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A MÍDIA E A SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO PENAL BRASILEIRO 
 

 
Thais de Azevedo Marafoni Pontes1 

 
RESUMO 

O desenvolvimento do presente trabalho tem como intuito a abertura de uma 
discussão acerca da estreita e conflituosa relação da mídia com o processo penal no 
Estado Democrático de Direito. Em outras palavras: como a influência da mídia pode 
incentivar negativamente e, por vezes, atropelar os princípios do processo penal, 
prejudicando a tramitação do processo e os investigados. Como os grandes grupos 
de imprensa são detentores do poder de cobertura, apuração e transmissão em 
massa de informações jornalísticas dos acontecimentos, tornam-se estes formadores 
de opinião, exercendo cada vez mais a sua função de forma arbitrária e 
sensacionalista - principalmente em casos de enorme interesse e clamor público -  
afetando diretamente os casos e prejudicando a visão que a sociedade tem do poder 
judiciário e do processo penal. Vamos esclarecer ainda a coexistência salutar e 
necessária da mídia profissional e do poder judiciário, sendo essas duas instituições 
de grande importância para uma sociedade pautada no regime democrático. Em 
suma, dentro do contexto social da atualidade, torna-se cada vez mais latente o 
esclarecimento e cumprimento dos princípios processuais penais. 
 
Palavras-Chave: Estado Democrático de Direito. Provas. Influência da Mídia. 
Processo Penal Brasileiro. Princípios do Processo Penal.  
 

ABSTRACT 

The development of this work aims to open a discussion about the close and conflicting 
relationship of the media with the criminal process on a Democratic State. In other 
words: how the influence of the media can negatively encourage and, at times, run 
over the principles of criminal proceedings, harming the course of the proceedings and 
those investigated. As the major press groups have the power to cover, investigate and 
do a mass broadcast of journalistic information about most of the important events, 
they become opinion leaders, increasingly exercising their function in an arbitrary and 
alarming way - especially in cases of enormous public interest - directly affecting the 
cases and damaging society's opinion about the Law institutions and all the criminal 
process. Here we'll clarify the healthy and necessary coexistence of the professional 
media and the Law institutions, being both of  these two of great importance for a 
society based on the democracy. Within the current social context, clarification and 
compliance with criminal procedural principles is becoming increasingly latent. 
 
Keywords: Democratic Law. Evidences. Influence of the Media. Brazilian Criminal 
Procedure. Principles of Criminal Procedure. 

 
1 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Direito da Faculdade Federal 

Fluminense – UFF, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Direito, sob 
orientação do Professor Dr.º Ozéas Corrêa Lopes Filho e coorientação da Professora Dr.ª Paola de 
Andrade Porto. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A intenção do presente trabalho é demonstrar, a partir do método de estudo 

de pesquisas bibliográficas e análise de grandes casos com repercussão na mídia e 

que causam comoção no público em geral, como a mídia exerce determinada 

influência sobre a sociedade. Sabemos que a imprensa oficial possui um papel social 

de extrema importância para o judiciário, ela carrega consigo o dever de dar 

publicidade aos atos processuais, tendo o seu direito de livre expressão, garantido no 

artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal Brasileira:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença. 

 
Apesar disso, quando o assunto são os crimes dolosos contra a vida, a 

impressa acaba excedendo o limite de sua garantia fundamental e descaracteriza o 

seu papel diante da sociedade, pois seu foco deixa de ser informativo e passa a ser 

desejar a audiência. Desse modo, por diversas vezes acabam por manipular 

informações que são passadas ao público, que acaba causando um alvoroço popular 

que pode até atingir o próprio órgão jurisdicional e interferindo em seu livre 

convencimento.  

A forma de veiculação de informações também pode acometer às partes uma 

série de danos que, muitas vezes são irreparáveis. A imprensa, como entidade 

perscrutada neste artigo, pode ser entendida como um meio de comunicação em 

massa, o que acarreta a um sentimento de que apenas ela tem o dever de repassar, 

informar, comunicar a sociedade de forma democrática e responsável. Não obstante 

a alta relevância deste instituto, a falta de ética e o exercício abusivo da atividade 

jornalística é corriqueiro, principalmente quando se trata da circulação de notícias que 

envolvam os crimes dolosos contra a vida. 

Dentre estes abusos, é possível perceber a mudança na intenção jornalística, 

que passou a ser a busca de audiência. Neste sentido, a mídia faz uso do impiedoso 

sensacionalismo, deixando de lado os escrúpulos que regem a prática da atividade, 

para veicular notícias tão somente com o escopo de lucrar em cima de uma falsa ou 

exagerada versão dos fatos. 
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Desta feita, a imprensa inverte o seu papel na sociedade, prestando um 

desserviço de comunicação em massa, difundindo à sociedade uma falsa verdade 

criada por ela, gerando formações de opiniões livres de veracidade e conhecimento e 

eivadas, muitas vezes, de ódio e temor, seja pela divulgação superficial dos estigmas 

do Poder Judiciário, ao abordar sem fundamento jurídico válido, por exemplo, a 

morosidade ao julgar algumas ações criminosas. 

 Em alguns casos, a mídia chega a usurpar o papel do Juiz, passando a 

condenar o réu, porém, sem respeitar o devido processo legal. Condenando-o muito 

antes da citação, da audiência e da sentença. Um exemplo dessa condenação 

antecipada foi o “Caso Nardoni”2 em que o juiz sofreu forte pressão a decretar a prisão 

temporária, erroneamente taxada de prisão preventiva pelos jornais, a qual foi 

deliberada mesmo sem provas eminentes da materialidade e da autoria do crime. 

Logo, nota-se que a decisão prolatada não foi muito satisfatória. Frisa-se ainda, que 

aqueles que estão à serviço da justiça carecem de conservar o sigilo referente a estes 

casos para não alarmar mais a população, para que sejam afastados a sombra de 

novos prejuízos aos suspeitos dos casos. Desta feita, presume-se que somente fatos 

e questões definitivamente concretos deveriam ser divulgados. 

Ademais, a mídia usurpou também o papel da polícia, investigando de forma 

autônoma e sem conhecimento algum das consequências que podem ser acarretadas 

pelos seus atos, como ocorreu com o “Caso Lindemberg”, onde um repórter de um 

programa de TV conseguiu o número particular do acusado e ligou, em rede nacional, 

para este, deixando-o cada vez mais nervoso. 

Atitudes como essas deixam ainda mais evidentes que as influências 

causadas pela imprensa midiática ultrapassam a comoção popular, chegando aos 

tribunais e interferindo na imparcialidade dos juízes em suas decisões, bem como nas 

investigações da polícia. Ou seja, a imprensa passa a exercer um papel universal de 

 
2 O caso Nardoni, como ficou popularmente conhecido, teve início em 29 de março de 2008, quando a 

menina Isabella Nardoni, de 5 anos de idade, foi arremessada pela janela do apartamento do sexto 

andar de um prédio na Zona Norte da cidade de São Paulo, e morreu a caminho do hospital. O caso 

envolveu diversos estudos de perícia até que se chegou à condenação de Alexandre Nardoni, pai da 

criança, e da madastra, Ana Carolina Jatobá, por homicídio triplamente qualificado e crime de fraude 

processual qualificado. Inicialmente, Alexandre havia afirmado que o apartamento em questão teria 

sido assaltado e que um dos assaltantes teria arremessado brutalmente a menina pena janela. 
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notificar, publicar, investigar e condenar, de tal forma que impede que haja outro lado 

a ser ouvido, alienando, assim, a sociedade. 

Resta, então, evidente o resultado desta ingerência: confusão e 

desinformação do público consumidor, que perpetua as opiniões disseminadas pela 

imprensa. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

Para que possamos adentrar nas discussões sobre a mídia e os meios de 

comunicação, é necessário esclarecermos alguns pontos e princípios que são de 

suma importância para o processo penal, e para o Estado Democrático de Direito, 

além de fazer uma breve análise de como foi o surgimento da imprensa no Brasil. Até 

o momento pudemos perceber que o poder judiciário vem sofrendo com o desgaste 

de sua imagem, e dessa forma, perdendo credibilidade com a sociedade. E parte 

desse desgaste se dá através da atuação da mídia, no que se refere a casos de clamor 

público que envolvem o processo penal.  

Nesse aspecto é de suma importância esclarecer que, ainda que se discuta 

sobre a relação entre mídia e o poder judiciário, e a necessidade de conciliar estas 

duas instituições que são de grande importância para uma sociedade democrática. Se 

torna ainda mais necessário ressaltarmos a necessidade de cumprimentos dos 

princípios processuais penais, no presente estudo iremos debater acerca da 

importância do cumprimento dos princípios: do juiz natural, o devido processo legal, a 

presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa, a publicidade do processo. 

Além de serem de extrema importância, são os princípios mais citados quando se trata 

do assunto mídia e processo penal. 

 
2.1  SUMÁRIAS OBSERVAÇÕES DO SURGIMENTO DA IMPRENSA NO BRASIL 
 

O Brasil foi o último país latino-americano que na época da colônia, veio a ter 

seu primeiro periódico lançado. Esse fato se deu em 1706, quando foi proibida a 

circulação e produção de impressos no país, inclusive jornais, boletins informativos e 

livros. A partir de 1808 quando o decreto foi derrubado por Dom João VI, passou a ser 

autorizada a primeira tipografia a funcionar no país, apesar, de que só serviria para 

que fossem impressas apenas as legislações e papéis diplomáticos que se emanarem 

das repartições do serviço real, e que fossem impressas quaisquer obras, essas 
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ficariam pertencendo ao governo. Porém, meses depois foram oficializados os dois 

primeiros periódicos brasileiros: Correio Braziliense e Gazeta do Rio de Janeiro, mas 

ainda assim não existia a liberdade de imprensa, e a censura era intensa. Apenas em 

1821 que as restrições à imprensa foram reduzidas, em meio ao processo de pré-

independência do Brasil.  

Com as informações se tornando cada vez mais necessárias e com o Brasil 

já independente de Portugal, começaram a aparecer os grandes periódicos, alguns 

que continuam até hoje no país como: A Província de São Paulo (atualmente ‘O 

Estado de São Paulo’), A Tribuna, O Fluminense e O Correio do Povo.   

Em abril de 1923 foi fundada a primeira rádio brasileira, e logo a cultura do 

rádio se espalhou pelo país, inicialmente as rádios se limitaram às transmissões de 

conteúdos de entretenimento, e com a ascensão do rádio os jornais e revistas se viram 

ameaçados, e os editores mudaram o formato para conteúdos mais elaborados, com 

maior volume de textos e melhores coberturas de notícias. As revistas inovaram com 

a inserção de fotos nas reportagens, além de trazerem conteúdos mais complexos e 

bem elaborados. Com essa transformação foi agregada uma enorme qualidade nos 

conteúdos produzidos pela imprensa brasileira, dessa forma, os impressos 

conseguiram sobreviver ao rádio. Em meados de 1938, as rádios se tornaram muito 

importantes na transmissão de informação em tempo real. Já em 1950, a televisão 

finalmente chegou no Brasil, foi fundada a Rede Tupi, as televisões se tornaram muito 

desejadas pelos brasileiros. A consolidação da televisão no Brasil se deu de uma 

maneira muito rápida e por esse motivo a mídia impressa sentiu o impacto negativo, 

entre 1940 e 1990, a produção e circulação de jornais diminui gradativamente. 

Entretanto, mesmo com a grande diminuição da produção os jornais não se tornaram 

uma mídia obsoleta, inovando na forma de trazer notícia para a população, os jornais 

se adaptaram aos novos costumes do brasileiro.  

Após a chegada da internet a velocidade da informação contornou os moldes 

de consumo da sociedade. As empresas tiveram que se adaptar ao “just in time”, que 

é justamente a necessidade de consumo imediato. A mídia, por sua vez, também 

sofreu graves alterações em sua forma de se comunicar com o público. 
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2.2 OS PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL RELEVANTES À MÍDIA 
 

Nesse tópico iremos abordar brevemente alguns princípios de suma 

importância no processo penal e que são relevantes ao tema que iremos tratar ao 

decorrer, que é a mídia e os meios de comunicação. Até o momento pudemos 

perceber que o poder judiciário vem sofrendo com o desgaste de sua imagem, e dessa 

forma, perdendo credibilidade com a sociedade. E parte desse desgaste se dá através 

da atuação da mídia, no que se refere a casos de clamor público que envolvem o 

processo penal.  

Diante deste aspecto é de suma importância esclarecer que, ainda que se 

discuta sobre a relação entre mídia e o poder judiciário, e a necessidade de conciliar 

estas duas instituições que são de grande importância para uma sociedade 

democrática. Se torna ainda mais necessário ressaltarmos a necessidade de 

cumprimentos dos princípios processuais penais, no presente estudo iremos debater 

acerca da importância do cumprimento dos princípios: do juiz natural, o devido 

processo legal, a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa, a 

publicidade do processo. Além de serem de extrema importância, são os princípios 

mais citados quando se trata do assunto mídia e processo penal. 

Quando falamos sobre os princípios relevantes do processo penal torna-se 

necessário definir o termo princípio. De acordo com o dicionário pode ser considerado 

como: 

1.o primeiro momento da existência (de algo), ou de uma ação ou processo; 
começo, início. 
 
2.o que serve de base a alguma coisa; causa primeira, raiz, razão. 
 

 Já do ponto de vista jurídico podemos entender que o princípio é um 

fundamento de uma norma jurídica, são pilares do direito. De acordo com (REALE, 

2012, p. 216): “podemos dizer que os princípios são “verdades fundantes” de um 

sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido 

comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto 

é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis.” 

Até a Constituição Federal de 1988, as normas constitucionais e os princípios 

jurídicos não apresentavam certa efetividade em função do “não reconhecimento de 

força normativa aos seus textos e da falta de vontade política de dar-lhes 

aplicabilidade direta e imediata.” (BARROSO, 2003, p.141-176). 
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Após o passar dos anos e com a consequente evolução do Direito, os 

princípios foram reconhecidos como verdadeiras normas com a eficácia jurídica e a 

sua aplicabilidade direta e imediata, sendo assim, deixando de serem vistos apenas 

como simples orientações, para virem a ser tornar comandos dotados de efetividade 

e juridicidade, que por sua vez, deveriam ser obedecidos por todos. (BARROSO, 

2003, p.141-176).  

Como é uma tarefa difícil conseguir definir e limitar algum termo, trazemos o 

significado de princípio através do dicionário Aurélio que nos traz que é o “momento 

ou local ou trecho em que algo tem origem; começo.” O termo ainda é definido como 

“causa primária; preceito, regra, lei.” 

 
2.2.1 PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL 
 

O direito processual penal encontra na Constituição Federal os princípios 

básicos que disciplinam a atividade jurisdicional no que se refere o direito punitivo.  

De acordo com (LOPES JR., 2020, p. 413): 

O Princípio do Juiz Natural é um princípio universal, fundante do Estado 
Democrático de Direito. Consiste no direito que cada cidadão tem de saber, 
de antemão, a autoridade que irá processá-lo e qual o juiz ou tribunal que irá 
julgá-lo, caso pratique uma conduta definida como crime no ordenamento 
jurídico-penal.  
O nascimento da garantia do juiz natural dá-se no momento da prática do 
delito, e não no início do processo. Não se podem manipular os critérios de 
competência e tampouco definir posteriormente ao fato qual será o juiz da 
causa. Elementar que essa definição posterior afetaria, também, a garantia 
da imparcialidade do julgador. 
 

O princípio de juiz natural é um dos mais relevantes e importantes dentro do 

processo penal, foi consagrado na Constituição Federal como um dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, como podemos conferir no artigo 5º da CF:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
... 
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente; 
 

Trata-se de um pressuposto para garantir a independência e a 

imparcialidade do órgão julgador. Segundo (DINAMARCO, 2004, p.189) 

Assegurar a imparcialidade nos julgamentos mediante o prestígio ao princípio 
do juiz natural significa preservar a impessoalidade no exercício do poder 
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estatal pelos juízes, agentes públicos que não podem atuar em proveito de 
interesses particulares, mas para a obtenção dos fins do próprio Estado. 
 
 

2.2.2 PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL  
 

O princípio do devido processo legal é a base para a aplicação dos demais 

princípios que serão abordados no presente estudo. 

É essencial citar os artigos 8º e 11º, nº 1 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948, que já versava sobre a importância do devido processo 

legal ao manifestar-se da seguinte maneira:  

Artigo 8° 
Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais 
competentes contra os actos que violem os direitos fundamentais 
reconhecidos pela Constituição ou pela lei.estatal pelos juízes, agentes 
públicos que não podem atuar em proveito de interesses particulares, mas 
para a obtenção dos fins do próprio Estado 
... 
Artigo 11° 
1.Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até que 
a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo 
público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam 
asseguradas. 
2.Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da 
sua prática, não constituíam acto delituoso à face do direito interno ou 
internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a 
que era aplicável no momento em que o acto delituoso foi cometido. 
 

No Brasil, na Constituição de 88, está estabelecido no artigo 5º, inciso LIV 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 

 

O princípio do devido processo legal garante a eficácia dos direitos garantidos 

ao cidadão, possibilita um controle maior dos atos jurídico-estatais. O devido processo 

legal exige que os instrumentos jurídicos sejam guiados pela isonomia processual. 

 

2.2.3 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA  
 
O princípio da presunção de inocência é responsável por tutelar a liberdade 

dos indivíduos, sendo previsto no artigo 5ª, inciso LVII da Constituição de 88: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 



 

11 
 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória; 

 

De acordo com (BATISTI, 2009, p. 102), a relevância da presunção de 

inocência reside no fato de que ainda que o Estado brasileiro tenha direito e interesse 

em punir indivíduos que tenham condutas em desconformidade com a lei, podendo 

aplicar sanção a aqueles que cometem ilícitos, este direito-dever de punir do Estado 

deve conviver e respeitar a liberdade pessoal, um bem jurídico do qual o cidadão não 

pode ser privado, senão dentro dos limites da lei. Isto posto, diante do cometimento 

de um ato ilícito, para que o Estado imponha a pena, ele deverá respeitar o suposto 

autor do ato ilícito, provendo-lhe todas as garantias constitucionais, e permitindo que 

este se defenda, e não tenha sua liberdade cerceada. Dessa forma, sendo necessário 

que ocorra um processo, e enquanto não forem exauridas todas as vias de recurso e 

tendo sido a sentença transitada em julgado, em que o Estado prove a culpabilidade, 

o autor será considerado inocente. 

 
 
2.2.4 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 

 
O princípio do contraditório é um corolário do princípio do devido processo 

legal, e significa que todo acusado terá o direito de resposta contra a acusação que 

lhe foi feita, utilizando, para tanto, todos os meios de defesa admitidos em direito. 

Pelo princípio do contraditório tem-se a proteção ao direito de defesa, de 

natureza constitucional assegurado pelo artigo 5º inciso LV, da Constituição Federal:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 
 

Assim, (LOPES JR., 2020, p.145), explica que: 

O contraditório pode ser inicialmente tratado como um método de 
confrontação da prova e comprovação da verdade, fundando-se não mais 
sobre um juízo potestativo, mas sobre o conflito, disciplinado e ritualizado, 
entre partes contrapostas: a acusação (expressão do interesse punitivo do 
Estado) e a defesa (expressão do interesse do acusado [e da sociedade] em 
ficar livre de acusações infundadas e imune a penas arbitrárias e 
desproporcionadas). É imprescindível para a própria existência da estrutura 
dialética do processo. 
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A partir do princípio contraditório decorrem duas importantes regras: a da 

igualdade processual e da liberdade processual. No que tange à igualdade 

processual, as partes acusadora e acusada estão num mesmo plano, desse modo, 

tem os mesmos direitos, já no caso da liberdade processual, o acusado tem a 

faculdade, de nomear o advogado que bem entender, e apresentar prova lícitas que 

julgar as mais convenientes e de formular ou não perguntas às testemunhas. 

(TOURINHO, 2012, p.72). 

A respeito da ampla defesa (TUCCI, 2004, p.257): 

“a concepção moderna da garantia da ampla defesa reclama, para a sua 
verificação, seja qual for o objeto do processo, a conjugação de três 
realidades procedimentais, genericamente consideradas, a saber: a) o direito 
à informação (nemo inauditus damnari potest); b) a bilateralidade da 
audiência (contraditoriedade); c) o direito à prova legalmente obtida ou 
produzida (comprovação da inculpabilidade)”. 
 

No contexto das três garantias (AVENNA, 2014, p. 75), explica: 

a) Direito à informação (Nemo inauditus damnari potest): a garantia 
constitucional da ampla defesa envolve a necessidade de conhecimento, pelo 
réu, dos atos do processo, a fim de que possa exercer sua defesa. 
Conhecendo a realidade materializada nesses atos, em especial aqueles 
relacionados à produção de prova (atos instrutórios), poderá o réu, ao ser 
ouvido em juízo, pessoalmente ou por intermédio de seu defensor (nemo 
inauditus damnari potest = ninguém pode ser julgado sem antes ser ouvido), 
prestar, com maior efetividade, sua versão quanto aos fatos. 
b) Bilateralidade da audiência (contraditoriedade): também conhecido como 
princípio da audiência bilateral, significa que as partes devem ser ouvidas 
pelo juiz, no sentido de participar da formação do seu convencimento, 
fornecendo-lhe suas razões, por meio da defesa de seus interesses. 
c) Direito à prova legalmente obtida ou produzida (comprovação da 
inculpabilidade): trata-se da faculdade conferida às partes no sentido de 
produzir e trazer ao processo as provas que reputem necessárias à 
demonstração da verdade dos fatos que alegam, condicionando-se a que 
sejam pertinentes e relevantes no tocante ao fim a que se destinam, bem 
como a que tenham sido obtidas por meios lícitos. 
 

Para que haja o contraditório, é necessário que o interessado tenha total 

acesso ao que foi praticado no procedimento. A partir daí, em posse dos insumos 

necessários, pode executar - ou não - uma reação ao que foi apresentado. Em suma, 

o réu somente está apto a uma contraposição de atos desfavoráveis, visando o 

convencimento da autoridade, tendo o conhecimento pleno do caso. 

Como produto do conhecimento dos atos praticados e a consequente 

possibilidade do contraditório, temos a ampla defesa. Este princípio consiste nada 

menos que a possibilidade de manifestação (expressa anteriormente pelo 

contraditório), sendo exercida esta por autodefesa ou defesa técnica (por meio de um 

defensor). 
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2.2.5 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO PROCESSO 
 
Verifica-se que o princípio da publicidade se caracteriza pela aplicação da 

transparência, que a todos é assegurado o direito à obtenção de informações e 

certidões, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 

pessoal. Com efeito, a consequente validade dos atos processuais encontra-se na 

garantia ao interessado da sua realização, bem como a segurança de um 

procedimento sem vícios, de forma a assegurar a opinião pública dos atos judiciais 

praticados. O princípio encontra-se assegurado pela Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 5º, inciso LX: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;  
 

De acordo com (MIRABETE, 2006, p. 1552): 

 
Trata-se de garantia para obstar arbitrariedades e violências contra o 
acusado e benéfica para a própria Justiça, que, em público, estará mais livre 
de eventuais pressões, realizando seus fins com mais transparência. Esse 
princípio da publicidade inclui os direitos de assistência, pelo público em 
geral, dos atos processuais, a narração dos atos processuais e a reprodução 
dos seus termos pelos meios de comunicação e a consulta dos autos e 
obtenção de cópias, extratos e certidões de quaisquer deles 
 

A publicidade se faz necessária no processo penal não só para garantir ao 

interessado na realização de ato processual a devida transparência de um iter 

procedimental escorreito de qualquer vício, mas para que a sociedade possa formar 

sua opinião sobre a retidão de órgãos judiciais. (TUCCI, 2011, p.175). 

 

2.3 A MÍDIA E O PROCESSO PENAL 
 

Podemos iniciar esse tópico ressaltando que informação é sinônimo de poder, 

e a mídia enquanto instrumento disseminador de tal poder, surge como um dos 

grandes pontos de discussão quando o assunto é a sua relação com o poder judiciário, 

principalmente no que se refere ao direito processual penal e à decisão do juiz.  

(GARCIA, 2015, p.69). 

A questão central da influência das abordagens da mídia em casos de grande 

repercussão, especialmente aqueles que lidam com emoções, rotulações e valores 
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em geral da sociedade, é se esta abrange os princípios da liberdade de expressão e 

da publicidade na mesma proporção que respeita as normas e processos expressos 

e necessários no direito. 

Isso porque os meios de produção de conteúdo, formulação de publicações e 

entendimentos são quase que inversamente proporcionais no direito e no jornalismo. 

O primeiro é dogmático, exclusivo e técnico. Já o segundo, ainda que sob o guarda-

chuva de princípios éticos e manuais de redação de grandes corporações midiáticas, 

tem como dever a informação do público em geral, devendo ser, portanto, livre e 

inclusivo.  

A liberdade de imprensa e do princípio da publicidade devem prevalecer em 

detrimento do andamento naturalmente mais moroso do poder judiciário? Eis a 

questão que permeia o embate, pois a partir da publicação de uma matéria, mesmo 

que não opinativa, lidando com um caso que envolva o direito penal, consequências 

e "julgamentos" são realizados na sociedade como um todo. Quando se coloca uma 

informação à disposição de toda uma gama de pessoas, nos mais diversos níveis de 

entendimento, escolaridade, capacidade de interpretação, posicionamentos sociais, 

entre outros, não são poucos os efeitos colaterais. 

Efeitos esses que se tornam ainda maiores em casos como o do casal Nardoni 

em 2008, ou de Suzane von Richthofen em 2002, nos quais os sentimentos mais 

primitivos vieram à tona e insurgiram em toda a sociedade brasileira, antecipando o 

status de "culpados" antes mesmo de quaisquer atos do poder judiciário que 

tornassem conclusivas decisões em cima de provas, evidências e convencimento de 

autoridade. 

Portanto, a mídia exerce influência na sociedade como um todo, não excluindo 

desta esfera o poder judiciário, formado por iguais participantes do convívio social. No 

entanto, a despeito de toda a influência dos meios de comunicação, popularmente 

denominada de "quarto poder", deve-se prezar e valorizar as decisões do Poder 

Judiciário, um dos três poderes regentes no estado democrático brasileiro de direito, 

mesmo que dele se derive vereditos técnicos que vão contra a opinião pública. 

No caso Nardoni, que ocorreu em 2008, e o julgamento se iniciou em Março 

de 2010, onde o pai, Alexandre Nardoni e a madrasta Anna Carolina Jatobá, vieram a 

ser considerados culpados. Entretanto, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, 

foram condenados de forma antecipada através dos órgãos midiáticos, já que a 
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condenação só se deu após dois anos do crime, desse modo, percebemos que o 

princípio do contraditório foi usurpado dos mesmos, e até a presunção de inocência. 

O que abordaremos aqui é como a sociedade pode ser conduzida a um determinado 

lugar de interpretação, sem saber realmente a tramitação processual, e sem dar a 

devida dúvida aos acusados o que é um princípio essencial dentro do processo penal. 

A mídia se apropria da formação do público-alvo, desde formação ideológica, social, 

os aspectos morais, culturais e históricos, para que sejam conduzidas as coberturas 

jornalísticas. De acordo com (DAGNEZE; JÚNIOR, 2011): 

Vale lembrar que a Constituição é o principal documento normativo de um 
país, é a lei das leis por excelência, devendo todas as demais estar em 
consonância com o constante no texto da lex fundamentalis.  Dessa  forma,  
quando  os  veículos  midiáticos  afrontam  a  prerrogativa  constitucional  de  
que   ninguém   pode   ser   considerado   culpado  antes  do  trânsito  em  
julgado  da sentença indo de encontro ao devido processo legal (do 
contraditório e da ampla  defesa),  está-se  diante  de  um  caso  de  colisão  
de  direitos  fundamentais: a presunção de inocência versus a liberdade  de  
imprensa,  tendo  havido,  no  caso  em  tela,  uma  exacerbação  do  segundo 
em detrimento do primeiro. 

 
O caso de Isabella Nardoni ganhou comoção nacional, todos estavam 

apreensivos e acompanhando o caso de perto, o que a cada notícia gerava um 

julgamento do público, e como as notícias eram divulgadas colaboravam para a leitura 

de que o casal era culpado, dessa forma levando o público a julgar que eles eram 

assassinos, sem possibilitar que os mesmos tivessem as devidas garantias legais 

para se defenderem. Além dos advogados dos mesmos que a cada aparição, eram 

igualmente julgados e condenados como culpados.  

Sendo assim, percebemos que diante de casos de clamor social, analisamos 

que a mídia pode influenciar a opinião pública em favor de uma justiça baseada no 

imediatismo do que na observância dos princípios que regem a forma como a justiça 

atua (GARCIA, 2015, p.70). Ainda de acordo com GARCIA: 

Tal panorama demonstra como a mídia, enquanto detentora do poder da 
informação (correta ou incorreta), quando em casos que envolvem o direito 
processual penal brasileiro pode vir a ser extremamente danosa, ao 
transformar a justiça em espetáculo sensacionalista, ao disseminar a noção 
de que o poder judiciário é moroso ou ineficaz, ou até mesmo em agir 
segundo interesses distintos de terceiros, distanciando-se da sua função 
primeira de informar e contribuir para a formação da opinião pública e 
afastando, cada vez mais, a sociedade do real e verdadeiro objetivo do poder 
judiciário, ou seja, fazer justiça com justiça. 
 

No mais, compreendemos que o comportamento do ser humano se dá através 

do resultado das informações e conhecimentos que ele absorve, e como uma das 

principais formas se dá pela disseminação de informações, esta pode ser considerada 
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como alvo do poder disciplinar, o que pode ser usado como forma de manipulação do 

homem através da mídia. (GARCIA, 2015, p.74). 

Os órgãos da mídia distanciaram-se de sua função inicial (reportar, narrar) 
para, vagarosamente, destacarem-se como intervenientes e invasores do 
fato. Com isso, não mais noticiam, mas opinam. Deixaram de informar para 
formar opinião. Neste contexto verificado, a relação entre a mídia e a opinião 
pública chegou a um tamanho grau de hegemonia do primeiro e submissão 
do segundo que, atualmente, pode-se dizer que, a opinião pública reduziu-se 
à opinião publicada pelos órgãos da mídia. (ANDRADE, 2007, p. 47.) 
 

Já no caso de Suzane Von Richthofen, que cometeu um dos crimes que mais 

chocou o país. O “Caso Richthofen”, como ficou conhecido popularmente, se deu no 

dia 31 de outubro de 2002. Sob influência de Suzane Von Richthofen - Daniel 

(namorado de Suzane) e Cristian Cravinhos atingiram os pais dela, Manfred Von 

Richthofen e Marísia Von Richthofen, com vários golpes de barras de ferro na cabeça, 

levando-os a óbito.  

Em julho de 2006, os três foram à júri popular e apresentaram versões 

conflitantes. Suzane e Daniel receberam a sentença de 39 anos e seis meses de 

prisão, enquanto Cristian foi sentenciado a 38 anos e seis meses de prisão. 

Podemos perceber como a mídia agiu de forma até mesmo antiética, em 

meios às investigações, a seguir temos um trecho da reportagem na Revista Veja, de 

como se deu a realização do crime:  

Na madrugada do dia 31 de outubro, Daniel e o irmão Cristian aguardaram 
que Suzane confirmasse que seus pais estavam dormindo e entraram com 
ela na casa dos Richthofen. Suzane guiou-os pela sala, subiu as escadas na 
frente e ficou aguardando que entrassem no quarto. Assim que entraram, ela 
acionou o interruptor de luz para facilitar a locomoção dos assassinos. Nesse 
ponto, afirma, desceu para a biblioteca. Manfred e Marísia dormiam. O 
primeiro a atacar foi Daniel, que golpeou Manfred na cabeça com uma barra 
de ferro. Em seguida, Cristian, com uma barra idêntica nas mãos, atingiu 
Marísia. Manfred desmaiou logo. Marísia, não. Ao ser atacada, acordou e 
tentou proteger-se com as mãos. Alguns de seus dedos foram quebrados 
com a violência das pancadas. Recebeu golpes na cabeça e no rosto. A certa 
altura, já agonizante, passou a emitir um som “parecido com um ronco”, 
segundo relatou Cristian à polícia. Na tentativa de silenciá-la, o jovem pegou 
uma toalha do casal no banheiro e empurrou-a pela garganta da psiquiatra. 
Um dos ossos do pescoço de Marísia foi quebrado. Depois de constatarem 
que suas vítimas estavam mortas, Daniel colocou uma arma pertencente a 
Manfred, perto de seu braço, ao lado da cama. Depois, cobriu o rosto de 
Manfred com uma toalha. O de Marísia foi envolvido em uma 27 sacola 
plástica de lixo, que havia sido deixada por Suzane na escada para que os 
irmãos depositassem as barras de ferro e suas roupas manchadas de 
sangue. A moça disse à polícia que, enquanto os pais eram mortos, ela 
permaneceu no andar de baixo da casa, caminhando entre a sala e a 
biblioteca. Suzane afirma que, na maior parte do tempo, chorou, com os 
ouvidos tampados com as mãos. Teve, no entanto, suficiente sangue frio para 
espalhar documentos e contas a pagar pelo chão da biblioteca, também 
ajudou os irmãos a arrombar, com uma faca, a maleta em que o pai escondia 
dinheiro e a colocar 8 000 reais e 5 000 dólares na mochila de Cristian. 
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Embora soubesse o segredo da pasta, Suzane deduziu que o arrombamento 
daria mais veracidade à farsa. Depois do crime, Suzane e Daniel deixaram 
Cristian perto da casa dele e foram para um motel. No primeiro depoimento 
que prestaram à polícia, logo após o crime, os dois afirmaram ter mantido 
relações sexuais naquela noite. Mais tarde, mudaram a versão. Do motel, 
pegaram o irmão Andreas, que havia sido deixado por eles num ciber-café 
próximo à casa dos pais. Suzane entrou em casa junto com o irmão. Depois 
de simular surpresa diante dos indícios do “assalto”, cumpriu o roteiro 
combinado com o namorado: na frente de Andreas, que nada sabia, ligou 
para Daniel pedindo ajuda e obedeceu a seu conselho de chamar a polícia. 
 

Podemos já imaginar como a mídia pode se aproveitar do caso para ganhar 

muitas visualizações e fazer um grande alvoroço, e como o crime foi tão repudiado 

pela população, a mídia levou vários dias propagando o caso, e incentivavam a busca 

popular por justiça através de uma condenação que encarcerasse Suzane e os irmãos 

Cravinhos, e tudo isso antes mesmo do devido processo legal. (FILHO, 2015, p.28).  

Podemos entender que a mídia assume um papel de manipulador em meio 

às informações que são disseminadas, a toda à população e fazendo com que a 

sociedade enxergue um fato através da sua ótica que nunca será imparcial, os 

recortes das reportagens, servem para passar ao leitor o ponto de vista de quem está 

escrevendo, mesmo que tente se manter imparcial, é impossível isso ocorrer até pela 

falta de conhecimento jurídico, que faz avaliar o contexto dos crimes de uma 

perspectiva mais isolada. O que torna possível uma certa imparcialidade. E 

entendemos a mídia como o quarto poder, que faz com que o seu poder de 

manipulação funcione como uma espécie de controle social, que corrobora com o 

processo de massificação da sociedade, resultando num contingente de pessoas que 

caminham sem opinião própria (ANDRADE, 2007, p. 78). 

 

3. CONCLUSÃO 
 

A partir de tudo o que podemos analisar no presente estudo, podemos concluir 

que a relação entre a atuação da mídia e o sistema judiciário, são indispensáveis para 

o Estado Democrático de Direito, pela publicidade processual que preza pela 

transparência com a sociedade, pela liberdade de imprensa que é de extrema 

importância para que nenhuma censura seja promovida. Ainda assim, devemos 

entender que as duas instituições ainda não conseguem coexistir de forma harmônica.  

Analisamos que a função social da mídia é levar informações para a 

população, promover debates, reflexões, discussões, construir políticas públicas. 

Entretanto é necessário abordar que a mídia tem o caráter comercial que visa os 
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lucros, o que por muitas vezes o faz atravessar os limites que competem à ela, visando 

disseminar mais informações sensacionalistas, gerar mais clicks ou vendas de 

periódicos para que o lucro da empresa seja maior. Logo, acaba ocorrendo a 

manipulação das notícias e a parcialização das informações, gerando notícias mais 

tendenciosas e levando o público para um outro lado, que não busca compreender o 

que de fato está acontecendo dentro do processo. 

Do outro lado temos o poder judiciário que hoje se tornou mais um palco do 

que realmente, um local para as pessoas serem julgadas de acordo com suas 

culpabilidades e serem condenadas, se culpadas forem. A justiça se tornou 

completamente midiatizada, e com isso, existe um enorme risco do poder judiciário 

ser interpretado como rasa, superficial e demonstrar que raramente oferece a todos 

os indivíduos igualdade de oportunidades para expor seus pontos de vista sobre os 

acontecimentos.  

E como consequência da espetacularização da justiça e da manipulação de 

informações, a sociedade acaba recebendo as notícias de forma moldada aos 

interesses privados, e não conseguem por si só, terem uma visão mais ampla e 

realista do que de fato ocorre no judiciário. E formam suas opiniões apenas através 

do que é difundido pelos meios de comunicação.  

Além de tudo o que trouxemos, devemos entender que a mídia traz a narrativa 

da justiça para si, mostrando que por muitas vezes o poder judiciário apenas atua 

devido à cobrança dos meios de comunicação, ou até mesmo pelo incentivo que se 

dá para a população fazer justiça com as próprias mãos, logo, é vista como a única 

garantidora de justiça. 

Analisamos ainda que os princípios sendo abalados com a atuação 

sensacionalista da mídia, o processo penal continua sendo regido pelos seus 

princípios para que possa ser garantido o devido processo legal, e que não interfira 

em como são levados os processos. 

Ademais, devemos ressaltar como a opinião pública é de extrema importância 

para a manutenção da democracia, nesse caso, a mídia cumpre a sua função social, 

de informar e fazer a população refletir, através disso surge o princípio da publicidade 

do processo, que faz com que as pessoas possam acompanhar, entender, e dar 

transparência a todo o processo. Devendo ser usado com moderação e sabedoria, 

pois um excesso de publicidade cometido pela mídia pode levar a uma justiça que fere 
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direitos e garantias processuais, nesse momento que o sigilo judicial é importante, e 

surgiu como uma forma de regular e conciliar o poder judiciário e a atuação da mídia.  

E diante da relação da mídia com o processo penal e o sigilo judicial, podemos 

entender que o sigilo não se opõe à democracia, pois é apenas uma forma de 

resguardar e combater a publicidade excessiva da mídia.  

Desse modo, podemos considerar a necessidade de regulamentação da 

mídia e seus meios de comunicação, para que seja garantida a pluralidade e a 

diversidade, da formação correta e adequada de uma opinião pública, bem como a 

para que exista uma relação positiva entre os meios de comunicação e o poder 

judiciário. 

 
 

4. REFERÊNCIAS  
 

ANDRADE, Fábio Martins de. Mídia e poder judiciário: a influência dos órgãos 
da mídia no processo penal brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007. 

AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo penal esquematizado. 6.ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. 

BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. Começo da história. A 
nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 232, p.141-176, abr./jun., 2003. 

DAGNEZE, Cinara Sabadin; JÚNIOR, João Irineu Araldi. Caso Isabella Nardoni: a 
indústria midiática e os limites do pré-julgamento (uma análise jurídico-
linguística). Revista Justiça do Direito, v. 24, n. 1, 22 dez. 2011. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por. acesso em 
17/11/2020.  

FERNANDES, Maria Rayane de Oliveira. A influência da mídia nos casos de 
grande comoção social e no processo penal. Publicado em Julho de 2016. 
Disponível em https://jus.com.br/artigos/50786/a-influencia-da-midia-nos-casos-de-
grande-comocao-social-e-no-processo-penal. acesso em 02/02/2021 

FILHO, Petrônio Pinheiro Cangussu. A possível influência da mídia nos crimes 
julgados por júri popular. Salvador. 2015.   

FREITAS, Felipe Oliveira. O contraditório e a ampla defesa nos procedimentos 
investigativos em sede da polícia judiciária. Publicado em 01 de abril de 2017. 
Disponível em https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-159/o-contraditorio-e-a-
ampla-defesa-nos-procedimentos-investigativos-em-sede-da-policia-

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://jus.com.br/artigos/50786/a-influencia-da-midia-nos-casos-de-grande-comocao-social-e-no-processo-penal
https://jus.com.br/artigos/50786/a-influencia-da-midia-nos-casos-de-grande-comocao-social-e-no-processo-penal
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-159/o-contraditorio-e-a-ampla-defesa-nos-procedimentos-investigativos-em-sede-da-policia-judiciaria/#:~:text=J%C3%A1%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20ampla,de%20provas%20ou%20de%20recursos.&text=Significa%2C%20em%20suma%2C%20que%20ao,imputa%C3%A7%C3%A3o%20que%20lhe%20%C3%A9%20feita
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-159/o-contraditorio-e-a-ampla-defesa-nos-procedimentos-investigativos-em-sede-da-policia-judiciaria/#:~:text=J%C3%A1%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20ampla,de%20provas%20ou%20de%20recursos.&text=Significa%2C%20em%20suma%2C%20que%20ao,imputa%C3%A7%C3%A3o%20que%20lhe%20%C3%A9%20feita


 

20 
 

judiciaria/#:~:text=J%C3%A1%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20ampla,de%20pr
ovas%20ou%20de%20recursos.&text=Significa%2C%20em%20suma%2C%20que
%20ao,imputa%C3%A7%C3%A3o%20que%20lhe%20%C3%A9%20feita. acesso 
em 18/11/2020. 

GARCIA, Naiara Diniz. A mídia versus o Poder Judiciário: A influência da mídia 
no Processo Penal Brasileiro e a decisão do juiz. Pouso Alegre. Minas Gerais. 
2015.  

LINHARES, Juliana. Revista Veja. 2006. Edição de 12/04/2006. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=1951&pg=109. acesso: 
13/03/2021 

MIRABETE, Julio Fabrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 18 ed., 2006. 

MORAES, Guilherme Penã de. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

PETRI, Giovanni. Evolução da Mídia no Brasil e no Mundo. Publicado em 07 de 
Novembro de 2019. Disponível em https://twpropaganda.com.br/o-surgimento-e-a-
evolucao-da-midia-no-brasil-e-no-mundo/ acesso em 05/03/2021.  

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

TALON, Elvis. O princípio do Juiz natural. Publicado em 2018. Disponível em 
https://evinistalon.jusbrasil.com.br/artigos/575606117/o-principio-do-juiz-
natural#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20pressuposto,do%20julgamento%20d
e%20um%20feito. acesso em 17/11/2020. 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-159/o-contraditorio-e-a-ampla-defesa-nos-procedimentos-investigativos-em-sede-da-policia-judiciaria/#:~:text=J%C3%A1%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20ampla,de%20provas%20ou%20de%20recursos.&text=Significa%2C%20em%20suma%2C%20que%20ao,imputa%C3%A7%C3%A3o%20que%20lhe%20%C3%A9%20feita
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-159/o-contraditorio-e-a-ampla-defesa-nos-procedimentos-investigativos-em-sede-da-policia-judiciaria/#:~:text=J%C3%A1%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20ampla,de%20provas%20ou%20de%20recursos.&text=Significa%2C%20em%20suma%2C%20que%20ao,imputa%C3%A7%C3%A3o%20que%20lhe%20%C3%A9%20feita
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-159/o-contraditorio-e-a-ampla-defesa-nos-procedimentos-investigativos-em-sede-da-policia-judiciaria/#:~:text=J%C3%A1%20o%20princ%C3%ADpio%20da%20ampla,de%20provas%20ou%20de%20recursos.&text=Significa%2C%20em%20suma%2C%20que%20ao,imputa%C3%A7%C3%A3o%20que%20lhe%20%C3%A9%20feita
https://twpropaganda.com.br/o-surgimento-e-a-evolucao-da-midia-no-brasil-e-no-mundo/
https://twpropaganda.com.br/o-surgimento-e-a-evolucao-da-midia-no-brasil-e-no-mundo/
https://evinistalon.jusbrasil.com.br/artigos/575606117/o-principio-do-juiz-natural#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20pressuposto,do%20julgamento%20de%20um%20feito
https://evinistalon.jusbrasil.com.br/artigos/575606117/o-principio-do-juiz-natural#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20pressuposto,do%20julgamento%20de%20um%20feito
https://evinistalon.jusbrasil.com.br/artigos/575606117/o-principio-do-juiz-natural#:~:text=Trata%2Dse%20de%20um%20pressuposto,do%20julgamento%20de%20um%20feito


Ficha catalográfica automática - SDC/BFD
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

A994m Azevedo marafoni pontes, Thais de
  A mídia e a sua relação com o processo penal brasileiro /
Thais de Azevedo marafoni pontes ; Ozéas Corrêa Lopes Filho,
orientador ; Paola de Andrade Porto, coorientadora. Niterói,
2021.
  20 f.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)-
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito,
Niterói, 2021.

  1. Influência da Mídia. 2. Estado democrático de direito.
3. Princípios do Processo Penal. 4. Produção intelectual.
I. Corrêa Lopes Filho, Ozéas, orientador. II. Andrade Porto,
Paola de, coorientadora. III. Universidade Federal Fluminense.
Faculdade de Direito. IV. Título.

                                      CDD -




