 

à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, que deu por não recebida a Lei 

de Imprensa. Não ocorrência. Matéria não decidida na ADPF. Processo de 

reclamação extinto, sem julgamento de mérito. Votos vencidos. Não ofende a 

autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130, a decisão que, proibindo a jornal 

a publicação de fatos relativos ao autor de ação inibitória, se fundou, de maneira 

expressa, na inviolabilidade constitucional de direitos da personalidade, 

notadamente o da privacidade, mediante proteção de sigilo legal de dados cobertos 

por segredo de justiça”  

 

(Rcl 21724 AgR, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado 

em 03/11/2015 

 

No plano da jurisprudência, a controvérsia, então, permanece em aberto. 

 

4.3.2. Crimes contra a honra, reparação civil e direito de resposta 

No direito brasileiro, a honra, tanto em sua dimensão objetiva quanto subjetiva, é 

penalmente tutelada. Os crimes contra a honra estão previstos no art. 138 e ss., CP. O indivíduo 

que tiver sua honra violada pode, então, valer-se da justiça criminal para a devida apuração e 

responsabilização dos envolvidos. 



Ressalta-se, porém, que, os crimes contra a honra, segundo Regis Prado, são “delitos de 

tendência intensificada”92, de modo que é necessária a comprovação derradeira de que o réu 

tinha a intenção de ofender a honra alheia. 

No que diz respeito à possibilidade de indenização por danos causados pelo exercício 

abusivo da liberdade de expressão e o direito de resposta, não há maiores controvérsias. O texto 

constitucional é claro ao assegurar, em seu art. 5º, V, “o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Assim dispondo, 

compatibilizou o exercício da liberdade de expressão e comunicação com direitos outros 

previstos na Carta, como a honra e a vida privada. Nesse mesmo sentido, mais especificamente 

em relação liberdade de informação jornalística, dispõe o art. 220, § 1º, CF, que o seu exercício 

deve observar o disposto no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV, CF93. 

Dito isso, o réu ou investigado que entender ofendida a sua honra ou imagem em 

decorrência da exposição excessiva feita pelos meios de comunicação pode tanto socorrer-se 

da via indenizatória, na qual será apurado a existência do dano e a sua extensão, quanto valer-

se do direito de resposta. Por óbvio que a veiculação de notícias acerca do fato criminoso e da 

sua apuração, por si só, não enseja o dever de reparar ou de conceder o direito de resposta. É 

preciso que se comprove que a exposição feita pela mídia extrapolou o direito de informação e 

de crítica, causando danos a direitos personalíssimos. 

O direito de resposta, segundo Paulo Gustavo Gonet Branco94,  

“[...] corresponde à faculdade de retrucar uma ofensa veiculada por um meio 

de comunicação. O direito de resposta, basicamente, é uma reação ao uso 

indevido da mídia, ostentando nítida natureza de desagravo – tanto assim que 

a Constituição assegura o direito de resposta “proporcional ao agravo” sofrido 

(art. 5º, V). O direito de resposta é meio de proteção da imagem e da honra do 

indivíduo que se soma à pretensão de reparação de danos morais e 

patrimoniais decorrentes do exercício impróprio da liberdade de expressão. O 

direito de resposta, portanto, não pode ser visto como medida alternativa ao 

pedido de indenização por danos morais e materiais.” 
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Penal Brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 768. 
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Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 454. 



Trata-se de direito cujo exercício foi recentemente regulamentado pela Lei 13.188/2015, 

que estipula também o direito de retificação de informações veiculadas por veículos de 

comunicação. Até então, não havia norma específica que tivesse por objeto o direito de resposta, 

em razão do julgamento da ADPF 130, que declarou não recepcionada a Lei 5.250/67, que 

estabelecia a forma de exercício do direito e seus limites.  

Ocorre que, por vezes, a campanha midiática realizada contra o investigado ou réu é tão 

contundente que o direito de resposta, ou retificação, não atinge o fim objetivado pelo titular 

do direito. Assim, explica Simone Schreiber95: 

“Não obstante, é importante consignar que a utilização do direito de resposta, 

para resolver a colisão entre a liberdade de expressão e o direito a um 

julgamento justo, pode ser adequada e profícua, mas eventualmente não 

suficiente, se a campanha de mídia contra determinado acusado for tão intensa 

que produza o efeito de irremediavelmente desacreditá-lo ou silenciá-lo. Esse 

“efeito silenciador do discurso” é percebido quando eventualmente a imprensa 

abre espaço ao retratado para defender-se das acusações formuladas, mas o 

ambiente estabelecido é tão adverso em razão do tratamento dispensado aos 

fatos pela mídia em geral, que sua fala não é ouvida ou é imediatamente 

desqualificada.” 

 

Ainda, cabe reflexão acerca da propriedade da via indenizatória para a reparação dos 

danos causados por grandes campanhas midiáticas em torno da prática de um fato criminoso. 

Por vezes, a repercussão que se dá ao caso é tão intensa que a mácula à honra e à reputação dos 

envolvidos se perpetua no tempo. Some-se a isso o fato de que, com o advento da internet, e 

dos mecanismos de indexação da informação, o fato inicialmente repercutido por meio virtual 

permanece disponível, a princípio, ad eternum.  

Nesse contexto, ressurge o debate acerca do direito ao esquecimento. Trata-se, nas 

palavras de Anderson Schreiber96,  

de um direito a não ser constantemente perseguido por fatos do passado, que 

já não mais refletem a identidade atual daquela pessoa. O direito ao 

esquecimento é, assim, essencialmente um direito contra uma recordação 

opressiva de fatos que pode minar a capacidade do ser humano de evoluir e se 

modificar. 

A questão central do debate é o conflito entre a liberdade de informação e o direito à 

privacidade, à honra e à imagem. Se, por um lado, tem o indivíduo o direito de ver resguardados 
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os seus direitos da personalidade (nesse caso traduzidos em um pretenso direito de não ser 

novamente importunado por fatos que um dia já lhe causaram danos à sua reputação), do outro, 

também é assegurado o direito de informar, mormente no que diz respeito a fatos criminosos 

que repercutem de forma mais intensa no meio social. 

Com efeito, o STJ já se pronunciou, em 2013, acerca do tema. Na oportunidade, foi 

julgado Recurso Especial interposto pela Rede Globo contra acórdão, proferido pelo TJ-RJ, no 

qual foi condenada por veicular reportagem na qual o recorrido teria sido apontado como um 

dos autores do evento conhecido como “Chacina da Candelária”, ainda que ressaltado que ele 

fora posteriormente absolvido pelo Tribunal do Júri, por negativa de autoria. Em seu voto, o 

Ministro Relator, Luis Felipe Salomão, ao referir-se ao direito ao esquecimento, consignou que: 

Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que 

cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em 

processo criminal, a meu juízo, além de sinalizar uma evolução humanitária e 

cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, 

entre a memória – que é a conexão do presente com o passado – e a esperança 

– que é o vínculo do futuro com o presente –, fez clara opção pela segunda. 

E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, 

afirmando-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia 

com a presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana. 

 

Não obstante, o debate parece ainda estar em fase embrionária, motivo pelo qual ainda 

não se fala concretamente em um direito ao esquecimento. O STF, inclusive, já foi provocado 

a se manifestar sobre a matéria, e, antes de decidir, tendo em vista a complexidade do tema, 

convocou audiência pública para discussão do tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusão 

A liberdade de expressão, como estudado, é imprescindível à formação e manutenção 

dos regimes democráticos. A crítica atua, nesse sentido, como elemento legitimador do próprio 

exercício do poder. Além disso, é também essencial à formação da personalidade do indivíduo, 

contribuindo para a realização da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, é preciso que se 

coíba quaisquer tentativas desarrazoadas e desproporcionais de restrição a esse direito.  

A mídia, entretanto, tem gradativamente se desvencilhado de sua função precípua, que 

é a de manter informada a população acerca dos fatos da vida pública e promover a livre 

circulação e debate de ideias, para assumir um papel de militância. A mercantilização da 

informação impõe pressa ao ofício do comunicador, e, em alguns casos, requer também a 

escolha por certas pautas que atendam a interesses políticos e econômicos. 

Não se pretende com isso, obviamente, questionar o bom funcionamento dos meios de 

comunicação e a livre circulação da informação, mas sim questionar a pretensa imparcialidade 

da imprensa quando da cobertura de um ou outro acontecimento, notadamente os de cunho 

penal. Com efeito, foi visto que casos há em que é feita verdadeira campanha midiática pela 

condenação do réu, o que influencia a opinião pública e gera um “clamor social” pela realização 

de justiça (condenação). Essa mesma opinião pública é reverberada pela mídia e é capaz de 

interferir no hígido funcionamento da justiça e na observação das garantias do devido processo. 

A análise das soluções oferecidas pelo ordenamento jurídico pátrio permitiu notar que 

quando não inaptas, as medidas mostram-se insuficientes a garantir a eficácia de normas que 

veiculam direitos fundamentais. Não se poderia esperar mais. A problemática abordada ainda 

não tem reconhecida a importância devida pelos tribunais, ou mesmo pela doutrina, o que 

dificulta, quando não impossibilita, a adoção de medidas efetivas a solucionar o problema da 

publicidade opressiva. 

O Brasil parece ainda sofrer com os severos traumas sofrido nos períodos autoritários 

que antecederam a Carta de 1988, onde a censura era prática institucionalizada, e o exercício 

da liberdade de expressão poderia, em determinados casos, representar risco à liberdade de 

locomoção e até mesmo à vida do indivíduo. Por isso, eventuais restrições à liberdade de 

expressão ainda soam como um retrocesso aos tempos “obscuros” da história do Brasil.  

É preciso, entretanto, reconhecer a dimensão que os danos causados pelo exercício 

abusivo da liberdade de expressão podem alcançar, tanto na esfera do processo quanto fora dela. 

Somente a partir da identificação do problema e da definição de seus contornos é que se pode 

pensar em medidas que visem a extingui-lo ou, ao menos, reduzir a sua repercussão, de modo 



que o processo possa atingir a sua finalidade precípua, ou seja, de efetivação das garantias 

constitucionais. 
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