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MÍDIA E JÚRI: o direito à informação e a imparcialidade dos jurados 

 

 

Weslley Santos Oliveira1 

 

Resumo - O objetivo deste artigo é apresentar algumas alternativas para solucionar 

o conflito que ocorre nos julgamentos populares de grande repercussão entre o direito 

à informação e a imparcialidade dos julgadores. O fascínio social por temas 

relacionados a fatos criminosos se apresenta de forma sedutora para a mídia. A 

imprensa, guiada pelo interesse econômico, acaba colaborando com a construção da 

convicção coletiva pré-processual sobre os sujeitos e suas condutas. Com isso, o 

veredicto é diretamente afetado pelos juízos de valor pré-idealizados por meio de 

julgamentos paralelos sobre o caso. Nesse contexto, o avanço tecnológico demanda 

uma nova abordagem normativa do instituto do Júri, considerando-se que as medidas 

previstas no ordenamento brasileiro se mostram insuficientes para assegurar a 

imparcialidade do conselho de sentença ao mesmo tempo que se possa exercer à 

liberdade de informação, garantias essas que são indispensáveis para a manutenção 

do Estado Democrático de Direito. 

 

Palavras-chave: Mídia. Direito processual penal. Tribunal do Júri. Imparcialidade. 

Direito à informação. 

 

Abstract - The objective of this article is to present some alternatives to solve the 

conflict that occurs in the popular judgments of great repercussion between the right 

to information and the impartiality of the judges. The social fascination for themes 

related to criminal facts presents itself seductively to the media. The press, guided by 

economic interest, ends up collaborating with the construction of the pre-procedural 

collective conviction about the subjects and their conduct. Thus, the verdict is directly 

affected by pre-idealized value judgments through parallel judgments about the case. 

In this context, the technological advance demands a new normative approach from 

the Jury's institute, considering that the measures provided for in the Brazilian legal 

order are insufficient to ensure the impartiality of the sentencing council at the same 

                                                
1 Graduando em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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time as it is possible to exercise freedom of information, guarantees which are 

indispensable for the maintenance of the Democratic State of Law. 

 

Keywords: Media. Criminal Procedural Law. Jury Court. Impartiality. Right to 

information. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Tribunal do Júri, instituição que possibilita a atuação mais direta do cidadão 

em um dos poderes estatais, é diretamente afetado com a transformação do fato 

criminoso em verdadeiros espetáculos. 

Com o objetivo de lograr a sublimidade da publicação exclusiva a imprensa 

elabora uma espécie de julgamento paralelo ao realizado no judiciário, sem o mínimo 

de respeito aos direitos fundamentais conquistados pela sociedade. Ao invés de 

sujeito, o acusado é utilizado como objeto do discurso midiático. 

A mescla entre os fatos criminais e sua exploração pelos meios de 

comunicação resulta na formação de um juízo de culpabilidade social pré-processual 

— provocando uma comoção ou desprezo — e, consequentemente, formando um 

juízo condenatório ou absolutório. Remanescendo, assim, a execução de 

procedimentos, por mera formalidade, visto que o resultado já foi preliminarmente 

estipulado. 

O juízo valorativo dos jurados, que deveria ser pautado em suas experiências 

pessoais, começa a ser persuadido por elementos extrínsecos ao processo. Nesse 

caso, a decisão do conselho de sentença caminha em sentido oposto ao do ideal de 

justiça social, pautada na verdade, indo ao encontro, apenas, da satisfação do clamor 

popular. 

Quanto mais acentuado é o abalo emocional que a mídia provoca no plano 

social, demonstra-se a necessidade de ponderar os direitos envolvidos nos casos de 

grande repercussão. Isso levou ao questionamento: “como conciliar o direito à 

informação (do jurado) e o de ser julgado por um juiz imparcial (do acusado)”? 

Desse modo, o objeto deste artigo consiste na análise do fascínio que a 

sociedade possui por notícias atinentes a fatos criminosos e como a mídia contribui 

para a construção de uma convicção coletiva pré-processual sobre o delito. 

Sucessivamente, busca-se trilhar um caminho harmônico entre os direitos 
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fundamentais que circundam o Tribunal do Júri e a imprensa, com a finalidade de que 

o jurado consiga exercer seu papel social constitucional. 

Para tanto, optou-se por estruturar o artigo em 4 seções. Na primeira será 

analisada a atratividade social pelo fato criminoso, conforme a psicanálise e a 

criminologia psicanalítica. Na segunda seção será examinado como ocorre a 

transformação dos fatos em verdadeiros espetáculos, iniciando o julgamento 

extrajudicial, e seus efeitos. Posteriormente, na terceira seção serão apresentados 

dois acontecimentos que tiveram grande repercussão no Brasil — o caso da “Isabella 

Nardoni” e da “Suzane Von Richthofen e os irmãos Cravinhos” —, bem como, a forma 

de atuação da mídia na divulgação desses dois eventos. Na última seção, serão 

expostas alternativas aptas a garantir o direito ao julgamento imparcial na mesma 

proporção que é assegurado o direito de ser informado. 

 

2 O FASCÍNIO POR NOTÍCIAS CRIMINAIS 

 

A transgressão da lei penal e a violência são fatores que representam uma 

realidade atípica e quando se reúnem possuem a capacidade de magnetizar a atenção 

popular (ROLIM, 2006, p.186). 

Nesse sentido, o delito representa um fato social2 extremamente complexo que 

simboliza uma “sombra sinistra” que, incessantemente, escolta o homem desde o 

princípio da humanidade (NORONHA, 1998, p.20). 

Nessa perspectiva, Sérgio Salomão Shecaira (1995, p. 135) ressalta que a 

atratividade social por fatos criminosos ocorre há séculos. O autor destaca que os 

romances divulgados pelos trovadores da idade média representavam, na maioria das 

vezes, contos de assassinatos. Nesse período as mortes eram públicas e formavam 

verdadeiros espetáculos que propagavam a violência. Shecaira prossegue e assinala 

que a fascinação pelo delito opera duas funções perante os indivíduos. Primeiramente 

ela distingue o “cidadão de bem” do infrator3, amparando a característica de 

integridade que a população se auto confere. Em segundo momento demonstra o nível 

                                                
2 Para Durkheim (1995), fato social "[...] consiste em modos de agir, pensar e sentir externo ao 

indivíduo, que são investidos com um poder coercivo capaz de exercer um controle sobre o mesmo." 
3 Para Louk Hulsman e Jacqueline Bernati de Celis (1997. p. 56) as “produções dramáticas 

tradicionais e parte da mídia tendem a perpetuar a ideia simples – e simplista – de que há os bons 
de um lado e os maus de outro” . 
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de incompreensibilidade da natureza de cada indivíduo diante de suas 

particularidades. 

Ana Lúcia Menezes Vieira (2003, p. 17) também aponta que o encanto da 

população pela execução das penas não é algo novo. A autora acentua que o suplício 

era parte de uma cerimônia pública que representava a justiça do soberano. O 

espetáculo teatral era composto pelo tormento do executado, que deslocava o público 

para o redor do cadafalso. Durante a execução o transgressor admitia publicamente 

seu crime e sua culpa, para comprovar que a punição era justa. Tais reconhecimentos, 

dos sentenciados, eram chamados de “discursos de cadafalso” e passaram a integrar 

a literatura popular. Os delitos, as penas e os discursos eram todos publicados e lidos 

pela população. 

Nessa lógica, o que poderia justificar o fascínio social por fatos criminais? A 

criminologia psicanalítica procura esclarecer tal questionamento, valendo-se das 

valiosas contribuições de Sigmund Freud (1856 - 1939).   

O pai da psicanálise elaborou uma disposição do aparelho psíquico (psique) 

que se divide em Id, Superego e Ego. José Osmir Fiorelli e Rosana Ragazzoni Mangini 

(2018, p.40) apresentam de forma clara a definição de tais elementos: 

 

•Id: a parte mais primitiva e menos acessível da personalidade, constituída 
de conteúdos inconscientes, inatos ou adquiridos, que buscam a contínua 
gratificação (FADIMAN; FRAGER, 1986, p. 10-11). O id não tolera acúmulos 
de energia psíquica. Quando acontecem, o id procura voltar ao estado de 
normalidade – é o princípio do prazer. 
 
•Ego: responsável pelo contato do psiquismo com a realidade externa, 
contém elementos conscientes e inconscientes (FREUD, 1974, p. 11). Ele 
atua, pois, sob o princípio da realidade (FREUD, 1974, p. 39), por meio do 
pensamento realista. O ego não existe sem o id e o superego. 
 
•Superego: atua como um censor do ego. Tem a função de formar os ideais, 
a auto-observação etc. (FREUD, 1974, p. 70-71). Constitui “a força moral da 
personalidade; representa o ideal, mais do que o real, busca a perfeição mais 
do que o prazer” e foi formado pela criança por meio das contribuições 
recebidas dos pais (CAMPBELL; HALL; LINDZEY, 2000, p. 55). Quando 
ocorrem falhas nesse mecanismo intrapsíquico de contenção e de 
convergência com os valores morais da sociedade, esta deve atuar, 
mostrando-se mais impiedosa ou complacente com a conduta apresentada. 
A justiça pode apresentar-se como um “superego externo”, ao atuar expondo 
e exigindo o cumprimento de normas éticas e morais na sociedade. 

 

Assim, o crime representa o Superego perdendo a força de seu filtro em relação 

ao Ego, que fica desprendido para atender às requisições do Id. Por outro lado, existe 

o criminoso oculto (latente). Este não foi capaz de levar o Ego a exteriorizar o delito, 
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visto que seu senso repressivo — Superego — impediu a manifestação do impulso 

delituoso proveniente do inconsciente — Id (DIAS; ANDRADE, 1997, p. 193). 

 Contudo, com o bloqueio desses impulsos inconscientes o Ego, visando 

moderar a ansiedade e balancear a personalidade, cria o fenômeno da projeção, como 

um método de defesa. Esse mecanismo atribui aos outros indivíduos tudo que não é 

reconhecido em si próprio. Portanto, os estímulos, concepções e tudo aquilo que 

compõem o proibido não é admitido e, consequentemente, transferido ao outro 

(TRINDADE, 2007, p. 70). 

Com isso, é possível elucidar, parcialmente, o fascínio que os fatos criminosos 

causam na população em geral, visto que, é no momento da projeção que ocorre a 

associação com um dos sujeitos do delito, infrator ou vítima, atraindo a atenção dos 

indivíduos.  

Nesse tom, Jorge e Manuel elucidam que: 

 

"no primeiro caso (colocação no lugar da vítima) a punição do delinquente 
permite à sociedade a livre expressão dos seus próprios instintos de 
agressão. A pena não é mais do que a violência legitimada. A pena - escreve 
Freud - oferece aos que a aplicam a oportunidade de, a coberto da justificação 
da expiação, praticar os mesmos atos criminosos. É este um dos 
fundamentos da nossa ordem penal: ter como pressuposto a identidade dos 
impulsos criminosos e da sociedade punitiva. No segundo caso, a punição do 
delinquente dá à sociedade a oportunidade de autopunição e expiação dos 
sentimentos coletivos de culpa. À semelhança do que acontece no plano 
individual, o sentimento de culpa - e a necessidade da sua expiação por meio 
do crime e do castigo - é também um dado da experiência coletiva. Como 
refere Reik, ‘somos todos acusados de um crime desconhecido por um juiz 
invisível’. Ora, através do mecanismo da projeção, a coletividade transfere a 
sua culpa para o delinquente e pune-se, punindo-o. É a teoria do bode 
expiatório, com tradições na criminologia psicanalítica (DIAS; ANDRADE, 
1997, p. 203/204).4 

 

Nesse sentido, Jacques-Alain (2008) ressalta que: 

 

(...) nada é mais humano que o crime. O que parece mais inumano foi 
reintroduzido no humano por Freud. Nesse sentido, o crime desmascara algo 
próprio da natureza humana, ainda que seguramente exista em nós a 
simpatia, a compaixão e a piedade. O humano pode traduzir-se, 
precisamente, pelo conflito entre essas duas vertentes da Lei e do gozo. 

 

                                                
4 Interessante assinalar a fala do Ministro Eros Grau (2008) na decisão sobre o recebimento da 

denúncia no caso do “Mensalão”, sobre a necessidade de autopunição e a atuação midiática no 
caso: “Nunca me detive em indagações a respeito das causas dos linchamentos consumados em 
um como que um tribunal erigido sobre a premissa de que todos são culpados até prova em 
contrário. Talvez seja assim porque muitos sentem necessidade de punir a si próprios por serem o 
que são”. 
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3 A CRIAÇÃO DO JULGAMENTO PARALELO E SEUS EFEITOS 

 

No atual estágio da sociedade civil organizada os meio de comunicação 

adquirem status de valor fundamental. Tanto a informação quanto a mídia 

representam poderes, podendo “deliberar, agir e mandar” (SHECAIRA; CORRÊA JR., 

2002, p. 376), de modo a  influenciar diretamente o exercício regular de outros poderes 

(RAMONET, 1999). 

Para Ramonet (1999) a mídia representa o 2º poder, ficando atrás do poder 

econômico e na frente do poder político, que é estruturado em executivo, legislativo e 

judiciário. 

 Por sua vez, Tony Schwartz (1985, p. 20) aponta que a mídia pode abalar a 

sociedade de forma imensurável, a saber: 

 
Os meios de comunicação afetam profundamente as atitudes das 
comunidades, as estruturas políticas e o estado psicológico de todo um país. 
À maneira de Deus, a mídia pode alterar o curso de uma guerra, arrasar um 
presidente, elevar os humildes e humilhar os orgulhosos. Os meios de 
comunicação conseguem dirigir a atenção de milhões de pessoas sobre o 
mesmo caso e da mesma maneira. 

 

Diante dos diversos meios de difusão de informações, analisar-se-á o 

jornalismo, sendo representado por seu núcleo: a notícia. Sodré (1996, p. 132) 

conceitua esse elemento como um “relato jornalístico de acontecimentos tidos como 

relevantes para a compreensão do cotidiano; é propriamente uma forma narrativa, ou 

seja, um modo específico de se contar uma história”. 

Para Marcos Rolim (2006, p. 188), a notícia é um fato novo e improvável, de 

modo que, quanto menos provável for sua ocorrência maior será seu valor.5 

Nesse sentido, Leal Filho (2006, p.95) comenta que as notícias são objeto de 

consumo, cujo objetivo principal é promover audiência, visto que são conduzidas por 

interesses econômicos. O autor ressalta que: “quanto mais espetacular, melhor. Entre 

informação séria e relevante para o cidadão, sem imagem, e outra irrelevante 

socialmente, mas assustadora do ponto de vista visual, a TV escolhe a segunda”. 

                                                
5 O autor exemplifica sua explanação com a história do homem e do cachorro: “Todos os estudantes 

de jornalismo já ouviram a historinha do homem e do cachorro. Ao que tudo indica, o bordão foi 
criado por John Bogart, editor do jornal New York Sun, na década de 1880. O que ela nos diz é que 
se um homem for mordido por um cachorro isso não é notícia, mas se um homem morder um 
cachorro… Bem, há algo de verdadeiro nessa alusão. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a 
cobertura jornalística não está voltada, exatamente, para a “realidade”, mas para aquilo que, dentro 
dela, aparece como surpreendente”. 
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Assim, é possível compreender que o valor da informação não está associado 

aos parâmetros cívicos e éticos de sua eficácia, mas sim relacionado à lei da oferta e 

da procura, pois ela é caracterizada como uma mercancia e, consequentemente, está 

sujeita às normas do mercado (SHECAIRA; CORRÊA JR., 2002, p. 377). 

O valor da notícia quando colocado em uma balança que são sopesados o 

interesse do público e a importância, o primeiro prevalece. Assim, os anseios 

individuais disponibilizam um ambiente fértil para o sensacionalismo que enaltece as 

características do fato para divertir o público, gerando uma mescla entre 

entretenimento e informação, que perde sua qualidade.  

Nesse sentido, Malena Segura Contrera (2002, p. 98) expõe de forma clara que 

no ambiente da comunicação, o interesse econômico é quem determina o que é 

relevante:  

 
Quando questionados sobre a questão da predileção temática da mídia pela 
violência, os profissionais da mídia normalmente respondem com o velho 
clichê de que é disso que o espectador gosta, de que é o que dá audiência e 
faz a coisa toda continuar. E apressam-se a apresentar os resultados de 
pesquisas que mostram os altos índices de programas com um grau elevado 
de violência, procurando legitimar quantitativamente o que na realidade é um 
problema qualitativo. 

 

Nesse tom, os delitos representam um objeto midiático altamente lucrativo 

devido ao fascínio da população. O noticiário dramatiza a dor humana e oferece uma 

narrativa envolvente para os telespectadores, prendendo sua atenção e 

transformando o crime em espetáculos que satisfaçam o consumidor.  

Cumpre salientar que a problemática envolve como os meios de comunicação 

divulgam os delitos, ou seja, o modo que fazem e não o simples fato de noticiarem o 

crime em si, pois a difusão pode ser pautada por um aspecto informativo ou 

sensacionalista. Ambos impactam e podem condicionar a opinião pública, mas o 

último transforma o comum em extraordinário, exalta o fato fugindo da realidade, 

elevando os graus de emoção e apelação, “sensacionalizando o que não é 

sensacional” (VIEIRA, 2003, p. 55). 

Assim, os meios de comunicação passam a supervalorizar a emoção e 

abandonam a notícia que seria transmitida; exageram o extraordinário; substituem o 

primordial pelo prescindível, esquecendo o conteúdo e vangloriando a forma, a 

aparência. Nesse sentido, Amaral (2006, p. 20) indica que o sensacionalismo é o “grau 

mais radical de mercantilização da informação”. 
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A notícia vai perdendo gradualmente sua característica informativa; aos poucos 

vai sendo fragmentada, passando a simbolizar uma realidade imaginária, ou seja, uma 

mera representação que emociona, provoca a intolerância e, consequentemente, o 

medo (PASTANA, 2003). Com isso, a mídia apresenta um universo para a população 

ao mesmo passo que o mundo real se perde, é um verdadeiro paradoxo (CHAUÍ, 

2007, p. 49 -50). 

Nesse contexto, Luhmann (2000, p. 10) esclarece que nem toda informação ou 

representação constitui efetivamente seu objeto:  

 
(...) ainda que habitualmente pareça que os temas tratados pelos meios de 
comunicação em massa são transportados da política, economia, arte, direito 
etc., o que efetivamente sucede é que os meios de comunicação em massa 
transformam esses temas de maneira peculiar. É precisamente esse 
processamento e reprocessamento de temas advindos de outros confins que 
acaba por construir o universo específico e fechado dos meios de 
comunicação de massa. Nem a informação, nem a representação que se faz 
nos meios de comunicação sobre a arte é arte; (…); nem a informação nem 
a representação sobre o crime é crime. 

 

Esse estilo de apresentar os fatos provoca uma série de transtornos. Um deles 

é a exposição sem critérios do transgressor, que se estende e alcança todos que estão 

ao seu redor. Por sua vez, Carla Gomes de Mello (2010, p. 116-117) aponta que os 

meios de informação vão “produzindo celebridades para poder realimentar-se delas a 

cada instante, ignorando a sua intimidade e privacidade”. 

O indivíduo, ao praticar a conduta delituosa, deixa de ser sujeito de direitos e 

deveres, passa a ser objeto-matéria da notícia-mercadoria. Desde o início da 

persecução penal, com as investigações, há um bombardeio de situações vexatórias. 

Sua vida é revirada, passada a pente fino e esmiuçada, sendo relatado todos os 

motivos repugnantes e escabrosos que suspeitam existir. Contra o transgressor não 

há o que respeitar. Contudo, afasta-se a passos largos da conservação de um mínimo 

de dignidade, privacidade e qualquer outro direito fundamental. 

Nesse sentido, Carnelutti (CARNELUTTI, 2006, p. 66-67) expõe valiosamente 

que:  

Quando recai sobre o homem a suspeita de ter cometido um delito, é dado 
ab bestias, como se dizia no tempo dos condenados que eram oferecidos 
como comida às feras. A fera, indomável e insaciável, é a multidão. O artigo 
da Constituição, que dá a ilusão de garantir a incolumidade do imputado, é 
praticamente inconciliável àquele outro artigo que sanciona a liberdade de 
imprensa. Tão logo surgiu a suspeita, o imputado, sua família, sua casa, seu 
trabalho, são inquiridos, requeridos, analisados, esmiuçados, na presença de 
todos. O indivíduo, desta forma, é feito em pedaços. E o indivíduo, 
recordemo-lo, é o único valor que deveria ser salvo pela civilidade. 
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Os meios de comunicação, diretores do espetáculo, não perdem nenhum 

detalhe, sendo que as imagens e os depoimentos possuem lugar reservado na pauta. 

Quanto mais particularidades maiores são os picos de audiência. Dessa forma, a 

violência, o horror, os preconceitos e todas as emoções exorbitantes e disfarçadas 

adquirem representatividade. (SHECAIRA, 2002, p. 378) 

Tudo isso compõe um ciclo vicioso que se repete a partir do surgimento de um 

caso novo, que desencadeia uma histeria midiática buscando um “furo” de reportagem 

a qualquer preço. Nos dizeres de Márcio Thomaz Bastos (1999, p. 113), essa disputa 

faz com que passamos a integrar um típico ambiente de guerra, o qual a “primeira 

vítima é a verdade”.  

 Essa exposição exacerbada, valorando ainda o drama humano, desencadeia 

outro problema fruto da cultura sensacionalista, o populismo punitivista. Este ascende 

a busca ostensiva pela punição pautada na emoção, que guia os “linchamentos 

midiáticos” dos infratores, condenando-os sumariamente (PRATT, 2000, p. 417). 

Com o caos do crime instaurado a população passa a difundir o discurso de 

que penas mais rigorosas e o encarceramento seriam o antídoto para essa 

malignidade social. A opinião pública começa a identificar na prisão uma forma de 

legitimar a almejada vingança em face do delinquente.  

Desse modo, o populismo punitivista se apresenta como um espaço atrativo 

para a sociedade, contudo esse ambiente oculta suas características e pode acabar 

se revelando extremamente temerário e ardiloso, visto que a opinião pública6 pode 

sofrer imensuráveis interferências, principalmente da imprensa que noticia o fato 

adotando o ângulo de uma das partes, mas mantendo a disposição para alterar a ótica 

quando o interesse convir. Nesse sentido, Antoine Garapon (2001, p. 93) destaca que 

a problemática da opinião pública é que a “multidão escolhe sempre um Barrabás”. 

Nesse ponto, o poder judiciário representa um obstáculo para a atuação da 

mídia, de modo que, o espetáculo não pode esperar a atuação burocrática do direito 

penal para chegar em um veredito, necessita-se de celeridade. Com isso, o 

imediatismo da informação vai de encontro com as garantias fundamentais, mais 

precisamente com o devido processo legal.  Assim, a imprensa se antecipa e forma 

                                                
6 Matteucci (1992, p. 842) aponta que a opinião pública possui diversas características, dentre as 

quais destaca que ela sempre manifesta uma maior quantidade de juízes de valor do que de fato e 
é controvertível, ou seja, pode se transformar com o passar do tempo. 
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um “processo paralelo”, movimentado ao seu critério e sem a mínima observância da 

dignidade dos envolvidos (FRASCAROLI, 2004, p. 205).  

Nesse sentido, Henri Leclerc e Jean-Marc Théolleyre (2007, p.54) apontam 

que: 

De fato as mídias entraram diretamente em concorrência com a justiça. Elas 
querem revelar a verdade para que a opinião pública julgue antes que a 
justiça seja capaz de levar sua decisão a público, com todas as precauções, 
as formas processuais e o ritual de julgamento. 

 

Esse comportamento da mídia retira a independência do conselho de sentença, 

que foi ocupada pela “coação irresistível” (BASTOS, 1999, p. 115-116). Nesses casos 

o acusado não é julgado, ele já havia sido condenado muito tempo antes e o 

procedimento previsto na lei processual serve apenas para disfarçar a “execução 

sumária”, dando-lhe um disfarce de justiça. Márcio Thomaz Bastos (1999, p. 112-116) 

aponta que: 

 
Trata-se de uma pré-condenação, ou seja, a pessoa está condenada antes 
de ser julgada, tal como bem definido no Black’s Law Dictionary; no verbete 
Trial by news media: “É o processo pelo qual o noticiário da imprensa sobre 
as investigações em torno de uma pessoa que vai ser submetida a julgamento 
acaba determinando a culpabilidade ou a inocência da pessoa antes de ela 
ser julgada formalmente”. 

 

Nesse procedimento criado, a imprensa bombardeia a população com 

informações cheias de juízo de valores sobre o indivíduo, que passou a ser objeto da 

notícia. Consequentemente, incentivam a propagação de juízes paralelos 

(GONZÁLEZ apud SOUZA, 2011, p. 196).  

A competência constitucional de jurisdição começa a ser remodelada pelos 

meios de comunicação para atender seus interesses econômicos e, portanto, não é 

pautada pela observância das garantias fundamentais, muito menos busca a 

resolução do conflito. 

Nesse tom, Habermas (1984, p.241-242) aponta que a principal ferramenta 

utilizada pela imprensa para concretizar seu julgamento paralelo é uma garantia 

constitucional, a publicidade. O autor analisa que isso ocorre devido a uma “inversão 

no princípio crítico da publicidade”. Ocorre um desvio em sua função constitucional e 

social, de modo que essa garantia deixa de ser utilizada como um mecanismo de 

controle e verificação de abusos do poder punitivo do Estado e se torna um apetrecho 

para atender os anseios econômicos dos meios de comunicação e, 

consequentemente, entreter a população.  



15 

 

Nesse sentido, a publicidade adquire uma nova função nas mãos da imprensa. 

Ela passa a ser um instrumento legitimador da carnificina das demais garantias 

fundamentais de quem está no foco da mídia. Tudo é feito para atingir apenas uma 

finalidade: atender os interesses dos meios responsáveis pela difusão da informação. 

Com isso, a imprensa modela uma sentença que desrespeita qualquer 

protocolo e se torna imutável perante a população. Esse julgamento paralelo pode 

ocasionar efeitos inimagináveis para o processo penal, principalmente nos casos 

levados ao tribunal do júri.  

Nesse sentido, o professor Aury Lopes Júnior (2006, p. 7) expressa que “é 

muito mais fácil abrir uma ferida do que fechá-la, sem deixar marcas ou cicatrizes”. É 

nessa perspectiva que Felipe Pena (2005, p.113) ressalta que: 

 
No jornalismo não há fibrose. O tecido atingido pela calúnia não se regenera. 
As feridas abertas pela difamação não cicatrizam. A retratação nunca tem o 
mesmo espaço das acusações. E mesmo que tivesse a credibilidade do 
injustiçado não seria restituída, pois a mentira fica marcada no imaginário 
popular. Quem tem a imagem pública manchada pela mídia, não consegue 
recuperá-la. Está condenado ao ostracismo. 

 

4 CASOS DE GRANDE REPERCUSSÃO MIDIÁTICA 
 
4.1 Isabella Nardoni 

 

A morte de Isabella Oliveira Nardoni foi um dos casos de maior repercussão 

em todos os meios de comunicação nacionais. A menina morava com sua mãe, Ana 

Carolina Oliveira, e a cada 15 dias passava os fins de semana com seu pai, Alexandre 

Alves Nardoni que morava com sua esposa Ana Carolina Jatobá e mais dois filhos 

pequenos do casal.  

No dia 29 de março de 2008, Isabella, que tinha 5 anos, caiu do apartamento 

localizado no sexto andar de um prédio da zona norte de São Paulo, onde Alexandre 

residia. Ela foi socorrida, mas não suportou os ferimentos e acabou falecendo no 

hospital.  

Alexandre teria informado para a polícia que após chegar no prédio teria subido 

com Isabella para o apartamento, deixando-a sozinha e desceu até a garagem para 

auxiliar sua esposa a subir com os outros dois filhos. Contudo, nesse meio tempo 

assaltantes teriam entrado no imóvel e jogado a menina pela janela.  
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No dia 9 de abril de 2008 a personalidade de Alexandre começou a ser 

destacada pela revista Veja, apontando que as pessoas ouvidas na delegacia 

informaram que as brigas do casal eram constantes e intensas, ressaltando o fato de 

que dez declarantes teriam dito para a autoridade policial que ele batia em sua esposa 

(LINHARES, 2008, p. 97).  

Em 18 de abril o pai e a madrasta foram indiciados pela morte da menina. Dois 

dias depois o programa Fantástico apresentou uma matéria exclusiva sobre o caso. 

Foi exibida uma simulação do ocorrido com animações gráficas, bem como uma 

entrevista do casal sobre os fatos, sendo que no início o apresentador esclarece que 

o telespectador poderia avaliar a sinceridade dos indiciados.7 

O rosto de Alexandre e Ana Carolina foram estampados na capa da revista 

Veja na edição do dia 23 de abril, com o título: “Para a polícia, não há mais dúvidas 

sobre a morte de Isabella (em tamanho reduzido): FORAM ELES (em destaque na 

capa)”. No interior da revista, a reportagem sobre a notícia da capa foi nominada de 

“Frios e dissimulados”.8 

A reconstituição dos fatos foi feita no dia 27 de abril. O espaço aéreo próximo 

do prédio estava bloqueado por determinação do judiciário, para que os helicópteros 

não prejudicassem a perícia. Pouco tempo após o término da reconstituição, 

aproximadamente 35 minutos, os meios de comunicação detalharam 

minuciosamente, em seus sites, todo o trabalho realizado pelos peritos. 

No dia 20 de julho, a imprensa divulgou um vídeo que relata uma versão dos 

fatos9. A animação foi realizada por uma empresa a pedido da polícia cívil. 

 O pai e a madrasta de Isabella foram submetidos a julgamento perante o Júri 

Popular no dia 22 de março de 2010. O julgamento foi composto por diversas 

situações peculiares: uma integrante do conselho de sentença chorou no decorrer do 

depoimento da mãe da menina; Roberto Padval, advogado de defesa do casal, foi 

agredido próximo ao Fórum; a maquete do prédio que ocorreu os fatos foi danificada 

                                                
7 CASO Isabella Fantástico 20 04 2008. [s.i]: Youtube, 2010. P&B. Disponível em: 
  <https://www.youtube.com/watch?v=h4UEMReJ3Gk >. Acesso em: 30 de janeiro de 2019. 
8 PARA A POLÍCIA, NÃO HÁ MAIS DÚVIDAS SOBRE A MORTE DE ISABELLA: FORAM ELES. 

  Brasil: Revista Veja, n. 2057, abr. 2008, p. 84 
9 Animação mostra versão da polícia para morte de Isabella Nardoni. 2008. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL653219-15528,00-
ANIMACAO+MOSTRA+VERSAO+DA+POLICIA+PARA+MORTE+DE+ISABELLA+NARDONI.html
>. Acesso em: 30 jan. 2019. 



17 

 

por uma testemunha.10 No fim, após 5 dias de julgamento, sobreveio a sentença 

condenatória que fixou a pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão para Alexandre 

Nardoni e 26 anos e 8 meses para Ana Carolina Jatobá. A decisão foi comemorada 

com louvor pela multidão que acompanhava o julgamento do lado de fora. Os 

jornalistas relataram que, de dentro do plenário foi possível ouvir o barulho dos fogos 

de artifício.11 

O Tribunal de Justiça de São Paulo12 mencionou a atuação da mídia em seu 

acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, a saber: 

 
“Não havia, como não há, um só brasileiro que não soubesse do que se 
tratava a acusação imputada aos recorrentes. Tamanho o gigantesco e até 
mesmo desproporcional rumor que o caso atingiu nos lares brasileiros. A 
imputação era pública, notória e transmitida diuturnamente pela mídia escrita, 
falada, televisada e virtual (internet).  

  

Em 27 de maio de 2008, quase dois anos antes da data do julgamento, o 

Superior Tribunal de Justiça13 já havia realçado a atuação exagerada da mídia, 

quando julgou o habeas corpus impetrado pelo até então advogado de defesa Marco 

Polo Levorin. Consta na fundamentação do acórdão que: 

 

“Queiramos ou não, o crime imputado aos acusados acabou chamando a 
atenção e prendendo o interesse da opinião pública – em certa medida, deve-
se reconhecer, pela excessiva exposição do caso pela mídia que, em certas 
ocasiões, chegou a extrapolar seu legítimo direito a informar a população.” 

 

4.2 Suzane Von Richthofen e os irmãos Cravinhos 

 

                                                
10 TERRA, Redação. Confira os momentos marcantes do julgamento do casal Nardoni. Terra, São 

Paulo, 25 mar. 2010, atualizado em 27 mar. 2010. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/confira-os-momentos-marcantes-do-julgamento-dos-
ardoni,dc6838845e3ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 30 de janeiro de 
2019. 

11  D'AGOSTINO, Rosanne. Pai de Isabella é condenado a 31 anos de prisão por matar a própria filha; 
madrasta pega 26. Uol Notícias. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2010/03/27/casal-nardoni-e-condenado.htm>. Acesso em: 30 de janeiro de 2019. 

12  TJSP. Apelação Criminal n.0251309-33.2010.8.26.0000. Relator: Desembargador Luís Soares de 
Mello. 3 de maio de 2011. JusBrasil, 2011. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19190395/apelacao-apl-2513093320108260000-sp-0251309-
3320108260000/inteiro-teor-104275532>. Acesso em: 30 de janeiro de 2019. 

13  STJ. Habeas Corpus no 106.742 – SP (2008/0108867-9). Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho. 27 de maio de 2008.Revista Eletrônica da Jurisprudência. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=78695
2&num_registro=200801088679&data=20080623&formato=PDF>. Acesso em: 30 de janeiro de 
2019. 
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 Outro caso que teve uma repercussão intensa na mídia foi o da Suzane Von 

Richthofen e os “irmãos Cravinhos”. 

No dia 31 de outubro de 2002, na região de Campo Belo, zona sul de São 

Paulo, Manfred Albert Von Richthofen e Marísia Von Richthofen foram agredidos até 

a morte, com barras de ferro enquanto dormiam. O homicídio foi orquestrado pela filha 

do casal, Suzane Louise Von Richthofen, juntamente com Daniel Cravinhos de Paula 

e Silva, seu namorado na época, e Cristian Cravinhos de Paula e Silva, esses últimos 

sendo os executores. 

Alguns dias após o delito, os três compareceram até a delegacia para prestar 

declarações e ao serem indagados sobre a compra de uma motocicleta, feita por 

Cristhian que pagou em dólares e à vista, confessaram a prática do crime.   

O caso logo ganhou a atenção da mídia que vasculhou a vida dos envolvidos. 

As revistas da época destacavam o caso em suas capas. “Matou os pais e foi para o 

motel”14, “Assassina fria e louca por sexo”15 e “Jovem, rica, bela e cruel”16 são 

exemplos de títulos apresentados pela imprensa. 

Em 09 de abril de 2006, Suzane, que estava em liberdade condicional, deu uma 

entrevista para o Fantástico17, programa da rede Globo. No início da reportagem foi 

registrado uma conversa entre Suzane e seu advogado, Denivaldo Barni, o qual 

orientava a sua cliente a chorar durante a entrevista. No dia seguinte, a equipe de 

reportagem aguardava para gravar a segunda parte da entrevista quando gravou uma 

voz orientando a acusada a dizer: “não quero falar mais”, “ele mandava, sempre 

pedindo que eu o amasse…” e “pelo amor de deus, não quero mais tocar nesse 

assunto, que me faz muito mal”. A voz foi identificada como sendo a de um outro 

advogado de Suzane, Mário Sérgio de Oliveira, por um perito contratado pelo 

programa. O programa expôs as gravações como uma tentativa da defesa para alterar 

a opinião pública em relação a mandante do delito, buscando caracterizá-la como uma 

pessoa ingênua e influenciável. 

O elevado interesse da população no caso ficou evidente quando o site do 

Tribunal de Justiça travou pouco tempo após ter aberto as inscrições para os 

                                                
14 MATOU OS PAIS E FOI PARA O MOTEL. Revista Época, n. 234, 2002. 
15 ASSASSINA FRIA E LOUCA POR SEXO. Revista VEJA. n. 528, 2002. 
16 JOVEM, RICA, BELA E CRUEL. Revista ISTO É. n. 1728, 2002. 
17FANTÁSTICO. Suzane Von Richthofen. Disponível 

em:<http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/programas-
jornalisticos/fantastico/entrevista-com-suzane-richthofen.htm>. Acesso em: 30 jan. 2019. 
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interessados em assistir o julgamento. Segundo o próprio tribunal, foram recebidas 

aproximadamente cinco mil registros em menos de duas horas. 

Nesse panorama, o juiz responsável por presidir o julgamento decidiu, de ofício, 

autorizar a gravação e a transmissão ao vivo do julgamento. Mas essa decisão foi 

alterada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça após impugnação da defesa de 

Suzane.  

O julgamento dos acusados começou no dia 17 de julho de 2006 e durou 6 

dias. No fim, os jurados decidiram por declarar os réus culpados, sendo que a pena 

de Suzane e Daniel foi fixada em 39 anos de reclusão, 6 meses de detenção e o 

pagamento de 10 dias-multa. Já a pena de Cristian foi fixada em 38 anos de reclusão, 

6 meses de detenção e o pagamento de 20 dias-multa. 

Após o julgamento, no dia 23 de julho de 2006, a Folha online18 disponibilizou 

uma entrevista feita com uma das juradas que compôs o conselho de sentença. A 

entrevistada afirmou que o caso lhe chamou a atenção pelo fato de que o delito foi 

horrendo, bem como ”porque todas as vezes [nos júris anteriores] as pessoas se 

arrependiam, choravam, queriam esse perdão. Não que eles [Suzane e Cravinhos] 

não quisessem, mas foi diferente". A jurada afirmou ainda 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", de modo que "Eles teriam de ser punidos e fazer valer a 

lei". 

 

5 IMPARCIALIDADE X DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

O tribunal do júri é previsto expressamente no art. 5º, XXXVIII, da Constituição 

Federal de 1988, possuindo como competência o julgamento dos crimes dolosos que 

violam o bem jurídico mais importante dos seres humanos — que é também 

pressuposto para a existência de todos os outros —, a vida19. O texto constitucional 

assegura o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a plenitude de defesa.  

Por seu turno, à liberdade de informação também é uma garantia fundamental. 

Ela é desdobramento da livre manifestação de pensamento e da expressão da 

                                                
18 MARRA, Lívia; SANTIAGO, Renato. Condenação de Suzane foi resposta à sociedade, diz jurada. 

Folha de S.paulo. jul. 2006. Disponível 
em:<https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u124267.shtml>. Acesso em: 30 jan. 2019. 

19 Tais delitos estão expressos no no capítulo 1, título 1 da parte especial do Código penal, sendo eles: 

homicídio; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio; aborto. 
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atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença, previstas no art. 5º, IV e IX da Carta Magna. 

 É incontestável que os meios de comunicação operam um papel fundamental 

na sociedade. Por outro lado, eles têm a aptidão de delinear a realidade (TORON, 

2003), persuadindo os telespectadores e estruturando a opinião pública mediante o 

controle do conteúdo e das informações veiculadas. Entretanto, no atual estágio 

tecnológico seria pretensioso demais almejar que os jurados fossem blindados de 

qualquer tipo de informações e opiniões veiculadas pela imprensa. 

Desse modo, há um evidente conflito entre a liberdade de informação e a 

imparcialidade do julgador quando ocorre midiatização, de forma superabundante, dos 

fatos que superveniente serão analisados pelo conselho de sentença. Assim, 

enquanto o juízo referente à culpabilidade do acusado, e consequentemente seu jus 

libertatis, permanecer suscetível às vigorosas influências da mídia, o júri continuará 

claudicando em sua atribuição constitucional e social (COELHO apud STRECK, 2001, 

p. 53). 

Havendo incerteza quanto a imparcialidade do conselho de sentença, o Código 

de Processo Penal, em seus artigos 427 e 428, apresenta o desaforamento do 

julgamento como meio hábil a solucionar a problemática. Nesse caso, o julgamento é 

transferido para outra comarca da região, onde o problema não persista. 

Contudo, diante do avanço tecnológico a população passou a ter um acesso 

facilitado a todo e qualquer tipo de informação. Por conseguinte, a medida prevista na 

lei processual se mostra inócua em relação aos casos que ganharam repercussão 

nacional. 

Noutro giro, Simone Schreiber (2008) pondera que o sistema recursal no 

procedimento do Júri não é suficiente para assegurar a imparcialidade dos julgadores. 

A autora destaca que caso o Tribunal de Justiça anule a sentença e determine a 

realização de novo julgamento, em decorrência da parcialidade dos jurados devido a 

influência das preconcepções divulgadas pela mídia, não há como  garantir que os 

novos jurados estarão isentos de tais juízos de valor. 

Sérgio e Alceu (2002) apontam a elaboração de dispositivos legais que inibisse 

a difusão de informações passíveis de lesionar bens jurídicos fundamentais, podendo 

ser caracterizada como uma modalidade de censura, como forma de solução para o 

conflito exposto. 
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Nesse sentido, Alberto Zacharias Toron (2003, p.14) declara que nos casos 

criminais é essencial a existência de normas que limitem a atividade da imprensa para 

que se resguarde a honra e a imagem das pessoas, bem como, impossibilitar que a 

mídia possa modelar os casos. O advogado continua e expressa que deveriam ser 

ilegais os programas que recompõem as circunstâncias do delito de um ponto de vista 

acusatório, principalmente nos eventos sujeitos ao Júri, visto que a futura condenação 

se torna inevitável.  

Nesse ponto, Humberto Ávila (2005, p. 124) assinala que é necessário sopesar 

se a garantia do devido processo legal justificaria a restrição da liberdade de informar. 

Desse modo, deve-se questionar se “as vantagens causadas pela promoção do fim 

são proporcionais às desvantagens causadas pela adoção do meio? A valia da 

promoção do fim corresponde à desvalia da restrição causada?”. 

Ressalta-se que  a liberdade de informação possui um vínculo extremamente 

sensível com à democracia e, ainda que justificável a manifestação dos autores, 

qualquer forma de restrição prévia a essa garantia poderia representar a porta de 

entrada para a reincidência de um recente passado nebuloso da história brasileira. 

Por isso o texto constitucional é expressamente claro e em seus artigos 5º, IX e 220, 

§2º veda qualquer alternativa que almeja a censura prévia para a informação. 

O professor Mirabete (2004, p. 131-135) ressaltou em sua obra o problema 

existente na contemporaneidade. O autor elucidou que na atual sistemática não se 

adverte ou impede a atuação do jurado que já possua um juízo pré-constituído sobre 

objeto do julgamento, proveniente tanto de um saber, direto ou indireto, dos fatos, 

quanto adquirido em decorrência das informações difundidas pela imprensa. 

Talvez uma simples atuação legiferante, criando um dispositivo normativo que 

preconize o dever do juiz presidente do julgamento em questionar, de forma simples 

e após o sorteio e antes das recusas das partes, se o jurado possui opinião formada 

sobre o caso a ser decidido. Havendo resposta positiva, o jurado seria considerado 

suspeito e outro seria sorteado e submetido ao mesmo procedimento. 

Evidentemente que seria muita presunção conjecturar que essa básica atuação 

do poder legislativo possa solucionar o conflito entre a manutenção do direito à 

informação e a imprescindibilidade da imparcialidade do conselho de sentença. Mas, 

ao menos seria uma alternativa menos invasiva às vulneráveis garantias fundamentais 

em questão. 
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Outra possibilidade que não lesione préviamente à liberdade de informar seria 

conferir a opção ao acusado em escolher, em determinado momento do  procedimento 

do júri, se ele prefere ser julgado perante o conselho de sentença ou pelo juiz togado. 

Tal medida é difundida por alguns autores, tais como o professor Roberto Kant de 

Lima, o desembargador Diulias Costa Ribeiro e o juiz federal Iorio Siqueira 

D'Alessandri Forti. Contudo, existem divergências sobre a constitucionalidade dessa 

medida. 

Ressalta-se que o Tribunal do Júri é reconhecido, indiscutivelmente, como uma 

garantia. Contudo, não há unanimidade em relação à sua natureza jurídica, sendo que 

alguns apontam que seria uma garantia individual e outros indicam um perfil 

institucional.  

Nessa seara, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes (2017, p. 169) assinala que as 

garantias fundamentais possuem como característica elementar a outorga de direitos 

subjetivos aos indivíduos. Contudo, eventualmente as garantias institucionais também 

podem dispor desse atributo para resguardar os direitos fundamentais que lhes 

baseiam. 

Com isso, independentemente da controvérsia em relação à natureza jurídica 

do Júri, ambas têm a aptidão de conceder direitos subjetivos a população. Assim, 

identificar qual direito alicerça a existência deste Tribunal, bem como se esse direito 

configura uma garantia à sociedade ou ao acusado, são os pontos primordiais para 

definir se é possível, ou não, a renúncia ao seu julgamento.  

Nesse sentido, para o Desembargador Guilherme de Souza Nucci (2015, p.40-

41) o júri não caracteriza uma garantia à liberdade do réu, mas sim expressa um direito 

a população para que possa contribuir diretamente nos julgamentos proferidos pelo 

Judiciário. Pois, segundo o autor,  

 
Jamais o constituinte iria criar um Tribunal que garantisse a liberdade do autor 
de um crime contra vida humana. Esta é direito fundamental essencial e quem 
contra tal direito se voltou não merece um Tribunal “especial”, como se fosse 
uma autêntica “proteção.  

 

Por outro lado, Paulo Rangel (2015, p. 270) expressa que a atual Constituição 

da República estabelece que o julgamento realizado pelo conselho de sentença é um 

direito-garantia fundamental daquele ocupa o assento no banco dos réus, mas não 

garante o mesmo status ao fato de integrar aquele órgão responsável pelo julgamento, 

ou seja, “ser jurado não é um direito”. 
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Por fim, nesse mesmo sentido, para Diaulas Costa Ribeiro (1998) a tentativa 

de configurar o tribunal popular como sendo uma garantia da sociedade representaria 

um sofisma sem fundamento constitucional, visto que o júri é uma garantia do acusado 

e, assim sendo, “não pode ser impositivo; não pode ser obrigatório. A nova doutrina 

dos direitos e garantias individuais contempla a renúncia a eles”. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo crime que apresente uma carga de violência sempre desperta a atenção 

social. Por vezes ele é utilizado como uma forma de distinguir o bem e o mal. Mas, 

embora o delito possa representar fatos singulares no seio social, ele não é uma 

realidade distante de todos os indivíduos. 

A mente humana possui um nível de complexidade inimaginável e, surgem 

diversas vertentes ao tentar identificar o porquê que o crime, independentemente se 

fictício ou real, consegue fascinar a população. 

A criminologia psicanalítica apresenta o fenômeno da projeção como uma 

possível justificativa para esse interesse social. Ela indica que essa sedução seria 

intrínseca à natureza humana, a qual possibilita a exteriorização dos instintos 

agressivos, bem como, autopunir-se por seus desejos. Talvez esse fundamento não 

seja válido para todos os casos, mas ao menos representa um ponto de partida que 

esclareça esse fascínio. 

Noutro giro, os meios de comunicação, que são pautados em satisfazer seus 

interesses econômicos, encontram um universo fértil nesse encanto social. Assim, a 

imprensa estabelece que determinadas narrativas possuem maior relevância diante 

da predileção da população. 

A notícia, como qualquer outra mercadoria, precisa demonstrar sua 

economicidade para que a mídia possa determinar seu valor e sua importância. Nesse 

ambiente, o aspecto informativo da exposição fática cede seu espaço para o 

entretenimento social, ou seja, os espetáculos. 

A utilização do sensacionalismo como forma de difusão de informações 

promove o surgimento e o fortalecimento de múltiplos efeitos colaterais, dentre eles o 

populismo punitivista. 
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É nesse momento que a instantaneidade da mídia vai de encontro com o Poder 

Judiciário. De um lado, a imprensa não pode esperar o desenrolar do processo penal 

para que se chegue em um veredicto. No mercado em que os meios de comunicação 

atuam qualquer tipo de dilação temporal não é admitida pelos consumidores finais. 

Eles querem celeridade, independentemente de qualidade. Por outro lado, o poder 

Estatal deve respeitar todas as garantias fundamentais, inclusive o devido processo 

legal que não corresponde ao anseio popular de velocidade. 

  Nessa circunstância, a imprensa procura uma alternativa para evitar esse 

obstáculo e satisfazer seus fregueses. Desenvolve-se um julgamento paralelo cujo 

escopo primordial é atingir a vantagem econômica esperada, por meio intermédio dos 

elevados índices de audiência. É com o auxílio desse mecanismo que a mídia contribui 

para a formação da convicção coletiva pré-processual sobre o caso que será futuro 

objeto de julgamento pelo Tribunal do Júri. 

O ordenamento pátrio prevê algumas alternativas para preservar a 

imparcialidade do conselho de sentença. Mas, infelizmente nenhuma se revela 

suficiente para os casos em que a repercussão adquire status nacional. 

Nesse contexto, surgem opções para tentar resolver esse impasse e garantir 

que o jurado consiga desempenhar seu papel com a devida neutralidade e 

distanciamento de que se espera de um julgador. 

Seria ambicioso demais afirmar que determinada opção possa garantir 

seguramente a manutenção do direito à informação e a do julgamento imparcial. 

Talvez consigam, ou não. Não há fórmula mágica que permita chegar em um remédio 

definitivo. Porém, o que não pode é permanecer do jeito que está. A sociedade evolui 

a cada instante e o direito precisa se adequar para que consiga garantir a prevalência 

dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. 
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