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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa tem por escopo analisar como funciona, primeiramente, o Tribunal 

do Júri e, em face disso, analisar o contexto social em que esse instituto está inserido 

socialmente e como a mídia, sendo um ator de grande presença na vida dos cidadãos e 

cidadãs brasileiras, pode vir a influenciar na formação das opiniões que as pessoas que 

compõem o Conselho de Jurados do Tribunal do Júri terão. E, em detrimento disto, a 

pesquisa em tela terá a função de analisar se essa influência midiática em questões de 

natureza criminal pode vir a ter algum efeito no julgamento que será proferido no âmbito 

do Tribunal do Júri. Para isso, ao longo da pesquisa em bojo será analisado como a 

“criminologia midiática” em junção com o punitivismo penal pode ser um combo para 

direta ou indiretamente, influenciar na convicção dos jurados que compõem o Tribunal 

do Júri. Por fim, faz-se pertinente trazer ao presente trabalho a análise de casos concretos 

que tiveram uma atuação veemente da mídia e que, por conta disso, gerou julgamentos 

pré-determinados.   

 

Palavras-Chave: Tribunal do Júri. Mídia. Influência. Presunção de Inocência. Princípio 

da Imparcialidade. Criminologia Midiática. Punitivismo Penal. 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze how the Jury Court works, and, in view of that, to 

analyze the social context in which this institute is inserted socially and as the media, 

being an actor of great presence in the lives of citizens may influence the formation of the 

opinions that the people who make up the Judges' Council of the Jury Tribunal will have. 

And, to the detriment of this, the research on screen will have the function of analyzing 

whether this media influence in matters of a criminal nature may have any effect on the 

judgment that will be rendered in the scope of the Jury Court. For this, throughout the 

research in the bulge it will be analyzed how the “media criminology” in conjunction with 

the penal punitivism can be a combo to directly or indirectly influence the conviction of 

the jurors that make up the Jury Court. Finally, it is pertinent to bring to the present work 

the analysis of concrete cases that had a vehement performance by the media and, because 

of that, generated predetermined judgments. 

Keywords: Court of Jury. Media. Influence. Presumption of Innocence. Principle of 

Impartiality. Media Criminology. Criminal Punitivism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Primeiramente, cumpre tecer que o problema de pesquisa central que há no 

presente trabalho é a busca por entender e constatar com base em uma pesquisa 

bibliográfica como o Tribunal do Júri e os seus jurados podem ou não com a presença da 

mídia nos casos criminais lesionar algum dos princípios basilares do ordenamento 

jurídico brasileiro, especialmente o princípio da imparcialidade. 

Isto é, o problema da pesquisa está em relação ao fato de como pode ser garantido 

que um julgamento no cerne do Tribunal do Júri seja pleno na imparcialidade e na 

presunção de inocência quando há uma constante interferência da mídia brasileira 

noticiando e julgando casos criminais antes mesmo de ter transcorrido a fase processual 

penal. Posto isso, a autora da presente monografia irá buscar ao longo de seu 

desenvolvimento encontrar respostas plausíveis para tais indagações usando a 

metodologia científica bibliográfica.      

Além disso, no tocante ao sistema midiático, este assume, no Brasil, formas e 

modos de disseminar as notícias conforme o contexto social, político e cultural vigente e, 

também, com base nas modificações ocasionadas por conta do avanço dos meios 

tecnológicos, a exemplo com o advento da mídia televisionada e da internet. 

Posto isso, atualmente, cumpre listar que a mídia assume um papel na sociedade 

de suma importância, sendo-o de difusão das notícias que ocorrem no Brasil e no mundo, 

através dos veículos de informação. Em face disso, faz-se fundamental tecer que, além da 

mídia possuir esse protagonismo de disseminação das notícias, ela carrega consigo, 

também, uma influência muito forte sobre os cidadãos e cidadãs brasileiras, uma vez que, 

para alguns pensadores, a mídia é considerada como o “quarto poder” por conta de sua 

abrangência e de sua força de persuasão, por exemplo, controlando o exercício dos demais 

poderes. 

Isto é, a mídia consegue atingir grande parte dos brasileiros e das brasileiras, seja 

por meio da notícia televisionada, seja por meio das redes sociais, seja por meio dos 

rádios. Com isso, torna-se uma fonte de opinião pública muito forte e de grande 

repercussão à nível regional e nacional, o que acaba sendo levado em consideração pelos 

cidadãos e cidadãs, ainda que de modo superficial e com uma grande força da alienação.   

Cumpre delinear que, em detrimento disso, não seria diferente a influência da 

mídia no tocante ao Sistema Jurídico Penal brasileiro, haja vista que tem crescido cada 
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vez mais no cenário brasileiro, o uso de notícias vinculadas aos casos de crimes como um 

todo, em especial os crimes dolosos contra a vida, os quais ganham uma forte cobertura 

em tempo real pelas emissoras de televisão e, também, um julgamento prévio por parte 

dos, teoricamente, jornalistas. 

Nesse viés, surge a necessidade de discorrer sobre o problema da presente 

pesquisa “A Influência Midiática nos Julgamentos do Tribunal do Júri”, haja vista que a 

mídia ao assumir o papel de grande influenciadora da opinião pública brasileira, acaba 

gerando, consequentemente, certa influência nos casos que são apreciados e julgados pelo 

Tribunal do Júri e, por conta disso, podendo gerar, sim, uma  certa influência indireta ou 

até direta no Conselho de Jurados, o que claramente não é cabível dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro e de seus princípios basilares. 

Além disso, pode-se aludir que essa influência ocasionada por conta, primeiro, do 

sensacionalismo midiático e da forte cobertura gerada pela mídia, que inclusive lucra 

muito em cima disso, traz em seu discurso, muitas vezes, valores morais e um senso de 

julgamento prévio com base somente em uma investigação preliminar, o que, claramente, 

acaba ferindo preceitos e princípios de ordem constitucional, como, por exemplo, o 

princípio da presunção de inocência. 

Por isso, é muito nítido que a mídia acaba superando a sua finalidade declarada, 

de noticiar casos que ocorrem no dia a dia e não o de sair discorrendo de modo 

indiscriminado o que acha sobre um possível suspeito de uma prática delituosa ocorrida 

em determinado contexto. Haja vista que esse uso exacerbado do seu dever inicial pode 

gerar uma influência extremamente errônea no julgamento por parte dos jurados que 

compõem o conselho de sentença do Tribunal do Júri. 

Alude-se isso em decorrência de o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri ser 

formado por cidadãos e cidadãs comuns e que, obviamente, possuem acesso aos meios de 

comunicação e que ao estarem em contato com tais informações, podem vir, teoricamente, 

a serem induzidas a uma opinião inconsciente e com muito juízo de valor, gerando, com 

isso, uma possível lesão ao princípio da imparcialidade, a exemplo.  

Além do mais, deve-se entender que essa influência sistemática e indiscriminada 

por parte da mídia calcada no sensacionalismo fere, por exemplo, o princípio da 

presunção de inocência e, igualmente, o princípio da imparcialidade, conforme listado 

acima, em que os jurados são obrigados a seguirem e respeitarem. Desse modo, até que 

ponto a mídia pode ir ao tocante no seu dever de noticiar os crimes, especialmente, os 
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crimes que envolvem a lesão ao bem jurídico da vida, como, por exemplo, os crimes de 

homicídio e, com isso, não ferir tais princípios aludidos, anteriormente. 

A pesquisa em bojo tem como fundamento principal discorrer, ainda que 

superficialmente, como foi construído o Tribunal do Júri no ordenamento jurídico 

brasileiro e quais são, atualmente, a sua composição e a sua competência. Além disso, 

num primeiro momento, pretende-se demonstrar quais são os princípios que regem tal 

sistemática, a fim de fazer um paralelo com as garantias constitucionais e como a 

influência indiscriminada da mídia pode lesionar, ainda que indiretamente, tais preceitos. 

Igualmente, toda a construção dessa narrativa tem como escopo trazer dois casos 

extremamente emblemáticos que ocorreram no contexto do Brasil e, a partir disso, 

delinear como cada caso ocorreu e como tiveram uma forte e incisiva atuação da mídia 

brasileira.  

Haja vista que nos dois casos concretos que serão delineados no capítulo três da 

presente pesquisa, será possível constatar que por conta de a mídia ter atuado fielmente 

nos casos, trouxe ao Conselho de Jurados um claro julgamento prévio, logo, pode-se 

aludir que onde ficam os princípios da imparcialidade e da presunção de inocência diante 

de tais fatos, senão somente no mundo das coisas. 

Por fim, a Autora da pesquisa em vista tem como fundamento discorrer que 

apesar de o Tribunal do Júri ser um instituto consagrado há séculos no ordenamento 

jurídico brasileiro, este vem sendo suprimido a partir do momento em que a presunção de 

inocência do acusado e a imparcialidade são lesados em face da construção narrativa que 

a mídia faz e, com isso, influência nos julgamentos a serem proferidos pelas pessoas que 

irão compor o Conselho de Jurados. 
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1 TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 

1.1 PANOROMA GERAL 

 

Primeiramente, cumpre trazer a presente pesquisa o aspecto da historicidade em 

que foi instituído o Tribunal do Júri e o modo como ele veio se modificando com o passar 

das décadas no cenário jurídico brasileiro e que ainda é fortemente almejado por 

modificações em sua aplicabilidade, haja vista às problemáticas que serão delineadas no 

decorrer desse trabalho. 

Nesse sentido, há divergências na doutrina sobre qual seria a origem do Tribunal 

do Júri na história mundial, visto isso, tem-se para alguns pensadores que havia algo 

muito semelhante ao que conhecemos, atualmente, como Tribunal do Júri, tendo isso sido 

fundado e difundido com as antigas civilizações, isto é, acredita-se que tal instrumento 

teve o seu nascer na Grécia e na Roma antiga. 

Já para outros doutrinadores que seguem uma linha teórica com base na visão 

moderna, acreditam-se que o Tribunal do Júri teve o seu nascimento em 1.215, com o 

surgimento da Magna Carta. Modernamente, entretanto, o julgamento por jurados está 

ligado ao sistema acusatório, surgido em sua forma pura na Inglaterra no século XII, 

durante o Reinado de Henrique II1. Nesse contexto, pode-se dizer que o objetivo ligado 

ao nascimento desse tipo de julgamento foi ocasionado por conta de que o Henrique II 

tinha como intuito acabar com os “juízos de Deus”2, o que com a sua instituição gerou 

uma sobrecarga à monarquia e fez com o então Henrique II criasse um modelo singular 

 
1 “Doutra parte, o Sistema Acusatório nasce na Inglaterra após a invasão normanda levada a efeito por 

Guilherme, o Conquistador. Na realidade, a construção do novo sistema processual se dá sob o reinado de 

Henrique II, talvez o mais importante dos reis ingleses para o Direito.” COUTINHO, Jacinto Nelson de 

Miranda. Página 106. Sistema acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente  demarcado. 

Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/194935. Acesso em: 12 fev. 2021. 
2 “Por outro lado, no campo jurídico, esforça-se para acabar com os Juízos de Deus, presentes também na 

ilha desde a invasão dos nórdicos. E isso faz concentrando na jurisdição de Westminster as decisões; e para 

todos. O problema é que alguns resistiram, como seria natural. Foi o que se passou com o bispo de 

Canterburry, Thomas Becket, morto por sicários do rei. Assim, todos os que se sentissem prejudicados 

poderiam reclamar ao rei e o faziam por meio de petições. Essas, em regra, eram recebidas e decididas pelo 

Lord Chanceler e, em nome do rei, emitiam-se ordens escritas (writ) aos representantes reais (locais), ditos 

sheriff, a fim de que esse ordenasse que o indicado desse satisfação ao queixoso ou, se fosse o caso, 

comparecesse para dar explicações. Tal modo de agir (forms of action) logo abarrotou a jurisdição real e, 

mesmo que o tribunal tivesse sido decomposto (dividiuse o chamado Curia regia em três tribunais), a 

situação não encontrava solução”. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Página 106. Sistema 

acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente  demarcado. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/194935. Acesso em: 12 fev. 2021. 
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alcunhado de Trial by Jury3, no qual os crimes eram julgados pelo povo de forma pública. 

Séculos depois, foi introduzido no processo penal revolucionário francês e mantido, ainda 

que de maneira restrita, no Código Napoleônico de 1808. 

Posto isso, é notório verificar que esse instituto é utilizado há muitos séculos 

dentro da história e tendo sido inserido no ordenamento jurídico do Brasil tão somente no 

ano de 1.822, época essa em que vigorava o sistema de governo monárquico comandado 

por Dom Pedro I 4. Desse modo, a princípio, o Tribunal do Júri foi encabeçado por meio 

de um projeto de origem no Senado, com o escopo de criar um juízo de jurados. 

Além do mais, a criação e instituição do Tribunal de Júri tinha como viés 

consagrar preceitos de ordem democrática, retirando o poder soberano de decisão do 

Príncipe e colocando-o na mão do povo, argumento esse que ainda é utilizado para a 

manutenção desse instituto ainda, o qual possui como alicerce o princípio da soberania. 

Assim, em 18 de junho de 1.822, foi de fato inaugurado esse projeto, alcunhando 

os seus representantes como Juízes de Fato e seria composto o Tribunal por 24 homens 

indicados pelo denominado Corregedor, os quais necessitavam ter para ocupar tal posto 

possuir uma boa honra e moral, serem inteligentes e serem patriotas, segundo salienta 

Laís Mendes Oliveira: 

 

No Brasil, o Tribunal do Júri foi inicialmente instituído por lei, em 18 de julho 

de 1822, por decreto do Príncipe Regente. Era inicialmente um tribunal 

composto por 24 cidadãos, com competência restrita para julgar os crimes de 

imprensa, sendo suas decisões passíveis de revisão somente pelo Regente.5   

 

 
3 “Foi daí que Henrique II deu, quem sabe, o grande passo à construção de um modelo singular. Por um 

novo writ, dito novel disseisin, instituiu para Clarendon, em 1166, um Trial by Jury. Por ele, um Grand 

Jury, composto por 23 cidadãos (boni homines) indictment um acusado e, se admitida a acusação, seria ele 

julgado por um Petty Jury, composto por 12 membros. Nele, o Jury dizia o direito material, ao passo que 

as regras processuais eram ditadas pelo rei. O representante real, porém, não intervinha, a não ser para 

manter a ordem e, assim, o julgamento se transformava num grande debate, numa grande disputa entre 

acusador e acusado, acusação e defesa. Para tanto, a regra era a liberdade, sendo certo que o acusado era 

responsável pelas explicações que deveria dar. Por sinal, não se produziam provas no início: o Jury era a 

prova. Elas só vieram – como regra – nos séculos XV e XVI, como evidence, quando já não se tinha mais 

conhecimento dos fatos e, portanto, era necessário reconstituir o crime e seus pormenores. O julgamento, 

nesta dimensão, dava-se, normalmente, em locais públicos e, do ponto de vista político, foi uma opção e 

manobra genial de Henrique II. Afinal, se o povo condenasse, era a resposta do rei; se o povo absolvesse, 

era a resposta do rei e, assim, estava ele sempre do lado aparentemente correto. Não é de estranhar 

aparecerem aforismos como The king can do no wrong.” COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Página 

106. Sistema acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente  demarcado. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/194935. Acesso em: 12 fev. 2021. 
4 SILVA, Franklyn Roger Alves. HISTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ORIGEM E EVOLUÇÃO 

NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO. Rio de Janeiro. 2005. Disponível em: 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=6373b58b-39ec-4648-8fed-

837e155b76ff&groupId=10136. Acesso em: 25 set. 2020. 
5 OLIVEIRA. Laís Mendes. Tribunal do Júri e o Subjetivismo Inquisitivo. Página 06. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/211924228.pdf. Acessado em 29 set. 2020 
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Além disso, os crimes que possuíam a competência para serem julgados por este 

instituto eram tão somente os crimes cometidos contra a imprensa, tendo essa 

competência sido mantida pelo decreto de 22 de novembro de 1.823.6 

Posterior a promulgação desse decreto, em 1.934, houve a devida regulamentação 

da imprensa, com o fulcro em instituir a liberdade de imprensa por meio do Decreto de 

n.º 24.776 e, igualmente, mantendo a competência para julgar os crimes contra a imprensa 

com o Tribunal do Júri. Porém, cumpre esclarecer que, hoje em dia, o Tribunal do Júri 

não tem mais a competência para julgar os crimes cometidos contra a imprensa, sendo 

essa competência remetida à Justiça Comum.  

Posto isso, com a promulgação da Constituição Federal de 1946, foi tão somente 

nesse momento que o texto legal promoveu a inclusão ao Tribunal do Júri da competência 

para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida: 

 

Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: § 28 - É mantida 

a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, contanto que seja 

sempre ímpar o número dos seus membros e garantido o sigilo das votações, a 

plenitude da defesa do réu e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente 

da sua competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.7 

 

Além de que, cumpre esclarecer que além da inclusão da competência para 

apreciar os crimes dolosos contra a vida, foram, igualmente, incluídos os institutos da 

Plenitude de Defesa, o Sigilo das Votações e a Soberania do Tribunal8, vez que, 

anteriormente, as leis infraconstitucionais que abarcavam o Tribunal do Júri não traziam 

tais instrumentos, sendo, portanto, uma inclusão extremamente significativa no tocante a 

possibilidade de defesa pelo (a) acusado (a), bem como dar um maior poder ao Júri. 

Igualmente, a inclusão do Tribunal do Júri ao texto constitucional nesse cenário e 

a implementação desses princípios tão fundamentais na proteção de um sistema jurídico 

imparcial, fez com que corroborasse a superação do Sistema Jurídico Inquisitório, haja 

vista que tal sistemática suprimia quaisquer garantias ao (a) acusado (a) e que a ele (a) 

 
6 TUCCI, Rogério Lauria (Org.). Tribunal do Júri: estudo sobre a mais democrática instituição 

jurídica brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
7 BRASIL, Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 02 out. 2020. 
8 BRASIL, Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 02 out. 2020. 
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fosse oferecido um julgamento gozado de imparcialidade, por exemplo, além de validar 

preceitos de ordem democrática. 

Nessa linha, alude a pensadora Laís Mendes Oliveira em seu artigo alcunhado 

como Tribunal do Júri e o Subjetivismo inquisitivo que “O Tribunal do Júri desempenhou 

um importante papel na superação do sistema inquisitivo, sendo que os seus fundamentos 

possuem estreita relação com a ideia de democracia.” (OLIVEIRA,2017, página 08). 9  

Ainda no tocante a Constituição Federal de 1946, se faz necessário delinear que 

apesar de haver essa competência expressa para a apreciação dos crimes dolosos contra a 

vida, isso não impedia que o Tribunal do Júri viesse a julgar crimes com a natureza diversa 

a essa, conforme expõe Franklyn Roger Alves Silva: 

 

O fato de a Constituição ter previsto a competência exclusiva do júri para os 

crimes dolosos contra a vida, não impedia que outras matérias pudessem ser 

examinadas por esse tribunal. Na realidade, o referido critério apenas buscava 

evitar que outros órgãos judiciários pudessem apreciar esses crimes.10 

 

Nesse liame, com a promulgação da Constituição Federal de 1.988, foi retificado 

e mantido que o Tribunal do Júri seria o órgão competente para julgar os crimes dolosos 

contra a vida, conforme está delineado em artigo 5ª, XXXVIII, alínea d: 

 

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   

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der 

a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;12 

 

Além de que, cumpre esclarecer que a competência designada pela Carta 

Constitucional de 1988 garantiu ao Tribunal do Júri o status quo de cláusula pétrea, isto 

 
9 OLIVEIRA. Laís Mendes. Tribunal do Júri e o Subjetivismo Inquisitivo. Página 25. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/211924228.pdf. Acesso 29 set. 2020. 
6 SILVA, Franklyn Roger Alves. HISTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ORIGEM E EVOLUÇÃO 

NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO. Rio de Janeiro. 2005. Disponível 

em:http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=6373b58b-39ec-4648-8fed-

837e155b76ff&groupId=10136. Acesso em: 25 set. 2020. 

 
7 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2020. Disponível em: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 



17 

 

é, conforme elencado no artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV da Constituição Federal13, esse 

texto legal e a competência que fora designado ao Júri não pode ser passível de abolição 

e de restrição, igualmente, não poderá esse instituto apreciar outros crimes que tenham 

tido, também, o resultado morte como, por exemplo, em casos de crimes de latrocínio 

(roubo seguido de morte), extorsão mediante sequestro e estupro que tenham acabado em 

morte, salvo quando ocorrer conexão e continência. 

Destarte, o Tribunal do Júri, na atualidade, tem como formação a participação de 

25 jurados leigos que são escolhidos dentre o povo brasileiro e um juiz togado, o qual 

assume o papel de juiz presidente.  Assim, desses 25 jurados, somente 7 serão escolhidos 

por meio de sorteio para julgar o caso concreto no Conselho de Sentença, que será 

conduzido por meio do Juiz Presidente.  

Dito isso, os crimes dolosos contra a vida que podem ser julgados pelo Tribunal 

do Júri são quatro, sendo-os: o homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento, a 

instigação ou o auxílio ao suicídio14, devendo todos assumirem a natureza dolosa, vez que 

não é de competência desse instituto analisar esses crimes que tenham sido efetivados 

com o carácter meramente culposo, o qual caber-se-á a Justiça Criminal Comum.  

Desse modo, a pesquisa em tela tem como finalidade analisar a atual competência 

designada ao Tribunal do Júri, sendo os crimes dolosos contra a vida e como a mídia pode 

direta ou indiretamente influenciar nas decisões dos jurados, ferindo, possivelmente, os 

princípios norteadores desse instituto, bem como princípios constitucionais, que, 

inclusive, serão analisados a seguir antes de adentramos a essa questão. 

 

1.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Conforme aludido no tópico anterior, o instituto do Tribunal do Júri é regido por 

alguns princípios, sendo eles o da Plenitude de Defesa; o da Soberania dos Veredictos; o 

do Sigilo da Votações e o da Competência de Julgar os Crimes Dolosos Contra a Vida15. 

Além desses, há outros princípios constitucionais que norteiam esse instrumento jurídico 

e garantem ao acusado uma maior proteção no seu julgamento e uma segurança jurídica, 

 
13 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2020. Disponível em: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 
14 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio 

de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 
15 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 
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sendo-os o da Imparcialidade, o do Devido Processo Legal e o da Presunção de 

Inocência.16 

Visto isso, é de suma valoração delinear de modo mais sucinto o que são esses 

princípios e para que servem eles, tanto no aspecto do próprio instituto do Tribunal do 

Júri, quanto para a proteção e corroboração do Estado Democrático de Direito em face do 

(a) acusado (a) e, com isso, tendo a possibilidade de delinear, posteriormente, como a 

influência da mídia nos julgamentos que ocorrem no Tribunal do Júri podem sofrer uma 

lesão. 

 

 

1.2.1 Princípio da Plenitude de Defesa 

 

 

Sendo assim, primeiramente, um importante princípio que valida os preceitos de 

ordem democrática sem sombra de dúvidas é o da Plenitude de Defesa, o qual está 

consagrado no artigo 5º, XXXVIII, alínea a da Constituição Federal e, dito isso, é 

entendível que esse princípio nada mais é do que uma versão mais completa e mais 

abrangente do princípio da ampla defesa, pois tal instrumento garante ao Réu que ele 

possa também se defender perante os jurados com mais elementos. 

 Ou seja, por esse princípio, teoricamente, o acusado poderá suscitar elementos 

defensivos que permeiem aspectos para além de instrumentos técnicos como, por 

exemplo, elucidar valores morais, éticos, culturais, políticos e religiosos. Com isso, acaba 

dando ao acusado e ao seu procurador um poder de retórica muito valioso, o qual pode 

ser usado com base na moral do acusado e na cultura em que está inserido, podendo, 

assim, persuadir os jurados pela narrativa construída com base nessas questões. 

Nesse sentido, elucida Laís Mendes de Oliveira que: 

 

No Tribunal do Júri, o fato de vigorar o princípio da plenitude de defesa faz 

com que o advogado do acusado não precise se limitar a uma atuação 

exclusivamente técnica, sendo possível a utilização de argumentos 

extrajurídicos, como razões de ordem social, emocional, de política criminal, 

dentre outras. Isso faz com que a persuasão no Tribunal do Júri seja 

indispensável para a absolvição ou condenação do réu. A defesa ou a acusação 

que se expressar melhor, que conseguir tocar mais profundamente os jurados, 

terá maiores chances de ter sua verdade aceita.17 

 
16 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 
17 OLIVEIRA. Laís Mendes. Tribunal do Júri e o Subjetivismo Inquisitivo. Página 10. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/211924228.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 
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    Além de que, o direito à defesa é um elemento tão importante que está 

consagrado na Carta Constitucional de 1988 em seu artigo 5º, inciso LV, aludindo que 

“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”.18  

Igualmente, há amparo da defesa em prol do acusado em detrimento de ele estar, 

eventualmente, ausente ou foragido no Código de Processo Penal Brasileiro em seu artigo 

261, o qual delineia que “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 

processado ou julgado sem defensor”.19  

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula de n.º 52320, visando 

corroborar, mais uma vez, que a defesa é um elemento essencial para um devido processo 

legal em consonância com as leis brasileiras, bem como com o Estado Democrático de 

Direito e que a sua supressão surtirá em nulidade processual. 

Nesse viés, concluímos que o direito à defesa em conjunto com o princípio da 

plenitude de defesa é uma garantia ao Réu de gozar de um julgamento coerente, justo e 

limpo, bem como sendo um instrumento que visa não só a individualidade no caso 

concreto, mas, também, o interesse coletivo como um todo, conforme bem salientado em 

sua monografia por José Armando da Costa Júnior que: 

 

É fácil concluir, portanto, que a defesa é muito mais que um direito, trata-se de 

uma garantia, e não só do acusado, que fique claro, mas da própria sociedade. 

Embora possa ser, sob uma ótica subjetiva, considerado apenas um direito 

daquele contra quem se instaurou uma ação penal, no direito processual penal 

moderno, o perfil objetivo da defesa adquire relevância bem maior, ganhando 

status de função social.21 

 

No mais, a plenitude de defesa garante ao acusado no julgamento perante o Júri 

que ele possa suscitar inúmeros argumentos em seu favor, inclusive aludindo e 

construindo uma retórica com base no seu passado antes da prática do ato delituoso, haja 

vista que é sabido que os jurados formam o seu julgado com base na convicção. 

 
18  BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 
19 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei n.º 3.689 de 3 de outubro de 1941. Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 05 out. 2020. 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. º523.  Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2729. Acesso em: 5 out. 

2020. 
21 JÚNIOR. Armando da Costa. O Tribunal do Júri e a Efetivação de seus Princípios Constitucionais. 

Página 57. Disponível em:http://dominiopublico.mec.gov.br/download/teste/arqs/cp049129.pdf. Acesso 

em: 20 set. 2020.   
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1.2.2 Princípio da Soberania dos Veredictos 

 

 

O princípio da Soberania dos Veredictos está elencado no artigo 5º, inciso 

XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal22 e, diante disso, é entendível que esse 

princípio traz consigo a primazia de haver uma decisão proferida pelo povo brasileiro. Ou 

seja, o princípio da soberania dos veredictos tem o seu nascimento desde a instituição do 

Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro em meados de 1822, o qual tinha 

como escopo dar o poder de decisão também ao povo. 

Sendo assim, entende- se, ainda, que as decisões proferidas pelos jurados dentro 

do Tribunal do Júri não são passíveis de modificação por meio de um Juiz togado, tendo 

em vista que gozam da soberania dos veredictos. Mas, vale aludir que há no ordenamento 

jurídico brasileiro o entendimento de que essa soberania não é absoluta, uma vez que há 

a possibilidade de recorribilidade recursal por meio do recurso de apelação. 

 Com isso, só caberá o uso de recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal do 

Júri quando esse apelo não versar sobre o mérito do julgado e, também, quando for 

pleiteado um novo julgamento. Isto é, quando o julgamento proferido pelos jurados tiver 

sido feito de modo contrário às provas acostadas aos autos, segundo elucida o artigo 593, 

inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal23. 

 Além de que, caso a sentença proferida pelo Juiz Presidente for contrariar ao que 

os jurados decidiram em sua votação, caber-se-á também a possibilidade de modificação 

no Tribunal por meio do recurso de apelação, conforme dispõem o artigo 593, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Penal24, tendo esse entendimento a corroboração do 

princípio da soberania dos veredictos.  

Desse modo, verifica-se que há duas exceções ao princípio da soberania dos 

veredictos, em especial e mais importante ser a que trata da decisão proferida pelo Juiz 

Presidente em contrariedade ao que fora decidido pelos jurados, haja vista que, cumpre 

esclarecer, que ao Juiz Presidente cabe tão somente a função de conduzir a instrução 

processual e a sessão de julgamento. 

 
22 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 
23 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei n.º 3.689 de 3 de outubro de 1941. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 10 out. 2020. 
24 BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei n.º 3.689 de 3 de outubro de 1941. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 10 out. 2020. 
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Por fim, o próprio instituto do Tribunal do Júri foi criado com a finalidade de dar 

ao povo brasileiro o poder de apreciar alguns crimes (na atualidade sendo de competência 

tão somente os crimes dolosos contra a vida, conforme já abordado no presente trabalho) 

e, por isso, não cabendo ao Juiz Togado julgar em hipóteses alguma nesse contexto.  

 

 

1.2.3 Princípio do Sigilo das Votações 

 

 

Pelo Princípio do Sigilo das votações entende-se que os votos dos jurados que 

compõem o Tribunal do Júri serão secretos, tendo em vista que esse entendimento possui 

como escopo garantir a incolumidade dos votos e, além disso, impedir que os jurados 

sejam constrangidos a votarem conforme o que não decidiram ser o correto. 

Diante disso, salienta Isabela Rodrigues dos Santos em sua monografia que: 

 

Com a finalidade de resguardar a incolumidade dos votos e impedir que os 

jurados sejam constrangidos de qualquer forma, garantindo assim o seu livre 

julgamento, o legislador conferiu o princípio do sigilo das votações na alínea 

b, do artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal. A decisão tomada 

pelos jurados no pleno tem como base a íntima convicção, assim, o seu 

julgamento é “fundamentado” pela sua consciência. Desta forma, é vedado que 

demonstre qualquer indicativo da sua posição com relação ao caso até do fim 

do julgamento.25 

 

Nesse liame, esse princípio está disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea b, 

da Constituição Federal de 198826 e, com isso, o legislador ao consagrar esse princípio 

no texto legal tinha como fundamento garantir que a decisão tomada pelo Jurado fosse 

feita com base na sua convicção em face das provas e discussões trazidas ao longo do 

processo. 

Desse modo, os jurados ao longo do julgamento do caso concreto no Tribunal do 

Júri não poderão se comunicar entre si e, também, não poderão se comunicar com 

nenhuma outra pessoa de fora. Além de que, há somente uma exceção em relação a poder 

se comunicar com outrem, sendo que poderão discutir questões que não versem sobre o 

mérito do caso em que estão apreciando, pois se o fizer infringirá tal princípio em tela. 

 
25 SANTOS, Isabela Rodrigues. A Criminologia Midiática no Tribunal do Júri e a Preservação dos 

Princípios da Presunção da Inocência e da Imparcialidade. Página 20. Disponível 

em:https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/13738?locale=pt_BR. Acesso em: 10 out. 2020. 
26 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 2020. Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 out. 2020. 
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Diante disso, tem-se como pressuposto para esse entendimento consagrado nesse 

nobre princípio a finalidade de garantir que o princípio da imparcialidade seja mantido 

em conjunto com o da presunção de inocência. Bem como, ao garantir a 

incomunicabilidade dos jurados perante o julgamento, faz com que, teoricamente, a 

análise do caso seja a mais pura e imparcial possível.  

Uma vez que ele não terá, eventualmente, a opinião de outras pessoas que foram 

formadas no tocante ao mérito do processo, a qual pode ter sido concluída por meio de 

ideais políticos, culturais, morais ou religiosos, igualmente, pode ter sido formulada com 

base na influência indireta, ou em alguns casos direta, da mídia local ou mídia nacional.  

No mais, manter consagrado e intocável esse princípio é de grande valia para a 

pessoa que está sendo acusada no curso de uma Ação Penal frente ao instituto do Tribunal 

do Júri, haja vista que para um julgamento correto e livre, caber-se-á respeitar, 

principalmente, a imparcialidade no tocante a formulação do seu entendimento e, 

posterior, de seu julgamento, tendo como finalidade maior manter a corroboração de 

preceitos fundamentais inerentes a todos os cidadãos brasileiros. 

 

 

1.2.4 Princípio de Competência de Julgar os Crimes Dolosos Contra a Vida 

 

 

 

De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal de 

1988, é de competência do Tribunal do Júri apreciar os crimes dolosos contra a vida 

humana, sendo os crimes de homicídio, de infanticídio, de aborto e o de induzir, de 

instigar ou de auxiliar o suicídio, conforme já delineado acima. 

Além disso, cumpre esclarecer que serão apreciados tais crimes quando estes 

forem realizados na modalidade de dolo direito ou de dolo eventual, seja no modo 

consumado, seja no modo tentado. Nesse sentido, o legislador ao consagrar esse princípio 

na Carta Magna, tinha como escopo garantir que a atuação do Tribunal do Júri seria 

mínima, segundo dispõem o artigo 74 do Código de Processo Penal27. 

 
27 Art. 74.  A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo 

a competência privativa do Tribunal do Júri. 

§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo 

único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. ______. Código de Processo 

Penal. decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm.        
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Porém, cabe salientar que caberá ao Tribunal do Júri apreciar também outros 

crimes que não sejam os dolosos contra a vida quando esses possuírem conexão ou 

continência, segundo alude o artigo 78, I, do Código de Processo Penal.28 

Por fim, vale delinear que os crimes que assumem a natureza preterdolosa não 

poderão ser apreciados pelo Tribunal do Júri, ainda que o resultado do ato delituoso tenha 

incorrido no resultado morte, cabendo, assim, ao juiz singular julgar esses casos. No mais, 

a título de exemplificação, os crimes preterdolosos são os que há dolo no antecedente e 

culpa no consequente, isto é, o agente ao praticar o ato delituoso não tinha como escopo, 

inicialmente, o dolo de ocasionar o resultado morte, mas que acabou ocorrendo na 

modalidade culposa. 

 

 

1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

 

 

Dentro do ordenamento jurídico brasileiro e na Constituição Federal de 1988 há a 

existência de inúmeros princípios que regem, igualmente, o Sistema Processual Penal e o 

Tribunal do Júri, garantindo, com isso, um julgado coeso e justo para o (a) acusado (o), 

em consonância com a democracia, como, por exemplo, o Princípio do Devido Processo 

Legal; o Princípio da Presunção de Inocência; o Princípio da Publicidade; o Princípio da 

Legalidade; o Princípio da Imparcialidade; o Princípio do Contraditório, dentre outros. 

Nesse passo, conforme a importância desses princípios dentro do Tribunal do Júri, 

elucidaremos de modo mais completo e aprofundado dois princípios que podem ter, 

possivelmente, uma lesão quando colocados em congruência com a mídia sensacionalista 

brasileira, os quais são o Princípio da Presunção de Inocência e o Princípio da 

Imparcialidade. 

 

 

 
28 Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes 

regras: 

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a 

competência do júri; ______. Código de Processo Penal. decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm. 
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1.2.1 Princípio da Presunção de Inocência 

 

 

No tocante ao Princípio da Presunção de Inocência, cumpre tecer que este obteve 

a sua entrada no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Carta 

Constitucional de 1.988, o qual entende-se que ninguém será considerado culpado antes 

que haja uma sentença penal condenatória com o trânsito em julgado, segundo dispõem 

o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.29 Assim: 

 

Maurício Zanoide de Moraes afirma que a presunção de inocência 

possui desdobramentos como norma probatória e como norma de juízo, 

sendo a primeira relacionada com uma atividade probatória lícita que 

recai sobre a acusação, ao passo que a segunda se manifesta na 

subjetividade, relacionada com a noção de suficiência, probabilidade e 

dúvidas sobre as provas já produzidas. Com relação à norma de juízo, 

Moraes afirma que esta vertente é composta pelo in dubio pro reo e pelo 

favor rei, que resulta na aplicação da tese mais favorável ao réu nos 

casos em que a acusação não tenha sido suficiente.30  

 

Para além disso, vale aludir que esse princípio também encontra respaldo jurídico 

por meio dos instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, como, por exemplo, na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 11.1; na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, artigo 9º; na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

artigo 8º, parágrafo 2º; no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, artigo 14.2; e 

na Convenção Europeia para proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais, artigo 6.2.    

Posto isso, qualquer pessoa que tenha uma Ação Penal em seu nome – ocupando 

o polo passivo de ré ou réu - não pode ser considerada como culpada só por haver a 

existência de um processo dessa natureza, vez que é necessário haver a ocorrência do 

devido processo legal e, também, que tenha a possibilidade de permear todas as etapas 

processuais existentes para que, com isso, tenha a prolação da certidão de trânsito em 

julgado da decisão penal que o condenou pela prática delituosa. 

 
29 Art.5º, inciso LVII, Constituição Federal: 

    Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
30 TERASOTO, Camila. A RESTRIÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

DIANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. Página 14. Disponível em: 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/42558/145.pdf?sequence=1. Acesso em: 12 jan. 2021. 
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Nesse liame, não cabe de modo algum tratar desde o início do processo o (a) 

acusado (a) como culpado (a), vez que tal entendimento fere esse princípio, por entender 

que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Assim, quando a mídia assume um 

papel para além de transmissor de notícia e traz consigo uma valoração em sua narrativa, 

pode-se constatar que, muitas vezes, a pessoa que está presente em uma Ação Penal como 

acusada é tida de prontidão como culpada antes mesmo de quaisquer produções 

probatórias. 

E, desse modo, acredita-se que o uso errado e desproporcional da mídia brasileira 

na transmissão de notícias que envolvam algum crime, em especial crimes dolosos contra 

a vida, podem assumir um carácter de verdade absoluta, uma vez que o peso desse 

instituto tem grande valor na formação da opinião das massas. 

Nesse diapasão, salienta muito bem o ilustre Nilo Batista em seu artigo Mídia e 

Sistema Penal no Capitalismo Tardio que “Não há debate, não há atrito: todo e qualquer 

discurso legitimante [sic] da pena é bem aceito e imediatamente incorporado à massa 

argumentativa dos editoriais e das crônicas.”31 

Igualmente, tal uso indiscriminado da mídia brasileira em desde logo considerar 

o acusado como culpado, pode trazer consigo o peso gigantesco de influenciar os jurados 

que compõem o Tribunal do Júri e que possuem, sem sombras de dúvidas, o acesso aos 

meios de comunicação brasileiro.  Além de que, a própria ideia de pena na sociedade 

brasileira assume um ideal de solução de conflitos e, por isso, o ideal de condenar tende 

a ser maior do que absolver.  

Segundo muito bem colocado por Nilo Batista: 

 

O novo credo criminológico da mídia tem seu núcleo irradiador na própria 

idéia [sic] de pena: antes de mais nada, crêem [sic] na pena como rito sagrado 

de solução de conflitos. Pouco importa o fundamento legitimante [sic]: se na 

universidade um retribucionista [sic] e um preventista [sic] sistêmico podem 

desentender-se, na mídia complementam-se harmoniosamente.32    

 

 
31 BATISTA, Nilo. Mídia e Sistema Penal no Capitalismo Tardio. Página 04. Disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/batista-nilo-midia-sistema-penal.pdf. Acesso em: 06 out. 2020. 
32 BATISTA, Nilo. Mídia e Sistema Penal no Capitalismo Tardio. Página 04. Disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/batista-nilo-midia-sistema-penal.pdf. Acesso em: 06 out. 2020. 
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Por fim, é fundamental que o princípio da presunção de inocência seja consagrado 

para além da esfera formal do texto constitucional, uma vez que uma influência errada da 

mídia, por exemplo, poderá suscitar em um julgamento errôneo e desproporcional por 

meio dos jurados e, por conseguinte, lesando o devido processo legal do acusado, o seu 

direito à liberdade e a imparcialidade no julgamento.  

 

 

1.2.2 Princípio da Imparcialidade 

 

 

O Princípio da Imparcialidade traz consigo um elemento fundamental na prestação 

jurisdicional e na consagração de um Estado Democrático de Direito, tendo em vista que 

por tal princípio entende-se que o julgamento será imparcial e justo em relação ao caso 

concreto, ou seja, que o Juiz togado ou os Jurados, como é no caso do Tribunal do Júri, 

fará uma análise do caso com base nas provas e no que de fato ocorreu no caso, sem trazer 

consigo elementos que permeiam algum juízo de valor, juízo moral, político ou cultural. 

Além disso, dentro do ordenamento jurídico brasileiro não há a admissão da 

existência de um julgamento pautado na parcialidade, haja vista que o sistema jurídico e 

processual traz consigo preceitos da isonomia entre as partes. Nesse sentindo, entende-se 

que a imparcialidade nada mais é do que um princípio supremo do processo, uma vez que 

é indispensável para a garantia da justiça dentro de uma decisão judicial.33 

Outrossim, o instituto da imparcialidade advém do entendimento em que foi 

consagrado no Sistema Penal Acusatório, no qual as partes que envolve o processo não 

se misturam, ou seja, a função de julgar e de acusar não podem convergir em hipótese 

alguma, pois se ocorrer, sem sombras de dúvidas, acabará lesando a imparcialidade. 

Com isso, cabe elencar que o Sistema Penal Acusatório foi indicado como o 

modelo a ser seguido pelo sistema jurídico brasileiro, conforme demonstra a Constituição 

Federal de 1988, mas vale salientar que tal sistema não se encontra totalmente puro, 

segundo bem elucidado por Laís Mendes Oliveira que: 

 

O sistema acusatório é indicado como o modelo adotado pela Constituição 

Federal de 1988, ao estabelecer como função privativa do Ministério Público 

 
33 JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
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a promoção da ação penal. Há de se ressaltar, todavia, que no Brasil tal sistema 

não se encontra presente de maneira pura, havendo uma gama de atos 

conferidos ao juiz que, em rigor, deveriam competir às partes.34 

 

 

Assim, ao Juiz ou ao Jurado, teoricamente, caberá tão somente a função de analisar 

o caso concreto e, posteriormente, julgar com base nas provas que foram trazidas ao 

processo, ficando com a acusação e a defesa o poder de investigar e de elaborar a 

produção probatória, tendo isso a finalidade de manter o julgamento do Juiz e dos Jurados 

livres de influências. 

Desse modo, faz-se necessário aludir que os crimes em geral já possuem uma 

grande reprovação social, em especial os crimes que envolvem a vida humana, uma vez 

que esse bem jurídico é um dos mais valiosos e respeitados pelos cidadãos, posto isso, os 

crimes dolosos contra a vida tendem a atrair fortemente o sensacionalismo midiático, o 

que por vez pode influenciar os jurados na tomada de suas decisões com base na opinião 

pública, segundo delineia em seu artigo a Laís Mendes de Oliveira que: 

 

Os crimes dolosos contra a vida costumam atrair o sensacionalismo da mídia, 

o que ocasiona, muitas vezes, a indução dos jurados a se valerem da opinião 

pública em detrimento da sua livre convicção. Os leigos são muito mais 

suscetíveis a pressões e influências políticas, econômicas e, principalmente, 

midiáticas, o que faz com que se questione a independência dos julgamentos. 

Diante da pressão da mídia, é difícil que o jurado mantenha a isenção, o que 

ocasiona um pré-julgamento altamente prejudicial à imparcialidade necessária 

para se ter uma decisão justa.35 

     

Além disso, pode-se aludir que em relação ao princípio da imparcialidade há um 

outro instituto do Direito Processual Penal que visa, mais uma vez, garantir com que os 

julgamentos que ocorrem no contexto do Tribunal do Júri sejam, de fato, imparciais. 

Sendo assim, há o instituto do Desaforamento e, dito isso, depreende-se que ele nada mais 

é do que um instrumento processual que visa atingir hipóteses excepcionais quando o que 

pode vir a ser lesionado é o princípio da imparcialdiade, ou seja, segundo leciona o artigo 

427 e 428, do Código de Processo Penal, caberá o uso do desaforamento quando (i) o 

 
34 OLIVEIRA. Laís Mendes. Tribunal do Júri e o Subjetivismo Inquisitivo. Página 03. Disponível 

em:https://core.ac.uk/download/pdf/211924228.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 
35 OLIVEIRA. Laís Mendes. Tribunal do Júri e o Subjetivismo Inquisitivo. Página 14. Disponível 

em:https://core.ac.uk/download/pdf/211924228.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 
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interesse da ordem pública o reclamar; (ii) quando houver dúvida sobre a imparcialidade 

do júri; (iii) quando houver dúvida sobre a segurança pessoal do acusado36 ou (iv) quando 

houver excesso de serviço37. 

Nesse sentido, entende-se que o desaforamento assume um papel de garantidor da 

imparcialidade no cerne do Tribunal do Júri, haja vista que em algumas situações a 

comarca em que o crime será julgado pode estar eivado desses vícios e hipóteses que 

englobam o artigo 427, do Código de Processo Penal38.  E, por conta disso, nada mais 

ideal e justo do que o ordenamento jurídico brasileiro ter elementos que visem suprimir 

essas questões que afetam diretamente que estará sendo julgado nesse contexto. 

Não obstante, vale destacar que apesar de o instituto do desaforamento ser algo, 

teoricamente, útil no aspecto do direito processual penal e nas comarcas em que o 

crime/criminoso não pode mais ser jugado por conta de uma possível interferência no 

julgado, tal instituto pode apresentar uma inaplicabilidade na realidade fática, tendo em 

vista que, conforme será demonstrado ao longo dos próximos capítulos,  na era digital e 

em que a mídia está, diariamente, noticiando casos criminais, é muito difícil garantir que 

em outras comarcas as pessoas que ali residem não tenham tido conhecimento do caso. 

 Por fim, conclui-se que para haver um julgamento totalmente imparcial conforme 

os preceitos orientadores do sistema jurídico brasileiro, é fundamental não haver uma 

interferência externa e, posto isso, cabe a indagação de como esse princípio pode ser 

consagrado nos julgamentos em que envolvam o Tribunal do Júri e os Jurados, uma vez 

que cada vez mais a mídia se encontra presente na transmissão desses casos de modo 

sensacionalista e essas pessoas acabam tendo acessos a esses meios, o que pode gerar, 

consequentemente, uma lesão a esse nobre princípio. 

 

 
36 Art. 427.  Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou 

a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do 

querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o 

desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, 

preferindo-se as mais próximas.   Código de Processo Penal. decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 

1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm. 
37 Art. 428.  O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de 

serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 

6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Código de Processo Penal. 

decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm. 
38 Código de Processo Penal. decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm. 
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2 SISTEMA MIDIÁTICO E O SEU PODER DE PERSUASÃO  

 

O presente capítulo tem como finalidade trazer à tona alguns elementos que são 

basilares ao Direito Penal Brasileiro, ao Direito Processual Penal e ao Sistema de Justiça 

Criminal, de modo geral, e, igualmente, delinear como eles podem, sim, se confrontarem 

com a influência da mídia nos crimes e, concretamente, nos julgamentos que permeiam 

os crimes dolosos contra a vida, por exemplo. 

Tem-se essa perspectiva de confronto entre os princípios e as garantias legais que 

permeiam o Direito Penal, o Direito Processual Penal, o Sistema de Justiça Criminal e, 

igualmente, o Direito Constitucional por conta de a mídia possuir cada vez mais uma forte 

disseminação e alcance em face dos brasileiros e das brasileiras e, por tais motivos, o seu 

poder de persuasão pode alcançar os jurados que irão compor o Conselho de Jurados do 

Tribunal do Júri. 

Ou seja, é necessário verificar que o sistema midiático não age somente calcado 

na funcionalidade de informar sobre os acontecimentos que permeiam a seara social, mas, 

sim, que a mídia cria narrativas em face das pessoas que, possivelmente, cometeram 

algum delito, especialmente crimes que envolvam grande comoção e revolta popular. 

Nesse prisma, pode-se aludir que a mídia reflete em seus julgamentos de valoração 

frente aos casos noticiados uma certa narrativa que muitas vezes pode ser calcada no 

machismo, na homofobia, na religião, nos valores morais e nos ideais políticos, a 

exemplo.  

Para além disso, deve-se atentar que a mídia e a sociedade brasileira são calcadas 

em ideias atinente ao punitivismo como forma de justiça e de diminuição da criminalidade 

e, por conta disso, é muito fomentado com base nessas narrativas de certo e de errado, de 

ser punido ou não, que gera influência na convicção dos cidadãos sobre alguém ser ou 

não o autor de um crime, por exemplo. 

Assim, o presente capítulo trará como elemento de análise, ainda que 

superficialmente, a perspectiva de como uma criminologia midiática em junção com o 

punitivismo penal, podem ser extremamente maléficos na formação de uma sociedade 

coerente e justa com os preceitos e normas vigentes, bem como com o julgamento no 

cenário do Tribunal do Júri. 

Pois, a partir do momento em que a mídia passa a ocupar um papel central na 

sociedade brasileira e, igualmente, a fazer do crime e da criminalidade como produtos a 

serem comercializados por meio da espetacularização e da audiência, tem-se um sério 
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prejuízo as pessoas que sofrem desse malefício e, também, ao Sistema de Justiça 

Criminal. 

Haja vista que, conforme será delineado e visto a seguir, a mídia fomenta, 

fortemente, no senso de opinião dos brasileiros e das brasileiras ideias que vão na 

contramão ao que os operadores do direito vêm estudando e criando teorias serias para 

combater o problema social da criminalidade como um todo. 

Desse modo, é nítido que enquanto houver uma mídia, em especial a mídia 

televisionada, calcada em ideias retrógados e de cunho cada vez mais punitivista, não há 

como se ter uma sociedade justa para todos e para todas, principalmente, não há como 

garantir que um julgamento que ocorra no espectro do Tribunal do Júri e que é formado 

por um Conselho de Sentença composto por cidadãos e cidadãs sem formação jurídica, 

terá corretamente a aplicação dos seus preceitos e princípios legais.   

Por fim, é, também, fundamental que se tenha uma sociedade coerente com a 

realidade fática do sistema de justiça criminal e não que a “criminologia midiática” 

continue se utilizando de bordões, de pessoas estigmatizadas e da punição como meio de 

solução da criminalidade, bem como que a mídia não seja para sempre esse papel central 

de noticiar em tempo real casos criminais, porque como garantir que a criação do 

espetáculo feito por ela, será, de fato, a realidade que permeia o crime em questão, por 

exemplo. 

 

 

2.1 Criminologia Midiática  

 

 

Pode-se aludir que a Criminologia Midiática nada mais é do que um ideal criminal 

criado e fomentado nas mídias, em especial nas televisivas. Nesse viés, a criminologia 

midiática traz consigo elementos que vão na contramão do que parte da Criminologia 

Crítica, do Direito Penal e do Direito Processual Penal entendem como meios de 

aplicação de pena, de crimes, de criminosos e de procedimentos legais. 

Segundo alude Dias, Dias e Mendonça, nas palavras de Zaffaroni, “a comunicação 

produzida pela mídia no que tange a fatos criminosos se configura numa espécie de 

“criminologia midiática”. A “criminologia midiática” atual tem como principal meio 

técnico a televisão para propagar o discurso do neopunitivismo.”39  

 
39 Loc. Cit. 
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No tocante a isso, pode-se dizer que a Criminologia Midiática usa a seu favor para 

ter cada vez mais audiência e aderência do público, o uso de instrumentos que são 

claramente prejudiciais a uma parcela da população e benéficas a outras. Ou seja, a mídia 

fomenta nos cidadãos e nas cidadãs um desejo acentuado de assistir ao espetáculo da 

criminalidade – vez que é exatamente isso que a mídia faz quando sistematicamente 

acompanha e opina sobre um caso criminal com uma nítida visão punitivista. 

E, nesse viés, a espetacularização ocorre em face, majoritariamente, de pessoa que 

já estão à margem da sociedade, tais como pessoas pobres e não brancas. Assim, ao criar 

esse espetáculo criminal, a mídia, ainda, propõe fortes discursos de que o sistema criminal 

brasileiro não pune adequadamente as pessoas que são, claramente, transgressoras das 

normais penais. 

Além de que, alimenta nos cidadãos e nas cidadãs que a punição de tais pessoas é 

necessária para o combate e, consequentemente, a diminuição da criminalidade, do medo, 

da insegurança e da violência social. Porém, a mídia ao fazer das notícias de casos 

criminais com base em tais pressupostos, alimenta nas pessoas que compõem o corpo 

social brasileiro que a justiça criminal não é eficaz, tampouco as leis e as normas penais 

em vigor, logo, alimentando cada vez mais o punitivismo como meio de solução da 

criminalidade. 

Desse modo, entende-se que, hoje em dia, os meios de comunicação, em especial 

os meios de comunicação de massa, como, por exemplo, a televisão, geram nos cidadãos 

e nas cidadãs brasileiras um ator de influência no tocante à formação de opinião dessas 

pessoas sobre diversos casos, especialmente os criminais.  

Com isso, essas pessoas ao estarem, diariamente, consumindo as 

informações/notícias propagadas por esses canais televisionados sobre questões de 

natureza criminal, se sentem no poder/dever de opinarem com convicção sobre tais 

assuntos sem sequer antes ler sobre e raciocinar de modo crítico sobre aquilo que acabou 

de ver, logo, tendo uma clara visão e formação de opinião que foi fomentada, única e 

exclusivamente, com base na alienação. 

No tocante a isso, alude muito bem Dias, Dias e Mendonça que: 

 

Atualmente, os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, 

são, infelizmente, os principais formadores de opinião da coletividade. Com 

base nas (des)informações exploradas fortemente pela mídia, observada aquela 

vis atrativa antes mencionada, a maioria das pessoas se imaginam como 
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legitimadas a abordar questões de ordem penal, processual penal, bem como 

de política criminal.40 

 

Além disso, cumpre listar que os discursos correntes sobre a questão criminal em 

conjunto com o sensacionalismo fomentado pela mídia brasileira, geram um combo de 

produto a ser explorado por esse mercado midiático, tendo em vista que, conforme já foi 

aludido na presente pesquisa, o crime quando reportado pelos noticiários, gera 

entretenimento por conta do espetáculo que é criado e, por conseguinte, gera audiência e 

lucro para tais canais de informação. 

Com isso, é cristalino verificar-se que o crime, o “criminoso” e a política criminal 

adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, vem sendo pauta cada vez mais nos meios 

de comunicação em massa e, por conta disso, gerando um prejuízo incalculável para um 

Estado Democrático de Direito em sua plenitude de garantias e de eficácia a todos e a 

todas. 

Nesse viés, é importante trazer, também, as palavras de Dias, Dias e Mendonça, 

que:  

 

Tendo em vista que o “produto” crime e o sensacionalismo produzem 

entretenimento, fato este que eleva os níveis de audiência, configura-se tal 

prática como altamente rentável, por isso, se encaixando perfeitamente na 

atuação empresarial e lucrativa desenvolvida pela imprensa privada. Dessa 

forma, a mídia acaba configurando parte integrante do exercício de poder do 

sistema penal, pois tem o poder de criar o punitivismo popular (ou como aduz 

recente obra doutrinária o "populismo penal midiático"), vez que impõe uma 

forma de analisar os problemas sociais de uma forma muitas vezes exacerbada. 

Com isso, é responsável por criações legislativas “às pressas” que vão 

totalmente de encontro com as garantias constitucionais.41 

 

Visto isso, é notório que a mídia é um ator que exerce um forte poder de influência 

em face dos cidadãos e das cidadãs brasileiras, tendo em vista que pegam para si o poder 

de discorrer, de opinião e de influenciar as pessoas em relação ao sistema penal como um 

todo, Além do mais, a mídia com base nessa “criminologia midiática” calcadas em suas 

ideias sensacionalistas e punitivas, fomenta um populismo penal prejudicial às pessoas 

que são estigmatizadas por esse ideal. 

Além do mais, essa fomentação da “criminologia midiática” consegue atingir essa 

plenitude e poder de influência por conta do uso sistemático da alienação das pessoas que 

 
40 Loc. Cit. 
41 Loc. Cit. 
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consomem tal produto. Por conta disso, faz-se pertinente elucidar que a alienação ocorre 

por conta de uma parcela desse público não possuir o hábito de leitura e tampouco de 

alimentar o senso crítico em face das informações que vêm. 

Por conta disso, a mídia televisionada consegue assumir esse papel de alienador 

das pessoas, também, por conta de a televisão, muitas das vezes, ser a única fonte de 

informação dessas pessoas, conforme muito bem aludido por Dias, Dias e Mendonça que: 

 

 

Sendo a televisão o único meio de acesso à informação pela parte majoritária 

da população, forma-se o grande perigo, pois esse meio de comunicação em 

massa, traz um conteúdo pronto, não deixando margem às críticas, a evolução 

do pensamento. Não se pode perder de vista que a mídia, através da imagem, 

tem o poder de criação de uma realidade já posta e acabada.42 

 

Outrossim, salienta Pierre Bourdieu que: 

 

Há uma proporção muito importante de pessoas que não lêem [sic] nenhum 

jornal; que estão devotadas de corpo e alma à televisão como fonte única de 

informações. A televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a 

formação das cabeças de uma parcela muito importante da população. Ora, ao 

insistir nas variedades, preenchendo esse tempo raro com o vazio, com nada 

ou quase nada, afastam-se as informações pertinentes que deveria possuir o 

cidadão para exercer seus direitos democráticos.43 

 

Seguindo essa linha de argumentação, pode-se dizer que ao se ter um grande 

público de cidadãos e de cidadãs brasileiras consumindo única e exclusivamente as 

notícias criminais proferidas pela mídia, faz com que nasça um senso comum criminal e, 

que por consequência, pode, sim, afetar as decisões que serão, futuramente, proferidas no 

tocante ao Tribunal do Júri. 

Alude-se tal pensamento em detrimento de, conforme já foi salientado diversas 

vezes ao longo da pesquisa em tela, que o Conselho de Jurados é formado por pessoas 

comuns que compõem o corpo social brasileiro, logo, se a grande maioria das pessoas 

brasileiras formarem as suas opiniões com base, única e exclusivamente, nas informações 

que são disseminadas pela mídia televisiva, tais formações de opiniões estarão eivadas de 

vícios de formação. 

 
42 Loc. cit. 
43 BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. Página 23-24. 
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Ou seja, tais opiniões são construídas com base na espetacularização da 

criminalidade e de seus atores favoritos para tal, haja vista que, conforme já narrado 

acima, a mídia ao noticiar crimes traz consigo elementos de punitivismo social e de 

extremo sensacionalismo sobre as questões que tocam o Direto Penal, Direito Processual 

Penal e o Sistema Criminal Brasileiro. 

Logo, fica um tanto quanto difícil de não presumir que as pessoas que irão compor 

o Conselho de Jurados não estão sendo influenciados por tais meios de comunicação, os 

quais são calcados nessas falácias sensacionalistas e que, claramente, prejudicam a 

plenitude dos princípios constitucionais e que permeiam o Tribunal o Júri, bem como o 

julgamento correto e com base na lei em detrimento das pessoas que estão ocupando o 

local de acusado (a). 

Assim, é extremamente problemático acreditar que o Tribunal do Júri – que está 

inserido em uma sociedade que, infelizmente, tem a mídia, de modo geral, usando da 

criminalidade e da vida de pessoas que são estigmatizadas para ter audiência e, por 

consequência, mais lucro – será pleno e garantidor de todos os seus princípios e suas 

normas. 

Pois, é notório verificar que, a partir do momento em que a mídia assume um papel 

de criar um sensacionalismo e um senso comum de opiniões no tocante ao sistema de 

justiça criminal, as pessoas que irão, futuramente, compor o Conselho de Jurados e 

julgarem a pessoa que está sendo acusada – que deve ser feito com base nas provas que 

estão sendo apresentadas ao longo do processo – já terão uma opinião pré-formada com 

base no que ouviram e viram na mídia televisava, por exemplo. 

Por conta disso, é claro que se encontra uma lesão ao princípio da imparcialidade 

nesses julgamentos, vez que a mídia ao assumir esse papel de noticiar fielmente alguns 

casos criminais e, além de noticiar, valorar essas informações com juízo de valor e com 

o sensacionalismo já citado, carrega consigo o poder de influenciar as pessoas que estão 

vendo isso. 

E, desse modo, é impossível acreditar que quem irá compor o Conselho de 

Sentença não tenha tido sequer um contato com a mídia narrando um caso criminal, 

especial os casos que envolvem a lesão concreta ao bem jurídico vida. Haja vista que 

trazer notícias sobre os crimes de homicídio geram uma enorme repercussão social por 

conta da clara gravidade do ato e, igualmente, não seria diferente no espectro da mídia. 

Além do mais, é importante ter claro que a premissa principal da “criminologia 

midiática” está no escopo finalístico de ter cada vez mais lucro, porque noticiar e criar 
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um espetáculo em detrimento do crime e de possíveis criminosos, gera audiência e lucro, 

virando, claramente, um produto a ser cada vez mais comercializado.  

    Nesse viés, alude Dias, Dias e Mendonça, que: 

 

Partindo da premissa da necessidade de atingir lucro, os meios de comunicação 

realizam um processo de seletividade do que deve ser informado e agregam 

contribuições decisivas sobre a informação de forma transformá-la em algo 

ainda mais atrativo, de forma que, esse processo de seleção se sustenta na busca 

do “sensacional, do espetacular”. Na verdade, muitas vezes, o discurso é de um 

oferecimento de informação, mas que, efetivamente é mera opinião, nada 

técnica, sem qualquer fundamentação e que atende interesses bem claros.44 

 

Diante disso, é imprescindível salientar que além de a mídia trazer essas meras 

opiniões genéricas e que não possuem quaisquer elementos técnicos – e que são 

claramente uma aberração para o funcionamento da justiça criminal – carregam, também, 

um viés de criminalizar alguns perfis de cidadãos, os quais são os que possuem um menor 

poder aquisitivo, menos estudo e, também, que são racializados – elementos esses que 

serão mais analisados no próximo tópico do capítulo. 

  Com isso, além de criar todo um espetáculo sobre a impunidade e “ineficácia” 

da justiça criminal brasileira, construção dessa narrativa acaba atingindo as pessoas 

citadas anteriormente. 

E, por conta disso, pode-se dizer que o sensacionalismo criminal feito pela 

“criminologia midiática” acaba fomentando e perpetuando uma estigmatização desses 

indivíduos e, desse modo, criando no imaginário social que sempre serão essas pessoas 

as principais a delinquir. 

No tocante a isso, cumpre listar o que salientam Dias, Dias e Mendonça que: 

 

Diante disso, cria-se um punitivismo quase impossível de ser desmistificado, 

criando uma ideia totalmente distorcida da realidade criminal principalmente, 

gerando uma vontade de punir a qualquer custo. Observe-se a gravidade disso. 

A manipulação da notícia em busca de audiência cria uma espécie de política 

criminal cujas bases teóricas são bem conhecidas.45 

 

Em face do que foi narrado acima, é cristalino que a fomentação da “criminologia 

midiática” é um instrumento fortemente prejudicial à apuração dos casos criminais, bem 

 
44 DIAS; DIAS,;. MENDONÇA, Op. Cit. Página 391. 
45 DIAS; DIAS,;. MENDONÇA, Op. Cit. Página 391. 
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como ao funcionamento do ordenamento jurídico brasileiro no tocante aos seus 

princípios, suas normas e suas leis. 

E, portanto, pode-se concluir que enquanto houver a perpetuação desse tipo de 

“criminologia midiática”, isso será um elemento prejudicial tanto aos fins da política 

criminal, quanto para as pessoas que possam vir incorrer na transgressão da norma penal. 

Por fim, é, também, prejudicial, especialmente, ao Tribunal do Júri enquanto 

formado por cidadãos e cidadãs comuns e que muitas das vezes não possuem o 

conhecimento técnico do Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional, 

logo, como garantir que os julgamentos nesse contexto serão, de fato, condizentes com 

as garantias legais.  

 

 

2.2 Punitivismo Penal 

 

 

Em relação ao tópico em vista, será analisado um pouco mais sobre como funciona 

o punitivismo penal e como ele é, fortemente, instigado pela mídia brasileira, em especial 

pelos canais de televisão. Para além disso, este tópico é essencial na construção da 

narrativa de que o punitivismo penal quando fomentado pela mídia traz elementos 

maléficos na aplicação do princípio da imparcialidade e, principalmente, do princípio da 

presunção de inocência no cenário de julgamentos que ocorrem no Tribunal do Júri. 

Porque, conforme já salientado algumas vezes ao longo da pesquisa em tela, um 

dos princípios mais importante no cerne do Tribunal do Júri e que estão ali para garantir 

que a pessoa que está ocupando o local de acusada, tenha um julgamento justo e correto 

com base, principalmente, na legalidade das normas e dos princípios vigentes e que 

permeiam o ordenamento jurídico brasileiro, sem sombra de dúvidas, é o da presunção de 

inocência e o da imparcialidade. 

Dito isso, entende-se como punitivismo penal o uso do direito penal de modo 

rigoroso e cruel, a fim de que cause um certo sofrimento nas pessoas que venham a 

transgredir a norma penal, ou seja, o punitivismo penal traz consigo o ideal de que quanto 

mais rigorosa forem as penas, as prisões e o sistema penal como um todo, mais eficaz 

será na diminuição da criminalidade. 
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Além disso, os sentimentos e as ideias que são calcadas no punitivismo penal 

carregam em si o imaginário de causar dor em quem praticou algum crime, haja vista que 

esse entendimento faz com que, teoricamente, essas pessoas sintam o peso da dor que 

causaram ao cometerem um delito e, por consequência, não voltem mais a delinquir ao 

sentirem o peso e a dureza das consequências de seus atos. 

Nesse viés, tece Ruth Stein Silva e Paulo Giovani Moreira da Cunha em seu artigo 

que:  

 

O punitivismo penal pode ser descrito como o uso do direito criminal para 

causar sofrimento exacerbado naqueles que infringem a lei ou as regras sociais. 

Tornou-se simples compreender a influência do punitivismo no cotidiano 

devido, principalmente, ao anseio de penas mais rigorosas a fim de punir o 

infrator. Esse quadro surge ou se agrava em períodos de incertezas e perdas 

sociais, nos quais a criminalidade e a barbárie avançam sobre a sociedade, 

promovendo uma onda de perigosidade e medo que espreita os cidadãos. Esses 

que, motivados pelo sentimento de revanche e ódio, clamam por uma justiça 

que atue com práticas mais rígidas, através de ações mais incisivas da polícia 

e de condenações mais rápidas e inflexíveis, e esperam que o governo 

solucione, de alguma forma, esse sentimento de impunidade que ronda o 

imaginário social.46 

 

Além disso, é importante frisar que a fomentação do punitivismo penal, além de 

estar no sentimento de punição e de vingança em face daquele que cometeu algum crime, 

ocorre por conta de uma sensação de medo – que é gerada pela alta taxa de criminalidade 

e de violência que permeia a realidade das pessoas – e de impunidade da justiça criminal 

em detrimento de quem atua infringindo a norma penal. 

Desse modo, pode-se dizer que o punitivismo penal nasce e é alimentado com 

base nesse discurso de medo, de raiva e de insegurança jurídica, segundo salienta Ruth 

Stein Silva e Paulo Giovani Moreira da Cunha em seu artigo que:  

 

Ou seja, o punitivismo penal deriva de uma vontade da sociedade, motivada 

pela insegurança e pelo medo, de que os criminosos sofram punições 

extremamente severas, com um ideal de que essa punição exagerada servirá de 

exemplo para que tais crimes não sejam mais cometidos. E, por essa pessoa ter 

violado as normas sociais e/ou formais e ter afetado negativamente outros 

indivíduos, ele mereça uma punição para que ele nunca mais aja de 

determinada maneira.47 

 
46 SILVA, Ruth Stein. CUNHA, Paulo Giovani Moreira. A quem atinge o punitivismo penal?. Página 

08. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/peteconomia/article/download/31724/21182/92712. Acesso 

em: 15 fev. 2021. 
47Loc. cit. Página 08. 
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No tocante a isso, faz-se pertinente aludir que o punitivismo penal é fomentado 

fortemente pelos meios de comunicação, em especial pela mídia televisionada, uma vez 

que, conforme narrado no tópico acima, tais meios de comunicação se utilizam da 

“criminologia midiática” tanto para gerar audiência e lucro, quanto para alimentar o 

sentimento de punição, de medo e de raiva em face daqueles que cometem crimes e de 

insegurança jurídica. 

Isto é, a mídia usando desse sensacionalismo em relação ao Direito Penal, ao 

Direito Processual Penal e ao Sistema de Justiça Criminal como um todo, acaba 

aumentando cada vez mais o ideal de punitivismo penal como se fosse algo verdadeiro e 

bom para a sociedade, quando na verdade é o oposto. 

Além disso, pode-se aludir que popularmente o punitivismo penal possui, 

atualmente, uma expressão que se popularizou e que muitos cidadãos e cidadãs acreditam 

ser o correto e o justo, sendo-a: “bandido bom é bandido morto”. Nesse viés, tal expressão 

está profundamente influenciada pelas ideias do punitivismo como instrumento de 

solução da criminalidade, bem como pela “criminologia midiática”. 

Nesse prisma, delineia a Ruth Stein Silva e o Paulo Giovani Moreira da Cunha em 

seu artigo que:  

 

[...] a expressão máxima do punitivismo em nosso país é vista nas frases 

“Bandido BOM é bandido MORTO” e “Direitos humanos para humanos 

direitos”, usadas como um slogan por partidos políticos e pessoas que se 

colocam como defensores da justiça e zeladores da paz, da moral e da ordem 

social.48 

 

Além do mais, essa lógica de “bandido bom é bandido morto” é extremamente 

cruel com qualquer pessoa que venha a delinquir ou que estejam sendo acusada de ter 

cometido algum crime, e, também, vai na contramão ao que dispõem as normas legais 

vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Pois, é fundamental deixar claro que essa máxima de que “bandido bom é bandido 

morto” se aplica a qualquer pessoa que tenha sido acusada de ter cometido um crime e 

muitas das vezes as pessoas que proferiram isso não se importam se a pessoa já tenha sido 

julgada e condenada nos termos da lei. 

 
48 Loc. cit. Página 08. 
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Ou seja, muitas das vezes em que essa máxima é usada, principalmente, no cenário 

das redes sociais e nos comentários de notícias que tratam sobre crimes em geral e com o 

nome de alguém cuja autoria seja, possivelmente, dela, as pessoas já começam a proferir 

tal pensamento, o que chega a ser extremamente absurdo em um Estado Democrático de 

Direito e que veda a pena de morte, a exemplo.  

Nesse viés, além de ter a fomentação desse ideal de que “bandido bom é bandido 

morto” nas redes sociais e na sociedade em geral, muitas dessas pessoas que se julgam 

entendedoras do Direito Penal, do Direito Processual Penal e do Sistema de Justiça 

Criminal Brasileiro, tecem críticas veementes as leis, pois, segundo elas, não possuem 

eficácia na diminuição da “criminalidade” e, por isso, pedem novas leis ou penas mais 

severas, por exemplo. 

Visto isso, pode-se dizer que esses pensamentos são, sem sombra de dúvidas, 

instigados pela alienação que os meios de comunicação, em especial os meios de 

comunicação em massa, ocasionam na formação de opinião das pessoas que consomem 

tais veículos informativos, conforme já foi narrado no tópico acima. 

Destarte, cumpre tecer que o punitivismo penal além de fomentar todas essas 

barbaridades “jurídicas”, também, cria no imaginário social que as pessoas que são 

acusadas e sentenciadas como condenas pela prática de um crime, não merecem um 

tratamento digno dentro de um estabelecimento prisional. 

Ou seja, para essas pessoas que acreditam nas ideias absurdas do punitivismo 

penal e da “criminologia midiática”, o correto é que não haja leis que garantam quaisquer 

tipos de dignidade humana ou de tratamento com “luxo” dentro da prisão. Tendo em vista 

que se a pessoa cometeu um crime, ela deve sofrer duramente no estabelecimento 

prisional, a fim de que sintam o efeito de seus atos e, principalmente, pelo de elas não 

serem merecedoras de garantias sociais. 

Nesse diapasão, alude a Ruth Stein Silva e o Paulo Giovani Moreira da Cunha em 

seu artigo que:  

 

Dentro dessa lógica, observamos também, principalmente nas redes sociais, 

críticas às leis que garantem a dignidade de tratamento para pessoas em regime 

de reclusão, partindo do princípio de que, como essas pessoas perturbaram e 

perverteram o Estado de Direito, elas não seriam merecedoras de garantias 

sociais.49 

 
49 Loc. cit. Página 08. 
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Diante do que foi narrado, anteriormente, é muito nítido verificar que o 

punitivismo social age com o intuito de penalizar as pessoas que deliquem, é um 

sentimento de punição e de dor para quem infringe as normas penais, tendo em vista que 

para tais pessoas seguir essa lógica é a mais correta e a mais eficaz no controle e na 

diminuição da criminalidade. 

Contudo, é importante frisar que a lógica fomentada, infelizmente, pelo 

punitivismo penal - em junção com a “criminologia midiática” - como uma solução para 

todos os problemas e malefícios criminais, não é a correta e a mais certa a ser disseminada, 

pois os problemas que permeiam a alta incidência de criminalidade está para além desse 

prima, sendo um problema cuja raízes estão na desigualdade social, na de gênero e na de 

raça, por exemplo. 

Desse modo, pode-se dizer que quando se tem uma sociedade calcada nessas 

ideias e que há a existência de um Tribunal que pode ser formado por cidadãos comuns 

sem o conhecimento técnico das normas que abrangem o sistema criminal como um todo 

e que são, diariamente, instigadas e influenciadas a terem tais pensamentos, que o 

julgamento que venha a ocorrer nesse cenário possa não ser justo e correto. 

Haja vista que, segundo já foi salientado no tópico acima, a mídia e a sua 

“criminologia midiática” assumem um papel de extrema relevância na sociedade 

brasileira e, por conta disso, faz com que muitas pessoas que consomem tais conteúdos 

formem as suas opiniões e as convicções com base, única e exclusivamente, no que viu 

na notícia ou na reportagem, a exemplo. 

Logo, acabam sendo influenciadas a formarem uma opinião com base no que a 

mídia acredita ser o correto, o justo e o coerente, quando o ideal seria que as pessoas que 

consomem tais narrativas fizessem uma análise crítica e com base nas questões técnicas 

do Direito Penal, Direito Processual Penal e do Sistema de Justiça Criminal como um 

todo, por exemplo. 

Com o escopo de, em face disso, não seguirem, também, fomentando e 

perpetuando as ideias que são calcadas na “criminologia midiática” e no punitivismo 

penal, uma vez que já foi demonstrada que tais ideias são prejudiciais tanto à sociedade e 

às pessoas que a compõem, quanto para a aplicabilidade correta das legislações e normas 

em vigor. 
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Por fim, no próximo capítulo e tópicos que serão apresentados a seguir, vale aludir 

que a Autora da presente pesquisa irá buscar demonstrar com base em dois casos 

concretos que ocorrem no cerne do Tribunal do Júri e que tiveram uma forte atuação da 

mídia tecendo opiniões e narrativas sobre o ocorrido e, desta forma, como esse papel 

central da mídia pode ter, sim, influenciado na formação final dos julgamentos.  
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3 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NOS JULGAMENTOS: CASOS CONCRETOS 

 

 

Em detrimento do que foi exposto nos capítulos acima, a presente pesquisa tem 

como escopo primordial contextualizar o que é o instituto constitucional do Tribunal do 

Júri e como ele pode obter reflexos em seus julgamentos por conta da influência 

sistemática da mídia no panorama sociocultural brasileiro, na atualidade.  

Para conseguir demonstrar que, possivelmente, o Tribunal do Júri, mais 

especificadamente o seu Conselho de Sentença, sofre uma certa influência de aspectos 

atinentes à valoração e, consequentemente, na formação de seu voto, tem-se a necessidade 

de trazer à pesquisa a análise de casos concretos que ocorreram na seara brasileira e que 

foram pautados e julgados tanto pela mídia, quanto pelo Tribunal do Júri.  

Isto é, conforme foi elencado e visto no decorrer da pesquisa em tela, o sistema 

jurídico-criminal brasileiro possui os seus princípios e os seus institutos próprios para o 

seu funcionamento adequado e, uma vez visto isso, é imprescindível que quando se tem 

casos específicos e reais, cabe aos órgãos seguirem tais princípios e normas corretamente 

com a finalidade de não lesionar o direito e, igualmente, a vida da pessoa que está sendo 

julgada/acusada, por exemplo. 

Posto isso, para fins de corroborar que apesar de o sistema jurídico-criminal 

brasileiro ter fortes normas, princípios e institutos que garantem, teoricamente, que uma 

Ação Penal movida contra alguma pessoa e que seja de competência do Tribunal do Júri 

será justa e feita com base na lei, tem-se como elemento “impeditivo” dessa plenitude de 

aplicação da norma jurídica a influência do sistema midiático. 

E, para fins de validação de tais argumentos e elucidações feitas ao longo da 

pesquisa em bojo, tem-se como análise dois casos concretos que ocorrem no Brasil e que 

foram de competência de julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que nada mais 

coerente e correto para validar os argumentos de que, sim, a mídia influência nos casos 

que são analisados e julgados pelo Tribunal do Júri, trazer à luz da pesquisa em vista dois 

grandes casos que foram, fortemente, noticiados pela mídia. 

     No tocante a isso, pode-se aludir que a escolha desses dois casos foi, sem 

sombra de dúvida, o fato de terem tido um forte acompanhamento da mídia ao longo do 

julgamento e que geraram fortes comoções nos cidadãos e nas cidadãs brasileiras. Além 

disso, a escolha de casos antagônicos foi fundamental para construir a narrativa de que a 



43 

 

mídia pode, na maioria dos casos, usar do seu potencial sensacionalismo criminal tanto 

para condenar, quanto para absolver alguém que está sendo julgada. 

Ou seja, foram escolhidos como exemplos para uma análise mais aprofundada os 

casos julgados pelo Tribunal do Júri que envolvem duas mulheres, sendo-as Ângela Diniz 

e Suzane Von Richthofen e, nesses casos, de um lado tem-se uma pessoa que foi vítima 

do crime de feminicídio – na época do fato ainda não era alcunhado esse termo e 

tampouco existente essa qualificadora -, a Ângela   Diniz, e de outro tem-se uma acusada 

do crime de homicídio praticado contra seus genitores, Suzane Von Richthofen. 

Desse modo, a escolha de casos antagônicos é para conseguir demonstrar que a 

mídia pode assumir um papel fundamental na formação e na convicção dos jurados, desde 

que ela tome como verdade absoluta e imutável que a pessoa é, verdadeiramente, acusada 

ou não da prática delituosa prevista no rol de competência do Tribunal do Júri. 

Assim, será visto no capítulo em bojo como ocorreu cada crime e como a mídia 

agiu em cada situação, tendo essa leitura o escopo de tentar ao máximo deixar o mais 

claro possível que a mídia além de ser o quarto poder do corpo social, outrossim, também, 

é um grande veículo de influência e de formação de opinião em face dos cidadãos e das 

cidadãs brasileiras. 

 

 

3.1 ÂNGELA DINIZ 

 

 

O tópico em vista irá narrar como incorreu o crime de homicídio contra a socialite 

Ângela Maria Fernandes Diniz e como foi o desdobramento ao longo de seu caso perante 

o Tribunal do Júri e, em face disso, como a mídia se comportou para fins de indireta ou 

diretamente, influenciar na decisão final contra o acusado Raul Fernando do Amaral 

Street, mais conhecido como Doca Street, em seu primeiro julgamento em meados da 

década de setenta do século passado. 

No tocante a isso, cumpre listar que o acusado por assassinar a Ângela Diniz, o 

Doca Street, teve dois julgamentos no âmbito do Tribunal Júri, o que, também, causou 

certa controvérsia na época e que será mais aprofundado, futuramente, dito isso, a 

presenta pesquisa tem como foco principal analisar o primeiro julgamento desse caso, 

uma vez que ele é claramente eivado de vícios e de questionamentos por parte da 

sociedade vigente à época. 
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Em detrimento do caso listado acima, faz-se importante delinear, a priori, que a 

Ângela Diniz era uma mulher à frente de seu tempo em termos de não seguir os padrões 

de gênero50 impostos às mulheres pelo corpo social e, além disso, ela era extremamente 

conhecida pela sociedade mineira por tais atitudes e, igualmente, por ser uma mulher 

detentora de grande beleza e exuberância, conforme corroboram tais elucidações o trecho 

do transcrito a seguir: 

 

Ângela Diniz era figura conhecida na sociedade mineira, famosa por sua beleza 

e por seu comportamento pouco conservador para a época. Sua vida era sempre 

comentada nas colunas dos jornais de Belo Horizonte, seu nome associado ora 

a grandes eventos, ora a grandes escândalos. Ângela casou-se muito jovem e 

separou-se do marido alguns anos depois, quando passou a ser retratada pela 

imprensa da época como uma mulher que “vivia entre festas, drogas e 

amantes”. Em dezembro de 1976, foi morta por ciúme, pelo novo amante com 

quem vivia em Búzios há três meses, Raul Fernandes do Amaral, o Doca 

Street.51 

 

 Em detrimento do que foi exposto acima, é, extremamente, notório e importante 

frisar que  a vida de Ângela Diniz pelo fato de ser, fortemente, marcada por grandes 

escândalos envolvendo o seu nome, a sua vida pessoal e os seus comportamentos 

“indevidos”, gerou, por consequência, em uma sociedade calcada no patriarcalismo e no 

machismo enquanto instrumento de dominação feminina, na época de seu julgamento 

como vítima de feminicídio, pauta para, possivelmente, justificar o porquê de seu 

companheiro, Doca Street, ter assassinado ela. 

Isto é, quando Ângela Diniz foi brutalmente assassinada em 30 de dezembro 

1.976, na Praia dos Ossos em Búzios – Rio de Janeiro, atualmente, pode-se dizer que não 

há dúvidas de que o crime foi um crime de ódio contra a mulher e que foi ocasionado por 

 
50 O conceito de gênero, como categoria sociológica consiste na maneira em que as diferenças entre homens 

e mulheres são inseridas nas mais diversas sociedades ao longo do processo histórico evolutivo, não estando 

relacionado às assimetrias biológicas existentes entre macho e fêmea, qualificadas por sexo, mas sim ao 

universo onde as inter-relações socioculturais são determinadas por fatores como leis, regras, simbologia e 

patriarcalismo. O ser masculino, desde os primórdios, exerceu sua suposta superioridade e dominação sobre 

o sexo dito frágil, criando assim uma sociedade de face patriarcal e machista, onde as mulheres foram 

moldadas para assumir o papel fundamental de mães, reprodutoras, zelosas do lar, subordinadas à ideologia 

formulada por “eles”.   MATOS, Marlise; CORTÊS, Iáris Ramalho. Breve história da trajetória da luta 

das mulheres no Brasil. Mód. I. A evolução da condição das mulheres na sociedade. In: Mais mulheres 

no poder: contribuição à formação política das mulheres. Brasília-DF: Presidência da República, Secretaria 

de Políticas para as Mulheres, 2010. Página 46. Disponível em: http://www.fjmangabeira.org.br/wp-

content/uploads/2018/06/Mais-Mulheres-No-Poder-Contribui%C3%A7%C3%A3o-%C3%80-

Forma%C3%A7%C3%A3o-Pol%C3%ADtica-das-Mulheres.pdf.Acesso em: 03 de jan. 2021. 
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vícios e padrões de comportamentos embasados em uma cultura de submissão e de 

inferioridade da figura feminina – sendo isso o uso indiscriminado do machismo enquanto 

instrumento de aniquilação da mulher e de sua existência. 

Pois, como é sabido, hoje em dia, os crimes de homicídio que ocorrem em 

desfavor a vida de uma mulher em um âmbito familiar ou em uma relação amorosa que 

envolvam questões de gênero, por exemplo, são considerados como crime de gênero ou 

o crime de feminicídio, logo, é cristalino verificar que a Ângela Diniz foi em 1.976, foi 

uma vítima do feminicidío e não há justificativas plausíveis para tal ato. 

E, por conta disso, pode ser claro para as pessoas que vêm e analisam esse caso 

da Ângela, nesse contexto social, cultural e político vigente, porém, cumpre listar que à 

época, esse entendimento não era tão claro e tão nítido para a sociedade que acompanha 

religiosamente o caso e, igualmente, a mídia que narrava este crime bárbaro. Nesse viés, 

salienta Cecília Lana que: 

 

O caso Ângela Diniz é revelador do contexto normativo e dos papéis de gênero 

vigentes na sociedade entre os anos de 1976 e 1981. Os rumos que tomaram 

tanto o julgamento como a cobertura midiática não podem ser compreendidos 

dissociados das referências culturais e morais que então governavam as 

relações sociais. Caso Ângela Diniz fosse assassinada hoje, provavelmente não 

se falaria em defesa da honra (a lei, inclusive, já caducou); tampouco não se 

condenaria publicamente a liberdade da mulher na escolha de seus parceiros.52 

 

Em detrimento disso, faz-se extremamente importante aludir que ao longo do 

julgamento de Doca Street, especialmente no seu primeiro julgamento, a vida e os 

comportamentos que a vítima levava ao longo de sua vida, foram de modo indiscriminado 

usado para justificar o motivo pelo qual levou o seu companheiro a matá-la, como se tal 

crime, tal atitude fosse passível de justificação com base na vida da vítima. 

 Diante disso, em muitos momentos ao longo do primeiro julgamento do assassino 

confesso, Doca Street, o seu advogado, Evandro Lins e Silva, usou como retórica para 

defender o seu cliente a vida, a personalidade, a beleza e o comportamento que a vítima 

Ângela Diniz levava ao longo de sua vida que foi interrompida, unicamente, por razões 

de gênero.  
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Para isso, trazia o defensor de Doca Street que, o fato de ela ser uma mulher que 

não seguia os padrões de gênero imposto por essa sociedade machista e opressora de 

mulheres, fosse o suficiente para justificar o porquê de o seu companheiro matá-la e, com 

isso, conseguir com tal linha de defesa o tão almejado convencimento dos jurados para 

absolvê-lo. 

Assim, é importante deixar claro que a partir do momento em que o caso de 

Ângela Diniz foi divulgado pela impressa da época, a mídia assumiu um forte elemento 

de formação de opinião sobre, principalmente, o carácter da vítima – que era visto 

negativamente em muitos momentos - e como isso poderia, sim, ser um elemento de 

justificativa para o Doca Street ter matado ela. No tocante a isso, é salientado, também, 

por Cecília Lana que:  

 

Ao tomarmos os textos dos veículos como enunciados, estamos entendendo 

que esses são portadores de instruções de leitura, de sugestões de 

posicionamento. De forma sintética, podemos dizer que as falas dos jornais 

traçam dois perfis para Ângela. Ora sua caracterização é feita de forma crítica, 

ora de forma elogiosa. Ângela é retratada ora como mulher autêntica e 

corajosa, à frente de seu tempo, modelo a ser seguido, ora como mulher 

devassa, promíscua, irresponsável, anti-modelo [sic].53 

 

Nesse viés, faz-se pertinente elucidar que a mídia no presente caso de Ângela 

Diniz versus Doca Street, ao agir de modo constante no acompanhamento do julgamento, 

sempre se utilizava de elementos que permeavam a personalidade e a vida da vítima, além 

de que, sempre buscavam se referir a ela como uma Pantera. Ou seja, pode-se entender 

que em muitas manchetes chamativas, o uso do termo pantera assumiu um papel 

pejorativo e, por isso, criando nos leitores e espectadores um juízo de valor em relação a 

isso. 

No tocante a isso, deve-se elucidar que o adjetivo pantera carregara consigo o 

seguinte Imaginário social: a Pantera ao ser um animal que no mundo assumi um papel 

de ameaça e de perigo aos homens é natural ser caçada, a fim de não colocar em risco a 

vida dos homens que caçam. Logo, a Ângela Diniz ao ser uma mulher bonita, sedutora e 

que agia de modo totalmente contrário aos valores morais da sociedade em vigor, era, 

 
53 LANA, Cecília. LUGAR DE FALA, ENQUADRAMENTO E VALORES NO CASO ANGÊLA 

DINIZ. Página 06-07. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/35449. Acesso 
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visivelmente, vista e retratada como uma ameaça a estrutura machista e misógina que 

vigorava – e ainda vigora nos dias atuais.  

Assim, ao se ter a mídia retratando-a como essa figura de Pantera, de ameaça aos 

valores morais da sociedade vigente, bem como uma ameaça iminente aos homens, seria 

uma possível justificativa do porquê o Doca Street, o então companheiro que se dizia 

perdidamente apaixonada por ela, ter lhe assassinado. 

Nesse liame, alude a Autora Cecília Lana que: 

 

O título da reportagem de capa da Revista Manchete de 15-01-77 é “Ângela 

Diniz: a morte da Pantera”. O adjetivo “pantera” apareceu de maneira 

recorrente na mídia para se referir a Ângela. Uma das fotografias da 

reportagem mostra Ângela Diniz imponente, olhando fixamente para a câmera, 

como que desafiando os leitores. Ela veste um “tubinho” preto decotado até a 

região do umbigo que evidencia sua cintura fina e seu talhe esbelto; sua postura 

destemida lhe confere o ar felino. Parece de fato uma pantera negra. Em 2003, 

quando o programa da Rede Globo, Linha Direta, exibiu um episódio que 

reconstituía o assassinato de Ângela, a feminista Mirian Chrystus, convidada 

que prestou depoimentos naquela edição, lançou a seguinte provocação: “O 

que é uma pantera? É um animal para ser caçado”. Popularmente, são 

chamados de pantera felinos como o leão, o tigre e o leopardo. São animais 

selvagens, carnívoros, ameaçadores, que oferecem perigo ao homem, assim 

como Ângela, que por vezes apareceu nos jornais como uma ameaça para a 

sociedade. Se levarmos em conta o fato de que Doca era um caçador de leões 

na África, a alcunha “Pantera” adquire um significado pejorativo ainda mais 

explícito. A reportagem de capa da revista Veja de 11-11-1981 sobre o segundo 

julgamento e a condenação de Doca intitula-se “O dia da caça chegou”, numa 

alusão ao provérbio que diz que “um dia é da caça, outro é do caçador”. Dessa 

forma, a revista coloca Ângela e Doca nos papéis de, respectivamente, caça e 

caçador. Ora, a caça é ameaçadora, logo, deve ser perseguida, abatida.54 

 

Além disso, deve-se atentar que com a construção da mídia e do corpo social que 

vigorava, a Ângela Diniz que é uma vítima do crime de feminicídio cometido pelo Doca 

Street, passou a ocupar o lugar de culpada pelo seu fim. Ou seja, a partir do momento em 

que a sua vida e as suas atitudes consideradas imorais foram colocadas em pauta, ela não 

poderia jamais ocupar o local de vítima – o que chega a ser absurdo pensar que tais 

pensamentos são perpetuados até o presente momento. 

Sendo assim, com base na construção dessa narrativa extremamente machista e 

misógina que as pessoas narravam em relação ao caso na época, a Ângela Diniz começou 

a ser vista como a culpada pela sua morte, como se o fato de ela ter levado uma vida que 
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ia na contramão dos papéis de gênero, fosse, de fato, o caminho percorrido por ela para a 

sua sentença de morte.  

Além de que, à época, o discurso de “legitima defesa da honra” era fortemente 

usado para defender os homens que praticavam o crime de homicídio contra as suas 

esposas ou companheiras e, com isso, muitas das vezes conseguiam legitimar a atitude 

absurda de matar a sua companheira por conta de, possivelmente, ela ter lesionado o seu 

bem jurídico honra. 

Por outro lado, a mídia foi fundamental para reverter a situação do confesso 

assassino de Ângela Diniz, uma vez que auxiliou na criação de que ele assumiu um papel 

de vítima em face das ameaças que a existência da Pantera Ângela Diniz gerava a ele, 

além disso, o uso sistemático da narrativa de que ele agiu em legitima defesa de sua honra, 

também, foi um elemento influenciador na opinião do público que assistia o 

desdobramento do caso e do julgamento. 

Segundo bem salientado no artigo de Cecília Lana que: 

 

Outro lugar comum na cobertura midiática do crime foi a colocação de 

Doca Street no lugar de vítima. Nos trechos que se seguem, podemos 

perceber como ele é retratado como um homem que teve a vida 

arruinada por Ângela Diniz: Doca era um homem feliz, afável, 

simpático, queridíssimo na sociedade paulistana e estimado por gente 

humilde. Tinha um filho lindo, excelente situação financeira, residia no 

Morumbi, era bem casado. Ângela lhe virou a cabeça”; “O que 

aconteceu com meu irmão foi uma trágica fatalidade. Simplesmente 

uma paixão desenfreada o alcançou em cheio e ele se descontrolou 

fatalmente [...] Meu irmão teve uma paixão negra (Luís Carlos Street 

In. MANCHETE, 1977, p.12). Além de ter sido retratada como 

responsável pela infelicidade de Doca, Ângela aparece freqüentemente 

[sic] como uma “destruidora de lares”, mulher que arruína a vida e a 

família dos homens que seduz. É como se tudo aquilo que tocasse nela 

se contaminasse: Ibrahim Sued, cronista social, homem de negócios, 

seria o próximo [...] Seguia Ângela por todos os lados, separou-se da 

família, até ser trocado por outro jornalista, numa época em que Ângela 

já se envolvia em novos problemas policiais, desta vez ligados a 

entorpecente. [...] Como todos os outros homens de Ângela, também 

abandonou a família, desnorteado por sua beleza e sedução.55 

 

Conforme visto no trecho transcrito acima, no contexto da sociedade e do Tribunal 

do Júri, o Doca Street saiu do lugar de acusado e passou a ocupar o local de vítima, haja 
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vista que apesar de ele ter de fato matado e confessado que praticou esse crime, ele o fez 

por motivos plenamente justificáveis e coerentes – conforme já listado acima.  

Além disso, segundo a narrativa construída e noticiada à época, quem teve a sua 

vida destruída não havia sido a Ângela Diniz que estava morta e havia deixado dois filhos 

pequenos, mas, sim, ele que acabou tendo a sua vida arruinada desde o momento em que 

caiu nas garras da “Pantera”. 

Ou seja, criou-se uma falsa ilusão e um falso discurso de que a Ângela foi a 

culpada pela sua morte em todos os sentidos e, principalmente, que ela foi a culpada por 

ter destruído a família que o Doca Street tinha antes e, igualmente, a sua carreira bem-

sucedida.  

Com isso, Doca Street no auge do seu primeiro julgamento e com toda essa 

narrativa que foi construída dele como um homem bom e que havia tido a sua vida 

arruinada por Ângela, teve como julgamento final pelo Conselho de Jurados do Tribunal 

do Júri, o acolhimento da tese de que ele agiu com excesso culposo no estado de legítima 

defesa de sua honra e, por conta disso, teve tão somente uma pena de detenção de dois 

anos e, também, lhe concedendo o direito ao sursis. 

Diante desse resultado do primeiro julgamento, pode-se dizer que mesmo o Doca 

Street ter confessado que havia matado a Ângela Diniz, ele foi “absolvido” pelo crime de 

homicídio e, com isso, é claro e notório que a construção da narrativa que a mídia 

desempenhou no caso colocando-o nesse papel de homem íntegro, apaixonado e bom e 

de Ângela como uma pantera e uma mulher amoral, sem sombra de dúvidas, influenciou 

na formação da convicção dos jurados que compunham aquele julgado. 

Ainda no tocante a isso, é importante frisar que esse julgamento de Doca Street 

acabou sendo, seguidamente, anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro e, por conta disso, ele acabou sendo colocado em um novo julgamento, no qual, 

finalmente, o caso assumiu na mídia e na sociedade de 1.981, uma nova narrativa por 

conta de ter tido, também, uma grande pressão social, em especial pelas mulheres 

feministas que não concordavam com a tese de legítima defesa da honra e muito menos 

de que ele seria uma vítima de uma mulher que estaria morta por conta dele. 

Desse modo, é claro perceber que nesse segundo julgamento em 1.981, o 

Conselho de Jurados estava munido de novas visões e de percepções que estavam sendo 

narradas pela mídia de outro ângulo, sendo-o por meio de uma visão politizada e com um 

viés de direitos das mulheres em face do ocorrido. E, por conta desse novo prisma que 
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estava sendo fomentado e divulgado pela mídia, Doca Street foi nesse segundo 

julgamento condenado pelo crime de homicídio cometido contra a Ângela Diniz. 

Nesse mesmo viés, alude a Autora Cecília Lana que nos dois julgamentos de Doca 

Street – 1.976 e 1.981 - houve dois discursos totalmente opostos e que em determinado 

momento favoreciam e prejudicavam um dos dois lados, veja:      

 

Assim, de maneira geral, pode-se dizer que dois discursos foram construídos 

na cobertura de diferentes veículos (e, às vezes, de um mesmo): um 

relacionado ao machismo e outro relacionado ao feminismo. Isso significa que 

as falas veiculadas pela mídia a respeito do caso Ângela Diniz só fazem sentido 

quando vistas sob a ótica do machismo ou do feminismo; são estes os seus 

lugares de fala; são estes os ângulos propostos estruturalmente pelas 

enunciações para “ver” o caso Ângela Diniz. Afinal, como destaca Braga. [...] 

Ao tecer suas narrativas, a mídia realiza cortes e seleções, posiciona desta ou 

daquela maneira os dados do mundo, aciona diversos “quadros de sentido”. A 

análise da enunciação dos diferentes veículos mostra que eles utilizaram 

enquadramentos diferentes para dar sentido ao caso Ângela Diniz. As matérias 

sobre o assassinato veiculadas assim que o crime ocorreu, isto é, em janeiro de 

1977, acionaram um enquadramento que privilegiou a recuperação do passado 

de Ângela Diniz e dos escândalos em que ela esteve envolvida. Era um 

enquadramento que, de modo geral, convocava os leitores a “ver” Ângela 

como uma transgressora de valores, pois priorizava seu comportamento 

desviante em detrimento do ato criminoso de Doca. Nesse quadro de sentido, 

acionado de um lugar de fala machista, a honra masculina surge como valor 

máximo a ser preservado. Já num segundo momento, em novembro de 1981, 

época do julgamento que resultou na condenação de Doca, a mídia acionou 

outro quadro de sentido. Desta vez, o enquadramento privilegiou o ativismo 

dos movimentos feministas, que teria influenciado a decisão do júri. Foi um 

enquadramento favorável a Ângela, mais combativo, focado menos em 

aspectos morais e mais em aspectos políticos. Predominou o tom de indignação 

para com a violência contra a mulher. Nesse segundo enquadramento, não é 

mais a honra, e sim a vida que emerge como valor a ser preservado. Direito à 

vida e às escolhas.56 

 

Diante disso, deve-se entender que a mídia é um elemento muito forte na 

construção de narrativas e de opiniões que os cidadãos e as cidadãs acabam formando, 

inclusive qual será voto no julgamento pelos jurados no Conselho de Jurados do Tribunal 

do Júri, pois, conforme foi demonstrado acima, a mídia pode assumir tanto um papel de 

induzir a condenação do acusado, quanto para ter a tão almejada absolvição. 

Nesse viés, é muito claro que a mídia se utiliza da sua “criminologia midiática” e 

da criação de espetáculo com um enredo próprio e que pode, muitas das vezes, não ser 

benéfica para quem ocupa o local de vítima ou o local de acusado, uma vez que ao assumir 
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essa construção narrativa ela tem como escopo influenciar, sim, as pessoas que estão 

assistindo e acompanhando o caso. 

Por fim, pode-se finalizar o tópico em vista com o que foi muito bem aludido pela 

Cecília Lana, que: 

 

Finalmente, ressaltamos que a escolha dos quadros de sentido pela mídia não 

é arbitrária: a instância midiática constitui-se em diálogo com a sociedade e 

sua voz é a voz social. Os enquadramentos refletem um conjunto de valores 

dominantes em determinado momento numa dada sociedade; apontam para 

maneiras socialmente partilhadas de classificar os acontecimentos. A mudança 

de enquadramento (de desfavorável para favorável à mulher) não partiu 

somente da mídia, mas das ações práticas dos indivíduos no terreno do 

cotidiano, da mobilização de mulheres que foram às ruas e mostraram sua 

indignação.57 

 

 

3.2 SUZANE VON RICHTHOFEN 

 

 

Em 31.10.2002, incorreu o crime de duplo homicídio na cidade de São Paulo, mais 

especificadamente na casa da nobre família Richthofen, local onde foram encontrados 

mortos a Sra. Marisa e o Sr. Manfred Von Richthofen. Dito isso, a princípio, não se sabia 

que o caso era de homicídio e que havia sido comandado por sua filha, Suzane Von 

Richthofen, mas, sim, de um possível latrocínio – roubo seguido de morte. 

No tocante a isso, o caso da família Richthofen logo de início chocou toda a 

sociedade brasileira, tendo inclusive tido grande cobertura sobre os acontecimentos por 

parte da mídia, a qual foi responsável por acompanhar sistematicamente e divulgar o 

ocorrido desde o início até o presente momento, fase em que os envolvidos no crime estão 

cumprindo as penas impostas58. 
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Em face disso, cumpre listar que a principal pessoa envolvida no homicídio da 

Sra. Marisa e o Sr. Manfred Von Richthofen, havia sido a sua filha Suzana Von 

Richthofen, a qual por sua atitude considera imoral e penalmente punível, deixou todos e 

todas perplexos e cada vez mais com sede de acompanhar de perto o porquê de ela ter 

feito isso. 

 E, diante disso, é importante listar que a Suzane não agiu sozinha no caso, mas, 

sim, teve o auxílio de mais dois homens, sendo-os: Daniel Cravinhos de 21 anos e então 

namorado de Suzane e o Cristian Cravinhos, irmão de Daniel, os quais ficaram 

conhecidos após o crime como Irmãos Cravinhos. Com isso, o fato criminoso havia sido 

fomentado e planejado por eles, em especial por Suzane e por Daniel, em face de os pais 

dela não apoiarem e nem sequer permitirem a relação dos dois59. 

Por conta disso, arquitetaram o crime de forma fria e com a finalidade de se verem 

livres das pessoas que claramente não apoiavam e não permitiam que a relação deles 

ocorressem e, também, com o escopo de que a Suzane herdasse parte do patrimônio dos 

genitores. Assim, na madrugada de 31 de outubro de 2.002 e 01 de novembro de 2.002, 

eles conseguirem efetuar o planejado, que era matar a Sra. Marisa e o Sr. Manfred Von 

Richthofen, veja como incorreu o duplo homicídio: 

 

Na madrugada entre os dias 31 de outubro de 2002 e 01 de novembro de 2002, 

Suzane – após se certificar que o irmão Andreas estava numa lan house – abriu 

a porta de casa para que o namorado e o cunhado pudessem entrar. Manfred e 

Marísia dormiam no mesmo quarto, localizado no primeiro andar da 

residência. Já dentro do quarto, Daniel se posicionou ao lado da cama onde 

Manfred dormia e Cristian, ao lado de onde Marísia dormia e, com a ajuda de 

 
59 “Suzane Von Richthofen era uma jovem de 19 anos de idade, pertencente à classe média alta paulistana, 

filha de Manfred, engenheiro, e, de Marísia, psiquiatra. Além de Suzane, Manfred e Marísia eram pais de 

Andreas, de 15 anos de idade. Os pais se faziam presentes no cotidiano da filha e, atentos à influência que 

o namorado dela, Daniel Cravinhos, de 21 anos de idade, exercia, proibiram o namoro, por acreditarem que 

Daniel não pertencia à mesma classe social deles e que ele fornecia drogas à Suzane. No início do 

relacionamento, os pais de Suzane não se opuseram, mas, ao perceberem que a filha estava gastando 

excessivamente com o namorado, e ele não trabalhava nem estudava, preocuparam-se. Suzane, à época, 

cursava o primeiro ano do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica, possuía seu próprio carro 

e ganhava mensalmente uma mesada (LEITE, 2017, p. 189). A realidade de Daniel Cravinhos era um tanto 

quanto diferente, ele era filho de um funcionário público aposentado e de uma professora de pintura, e a 

família pertencia à classe média baixa. Daniel tinha ainda um irmão, Cristian. Depois do assassinato, 

ficaram conhecidos na Mídia como os “Irmãos Cravinhos”. Quando o namoro foi proibido pelos pais, 

Suzane não reagiu bem à decisão, mantendo o relacionamento em segredo, fato que, quando descoberto, 

gerou discussão na família e foi a razão pela qual ela rompeu com os pais e se manteve distante 

afetivamente. Inconformada com a proibição, Suzane e os Irmãos Cravinhos arquitetaram o homicídio do 

Casal Richthofen.” BARBOSA, Renata Sampaio. A ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA DE 

CRIMES: UMA ANÁLISE SOBRE O CASO SUZANE VON RICHTHOFEN. Página 30. Disponível em: 

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3444: Acesso em: 05 jan, 

2021. 

 



53 

 

marretas, desferiram ao mesmo tempo golpes contra as cabeças do casal. Por 

conta do barulho que os corpos faziam, por permanecerem vivos tentando 

respirar, Cristian pegou uma toalha molhada para asfixiar Marísia, enquanto 

Daniel envolveu a cabeça de Manfred numa sacola plástica, no mesmo intento 

(NETFLIX, 2012). Realizado o duplo homicídio, eles tentaram camuflar a cena 

do crime, para que parecesse um latrocínio. Suzane, então, abriu uma maleta – 

da qual sabia o código – e pegou as quantias de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

€$ 6.000,00 (seis mil euros) e US$ 5.000,00 (cinco mil dólares). Em seguida, 

Daniel fechou novamente a mala e cortou-a com uma faca, a fim de que não se 

desconfiasse de que o autor do delito conhecia a senha.60      

 

Praticado o ato delituoso por parte dos envolvidos já listados acima, a polícia foi 

acionada na mesma madrugada e, com isso, começaram as investigações, na qual logo de 

início a polícia desconfiou da filha Suzane, uma vez que ela não esboçou grande comoção 

ao saber da morte de seus pais e teria agido friamente, fato esse atípico diante de uma 

situação tão forte e dolorosa.61  

A partir dessas desconfianças de que a Suzane havia participado da morte de seus 

pais, por conta de sua reação ao saber da morte deles e, também, por conta dos 

depoimentos, a mídia logo de prontidão começou a divulgar tais percepções de modo 

incansavelmente e ativando nos espectadores uma vontade maior de ver o caso mais de 

perto e, também, um sentimento de desprezo e revolta pelo ocorrido, pois diante dos 

valores morais que permeiam a sociedade brasileira, especialmente, o ato de matar 

alguém ser algo desprezável, mas matar seus pais torna algo mil vezes mais reprovável. 

Dito isso, após o caso continuar tomando uma forte visibilidade no corpo social e 

muitas pessoas já saberem sobre o caso, o Cristian Cravinhos com o dinheiro do crime, 

comprou uma motocicleta em dólares, o que acabou gerando desconfiança por parte do 

 
60 BARBOSA, Renata Sampaio. A ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA DE CRIMES: UMA 

ANÁLISE SOBRE O CASO SUZANE VON RICHTHOFEN. Página 30-31. Disponível em: 

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3444: Acesso em: 05 jan, 

2021. 
61 “A polícia foi acionada na mesma madrugada e, chegando ao local, inicialmente notou que a casa estava 

em quase perfeito estado, sem a bagunça peculiar a casos onde ocorre um assalto. Neste momento, Andreas 

já havia chegado em casa e, enquanto ele e Suzane aguardavam no andar de baixo, um policial subiu, se 

deparou com a cena do casal já falecido e preocupou-se em como daria a notícia àqueles jovens. 

Surpreendeu-se, porém, quando ao informar da morte dos pais, Suzane pareceu tranquila e questionou quais 

as providências deveriam ser tomadas a partir dali. Outro fato que chamou à atenção da polícia, foi quando, 

ao chegarem no dia seguinte para retomar às investigações, encontraram Suzane na piscina com o namorado 

Daniel, os dois estavam fumando e ela não aparentava estar vivendo tal situação. A investigações pouco a 

pouco foram descartando a ideia de que havia ocorrido um roubo seguido de assassinato e, ao mesmo tempo 

que notavam que Manfred e Marísia não possuíam qualquer inimigo, seja por personalidade ou dívidas, as 

evidências se voltavam contra Suzane. Nesse ponto, a mídia já divulgava incessantemente tudo o que 

envolvia o caso criminal”. BARBOSA, Renata Sampaio. A ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA DE 

CRIMES: UMA ANÁLISE SOBRE O CASO SUZANE VON RICHTHOFEN. Página 31. Disponível em: 

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3444: Acesso em: 05 jan, 

2021. 
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vendedor, que acionou a polícia relatando sobre isso. Ato seguinte, a polícia começou a 

interrogá-lo, momento no qual ele acabou confessando tudo sobre o ocorrido, veja: 

 

Como muitas pessoas já tinham ciência do acontecido, um lojista, ao 

vender uma motocicleta para Cristian e receber o pagamento em 

dólares, acionou a polícia, relatando a compra peculiar. A polícia, então, 

passou a interrogar Cristian e foi este o primeiro que cedeu à pressão, 

confessando o crime e contando às autoridades como tudo aconteceu, 

posteriormente, então, Suzane e Daniel confessaram.62  

   

Nesse viés, após os três terem confessado que foram os autores do duplo 

homicídio da Sra. Marisa e o Sr. Manfred Von Richthofen, a mídia que já estava sendo 

um ator fundamental na divulgação do caso e, com isso, passou a narrar cada vez mais o 

ocorrido e a indagar o porquê de isso ter acontecido, especialmente tentando entender 

como a própria filha das vítimas pensou e praticou isso. 

Por conta disso, é fundamental tecer que em uma Ação Penal a confissão do 

acusado é uma das provas que possuem menos peso se comparada com as outras, uma 

vez que a confissão pode ter sido conseguida de modo ilegal ou estar eivada de vicio, 

principalmente em crimes cuja penas são extremamente altas. 

Além de que, cumpre tecer que o Tribunal do Júri é formado por um conselho de 

jurados que compõem o corpo social e que, sistematicamente, estão sob a influência, 

direita ou indireta, do poder midiático, conforme já foi narrado diversas vezes ao longo 

da pesquisa em tela. Visto isso, o caso da Suzane Von Richthofen e os Irmãos Cravinhos 

ao longo do tempo, foi ocupando cada vez mais espaço nos noticiários brasileiro, haja 

vista a polêmica e a reprovação social existente nesse caso. 

Assim, a mídia brasileira que é fortemente calcada no punitivismo penal como 

forma de solução das criminalidades que incorrem, diariamente, na sociedade brasileira, 

igualmente, busca incansavelmente noticiar crimes e pessoas que podem ser, 

possivelmente, as autoras dos delitos com a finalidade de que tal atitude venha a gerar 

mais audiência e, por consequência, o lucro tão almejado pelas emissoras e jornais, por 

exemplo. 

 
62 BARBOSA, Renata Sampaio. A ESPETACULARIZAÇÃO MIDIÁTICA DE CRIMES: UMA 

ANÁLISE SOBRE O CASO SUZANE VON RICHTHOFEN. Página 31. Disponível em: 

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/ebookPDF/3444: Acesso em: 05 jan, 
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 Nesse viés, a mídia ao assumir um papel de noticiador e, também, de valoração 

sobre o que ocorreu no caso da Suzane Von Richthofen e os Irmãos Cravinhos, criava no 

imaginário social quem eram os acusados com base na construção da personalidade deles 

e que, por conta disso, poderia gerar uma maior ou menor reprovação por parte dos 

telespectadores a partir do prisma criado e narrado pela mídia. 

Desse modo, pode-se entender que o caso da Suzane Von Richthofen e dos Irmãos 

Cravinhos acabou virando um espetáculo por parte da mídia brasileira e, outrossim, esse 

espetáculo vinha sempre acompanhado de críticas duras ao sistema penal brasileiro e aos 

envolvidos, logo, muito dificilmente os jurados que iriam compor o Conselho de Jurados 

do Tribunal do Júri, iriam ao julgamento com a sua convicção já fomentada e formada 

com base no que vinham acompanhando nos noticiários. 

Nesse viés, alude muito bem a Polyana Bacelar Silva em seu artigo a influência 

da mídia televisiva no convencimento dos membros do tribunal do júri: um estudo 

analítico de casos emblemáticos ocorridos no brasil: 

  

Diante de toda crítica ao sistema penal brasileiro e mediante toda a “sede” de 

veiculação do “espetáculo”, com ênfase nos simulacros criados, na inserção de 

uma representação fatídica e com a criação de um conceito ilusório embutidos 

nas notícias, haveria alguma possibilidade de Suzane Von Richsthofen e os 

irmãos cravinhos serem absolvidos? Acredita-se que naquele momento, 

mesmo diante de algum fato que pudesse inocentá-los, o clamor social 

provocado pela influência midiática, implantando a culpa na mente de quem 

os lê ou de quem os assiste, jamais permitiria que os jurados, membros do 

plenário, adotassem outra postura que não a de condená-los.63 

 

Por conta disso, é muito nítido que a partir do momento em que a mídia assume 

um papel de noticiar frequentemente um caso de ordem criminal e, em detrimento disso, 

se apoiar no punitivismo penal e no clamor social por punição aos “culpados”, muito 

dificilmente tais pessoas poderiam ser absolvidas, ainda que surgissem novas provas que 

demonstrem que tais pessoas não fizeram isso. 

Haja vista que, sem sombra de dúvida, a influência da mídia em casos tão sérios 

e que envolvem questões de valores morais e culturais, geram na população um 

sentimento de punição custe o que custar, pois, como sempre, o que querem é que a justiça 

 
63 SILVA, Polyana Bacelar. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA TELEVISIVA NO CONVENCIMENTO 

DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DO JÚRI: UM ESTUDO ANALÍTICO DE CASOS 

EMBLEMÁTICOS OCORRIDOS NO BRASIL. Página 05. Disponível em: 

http://noosfero.ucsal.br/articles/0003/1608/polyana-bacelar-e-silva.pdf. Acesso em: 01 fev 2021. 
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seja feita – justiça essa com base na construção da “criminologia midiática” e do 

punitivismo penal.  

Porém, cabe a indagação, que justiça é essa tão almejada e que pode ser feita com 

base na mídia, a qual possui nível e proporção nacional, que faz um caso sério virar um 

espetáculo a ser exibido todos os dias e que cria valoração sob o perfil dos acusados, 

gerando, com isso, um clamor social de que não importa as provas dos autos, tais 

personagens do espetáculo jamais poderão ser inocentes. 

Uma vez que, feito o espetáculo com base nas informações colhidas ao longo da 

investigação criminal, cria-se um ideal no imaginário social de que já há sentença 

definitiva antes mesmo do devido processo legal e, igualmente, da sentença condenatória 

com trânsito em julgado. Pois, segundo as notícias que envolvem tais pessoas e a 

fomentação da possível autoria desses personagens em face do fato delituoso, muito 

dificilmente será constatado o contrário. 

Além do mais, quando se tem um caso como esse e que gera nos cidadãos e nas 

cidadãs um sentimento de “justiça precisa ser feita” e “essas pessoas precisam pagar pelo 

que fizeram”, é como se o sensacionalismo das notícias criminais já gerasse um ideal de 

que não pode haver outros culpados e que, portanto, os julgadores dos acusados e do 

crime, irão fazer cumprir o clamor social.  

Nesse viés, cumpre trazer a pesquisa em tela o trecho a seguir tecido pela 

pensadora Polyana Bacelar Silva de que: 

 

A gente estava lá para assumir e fazer valer o que o Tribunal do Júri e o Estado 

precisam fazer para que não ocorram crimes deste tipo.”  A frase citada foi dita 

por uma das componentes do corpo de jurados do plenário que julgou Suzane 

e os irmãos Cravinhos, ao jornal Folha de São Paulo, ao final da sessão do 

Tribunal do Júri. A partir desse depoimento, observa-se que de fato os jurados 

escolhidos para analisar, julgar, condenar ou absolver o acusado, ali se fazem 

presentes com um convencimento antecipado. É a partir do que se ouve, 

assiste, ou lê que os jurados formam o seu entendimento e, infelizmente, as 

transmissões, ao invés de instruir, contribuem para a formação de opinião de 

maneira, muitas vezes, deturpada e conveniente para quem a transmite, 

conforme tratamos em tópico anterior.64 

 

 
64 SILVA, Polyana Bacelar. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA TELEVISIVA NO CONVENCIMENTO 

DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DO JÚRI: UM ESTUDO ANALÍTICO DE CASOS 

EMBLEMÁTICOS OCORRIDOS NO BRASIL. Página 11-12. Disponível em: 
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Visto isso, é muito nítido verificar que muitas das pessoas que compuseram o 

Conselho de Jurados no crime envolvendo a Suzane Von Richthofen, já entraram no 

tribunal com a sua opinião formadíssima e que, por conta disso, seria praticamente 

impossível fazer com que mudassem de opinião, ainda que o julgamento ocorresse de 

modo diverso ao que a mídia vinha divulgando e propagando. 

Além do mais, é importante tecer que a figura da Suzane Von Richthofen 

construída por parte da mídia, sempre foi de colocá-la no local de desqualificação, isto é, 

as notícias tinham um claro viés de demonstrar que ela merecia, sem sombra de dúvidas, 

ter uma condenação bem mais gravosa do que as dos Irmãos Cravinhos. 

Tendo em vista que pelo fato de ela ter tido uma vida boa, com estudo e com uma 

boa condição financeira, não haveria motivos concretos, reais e plausíveis para que ela 

matasse os pais, logo, caberia a ela ter uma pena bem pior do que as dos Irmãos Cravinhos. 

No tocante a isso, corroboram tal entendimento a Polyana Bacelar Silva e a Lorena 

dos Anjos Coutinho de que: 

 

Não diferentemente do caso “Isabela”, o crime cometido por Suzane, entrou 

para a história de crimes brutais ocorridos no Brasil. O julgamento do Júri que 

condenou os irmãos Cravinho e Suzane acendeu, na população, um enorme 

interesse, tendo sido inclusive, cogitada a possibilidade de transmissão 

televisionada do plenário acerca do caso, que não ocorreu por falta de 

autorização da justiça. Há neste caso, provas inequívocas da influência 

midiática que sofreram os autores do crime. Observa-se uma ênfase quanto à 

diferença social dos acusados, fazendo com que as pessoas enxerguem Suzane 

como a menina boa e de boa família que havia cometido um crime “horroroso” 

e que se deixou influenciar pelos irmãos pobres, que invadiram a vida de uma 

família estável e feliz, trazendo a criminalidade e as drogas, com o intuito de 

antecipar o recebimento da herança. Há, a todo o momento, um interesse da 

mídia em mostrar quem era Suzane, vejamos na descrição publicada pelo 

Estadão: “Suzane Louise Von Richthofen, estudante, 19 anos...” “Suzane, 

faixa preta de caratê e aluna do 1º ano de Direito na Pontifícia Universidade 

Católica (PUC)...”. Partindo desse contexto, ficou inegável o avanço do clamor 

social, e quanto mais à sociedade se mostra interessada pelo acontecimento, 

mais a mídia o explora fazendo com que seja composto um enorme espetáculo 

em torno do caso. Houve neste caso, uma inversão no tocante à identidade de 

Suzane, a menina modelo, boa filha, havia cometido um crime terrível, 

desprezível aos olhos da mídia social, portanto a sua punição deve ser a mais 

severa, afinal ela não tinha “motivos” para querer nem para planejar a morte 

dos seus próprios pais.65 

[...] 

A análise se propõe tornar explícita a quantidade de reportagens sobre o caso 

Richthofen, coletadas na Biblioteca do Senado, que fazem referência a Suzane 

 
65 SILVA, Polyana Bacelar. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA TELEVISIVA NO CONVENCIMENTO 

DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DO JÚRI: UM ESTUDO ANALÍTICO DE CASOS 
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de uma maneira preconceituosa, com o uso de adjetivos e expressões para 

desqualificá-la como “mulher”, e não como algum “ser criminoso”. Além 

disso, a pesquisa pretende deixar claro, através de gráficos quantitativos e 

conceituais, o teor das reportagens. Dessa maneira, será possível compreender 

que a mídia não cumpriu devidamente o papel de informar sem tomar partido 

e de garantir a igualdade de gêneros. Ao contrário, reforçou a limitada cultura 

machista e patriarcal, regada de preconceitos com raça, classe social e sexo.66 

 

Seguindo nessa linha de raciocínio, deve ser dito que: como pode ser garantida a 

justiça com base nos princípios regentes do Tribunal do Júri, se estes estão sendo eivados 

de valoração e de influência com base no que a mídia noticia e cria como narrativa única 

e verdadeira do caso. 

Em face dessa indagação, é nítido e notório que os princípios legais que abarcam 

o Tribunal do Júri acabam não tendo a sua aplicação de modo pleno e correto, uma vez 

que, por exemplo, quando se tem um julgamento nesse cenário e os jurados já chegam 

com a sua convicção formada com base nas notícias que eles vêm acompanhado por meio 

da mídia, é visível que o princípio da presunção de inocência já não está mais sendo 

garantido. 

Uma vez que o princípio da presunção de inocência consiste basicamente em que 

quaisquer pessoas que estejam sendo acusadas de terem cometido algum crime, serão 

consideras inocentes até que se tenha o devido processo legal e uma sentença 

condenatória com o trânsito em julgado confirmando que tal pessoa tenha de fato 

incorrido na prática daquele crime. 

Desse modo, é muito claro que a influência que a mídia assume no âmbito da 

sociedade, da opinião dos cidadãos e das cidadãs e, por consequência, no Tribunal do 

Júri, faz com que os julgamentos sejam formados e finalizados conforme a construção 

narrativa que houve ao longo das notícias proferidas frequentemente. 

Por conta disso, deve-se entender que esse papel que a mídia assume no corpo 

social com base na “criminologia midiática”, no punitivismo penal e no sensacionalismo, 

geram efeitos significativos na formação dos brasileiros e, também, na sentença que será 

proferida no tribunal do júri. 

Logo, a mídia pode ser um ator que irá fazer com que as pessoas acreditem que o 

acusado seja inocente e, por isso, deve ser absolvido, como aconteceu no primeiro 

 
66 COUTINHO, Lorena dos Anjos. Criminologia feminina e a mídia: O caso Suzane Louise Von 

Richthofen nos jornais Folha de São Paulo e Correio Braziliense. Página 25. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/185252399.pdf. Acesso em: 01 fev. 2021. 



59 

 

julgamento do caso da Ângela Diniz em que o Doca Street não foi condenado pelo crime 

de homicídio mesmo ele sendo um assassino confesso e possuindo todas as provas 

comprobatórias desse fato. 

Ou que, além disso, a mídia tenha agido de modo tão frequente em algum caso 

criminal que quando o Conselho de Jurados seja formado pelos cidadãos e pelas cidadãs, 

estes já tenham o seu julgamento pré-definido com base, única e exclusivamente, nas 

reportagens e nas notícias proferidas, conforme ocorreu no caso da Suzane Von 

Richthofen, fato esse que não pode ser aceito por ser uma clara violação aos princípios já 

mencionados acima. 

Portanto, pode-se concluir que ainda que o Tribunal do Júri seja um instrumento 

de suma valoração para a sociedade e para o ordenamento jurídico brasileiro, a influência 

que o advento da mídia – na qual se utiliza da “criminologia midiática”, do punitivismo 

penal e do sensacionalismo – vem causando na formação da convicção dos jurados é 

notoriamente prejudicial a plenitude desse instituto e, principalmente, para as pessoas que 

possam vir a ser acusadas e julgadas neste âmbito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em face de tudo o que foi exposto ao longo do desenvolvimento da pesquisa em 

tela, pode-se concluir que apesar de o Tribunal do Júri ser um instituto que abrange 

inúmeros princípios e garantias de ordem constitucional e que, por conta disso, pode gerar 

nos cidadãos e nas cidadãs o sentimento e o ideal de que será pleno em sua aplicabilidade 

e garantidor desses institutos, não é exatamente isso o que é visto na realidade material 

dos fatos. 

Ou seja, nos mundos das ideias – local em que estão as normas, as leis e os 

princípios jurídicos – as pessoas que compõem o corpo social brasileiro acreditam que 

tais instrumentos que estão no ordenamento jurídico serão de fato aplicáveis e seguidos, 

conforme a teórica dispõem. 

Contudo, quando se adentra ao mundo das coisas – local em que as normas, as leis 

e os princípios devem de fato se concretizar – e diante de um caso concreto ocorrido na 

seara brasileira, se verifica que há influências que acabam convergindo na aplicação plena 

desses preceitos. 

Por exemplo, a mídia assume um papel primordial no tocante a prejudicar que as 

normas, as leis e, principalmente, os princípios que permeiam o Tribunal do Júri tenham 

a sua concretização e a sua aplicação de modo correto e pleno. Haja vista que, conforme 

já foi salientado no desenvolvimento da monografia em tela, o sensacionalismo, 

identificado no contexto da criminologia midiática e do punitivismo penal, gera influência 

na formação da convicção dos jurados que irão compor o Conselho de Jurados do 

Tribunal do Júri. 

Outrossim, foi possível constatar que a influência negativa da mídia com base 

nessas questões citadas acima como, por exemplo, no caso apresentado da Ângela Diniz, 

de que em seu primeiro julgamento por conta de a mídia ter atuado fortemente no caso, 

bem como ter construído uma narrativa totalmente favorável ao assassino confesso, Doca 

Street, este conseguiu não ser condenado pela prática de homicídio, tão somente no 

segundo julgamento. 

Por conta disso, foi muito notório e cristalino conseguir constatar que a mídia 

brasileira, apesar de ser um instrumento extremamente necessário para a sociedade, 

quando usada com base em preceitos punitivistas e de favorecimento de um em 
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detrimento de outrem, é claramente algo errado e que não deve ser admitido no Estado 

Democrático de Direito. 

Bem como que a mídia atuando deste modo, claramente, acaba refletindo de modo 

negativo no Tribunal do Júri e na opinião/julgamento que terão as pessoas componentes 

do Conselho de Jurados e, por consequência, poderão lesionar princípios legais, tais 

como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência e o princípio da 

imparcialidade. 

Além de que, essa influência negativa pode fazer com que muitas pessoas 

inocentes sejam condenadas erroneamente a uma pena longa e a um estigma de que é um 

criminoso ou uma criminosa para toda a vida, haja vista que, infelizmente, no cenário do 

Brasil quando se tem uma pessoa condenada por um crime, essa pessoa carrega consigo 

a marginalização social e o estigma prejudicial para sempre por conta seu ato. 

Portanto, é importantíssimo que a mídia brasileira, em especial a mídia de massa, 

não continue mais perpetuando os preceitos negativos da “criminologia midiática”, do 

punitivismo penal e do sensacionalismo como se fossem coisas boas e corretas em face 

do sistema de justiça criminal como um todo. Tendo em vista que a perpetuação dessa 

problemática toda gerada pela mídia, ocasiona prejuízos notórios no cerne da 

aplicabilidade dos preceitos e princípios legais do Tribunal do Júri, conforme já 

elucidados no decorrer da pesquisa em tela. 

 Por fim, pode-se concluir que o Tribunal do Júri é de fato um instituto consagrado 

historicamente em face da sociedade brasileira e que possui normas, procedimento e 

princípios importantes para a sua aplicabilidade e eficácia plena, porém, quando inserido 

em uma sociedade cuja há a existência da mídia e que esta utiliza de elementos que são, 

claramente, prejudiciais ao funcionamento do Tribunal do Júri, a sua plenitude fica 

comprometida e a vida das pessoas julgada ali, também.   
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