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RESUMO

Este estudo visa analisar se existem e quais seriam os limites jurídicos da liberdade

de imprensa, um dos pilares do regime democrático, principalmente em relação à

cobertura jornalística do noticiário criminal. Serão analisados quais fatores podem

mitigar essa liberdade de imprensa, principalmente sua união com o poder público,

prática que pode colocar em risco o próprio regime democrático e a influência que o

Poder  Econômico  exerce  sobre  os  meios  de  comunicação,  que  atualmente  são

extremamente  dependentes  das  verbas  publicitárias,  sejam elas  privadas,  sejam

elas estatais. Também serão estudados os direitos do acusado durante e depois da

persecução penal  e como estes podem ser limitadores da atuação da imprensa,

devendo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, aplicar-se a técnica da

ponderação de interesses para solucionar este conflito.  Por fim serão analisados

alguns julgados em que foi reconhecida a limitação da liberdade de imprensa face os

direitos fundamentais dos noticiados. 

Palavras-chave:  Direitos  Fundamentais.  Liberdade  de  imprensa.  Direitos  do

acusado. Conflito. 



ABSTRACT

This study aims to  analyse if  whether  there are and what  are the legal  limits  of

freedom of the press, one of the pillars of democracy, especially in relation to media

coverage of criminal news. It will analyze which factors can mitigate this freedom of

speech, especially their union with the government, a practice that could endanger

the  democratic  regime  itself  and  the  influence  that  economic  power has  on  the

media, which are today very dependent on advertising revenues, whether private,

whether  public.  Also  the  rights  of  the  defendant,  during  and  after  the  criminal

prosecution, will be studied and how these can be restrictors of the press activities,

which  must  be  applied  the  balancing  interests  techinical  to  solve  this  conflict,

according to the circumstances of the case. Finally it will be analyzed some trials

which recognize the limitation of media freedom against the fundamental rights of the

defendant.

Keywords:  Fundamental  Rights.  Freedom  of  the  press.  Rights  of  the  accused.

Conflict. 
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INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo principal analisar como solucionar os

conflitos  envolvendo a liberdade de imprensa,  direito  fundamental  garantido pela

Constituição Federal e considerado um dos principais requisitos a serem observados

em todo  regime  democrático,  e  os  direitos  fundamentais  do  acusado  durante  a

cobertura do noticiário criminal.

Assim,  no  primeiro  capítulo  este  trabalho  estudará  a  importância  de  uma

imprensa  livre  e  independente  em  um  regime  democrático,  garantindo  assim

diversas características inerentes àquele regime, como as fontes de informações

diversificadas  e  o  entendimento  esclarecido,  como  formas  de  fiscalização  da

atuação do poder público e constante aperfeiçoamento do Estado em busca do bem-

estar  social.  Serão  ainda  analisados  neste  capítulo  as  experiências  brasileiras

quanto à ausência de liberdade de expressão, que coincidem com os dois grandes

períodos ditatoriais vividos na era Republicana, com destaque para a ditadura militar

iniciada nos anos 1960, a qual contou com maciço apoio dos meios de comunicação

de massa. 

Já no segundo capítulo serão estudadas quais as formas de manipulação da

sociedade utilizando os meios de comunicação de massa, principalmente as formas

dissimuladas de distorção do noticiário. Aprofundando o tema introduzido no capítulo

anterior, estudar-se-ão quais os malefícios da união imprensa-poder político, já que

muitos  órgãos  de  comunicação  são  de  propriedade  de  detentores  de  mandato

eletivo, sem contar os vultosos aportes financeiros oriundos do Estado nos meios de

comunicação através de verbas publicitárias, já que as empresas de comunicação

são cada dia mais dependentes desta espécie de arrecadação.

Ainda no segundo capítulo,  será estudado como o poder  econômico pode

influenciar o trabalho da imprensa, já que cada vez mais surgem conglomerados de

mídia que atuam em diversos setores (escrita, falada, televisionada) que dominam o

mercado de forma que as fontes diversificadas de informação ficam comprometidas,

ficando facilitada a função de manipulação da opinião pública em prol dos interesses
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de uma elite.

Já no terceiro capítulo serão estudados os direitos fundamentais garantidos a

a todos os acusados durante e até mesmo depois da persecução criminal, como os

direitos à vida privada, intimidade, honra, imagem e os direitos específicos do réu,

como a presunção de inocência, o devido processo legal e a ampla defesa. Também

será  estudado  um  direito  que,  embora  não  esteja  expressamente  previsto  no

ordenamento jurídico pátrio, vem sendo reconhecido pela doutrina e Jurisprudência,

o direito ao esquecimento. 

Ainda no mesmo capítulo será objeto de análise a forma de se solucionar os

conflitos entre a liberdade de imprensa e os direitos fundamentais do acusado que

surgirão quando da cobertura do noticiário criminal, sendo a forma mais adequada

de resolução deste problema a aplicação da ténica da ponderação de interesses,

com a análise das características próprias de cada caso concreto.  

Já no último capítulo  serão analisados julgados em que foi  reconhecida a

prevalência dos direitos dos réus em relação à liberdade de imprensa, uma vez que

naqueles casos o interesse público envolvido não se mostrava apto a ensejar  a

mitigação dos direitos do acusado, como no caso da “Escola Base”, ocorrido nos

anos de 1990 e considerado por muitos o maior atentado contra os direitos dos

investigados já realizado pela imprensa. Será objeto de estudo detalhado o caso

“Von Richtofen”, uma vez que a cobertura sensacionalista acabou influenciando até

mesmo os órgãos públicos  responsáveis  pela  persecução penal,  sendo violados

pelos meios de comunicação alguns dos direitos dos réus.   
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CAPÍTULO 1 – A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

NOS REGIMES DEMOCRÁTICOS

1.1– A relevância da liberdade de imprensa nos regimes democráticos

Logo em seu preâmbulo e no art. 1°, o constituinte brasileiro optou por instituir

um  regime  democrático,  mais  precisamente  um  Estado  Democrático  de  Direito,

tendo como fundamentos deste novo Estado a cidadania, a dignidade da pessoa

humana e o pluralismo político, rompendo definitivamente com o regime autoritário

imposto pelos militares por mais de vinte anos. 

A fim de garantir a correta implantação e manutenção do regime democrático,

o constituinte originário de 1988 enumerou no art. 5° um extenso rol de direitos e

garantias que seriam outorgados a todos que estivessem em território nacional, de

forma perene ou transitória,  que são considerados fundamentais  para que todos

tenham  uma  vida  digna,  possam  exercer  a  cidadania  plena  e  sejam  atores

participantes do jogo democrático. 

Assim,  ao  enumerar  os  direitos  fundamentais  de  todos  em  um  estado

democrático,  a  Constituição,  no  art.  5°,  IV  garantiu  a  livre  manifestação  do

pensamento, e no inciso IX do mesmo artigo garantiu o livre exercício da atividade

artística,  científica  e  de  comunicação,  direitos  estes  que  são  mitigados  ou  até

mesmo suprimidos em regimes não democráticos. 

Ou seja, fica cristalino que uma das principais características da democracia é

a liberdade de expressão, sendo a liberdade de imprensa uma de suas principais

espécies, já que o direito de informação, ou seja, o direito que todo o cidadão tem de

saber dos acontecimentos relevantes da vida em sociedade, também é um direito

fundamental, previsto no mesmo art. 5º, inciso XIV.

José Afonso da Silva, ao enumerar quais as características que devem ser

obedecidas por um regime democrático, afirma que

há de ser um processo de  convivência social numa sociedade livre, justa e
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solidária (art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em
proveito  do  povo,  diretamente  ou  por  representantes  eleitos  (art.  1º,
parágrafo único); participativa, porque envolve a participação crescente do
povo no processo decisório e na formação dos atos de governo; pluralista,
porque  respeita a pluralidade de ideias,  culturas e  etnias e pressupõe o
diálogo  entre  opiniões  e  pensamentos  divergentes  e  a  possibilidade  de
convivência de formas de organização e interesses diferentes da sociedade;
há de ser  um processo de liberação  da pessoa humana das formas de
opressão  que não  depende apenas do reconhecimento formal  de  certos
direitos individuais, políticos e sociais (grifo nosso)1.

Ruy  Barbosa  também  defendia  a  importância  de  uma  imprensa  livre  e

independente como forma de fortalecimento de uma estado democrático afirmando

que

A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a Nação acompanha o que lhe
passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe
ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe
alvejam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que
lhe interessa, e se acautela do que a ameaça. […] Já não era pouco ser o
órgão visual da nação. Mas a imprensa, entre os povos livres, não é só o
instrumento da vista, não é unicamente o aparelho do ver, a serventia de um
dó  sentido.  Participa,  nesses  organismos  coletivos,  de  quase  todas  as
funções vitais. É, sobretudo, mediante a publicidade que os povos respiram2

Ou seja, toda e qualquer democracia tem como um dos seus pilares a defesa

e garantia da liberdade de expressão, já que uma de suas características principais

é  justamente  o  franco  debate  entre  os  mais  diversos  grupos  que  compõe  a

sociedade, contrapondo os mais variados pontos de vista, sendo o resultado deste

debate não a imposição de uma vontade, e sim uma coalizão de ideias, acarretando

quase sempre na decisão mais adequada,  formada com fragmentos de diversas

opiniões, oriundas das mais diferentes pessoas. 

Robert A. Dahl, ao conceituar um regime democrático, define cinco critérios

que  devem  ser  observados:  a)  Participação  efetiva;  b)  Igualdade  de  voto;  c)

Entendimento esclarecido; d) Controle do programa de planejamento; e) Inclusão

dos adultos3.

Já em uma primeira análise verifica-se que três dos cinco critérios acima tem

ligação  direta  com  a  defesa  da  liberdade  de  manifestação  do  pensamento  e,

consequentemente, com a liberdade de imprensa. 

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 
119/120.

2 BARBOSA, Rui. A imprensa e o dever da verdade. São Paulo: Ed. Papagaio, 2004, p. 32/33.
3 DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001,

p. 49/50. 
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Dahl  define  a  participação  efetiva  como  a  possibilidade  de  todos  terem

“oportunidades  iguais  e  efetivas  para  fazer  outros  membros  conhecerem  suas

opiniões sobre qual deveria ser esta política”4. Ou seja, em regime democrático o

debate  deve  ser  fomentado,  sendo  o  acesso  à  discussão  garantido  a  todos  os

componentes  do  círculo  social,  que  através  da  análise  e  contraponto  de

posicionamentos distintos tentarem chegar ao consenso de quais os rumos a seguir.

No  tocante  à  imprensa,  respeitar  a  participação  efetiva  é  também

democratizar os meios de comunicação, devendo a legislação evitar a concentração

dos  veículos  de  comunicação  sob  o  controle  de  algumas  pessoas  ou  grupos

empresariais,  tentando  minimizar  a  influência  do  poder  econômico  sobre  a

informação, permitindo que as mais diversas vertentes ideológicas possam chegar

ao cidadão comum, que analisando intimamente essa diversidade possa formar seu

entendimento de forma livre.  

Ao explicar o que seria o critério do entendimento esclarecido, Dahl o define

como a possibilidade de que “cada membro deve ter oportunidades iguais e efetivas

de  aprender  sobre  as  políticas  alternativas  importantes  e  suas  prováveis

consequências”5.

Assim  o  entendimento  esclarecido  requer  obrigatoriamente  uma  imprensa

livre em sentido  amplo,  pois  não deve sofrer  qualquer  censura estatal,  podendo

noticiar quaisquer fatos, sejam eles favoráveis aos detentores do poder ou não, bem

como livre da influência do poder econômico, impedindo que este consiga pautar a

linha  editorial  do  veículo  de  comunicação  de  acordo  com  seus  interesses,  que

muitas vezes são escusos, permitindo ao cidadão comum acesso aos fatos da vida

da forma mais realista possível,  possibilitando que de posse dessas informações

possa buscar a efetivação dos seus direitos e fiscalizar a Administração Pública e

mesmo  as  entidades  privadas  e  suas  possíveis  ações  que  gerem  prejuízos  à

sociedade como danos ambientais ou a formação de cartéis que lesem os interesses

do consumidor, por exemplo.  

Já em relação ao controle do programa de planejamento, o mesmo pode ser

definido como a posibilidade dos cidadãos decidirem quais as prioridades do Estado,

4 DAHL, Robert A. Ob. Cit.  p. 49.
5 Ibid. p. 49.
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sendo sempre admitidas mudanças de rumo no planejamento estatal, conforme os

interesses da sociedade6. 

Tal  controle  obviamente  torna-se  mais  fácil  com o  funcionamento  de uma

imprensa  livre  e  responsável,  propiciando  ao  cidadão  um leque  de  informações

sobre o Governo, suas realizações, suas políticas públicas, que permitem que ele,

devidamente informado sobre os planos estatais, possa ter participação efetiva nos

planos da Administração, buscando, se necessária, uma mudança de rumo a fim de

atender os verdadeiros anseios e necessidades da sociedade. 

Assim,  somente  através  de  um  entendimento  esclarecido  que  é  o

conhecimento fundamentado e não superficial acerca de assuntos relevantes para a

sociedade, sendo que esta possibilidade só pode ser obtida através do debate livre e

aberto,  no qual  ideias contrapostas são apresentadas e discutidas sem qualquer

censura,  pode-se  atingir  o  critério  da  participacão  efetiva,  pois  somente  pode

participar do processo democrático quem tem subsídios suficientes para tanto, para

poder entender e discutir com propriedade os temas levantados. 

Ratificando  todo  o  exposto  supra,  Dahl  ainda  enumera  quais  são  as

instituições  políticas  exigidas  em toda  a  democracia,  sendo  elas  a)  funcionários

eleitos; b) eleições livres, justas e frequentes; c) liberdade de expressão; d) fontes

de  informação  diversificadas;  e)  autonomia  para  as  associações;  f)  cidadania

inclusiva7.

A  liberdade  de  expressão  inclui  o  direito  de  criticar  os  funcionários,  “o

governo, o regime, a ordem socioeconômica e a ideologia prevalecentes”8, já que

“cidadãos  silenciosos  podem  ser  perfeitos  para  um  governante  autoritário,  mas

seriam desastrosos para uma democracia”9,  uma vez que a tomada de decisões

seria tomada por um ou alguns, sendo o seu ponto de vista o que irá prevalecer. 

Já as fontes de informação diversificada requerem a possibilidade de acesso

a diferentes meios de comunicação, com posições políticas e ideologicas diferentes,

devendo ainda tais veículos serem independentes, ou seja,  não retransmitirem a

6 DAHL, Robert A. Ob. Cit. p. 49.
7 Ibid. p. 99.
8 Ibid. p. 99/100.
9 Ibid. p. 110. 
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posição oficial do Governo, como já foi feito, conforme será visto adiante, no Estado

Novo varguista. 

Além de independentes do Poder Público, esses diversos órgãos de imprensa

com vertentes  ideológicas distintas  também devem ser  totalmente  desvinculados

dos detentores do capital, não permitindo que o poder econômico molde a opinião

pública de acordo como seus interesses em detrimento do bem comum. 

Em uma cenário ideal como o acima narrado, em que a imprensa não sofre

qualquer  influência,  mostra-se  válida  a  assertiva  de  George  H.  Morris,  da

Universidade Southern da Flórida que afirmou “leiam-se vários jornais, dias e dias, e

a  verdade  acabará  por  aparecer”10,  já  que  se  temos  fontes  de  informação

diversificadas  e  fora  de  qualquer  zona  de  influência,  os  fatos,  da  forma  como

aconteceram, acabarão por ser apurados e divulgados à sociedade.

Cabe  esclarecer  que  quando  utilizamos  a  expressão  “liberdade  de

manifestação do pensamento”, estamos referindo-nos ao gênero, do qual uma das

espécies, a que mais interessa a este estudo, é o da liberdade de imprensa, sendo

que em decorrência  da  relação de dependência  deste  para  com aquele,  ambos

devem ser considerados fundamentais dentro de um regime democrático. 

Outra  importante  consequência  de  garantir-se  uma  imprensa11 livre,

multifacetária e independente, é que o debate aberto e respeitoso acaba gerando na

sociedade um maior sentimento de tolerância, havendo um maior respeito à opiniões

contrárias e às minorias, fortalecendo ainda mais o regime democrático. Alexandre

Sankievicz escreveu sobre mais esta carcaterística da liberdade de imprensa como

forma de fortalecimento da democracia:

A exposição  a  diferentes  ideias  traz  também  o  mérito  de  acarretar  o
crescimento da tolerância política. Após ouvir uma variedade de opiniões,
incluindo  aquelas  que  divirjam  da  própria,  pessoas  tendem  a  ter  mais
respeito a visões distintas e ao menos considerá-las como plausíveis. Um
importante  resultado  do  aumento  dessa  tolerância  é  o  crescimento  da
vontade que as pessoas têm de estender liberdades civis mesmo àqueles
grupos que tenham visões radicalmente distintas das suas. Nesse sentido,
os fóruns públicos de discussão não são apenas essenciais  como muito

10 Apud BRADLEY, Duane. A imprensa: Sua importância na democracia – trad. Pinheiro de Lemos. Rio de 
Janeiro: O Cruzeiro, 1965, p. 43. 

11 Neste estudo, adotaremos a denominação “imprensa” para referir-se a todas as espécies de veículos de 
comunicação, e não somente aos meios escritos, respeitando-se parcela da doutrina que prefere utilizar o 
termo “liberdade de informação jornalística”. 
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bem-vindos para o funcionamento do sistema democrático.12

Assim,  a  liberdade  de  expressão,  e  por  consequência  a  liberdade  de

imprensa, contribuem decisivamente para uma sociedade na qual  o confronto de

ideias é respeitoso e pacífico, pois ao veicularem determinada notícia, a mídia leva à

população desinformada, ou mesmo preconceituosa, novas informações, abrindo a

mente destes cidadãos que tornam-se mais tolerantes à medida que tornam-se mais

instruídos, havendo uma verdadeira campanha de conscientização da cidadania. 

Para o fortalecimento do regime democrático, tão importante quanto uma uma

imprensa  livre  é  a  pluralidade  de  veículos  de  comunicação,  com  posições

ideológicas  distintas,  enriquecendo  o  debate,  já  que  “o  progresso  nasce  da

controvérsia”13. Segundo Duane Bradley, quando existe a variedade de opiniões 

o ambiente está carregado de dissenção  discussão e pode parecer que
tudo é confusão. O que na realidade está acontecendo é que os jornais
estão contribuindo para que a verdade surja com a publicação de tantos
pontos de vista e de tantas opiniões diferentes.14

Tal diversidade se faz fundamental pois as notícias são “colhidas, escritas,

preparadas e impressas por seres humanos com várias falhas e fraquezas”.15 Diante

desta imperfeição natural do jornalista, 

não podemos esperar,  portanto, que qualquer número de qualquer jornal
contenha toda a verdade a respeito de qualquer coisa […] a existência de
muitos jornais diferentes produzidos por muitas pessoas com capacidade e
pontos de vista diversos, a verdade acabará por tornar-se clara para nós.16

O autor conclui seu raciocínio sobre os benefícios da existência de múltiplos

veículos de comunicação coexistindo afirmando que

Pode dizer-se que a melhor maneira de apurar a verdade é deixar que todos
os jornais publiquem a sua versão de um fato, por mais que divirjam entre
eles. […] Nenhum jornal  responderá satisfatoriamente a todas as nossas
perguntas mas todos eles juntos nos dão a informação necessária para as
nossas conclusões próprias.17

A multiplicidade  de  órgãos  de  imprensa  ainda  colabora  para  minimizar  a

questão da impossibilidade real de se ter um jornalismo totalmente isento, já que os

12 SANKIEVICZ, Alexandre. Liberdade de expressão e pluralismo: Perspectivas de regulação. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 42.  

13 CARTER, Douglas apud BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 52.
14 Ibid. p. 13/14. 
15 Ibid. p. 14. 
16 Ibid. p. 14.
17 Ibid. p. 16/17.
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profissionais  de  imprensa  são  todos  seres  humanos  que  possuem  convicções

pessoais próprias e certamente terão pontos de vista distintos acerca do mesmo

fato, sendo salutar à sociedade que possa beber de diferentes fontes de informação

para que possa construir sua própria opinião. 

1.1.1 – A questão da imparcialidade nos veículos de comunicação

Clóvis  Rossi  afirma  que  a  imparcialidade  ideal  é  inatingível,  pois  o

intermediário entre o fato e a versão dele que é veiculada é um jornalista, pessoa

que como qualquer outra possui imperfeições, além de carregar consigo toda uma

bagagem cultural adquirida ao longo dos anos e que geram em relação a alguns

assuntos opiniões fortes que podem ser totalmente opostas a de seu vizinho de

redação.18

Assim, podemos afirmar que a existência de uma imprensa totalmente neutra

e isenta é impossível, pois formada por jornalistas, pessoas geralmente com crenças

religiosas  definidas,  posições  políticas  solidificadas  e  visões  de  mundo  bem

delineadas, o que acaba influindo no texto escrito pelo profissional de imprensa, que

mesmo buscando a neutralidade acabará sendo influenciado por toda essas carga

cultural adquirida ao longo dos anos. 

Inclusive não há risco algum que em regime democrático existam órgãos de

imprensa com ideologias definidas e sem prezar pela neutralidade,  desde que o

veículo deixe claro qual a linha editorial que irá seguir, propiciando ao cidadão que

interprete  aquela  notícia  com  as  ressalvas  necessárias,  podendo  contrapontuar

aquela versão com a de outro veículo, de ideologias opostas, podendo chegar às

suas  próprias  conclusões  analisando  notícias  parciais  e  que  defendam

ferranhamente seus pontos de vista, o que pode até mesmo enriquecer o debate,

pois  além dessa  defesa ideológica,  com certeza haverá  o  ataque aos possíveis

pontos fracos da posição contrária, propiciando ao cidadão o acesso a um leque de

informações maior do que se estivesse se informando através de um veículo dito

18 ROSSI, Clóvis. O que é jornalismo. 10a. ed. São Paulo: Brasiliense, 2002, p. 10.
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neutro, que se cercaria de cuidados e deixaria de transmitir informações relevantes

para  o  correto  entendimento  esclarecido  do  cidadão  requerido  pelos  regimes

democráticos. 

O que não pode se admitir é a manipulação da sociedade, maquiada pela

declarações dolosamente montadas pela imprensa,  sob forte  influência do poder

econômico ou do poder político, que utilizando-se de um órgão de comunicação auto

proclamado  isento  distorcem  as  notícias,  publicando  apenas  os  fatos  que  lhes

convém ou as partes de um fato que tragam dividendos.

Assim a existência de órgão da imprensa que expressamente declare seu

apoio  à  determinado  candidato  não  representa  nenhuma  violação  do  jogo

democrático, pois o cidadão que se informar através daquele veículo sabe qual a

orientação política do mesmo, sabendo que não irá encontrar fatos que desabonem

os integrantes do partido apoiado por eles, mesmo que tais fatos existam.

A grave  violação  aos  caracteres  básicos  da  democracia  encontra-se  na

dissimulação do veículo de comunicação que se vende à sociedade como órgão

sem linha editorial definida, cujo único compromisso é com a verdade e a isenção e

utiliza-se  de  diversas  formas  de  distorção  da  informação,  todas  subreptícias,

conseguindo muitas vezes influenciar milhões de pessoas, buscando tão somente

atender  seus  interesses  ou  de  algum  grupo  que  age  por  trás  deste  veículo

comunicacional  e levando esse enorme contingente populacional  a acreditar que

aquela notícia tratada e moldada para atender interesses escusos nada mais é que

a pura expressão da verdade dos fatos ora noticiados.  

Outra forma de manipulação orquestrada pelo poder econômico e de difícil

caracterização é a concentração de diversos órgãos de comunicação sob o controle

do  mesmo  grupo  empresarial,  utilizando  empresas  diferentes  sob  o  controle  de

diretorias diferentes, ou até mesmo pessoas da mesma família, fazendo com que os

veículos  que  em  tese  deveria  concorrer  entre  si  tenham  linhas  editoriais

semelhantes  ou  até  mesmo idênticas,  cerceando  do  cidadão  o  acesso  à  fontes

diversificadas o que impede-o de ter um entendimento esclarecido, colocando em

xeque o estado democrático. 
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1.1.2 – O Código de Ética do Jornalismo Brasileiro

Aprovado  em agosto  de  2007  pela  Federação  Nacional  dos  Jonalistas,  o

Código de Ética do Jornalismo declara ser direito fundamental do cidadão o de ser

corretamente  informado  razão  pela  qual  “a  divulgação  da  informação  precisa  e

correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente

de sua natureza jurídica - se pública, estatal ou privada - e da linha política de seus

proprietários e/ou diretores” (grifo nosso).

O Código ainda menciona que é dever do profissional de imprensa se pautar

pela veracidade dos fatos e sempre buscar o atendimento do interesse público –

característica importante quando se analisar o conflito de direitos fundamentais mais

adiante – devendo ainda o jornalista ter compromisso com a responsabilidade social

requerida por sua função.

Legitimando a independência que o profissional deve ter ao noticiar os fatos,

devendo sempre manter-se distante das influências do poder econômico, o artigo 6º

inciso VII prevê o dever de sempre se “combater e denunciar todas as formas de

corrupção, em especial quando exercidas com o objetivo de controlar a informação”.

 Mostrando consonância com a ordem constitucional democrática instituída

em 1988, a imprensa brasileira ainda deverá pautar-se pelo “respeito  ao direito à

intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão” - inciso VIII; defesa dos

“princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de direito – inciso X;

e pela defesa “dos direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias

individuais  e  coletivas,  em  especial  as  das  crianças,  dos  adolescentes,  das

mulheres, dos idosos, dos negros e das minorias” - inciso XI. 

  Até mesmo a cobertura do noticiário policial é regulada pelo codigo de ética,

uma vez que o artigo 9º prevê ser “a presunção de inocência um dos fundamentos

da atividade jornalística”, sendo que nos termos do artigo 11 inciso II não deverão

ser divulgadas notícias “de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores

humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes”, em total consonância

com o respeito aos direitos da personlidade do acusado. 



18

Outro expediente comumente utilizado pela imprensa e repudiado pelo seu

próprio Código de Ética é, nos termos do artigo 11 inciso III, as notícias “obtidas de

maneira  inadequada,  por  exemplo,  com  o  uso  de  identidades  falsas,  câmeras

escondidas ou microfones ocultos”. Entretanto, o próprio inciso prevê exceções nos

casos  de  “incontestável  interesse  público  e  quando  esgotadas  todas  as  outras

possibilidades de apuração”,  sendo invariavelmente o final do inciso usado pelos

meio de comunicação sensacionalistas como justificativa para as seguidas lesões

aos direitos fundamentais de seus noticiados. 

Por sua vez o artigo 12 inciso I prevê a obrigação do jornalista “ressalvadas

as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação

dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura

jornalística,  principalmente  aquelas  que  são  objeto  de  acusações  não

suficientemente demonstradas ou verificadas”,  prática esta que vem se tornando

cada  vez  mais  rara  ainda  mais  quando  falamos  em  jornalismo  iterativo19 que

pressupõe a imediata publicação da matéria sob pena de outro veículo publicá-la,

auferindo também todas as vantagens da obtenção de determinada audiência. 

Também visando um noticiário transparente e sem utilização de técnicas de

manipulação da informação deverá o jornalista, de acordo com o inciso V do mesmo

artigo  12,  “rejeitar  alterações  nas  imagens  captadas  que  deturpem a  realidade,

sempre informando ao público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição

de imagem, reconstituição de áudio ou quaisquer outras manipulações”, sendo este

expediente um dos mais eficazes, por ser feito de forma sub-reptícia, não permitindo

que o público perceba que está recebendo uma notícia fabricada.

A não  observação  das  diretrizes  previstas  no  código  podem  resultar  em

sanções ao jornalista como “advertência, suspensão e exclusão do quadro social do

sindicato e a publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla

circulação” - artigo 17, sendo esta última certamente a punição mais severa, pois

expõe o mal pofissional tanto para o mercado quanto para a população, fazendo

com ele perca credibilidade junto ao seu espectador, o que acarretará uma queda de

sua  audiência  e  da  capacidade  de  atrair  anunciantes,  diminuindo  assim  sua

possibilidade de colocação no mercado profissional. Sem contar a função pública de

19 Ver item 2.2.3.



19

tal punição, impedindo que este jornalista consiga manipular a opinião púlblica em

prol de interesses escusos, atentando contra o estado democrático. 

1.2 – A experiência brasileira quanto à ausência de liberdade de imprensa

1.2.1 – A imprensa brasileira durante o Estado Novo

Em dois momentos da história republicana brasileira a liberdade de expressão

teve sua amplitude limitada: Os períodos compreendidos entre 1937-1945 (Estado

Novo, comandado por Getúlio Vargas) e 1964-1985 (os governos militares). 

A Constituição de 1937, que instituiu o Estado Novo, previa em seu art. 122

parágrafo  15  que  “todo  cidadão  tem o  direito  de  manifestar  o  seu  pensamento,

oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens,  mediante as condições e nos

limites prescritos em lei  (grifo nosso)”. Ou seja, embora o Estado garantisse a livre

manifestação do pensamento, considerando-o um direito fundamental, condicionava

seu exercício à legislação, tanto de mesmo grau hierárquico, como até mesmo de

hierarquia inferior. 

A alínea “a” do próprio parágrafo 15 previa a censura prévia dos meios de

comunicação e dos espetáculos culturais, com o fito de garantir a paz, a ordem e a

segurança pública. 

A  alínea  “b”  tambem  facultava  ao  Poder  Público  o  poder  de  impedir

manifestações  populares  que  fossem contrárias  à  moralidade  pública,  aos  bons

costumes e à proteção da infância e juventude.

Ainda no mesmo parágrafo, a Constituição determinava que nenhum jornal

poderia recusar-se a publicar comunicados do Governo, ou seja, o Poder Público

utilizaria  a  imprensa  e  toda  a  estrutra  montada  pelo  empresário,  com  recursos

privados,  sempre que entendesse necessário  para  propagandas institucionais ou

difusão  de  ideias  e  notícias,  quase  sempre  maquiadas  pelo  interesse  do  poder
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constituído. 

Assim, podemos afirmar que havia uma verdadeira expropriação da imprensa,

pois  partes  do  jornal  eram tomadas  pelo  Governo  para  publicidade  oficial,  sem

qualquer contrapartida, pois não havia previsão legal  de pagamento pelo uso do

espaço  informativo,  sendo  as  veiculações  forçadas  fundamentadas  no  interesse

público e segurança nacional.

A situação tornou-se ainda mais perigosa em 1942, mesmo ano que o Brasil

entrou  oficialmente  na  segunda  guerra  mundial  contra  os  países  do  Eixo.

Aproveitando-se desta situação excepcional e tendo como mote a defesa da nação

da ameaça comunista, Vargas, sem a anuência do Legislativo (já que a Constituição

lhe  outorgava  tais  poderes),  edita  o  Decreto  10.358/1942,  determinando  a

suspensão de diversas direitos fundamentais, entre eles a livre manisfestação do

pensamento.

Assim,  a  liberdade  de  manifestação  do  pensamento  no  Estado  Novo  era

apenas  uma  falácia,  pois  a  própria  Carta  Magna  previa  que  a  liberdade  de

expressão  poderia  ser  exercida  apenas  nos  limites  previstos  pelo  ordenamento

jurídico, sem contar que havia a figura da censura prévia, instituto inadmissível em

regimes realmente democráticos.

O  governo  autoritário  varguista  então  controlava  totalmente  o  debate  de

ideias,  pois  a  lei  utilizava  expressões  extremamente  abertas  como  “ordem  e

moralidade públicas” “garantia  da paz”  “garantia dos bons costumes”,  sendo tais

conceitos  facilmente  caracterizáveis,  legitimando  ações  do  Poder  Público  que

impediam qualquer manifestação pública que fosse contrária à ordem política então

vigente. 

Isso  sem  contar  que  o  Governo  Federal  se  utilizava  da  imprensa  para

propagar sua política, já que podia obrigar os meios de comunicação a veicularem

quaisquer comunicados oficiais, sendo que estes, publicados nos jornais de grande

circulação, poderiam ser facilmente confundidos com uma notícia imparcial editada

pelo próprio impresso e serem ainda mais facilmente absorvidos pela população.
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1.2.2 – O apoio da imprensa brasileira ao golpe militar de 1964

O segundo, e mais violento período de minoração e/ou completa supressão

da liberdade de expressão no país foi durante os governos militares de 1964 a 1985.

O mais curioso é que parcela significativa da imprensa, quiçá a maioria, foi

favorável ao golpe militar de 31 de março de 1964 pondo fim ao governo de João

Goulart, presidente com ideais mais voltados à esquerda e que pretendia realizar

profundas alterações sociais no país, como a reforma agrária e a redistribuição de

renda,  o que prejudicaria  os interesses da elite,  em que se incluíam as famílias

proprietárias dos grandes veículos de comunicação, que então incentivaram o golpe,

mas  sempre  maquiando  as  notícias,  sempre  passando  à  sociedade  que  a

intervenção militar foi uma vítória da soberania nacional e da democracia contra a

ameaça comunista – novamente ela a grande vilã. 

A manchete de capa do jornal “O Globo” de 04 de abril de 1964 é muito clara

no apoio ao golpe ao afirmar “Empossado Mazzilli na Presidência. Fugiu Goulart e a

democracia está sendo restabelecida”20. Na mesma edição, em editorial entitulado

“Ressurge a Democracia”, “O Globo” de maneira ufanista afirma:

Ressurge a  democracia!  Vive a  Nação dias  gloriosos.  Porque souberam
unir-se  todos  os  patriotas,  independentemente  das  vinculações  políticas
simpáticas ou opinião sobre problemas isolados,  para salvar o que é de
essencial:  a  democracia,  a  lei  e  a  ordem.  (…)  Graças  à  decisão  e  ao
heroísmo  das  Forças  Armadas  que,  obedientes  a  seus  chefes,
demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a
disciplina,  o  Brasil  livrou-se  do  governo  irresponsável,  que  insistia  em
arrastá-lo  para  rumos  contrários  à  sua  vocação  e  tradições.  (…)  Como
dizíamos, no editorial de anteontem, a legalidade não poderia ter a garantia
da subversão, a âncora dos agitadores, o anteparo da desordem. Em nome
da legalidade não seria legítimo admitir o assassínio das instituições, como
se vinha fazendo, diante da Nação horrorizada...”21.

Verifica-se do excerto acima que a imprensa vendia à sociedade, que não

participara  do  movimento,  sendo  um  mero  expectador  das  manobras  da  elite

brasileira em conjunto com o oficialato superior das Forças Armadas, que o golpe

militar era sim a defesa da democracia e assumia que a ordem jurídica então vigente

20 Disponível em http://acertodecontas.blog.br/wp-content/uploads/2009/04/capa-do-jornal-o-globo.jpg. Acesso 
em 11. nov. 2014.

21 Disponível em http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/As-manchetes-do-golpe-militar-de-
1964/4/15195. Acesso em 11. nov. 1964. 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/As-manchetes-do-golpe-militar-de-1964/4/15195
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/As-manchetes-do-golpe-militar-de-1964/4/15195
http://acertodecontas.blog.br/wp-content/uploads/2009/04/capa-do-jornal-o-globo.jpg
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teve de ser desvirtuada em prol de um bem maior, a defesa dos interesses nacionais

que  estavam  em  risco  em  razão  da  subversão  e  desordem  provocada  pelos

movimentos de esquerda, que apoiavam maciçamente as reformas pretendidas por

João Goulart. 

O Jornal do Brasil, no dia 1º de abril de 1964 também em editorial afirmou que

“Desde ontem se instalou a verdadeira legalidade. Legalidade que o caudilho não

quis  preservar  (…) A legalidade está  conosco e  não com o caudilho  aliado dos

comunistas”22.  O Jornal  do Brasil,  um dos maiores jornais  do país à época, não

escondeu  sua  satisfação  com  a  deposição  do  Presidente  Goulart  e  criou  no

imaginário  popular  que o movimento  militar  foi  dentro da  legalidade,  que estava

sendo  desvirtuada  pelo  então  Presidente  e  apenas  para  afastar  a  ameaça

comunista. 

O editorial  da “Folha de São Paulo” de 03 de abril  de 1964, entitulado “O

Brasil continua” inicia afirmando

Voltou a nação, felizmente ao regime de plena legalidade que se achava
praticamente suprimido nos últimos tempos do governo do ex-presidente
João Goulart. E isto se fez, note-se, com mínimo traumatismo, graças ao
discernimento das nossas Forças Armadas, que agiram prontamente para
conter  os  desmandos  de  um  politico  que,  cercado  de  assessores
comunistas,  procurava  manobrar  o  país  de  acordo  com  o  pensamento
desse reduzido grupo e em ostensivo desrespeito as melhores e mais caras
tradições de nossa gente23.

O “O Estado de São Paulo” seguiu na mesma linha ao manchetar em sua

capa de 03 de abril  de 1964 “Democratas dominam toda a nação”24,  claramente

induzindo  o  seu  leitor  que  a  vitória  foi  da  democracia  contra  um  contra-golpe

comunista orquestrado pelo Presidente Jango, reforçando essa ideia já na página 2,

onde a manchete “Jornais italianos acentuam a vitória democrática no Brasil  e a

derrota castro-comunista”25. 

O “Estadão” em editorial  na página 3 da mesma edição, denominado “Em

defesa da vitória” deixa clara sua posição ideológica ao qualificar o golpe militar de

22 Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/As-manchetes-do-golpe-militar-de-
1964/4/15195. Acesso em 11. nov. 2014. 

23 Disponível em http://acervo.folha.com.br/fsp/1964/04/03/2/. Acesso em 11. nov. 2014. 
24 Disponível em http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640403-27284-nac-0001-999-1-not. Acesso em 11. 

nov. 2014.
25 Disponível em http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640403-27284-nac-0002-999-2-not. Acesso em 11. 

nov. 2014. 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640403-27284-nac-0002-999-2-not
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640403-27284-nac-0001-999-1-not
http://acervo.folha.com.br/fsp/1964/04/03/2/
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/As-manchetes-do-golpe-militar-de-1964/4/15195
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/As-manchetes-do-golpe-militar-de-1964/4/15195
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“a  esmagadora  vitória  alcançada  pela  democracia  liberal  contra  os  totalitários

extremistas”26.

Ou seja, a imprensa brasileira em 1964, que era controlada por famílias de

orientação liberal e conservadora, viram com bons olhos a tomada do poder pelas

Forças  Armadas,  já  que  as  reformas  de  base  prometidas  por  Jango  iriam  de

encontro  aos  seus  interesses,  sendo  o  discurso  utilizado  por  todos  os  diversos

veículos de comunicação o mesmo e sempre induzindo o homem comum, que se

informava  dos  acontecimentos  do  Brasil  e  do  mundo  principalmente  pelo  jornal

impresso, de que a legalidade e a segurança nacional haviam sido protegidos da

iminente  ameaça  comunista  capitaneada  pelo  Presidente  deposto,  vendendo  os

militares como verdadeiros heróis nacionais e não como golpistas que rasgaram a

Constituição Federal de então, subvertendo eles a ordem democrática e legítima. 

Já em 1968, no auge do endurecimento do regime militar, foi editado o Ato

Institucional  nº  5,  que  em  seu  art.  4º  previa  a  competência  do  Presidente  da

República para cassar mandatos eletivos de quaisquer dos três entes da federação,

bem como suspender os direitos políticos de qualquer pessoa pelo prazo de dez

anos,  o  que  rompia  de  vez  com  o  suposto  verdadeiro  regime  democrático

implantado pelos golpistas de 1964 e tão festejado pela imprensa de então, que

passou, parte dela, a ser perguida e censurada pelos militares, como o próprio jornal

“O Estado de São Paulo” que em 1965 rompe com o governo e passa a ter espaços

censurados pelo regime, publicando poemas e receitas de bolo no lugar das notícias

que não agradavam Brasília. 

Em  decorrência  da  suspensão  dos  direitos  políticos,  que  frise-se,  eram

decretados unilateralmente pelo Presidente, sem qualquer possibilidade de defesa, o

paragráfo  1º  do  art.  5º  do  mesmo Ato  previa  ainda  que  “O  ato  que  decretar  a

suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente

ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados” (grifo do autor).

Assim, se pensarmos em um cidadão comum, um trabalhador qualquer que

nutrisse simpatia pela doutrina comunista ou mesmo pela verdadeira democracia, já

que o regime imposto a partir de 1964 não poderia ser considerado democrático,

26 Disponível em http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640403-27284-nac-0003-999-3-not. Acesso em 11. 
nov. 2014. 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19640403-27284-nac-0003-999-3-not
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poderia, repentinamente e sem qualquer chance de defesa, ter seus direitos políticos

suspensos e o pior,  ter  o exercício de qualquer direito fundamental seu limitado,

como  por  exemplo  o  da  livre  manifestação  do  pensamento,  simplesmente  por

acreditar em um sistema de governo diferente do imposto pelos militares.

Ou seja, em 1968 pode-se dizer que houve um novo golpe dos militares, que

escararam o regime imposto quatro anos antes e passam a regular com mão-de-

ferro o fluxo de notícias e informações.

O mais curioso é que no preâmbulo do AI-5, tal diploma legal é apresentado

como uma forma de atender “às exigências de um sistema jurídico e político, que

assegurasse  autêntica  ordem democrática,  baseada  na  liberdade,  no  respeito  à

dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às

tradições de nosso povo (grifo nosso)”. 

Tal  assertiva  mostra-se  totalmente  incompatível,  pois  em  um  regime

democrático todas as ideologias devem ser respeitadas e debatidas livremente, até

como forma de  amadurecimento  da  tomada de  decisões  sobre  a  coisa  pública,

sendo totalmente inconcebível que se fale em ideais contrários à tradição de um

povo,  ainda mais  do  povo  brasileiro,  que é  formado pelas  mais  diversas  raças,

origens e nacionalidades,  bem como pelos adeptos das mais variadas correntes

políticas. 

Assim, há diversas formas do governo autoritário impedir a livre manifestação

da imprensa, pois “o maior serviço que uma imprensa livre pode prestar a um povo

livre é agir como um freio constante sobre o governo e as autoridades”27. Entre as

formas de controle, podemos citar 

o  monopólio;  as  subvenções  governamentais;  a  violação  do  segredo
profissional;  a  difusão  obrigatória  de  fatos,  opiniões  e  propagandas;
proibição  de  criar  novos  meios  de  imprensa;  privilégios  ou  restrições
governamentais para o emprego de tecnologias de comunicação; aplicação
de medidas fiscais que importam em restrição etc28 .

Foi ainda no regime militar que editou-se a lei de imprensa (lei 5.250/67), que

regulava a liberdade de imprensa e a censura prévia aos espetáculos. Mais uma

27 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1965, p. 75. 
28 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e  direito difuso à 

informação verdadeira. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 130.
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amostra de que a visão dos militares sobre a liberdade de expressão dentro do que

chamavam de “autêntica ordem democrática” era absolutamente distorcida, foi o fato

do STF, ao julgar a ação de descumprimento de preceito fundamental nº 130, ter

decidido que a lei de imprensa não foi recepcionada pela atual Constituição Federal,

esta sim uma Carta que prevê e garante um regime democrático. 

Luis Roberto Barroso, ao analisar a censura da imprensa realizada pelo poder

político e a forma dissimulada com que é realizada afirma que

em todos os tempos e em todos os lugares, a censura jamais se apresenta
como instrumento de intolerância, da prepotência ou de outras perversões
ocultas. Ao contrário, como regra, ela destrói em nome da segurança, da
moral,  da família, dos bons costumes. Na prática, todavia, oscila entre o
arbítrio, o capricho, o preconceito e o ridículo.29

Entretanto, muitos veículos de comunicação permeneceram fiéis ao regime

militar durante toda a sua duração e não coincidentemente tiveram uma expansão

notável de seus negócios durante os anos de chumbo.  O exemplo mais marcante

dessa  união  imprensa-governo  são  as  Organizações  Globo,  que  controlavam  o

jornal  impresso  “O  Globo”,  que  como  vimos  deu  ampla  publicidade  e  apoio  à

manobra militar que depôs João Goulart e que iniciou suas atividades televisivas um

ano depois. 

Não coincidentemente a maior expansão dos negócios da Família Marinho

deu-se no período compreendido entre 1965 a 2000, passando a Rede Globo de

Televisão de uma única concessão de televisão que iniciou suas atividades em 1965

e tinha seu alcance de transmissão limitado ao Estado do Rio de Janeiro, para onze

concessões somente no Estado de São Paulo, oito no Estado do Paraná, sete no

Estado de Minas Gerais, mais quatro no Estado do Rio de Janeiro e outra no Estado

de Pernambuco30.

Assim, o grupo comandado pela família Marinho transformou-se na

primeira grande emissora nascida durante o regime militar (…) ainda que a
concessão  para  sua  instalação  tenha  sido  dada  na  década  de  1950.
Roberto Marinho já era dono do jornal O Globo quando colocou a emissora
no ar em 1965. Sua fundação foi marcada por polêmica surgida anos antes

29  BARROSO, Luís Roberto. Cigarro e liberdade de expressão. In: Temas de Direito Constitucional. Tomo II. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 650.

30 STUCHI, Karen Simões Ferreira. A relação econômica da comunicação e seus efeitos no estado democrático
de direito. Dissertação (Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2013, p. 100.
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do funcionamento efetivo da emissora. Em 1962, a TV Globo firmou dois
contratos com o grupo  norte-americano  Time-Life,  sendo um referente  a
uma participação na empresa brasileira e outro voltado para a assistência
técnica.  A parceria  com um grupo estrangeiro,  sem o conhecimento das
autoridades competentes,  infringia dispositivos constitucionais e o Código
Brasileiro de Telecomunicações31 

A  família  Marinho,  mostrando  sua  íntima  ligação  com  o  governo  militar

publica, em 7 de outubro de 1984, editorial na capa do jornal “O Globo” denominado

Julgamento da Revolução e assinado pelo próprio Roberto Marinho nos seguintes

termos:

Participamos  da  Revolução  de  1964,  identificados  com  os  anseios
nacionais, de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela
radicalização ideológica (…) Prosseguimos apoiando o movimento vitorioso
desde os primeiros momentos da correção de rumos até o atual processo de
abertura (…) Acompanhamos esse esforço de renovação em todas as suas
fases. No período de ordenação da economia que se encerrou em 1967.
Nos  meses  dramáticos  de  1968  em  que  a  intensificação  dos  atos  de
terrorismo provocou a implantação do AI-5 (…) Volvendo os olhos para as
realizações  nacionais  dos  últimos  vinte  anos,  há  que  se  reconhecer
impressionante: em 1964 éramos a quadragésima nona economia mundial,
com uma população de 80 milhões de pessoas e uma renda per capita de
900  dólares;  somos  a  oitava,  com  uma  população  de  130  milhões  de
pessoas a renda média per capita de 2.500 dólares (…) Não há memória
que haja ocorrido aqui, ou em qualquer  outro país que um regime de força,
consolidado há mais de dez anos, se tenha utilizado de seu próprio arbítrio
para  se  autolimitar,  extinguindo  os  poderes  de  exceção  anistiando
adversários, ensejando novos quadros partidários, em plena liberdade de
imprensa. É esse,  indubitavelmente,  o maior feito da revolução de 1964.
Neste  momento  em  que  se  desenvolve  o  processo  de  sucessão
presidencial,  exige-se  coerência  de  todos  os  que  têm  a  missão  de  de
preservar  as  conquistas econômicas  e  políticas  dos últimos decênios.  O
caminho para o aperfeiçoamento das instituições é reto. Não admite desvios
aéticos,  nem o afastamento do povo. Adotar  outros rumos ou retroceder
para atender a meras conveniências de facções ou assegurar a manutenção
de privilégios seria trair  a Revolução ou seu ato final.32

Do trecho  acima  reproduzido  extrai-se  o  maciço  apoio  do  já  então  maior

veículo  de  comunicação  do  Brasil,  e  um  dos  maiores  do  mundo,  com  força  o

suficiente  para  conduzir  o  pensamento  da  sociedade  para  um  sentimento  de

gratidão com os militares, sendo que a primeira palavra do editorial é “Participamos”

dando  a  entender  que  a  Globo  não  só  apoiava  o  movimento  golpista,

insistentemente  chamado  de  Revolução  democrática,  como  foi  um  dos  atores

principais do movimento.   

Entretanto, com o colapso econômico enfrentado pelo país ao final da década

31 PIERANTI, Octavio Penna. Políticas públicas para a radiodifusão e imprensa: ação e omissão do Estado no
Brasil pós-1964. Rio de Janeiro: FGV, 2007, p. 68

32 Disponível em http://www.viomundo.com.br/bau/declaracao-de-principios-da-globo-versao-1984.html. 
Acesso em 13 nov. 2014. 

http://www.viomundo.com.br/bau/declaracao-de-principios-da-globo-versao-1984.html
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de  1970  após  o  “milagre  econômico”  e  com  a  forte  pressão  externa  pela

redemocratização  do  país  –  muito  embora,  como  já  dito,  muitos  veículos  de

imprensa  afirmaram  categoricamente  que  foi  o  golpe  de  1964  que  instaurou  a

verdadeira democracia no país – há a abertura gradual do regime, com a volta dos

refugiados  e  o  consequente  retorno  da  liberdade  de  expressão,  sendo  o  ponto

culminante dessa transição democrática a promulgação da Constituição de 1988,

que nos incisos  IV e  IX  do artigo  5º  garantiu,  como direito  fundamental,  a  livre

manifestação do pensamento e a livre manifestação intelectual, artística, cultural e

de comunicação, sendo que o mesmo inciso IX ainda prevê a desnecessidade de

obtenção de qualquer licença e proíbe qualquer censura nas comunicações. 

Contudo, o ordenamento jurídico ainda mostra-se insuficiente para garantir

uma  imprensa  imparcial  e  protagonista  legítima  de  um  regime  democrático,

garantindo  fontes  de  informação  diversificadas  que  acarretam  um  entendimento

esclarecido da população vez que a influência do poder econômico e também do

poder  político  sobre  os  veículos  de  comunicação  ainda  mostra-se  acentuado,

fazendo com que a opinião pública seja transformada na verdade na opinião de uma

elite que vai amoldando o sentimento popular de acordo com seus interesses. 

O  grande  desafio  em  tentar  democratizar  verdadeiramente  os  meios  de

comunicação é conseguir vencer o discurso pronto daqueles que tentam manter o

atual sistema juridico de regulação da comunicação social,  não coincidentemente

liderado  pelos  grandes  barões  da  mídia,  que  obviamente  querem  manter  seus

privilégios, de qualquer regulação no setor seria uma censura imposta pelo poder

público  aos  veículos  de  imprensa,  o  que  acarretaria  uma  afronta  ao  regime

democrático,  discurso  muito  semelhante  ao  empregado  por  esses  mesmos

conglomerados de imprensa em 1964 quando da tomada do poder pelos militares. 
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CAPÍTULO  2  –  O  PODER  ECONÔMICO  E  SUA  INFLUÊNCIA  SOBRE  A

LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO

2.1 – A imprensa responsável e o fortalecimento do regime democrático

Como já  vimos,  a  liberdade  de  expressão  é  um dos  pilares  de  qualquer

regime de governo que queira ser considerado democrático. Consequentemente, a

liberdade de imprensa também é fator fundamental para o bom funcionamento de

uma democracia. 

Entretanto,  para  que  cumpra  bem  o  seu  papel  em  uma  democracia,  a

imprensa deve respeitar algumas diretrizes básicas, justamente para que se atinja

os  objetivos  mencionados  no  item  anterior,  principalmente  o  entendimento

esclarecido e as fontes de informação diversificadas. 

Para  tanto,  a  “liberdade  de  imprensa  não  significa  que  os  jornais  tem

liberdade de existir mas, sim, que tem liberdade de averiguar e publicar todas as

notícias”33. 

Ou seja, a verdadeira democracia não é aquela que garante tão somente o

livre funcionamento dos veículos de comunicação, não exigindo como pré-requisito

qualquer licença de funcionamento concedida pelo Poder Público, mas aquela que

garante a liberdade de agir do jornalista, podendo ele transitar livremente por todos

os espaços públicos, obter junto às repartições informações de relevante interesse

público, utilizar-se de fontes cuja identidade seja resguardada e investigar todos os

fatos que julgue de interesse social.

Contudo, esse livre funcionamento deve ser temperado, já que o Estado deve

agir  positivamente  no  sentido  de  impedir  a  influência  dos  poderes  econômico  e

político  sobre  os  meios  de  comunicação  de  massa,  transformando-os  em

verdadeiros porta-vozes de defesa dos interesses desses grupos e simplesmente

esquecendo sua função pública de propiciar entendimento esclarecido aos cidadãos.

33 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 14. 
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A realidade, entretanto, nos mostra que a imprensa, ao contrário de funcionar

como um dos pilares da democracia, vem sendo utilizada pelas elites econômica e

política como instrumento de manutenção do poder e de defesa de seus próprios

interesses.    

Levantamento  realizado  pelo  projeto  “Donos  da  Mídia”  e  apresentado  no

Fórum Nacional pela Democratização34 mostra que nada menos que 271 detentores

de  mandatos  eletivos  são  sócios  ou  diretores  de  324  diferentes  veículos  de

comunicação, o que demonstra que há pessoas que exercem o poder político no

país  que  tem  influencia  direta  em  mais  de  um  veículo  de  comunicação  que,

obviamente,  não publicarão nada que desabone um de seus controladores,  sem

contar que facilmente e utilizando as técnicas acima descritas poderão funcionar

como veículo de publicidade oficial das realizações daquele homem público. 

Além de atentar contra o regime democrático a situação em epígrafe ainda

viola o artigo 54 da Constituição Federal, ensejando, nos termos do artigo seguinte a

perda do mandato eletivo. 

Assim, a imprensa, ao invés de atender ao interesse público de informar com

a  máxima  isenção  e  imparcialidade  possíveis,  é  utilizada  como  instrumento  de

defesa de interesses privados e promoção pessoal de integrantes do poder público.

Essa  forte  influência  externa,  principalmente  do  capital,  acaba  dificultando

ainda mais que o jornalista  consiga ultrapassar seu mais difícil  obstáculo, que é

tentar  atingir  o  maior  grau  de  imparcialidade  possível  em razão  dos  motivos  já

expostos no capítulo anterior no tocante à carga cultural absorvida pelo profissional

ao logo de sua vida. 

A transposição  deste  obstáculo  mostra-se  fulcral  pois  a  notícia  deve  ser

neutra  e  reproduzir  os  fatos  de maneira  clara,  devendo o  jornalista  impedir  que

emoções  ou  conceitos  pessoais  interfiram  na  reprodução  dos  fatos  que  serão

apresentados  ao  público,  pois  “um  bom  jornalista  limitará  as  suas  opiniões  às

colunas  editoriais  e  não  deixará  que  as  mesmas  figurem  no  noticiário  ou  o

influenciem”35

34 Disponível em http://jornalggn.com.br/noticia/metade-do-congresso-possui-veiculos-de-midia-aponta-fndc. 
Acesso em 18 nov. 2014. 

35 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 24. 

http://jornalggn.com.br/noticia/metade-do-congresso-possui-veiculos-de-midia-aponta-fndc
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A busca da imparcialidade é característica fundamental do jornalismo, pois

notícia pode ser definida como “o relato honesto, imparcial e completo de fatos que

interessam e afetam ao público. […] deve ser honesta, exata,  concisa e fácil  de

compreender.  Não deve ser  escrita para servir  a quaisquer interesses especiais,

grupos, indivíduos”36,pois “informação não é opinião. Esta é protegida pela liberdade

de pensamento”37.

Para  Clóvis  Rossi,  “toda  reportagem  deve  responder  a  seis  perguntas

fundamentais: quem, quando, onde, como, por que, o quê”38, sendo que conforme a

notícia,  as  seis  perguntas  podem  ter  peso  totalmente  diferentes,  podendo  até

mesmo algumas das perguntas  serem totalmente  irrelevantes,  conforme o  caso,

sendo  que  a  manipulação  de  uma  notícia  ocorre  quando  um  desses  seis

questionamentos, desde que essencial à correta transmissão do fato ao público, seja

incorretamente ou incompletamente respondido.

2.1.1 – A manipulação dissimulada do noticiário

Quando  a  notícia  não  atender  os  requisitos  elencados  por  Clóvis  Rossi

mencionados no item anterior, a notícia deve ser considerada “torcida”39, sendo que

esta distorção pode ser consciente, quando há dolo do jornalista, que busca atender

interesse que não o público ou até mesmo inconsciente, quando se deixa levar pelas

crenças  pessoais  que  carrega  e  instintivamente  acaba  conduzindo  seu  texto  de

acordo com sua subjetividade.

A “torção”  de  uma  notícia  pode  ser  feita  de  várias  formas,  muitas  delas

imperceptíveis  aos olhos do distraído  leitor/telespectador,  como “a  paginação de

determinada notícia, a página em que aparece, o tamanho em que é redigida, o fato

de ser ilustrada ou não e os títulos que lhe são dados”40.

Diante das inúmeras formas de se distorcer uma notícia, sendo que muitas

36 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 35-38. 
37 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 498.
38 ROSSI, Clóvis. Ob cit. p. 25
39 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 38.
40 Ibid. p. 40. 
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delas  de  forma  subliminar,  a  ética  da  imprensa  nas  democracias  é  fator

preponderante,  pois  através  destes  artifícios  os  veículos  de  comunicação

conseguem, sob o espectro da suposta neutralidade da notícia, emitirem mensagens

de apoio a um governo, uma candidato, uma pessoa, uma política, uma empresa,

etc. 

Até mesmo a utilização de fotografias sem qualquer conspurcação também

podem ser utlizadas para distorcer fatos. Um exemplo é o da utilização da imagem

de  candidatos  a  determinado  cargo  público.  Um  veículo  de  comunicação  que

secretamente defenda uma candidatura, pode em seu noticiário utlizar-se somente

de boas fotos do candidato apoiado, enquanto em relação aos demais concorrentes,

sempre lançar mão de fotografias que os coloquem em situações embaraçosas ou

constrangedoras, ou mesmo de um ângulo desfavorável41. 

Outro  exemplo  é  a  cobertura  de  uma  manifestação  popular.  Pode  ser

publicada, conforme o interesse da direção do jornal, ocupadando considerável parte

da capa uma foto de um manifestante qualquer jogando uma pedra em um policial,

ou  ao  contrário,  publicar  uma  foto  em  que  um  policial  está  com  um  cassetete

levantado sobre a cabeça de um manifestante42. 

Nota-se  que  o  evento  coberto  é  o  mesmo,  uma  manifestação  popular,

contudo, com apenas uma foto a imprensa consegue distorcer totalmente a verdade,

pois  na  primeira  foto  descrita  no  parágrafo  anterior,  a  mensagem  passada  à

sociedade  é  que  um bando  de  baderneiros,  infratores  da  lei,  fizeram arruaça  e

atacaram as forças públicas. Já na segunda foto, a mensagem transmitida é que

uma manifestação pacífica e de fins nobres foi  duramente reprimida pelas forças

oficiais, que abusaram do poder e  empregaram força física desnecessária contra

cidadãos de bem que apenas exerciam seu direito de expressão.

Assim, astuciosamente, a imprensa pode moldar a opinião pública de acordo

com seus interesses, empregando métodos muitas vezes imperceptíveis,  como a

então  inofensiva  redação  de  uma  legenda  de  uma  fotografia,  que  pode  passar

mensagem totalmente diferente da imagem reproduzida43. 

41 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 105. 
42 Ibid. p.105.
43 Ibid. p. 105.
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Essa distorção subliminar também é perfeitamente possível na televisão pois

“a TV não precisa inventar nada. Ela pode, apenas com a seleção de imagens reais,

criar uma realidade mais forte que a de que fato aconteceu44”. 

Clóvis Rossi ilustra bem como a “torção” pode ser quase que imperceptível à

grande  maioria  da  população  que  acompanha  os  noticiários.  A Rede  Globo  de

Televisão divulgou pesquisa IBOPE sobre como a população brasileira avaliava o

mandato  do  então  Presidente  Fernando  Collor  da  seguinte  forma:  79%  dos

pesquisados aprovavam o desempenho do governo; 19% reprovavam e 2% não

responderam.  Na  verdade  a  pesquisa  divulgava  os  seguintes  percentuais:  8%

avaliavam o governo como ótimo; 27% avaliavam como bom; 44% entendiam que o

governo era apenas regular; 8% diziam que ele era ruim e 11% diziam que ele era

péssimo45.

Ou seja, por naquele momento apoiar o então chefe do executivo nacional, a

Globo apresentou os números da maneira mais benéfica,  somando aqueles que

avaliaram o governo  como ótimo e  bom com aqueles  que avaliaram-no  apenas

como regular, mesmo sabedores que uma avaliação regular deva ser interpretada

como  uma  neutralidade.  Por  essa  sistemática  um  veículo  de  oposição  poderia

divulgar a mesma pesquisa informando que Collor tinha seu governo desaprovado

por 63% dos entrevistados, pois bastaria somar quem o avaliou de forma ruim e

péssima com os neutros.46

 Como já mencionado, a notícia também deve ser completa, pois a distorção

da mesma não necessariamente deve conter inverdades. Uma simples omissão de

um ou mais detalhes dos fatos pode transformá-la  totalmente47,  moldando-a  de

acordo com interesses escusos, mas publicada sob a aura da veracidade, já que

tudo que foi narrado realmente aconteceu, muito embora partes, às vezes pequenos

detalhes foram escondidos, comprometendo o entendimento esclarecido do cidadão.

Outro  expediente  utilizado pela  imprensa com o fito  de  torcer  a  realidade

repassada ao seu público é chamado de  agenda-setting.  Essa prática jornalística

consiste  em dar  ampla  cobertura  à  determinado  assunto,  geralmente  de  cunho

44 ROSSI, Clóvis. Ob.Cit. p. 16. 
45 Ibid. p. 47.
46 Ibid. p. 47.
47 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 43. 
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sensacionalista e de pouca importância, mas que atraí a atenção a fim de se desviar

o foco de outro fato que, embore contrarie os interesses da elite que controla os

meios de comunicação, foi vazado não se conseguindo sufocar o fato48.

2.1.2 – A aliança entre os meios de comunicação e o poder público

Outro  desafio  que  a  sociedade  democrática  deve  enfrentar  é  a  perigosa

sinergia entre os meios de comunicação de massa e o poder público, já que por ser

instrumento de grande penetração na população e gozar de grande credibillidade

junto ao espectador, os meios de comunicação tornaram-se importante ferramenta

do poder público para se blindar das cobranças e da fiscalização da sociedade, bem

como de propaganda positiva do homem público, transformando-o até mesmo em

herói nacional.

Esse controle dos meios de comunicação pelos que exercem o poder político

mostra-se  deveras  nocivo  a  qualquer  regime  democrático,  pois  as  notícias  são

absorvidas  pela  população  praticamente  sem  filtro  algum,  pois  os  meios  de

comunicação gozam de enorme prestígio junto ao homem comum, fazendo que um

mero  boato  espalhado  pela  imprensa  torne-se  verdade  absoluta  após  sua

publicação,  causando  a  destruição,  em  questão  de  minutos,  de  uma  reputação

construída ao longo dos anos, uma vez que “quando alguma coisa é repetida um

número suficiente de vezes nos meios de comunicação sem ser contestada, ela se

torna fato (…) O talvez se torna está que se torna fez”.49 

James Fennimore  Cooper,  ainda  no  século  XIX,  já  enxergava  essa união

impresa-poder  público  como  algo  que  afrontava  os  princípios  democráticos  ao

afirmar que “Se os jornais são úteis para derrubar tiranos, é só para que coloquem

seus próprios tiranos no lugar”.50 

Essa preocupação de uma união imprensa – poder público como instrumento

48 COMPARATO, Fábio Konder. Democratização dos meios de comunicação de massa. São Paulo: Revista 
USP, 2001, p. 10. 

49 HOLIDAY, Ryan. Acredite, estou mentindo: confissões de um manipulador de mídia. Trad. Antônio  Carlos 
Vilela. 1.ed. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 2012, p. 148/162.

50 Apud Ibid. p. 148.
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para o controle da Administração Pública sem a possibilidade de fiscalização pela

sociedade, que desinformada pode estar vivendo até mesmo uma realidade artificial,

fabricada  pelo  consórcio  acima,  motivou  a  edição,  em  outubro  de  2000,  pela

Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  da  Organização  dos  Estados

Americanos, da Declaração dos Princípios da Liberdade de Expressão, prevendo em

seu artigo 13 que

A utilização  do  poder  do  Estado  e  dos  recursos  da  fazenda  pública;  a
concessão  de  vantagens  alfandegárias;  a  distribuição  arbitrária  e
discriminatória de publicidade e créditos oficiais; a outorga de freqüências
de radio e televisão, entre outras, com o objetivo de pressionar, castigar,
premiar ou privilegiar os comunicadores sociais e os meios de comunicação
em função de suas linhas de informação, atentam contra a liberdade de
expressão e devem estar  expressamente proibidas por  lei.  Os meios de
comunicação  social  têm  o  direito  de  realizar  seu  trabalho  de  forma
independente.  Pressões  diretas  ou  indiretas  para  silenciar  a  atividade
informativa dos comunicadores sociais são incompatíveis com a liberdade
de expressão. 

O protagonismo da imprensa dentro do regime democrático é bem ilustrado

por Ryan Holiday que afirmou: “Somos um país governado pela opinião   pública, e a

opinião  pública  é  amplamente  governada  pela  imprensa,  então  não  é  essencial

compreendermos o que governa a imprensa? O que controla a imprensa, controla o

país”51.

Um  grande  exemplo  da  força  da  imprensa  dentro  do  jogo  político  foi  a

conversa entre  o então Presidente  eleito  Tancredo Neves e Ulysses Guimarães,

então  Presidente  do  PMDB,  o  maior  partido  da  época  e  que  liderou  a

redemocratização do país. 

Tancredo estava sendo pressionado por  Roberto Marinho,  proprietário  das

Organizões Globo,  para que indicasse como Ministro das Comunicações Antônio

Carlos Magalhães, político conservador e com laços com o governo militar, com a

clara intenção de que a Globo mantivesse os privilégios conquistados nos anos de

chumbo.

Ao saber da provável indicação, Guimarães disse que seu partido romperia

com  o  Tanredo  caso  ele  oficializasse  a  indicação  ministerial,  recebendo  como

resposta: “Olha Ulysses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a Igreja Católica, eu

51 HOLIDAY, Ryan. Ob. Cit. p. 20.
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brigo com o PMDB, com todo mundo, eu só não brigo com o Doutor Roberto”.52

Assim,  quem controla  os  meios  de  comunicação  controla  todo  o  fluxo  de

informações  recebidas  pela  grande  massa  e  assim  conseguem  criar  heróis

imaginários, destruir reputações ilibadas através de meros boatos, balizando o rumo

da nação de acordo com os seus interesses, e utilizando as técnicas anteriormente

mencionadas  de  forma  ardilosa,  manipulando  milhões  de  pessoas  que  sequer

desconfiam estarem sendo guiadas para o caminho que deseja uma minoria, uma

vez que a imprensa “cria conteúdo artificial,  que se torna real e tem impacto no

resultado de eventos do mundo real”.53

  Consonante com a capacidade de convencimento da população da imprensa,

independente  do  fato  noticiado  ser  real  ou  não  e  visando  impedir  que  o  poder

político,  ao invés de ser  fiscalizado pela imprensa,  utilize-a como ferramenta  de

manutenção do poder, a legislação eleitoral prevê diversos institutos que coibem a

coligação mídia-poper público.

O  mais  abrangente  é  o  artigo  45  e  §§  da  Lei  9.504/1997  que  proíbe  as

emissoras de rádio e TV, a partir  do dia 1º de julho do ano que há eleições as

seguintes condutas: 

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de
realização  de  pesquisa  ou  qualquer  outro  tipo  de  consulta  popular  de
natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que
haja manipulação de dados;
II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de
qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação,
ou produzir ou veicular programa com esse efeito;
III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a
candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes;
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V  -  veicular  ou  divulgar  filmes,  novelas,  minisséries  ou  qualquer  outro
programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;
VI  -  divulgar  nome de programa que se refira  a candidato escolhido em
convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome
do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do
programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob
pena de cancelamento do respectivo registro.

Note-se que em todas as condutas legalmente proibidas é empregada algum

recurso  de  manipulação  dissimulada  anteriormente  descrito  neste  Capítulo,

reforçando a responsabilidade dos meios de comunicação em um país livre, pois

52  PIERANTI, Octavio Penna. Ob. Cit. p. 75.
53 HOLIDAY, Ryan. Ob. Cit. p. 21.
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gozando de presunção de veracidade junto ao público pode um grande veículo de

comunicação  determinar  os  rumos  políticos  do  país,  manipulando  milhões  de

pessoas sem levantar desconfianças ou questionamentos.

Outra forma de manipulação dissimulada vetada pela mesma lei,  que não

envolve os veículos de comunicação em si, mas os meios empregados por eles na

propagação de seus noticiários, ou seja, as ondas de rádio e TV, está previsto no

artigo 36-B que considera propaganda eleitoral a convocação de rede de rádio e TV

por parte do Presidente da República e dos Presidentes de quaisquer das casas do

legislativo federal ou do STF para “divulgação de atos que denotem propaganda

política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições”, caracterizando

o uso indevido da estrutura administrativa para fins de promoção pessoal. 

Essa “pasteurização”54 da  imprensa,  que de ator  independente e fiscal  do

Estado a serviço do cidadão, passa a ser mais um dos integrantes do grupo elitista

que determina o rumo do país acaba ainda enfraquecendo o exercício da cidadania,

tornando a população que se abastece do noticiário diário para formar sua opinião

cada vez menos esclarecida e menos participativa, trilhando um caminho cada dia

mais fácil para que pequenos grupos tomem o total controle da política nacional. 

A  partir  do  momento  que  a  imprensa  estrutura-se  em  grandes  grupos

econômicos na busca de maiores lucros e une-se ao poder político na busca de

majorar seus ganhos, utilizando sua penetração e credibilidade junto à população,

barganhando-a com o Estado em troca de uma não regulação do setor, que permita

a  esses  “barões  da  comunicação”  concentrarem  ainda  mais  a  atividade  de

comunicação social, fica em xeque uma das premissas básicas de toda democracia,

a própria liberdade de expressão, pois a opinião pública deixa de ser pública e passa

a ser privativa daquele grupo composto por organizações econômicas que controlam

os veículos de comunicação em massa e modelam aquela de acordo com seus

interesses comerciais.55

Para Daniel Sarmento 

54 Termo utilizado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho ao criticar os partidos políticos nacionais, que não 
seguem qualquer linha ideológica e fazem coligações sem qualquer conteúdo ideológico apenas com o intuito
de manterem-se no Poder ou alcançá-lo. 

55 LIMA, Venicio Artur de. Liberdade de expressão x liberdade de imprensa. São Paulo: Publisher, 2010, p. 80.
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Hoje, a opinião pública resulta cada vez menos do embate de ideias entre
cidadãos bem informados, sendo cada vez mais definida pelos veículos de
comunicação de massa. O sujeito real da democracia contemporânea não é,
infelizmente,  o  cidadão participativo,  mas o consumidor  apático,  que,  no
intervalo  entre  a  novela  e  o  filme  enlatado,  assiste  no  jornal  da  TV  às
notícias sobre o último escândalo político. Neste contexto, a mídia assumiu
um enorme poder na fixação das agendas de discussão social, na seleção e
apresentação dos pontos de vista que serão ouvidos sobre estes temas, e
na própria realização das escolhas por cada indivíduo.  A opinião pública,
dizem os mais céticos, é a opinião publicada.56

A vulnerabilidade da imprensa a fatores externos, que a impedem de exercer

seu papel dentro da democracia, ainda é maior se pensarmos que boa parte do

material  trabalhado  por  um jornalista  é  repassado  por  uma  fonte,  pessoas  que

facilmente  podem  ser  cooptadas  e  municiarem  o  jornalista  com  fatos  falsos,

parcialmente verdadeiros ou completamente verdadeiros, desde que convenientes

ao grupo que representa, já que o profissional de imprensa quase nunca testemunha

pessoalmente os fatos que noticia,  necessitando da intervenção de terceiros que

tem ligação direta ou alegam ter essa ligação com o fato veiculado. 

Isso sem contar com a possibilidade real de cooptação do próprio jornalista

em si, que pode ser corrompido pelo poder econômico e utilizar seu trabalho e seu

prestígio para manipular a realidade em prol de alguém ou de algum grupo, já que,

segundo Holiday 

Todos querem dinheiro das mesmas grandes empresas de comunicação.
Eles não ligam se os escândalos sobre os quais escrevem são verdadeiros
ou  não,  se  as  fontes  são  parciais  ou  motivadas por  interesse  próprio  –
desde que eles ganhem algo com isso.57

Outra questão importante é que além de controlar as concessões de rádio e

TV, o poder público ainda tem a prerrogativa de instituir emissoras públicas, que por

serem controladas diretamente pelo poder político facilmente podem se transformar

em  “pequenas  máquinas  de  propaganda  a  serviço  do  Poder  Executivo”  já  que

financiadas por dinheiro público, provavelmente terão em seu corpo editorial aqueles

simpatizantes ao governante fazendo com que tais emissoras “Em lugar de informar,

dedicam-se a tentar formar a opinião pública segundo os moldes que interessam ao

governo da temporada”.58

56 SARMENTO, Daniel. Liberdade de expressão, pluralismo e o papel promocional do Estado. Salvador: 
Revista Diálogo Jurídico, n.16, 2007, p. 281.

57 HOLIDAY, Ryan. Ob. Cit. p. 53.
58 BUCCI. Eugênio. A imprensa e o dever de liberdade. São Paulo: Contexto, p. 99.
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Assim a imprensa pode ser controlada pela elite tanto diretamente, através da

propriedade  de  veículos  de  comunicação,  como  indiretamente,  utilizando-se  de

pessoas que atuem como fontes ou corrompendo os próprios jornalistas, que ainda

podem  vender  sua  isenção  indiretamente,  trocando  seu  compromisso  com  a

verdade não por dinheiro mas sim por promoções dentro da empresa.

Esse esforço conjunto entre o público e o privado, usando a mídia de massa

como instrumento propagador e de convencimento nos parece uma reeleitura da

tradicional política que vigorava no início do século XX, podendo se afirmar que hoje

há  um  “coronelismo  eletrônico  baseado  no  compromisso  recíproco  entre  poder

nacional e poder local, configurando uma complexa rede de influências entre o poder

público  e  o  poder  privado  dos  chefes  locais,  proprietários  dos  meios  de

comunicação”.59 

A seguinte estatística ajuda a demonstrar como a união entre o poder político

e  os  detentores  dos  meios  de  comunicação  é  prática  mais  que  costumeira  na

democracia  brasileira.  Durante  o  governo  Fernando  Henrique  Cardoso  foram

concedidas 1.848 autorizações para instalação de retransmissoras de TV, sendo que

destas, 268 tinham como concessionária entidade sob o controle de 87 diferentes

políticos, sendo que todos eles foram favoráveis, em 1997, à emenda constitucional

que instituiu a reeleição nos cargos executivos, favorecendo o próprio FHC.60

A responsabilidade dos meios de comunicação, portanto, é enorme dentro da

sociedade democrática moderna, pois o poder que tais veículos exercem sobre o

homem comum é praticamente imensurável, uma vez que 

Fomos ensinados a acreditar  no que  lemos.  Que onde há fumaça deve
haver fogo, e que se alguém se dá ao trabalho de escrever e publicar algo,
ele deve acreditar no que está dizendo. A sabedoria por trás dessas crenças
não  é  mais  verdadeira,  mas  ainda  assim  o  público  continua  o  mesmo,
transformado em alvo de manipulação em vez de proteção.61

Ou seja, a única solução para que se evite esses conluios envolvendo o poder

econômico,  o  poder  político  e  a  imprensa  no  controle  total  da  sociedade  é  a

regulação legal dos meios de comunicação, uma vez que estes exercem força tal

59 SANTOS, Suzy dos. Relações incestuosas: Mercado global, empresariado nacional de radiodifusão e 
líderes políticos locais/regionais. In: FILHO, João Freire, João Freire; HERSCHMANN, Michael (Org.). 
Novos rumos da cultura da mídia: Indústria, produtos, audiências. Rio de Janeiro: Mauad, 2007, p. 122.

60 STUCHI. Karen. Ob. Cit. p. 119.
61 HOLIDAY, Ryan. Ob. Cit. p. 234.
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perante  a  sociedade  que  quem controla  o  noticiário  provavelmente  controlará  o

Estado,  obviamente  em  proveito  próprio,  não  se  podendo  falar  em  democracia

quando a imprensa está a serviço do poder e não como fiscal dele.

2.2 – O Poder Econômico como delineador da atuação da imprensa

2.2.1 – A importância das verbas publicitárias no orçamento dos órgãos de

comunicação

Com a transformação dos veículos de comunicação em grandes empresas,

cujo objetivo maior é o lucro, o grande desafio dos editores é a dualidade entre

manter-se  neutro  e  imparcial,  e  ao  mesmo  tempo  conseguir  arrecadar  fundos

suficientes para que possam continuar suas atividades, pois a grande parcela do

faturamento hoje provém dos espaços publicitários vendidos.

Ou seja, para sobreviver, o veículo de imprensa deverá ter boa relação com

seus anunciantes, sendo que a imparcialidade e o compromisso com a verdade de

difícil administração quando, por exemplo, ocorrer um fato desabonador envolvendo

a empresa patrocinadora, como um escândalo de corrupção envolvendo membros

do poder público e o corpo diretivo da empresa, já que a ampla cobertura do fato,

como  exigido  pela  função  pública  exercida  pela  imprensa,  poderá  desgastar  a

relação do jornal com um dos seus maiores financiadores. 

Os patrocinadores são a principal fonte de receita de um jornal, já que menos

de  um  terço  da  arrecadação  é  proveniente  das  assinaturas  e  das  vendas  de

exemplares avulsos62. O restante é oriundo dos patrocinadores, cujos anúncios são

cobrado  por  centímetro,  sendo  que  este  valor  aumenta  conforma  foi  maior  a

circulação do períodico63. 

A tendência é que aquela fatia da arrecadação diminua ainda mais, já que

62 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 22. 
63 Ibid, p. 22. 
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com  o  advento  da  Internet  muitos  deixaram  de  assinar  ou  comprar  jornais  e

passaram  a  ler  as  notícias  nos  grandes  portais  de  notícia  da  internet,  que

geralmente são gratuitos, e por consequência totalmente dependentes dos anúncios

veiculados, tornando-os mais escravos da audiência.

Segundo  Jonatás  Machado,  o  avanço  da  tecnologia,  que  possibilitou  o

aumento sensível da tiragem de um exemplar de jornal ou revista também mudou o

paradigma dos veículos de comunicação que acabaram se tornando

grandes grupos empresariais  subordinados à racionalidade econômica.  A
lógica industrial  e comercial,  de produção e distribuição em massa,  com
baixos  custos  marginais  e  procura  do  lucro,  acabou  por  dominar  a
comunicação social  e ocupar um lugar  central  na delimitação do âmbito
normativo do direito à liberdade de expressão. A liberdade de expressão,
originariamente associada à protecção do orador ou do escritor individual
passou a confrontar-se com um novo fenômeno, o da comunicação cada
vez mais institucionalizada, profissionalizada, altamente dependente, para
sua eficácia, da posse de avultados recursos econômicos. Daqui evoluiu-se
para a massificação e para a comercialização da comunicação social. Esta
íntima relação que se estabeleceu entre as mudanças tecnológicas e as
tranformações  econômicas  e  sociais  determina  de  forma  decisiva  a
disciplina jurídica da liberdade de expressão em sentido amplo, aspecto que
se  torna  particularmente  visível  com  a  emergência  das  tecnologias
audiovisuais64”

Tal fenômeno fez com que grandes publicações tivessem de remodelar seu

modelo de negócios. A revista estadounidense “Newsweek”, que em 2001 tinha uma

tiragem semanal de 3,16 milhões de exemplares, dez anos depois viu este número

cair para menos da metade, alcançando em 2011, 1,5 milhão de exemplares, o que

obrigou a revista a extinguir sua versão impressa e adotar exclusivamente a versão

digital65. 

O mesmo aconteceu com o tradicional Jornal do Brasil, fundado em 1891 e

que em 1º de setembro de 2010 passou a ser veiculado apenas em versão digital,

tambem  em  razão  da  crise  financeira  pela  qual  passou  o  jornal,  vendo  sua

circulação despencar de 100 mil exemplares diários em 2007 para pouco mais de 20

mil apenas três anos depois66.

64 MACHADO, Jonatás E. M. Liberdade de expressão. Coimbra: Ed. Coimbra, 2002, p. 323.
65 CHACRA, Gustavo. “Newsweek acaba com a versão impressa. O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 out. 

2012. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,newsweek-acaba-com-a-versao-
impressa,947730,0.htm>. Acesso em 05 fev. 2014. 

66 LOBATO, Elvira. Empresário anuncia o fim do “Jornal do Brasil” em versão impressa. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 14 jul. 2010. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/766640-empresario-
anuncia-o-fim-do-jornal-do-brasil-em-versao-impressa.shtml>. Acesso em 05 fev. 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/766640-empresario-anuncia-o-fim-do-jornal-do-brasil-em-versao-impressa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/766640-empresario-anuncia-o-fim-do-jornal-do-brasil-em-versao-impressa.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,newsweek-acaba-com-a-versao-impressa,947730,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,newsweek-acaba-com-a-versao-impressa,947730,0.htm
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Os veículos de comunicação, portanto, podem ser considerados 

uma empresa industrial privada que funciona como uma instituição pública
[…] tem de obter lucros para sobreviver. Como instituições públicas, espera-
se que sirvam ao bem do público, mas como empresas industriais privadas
devem cuidar dos seus interesses próprios67.

Assim a imprensa, além do compromisso público com a verdade e isenção,

colaborando para a construção de uma democracia cada vez mais plena, também

tem seus compromissos internos, pois deve garantir uma circulação suficiente que

atraia a atenção de anunciantes, o que garantirá a saúde financeira da empresa, que

como qualquer outra tem diversas despesas a serem arcadas. 

Para garantir  este faturamento, o veículo de comunicação deve ter grande

aceitação do público, ou seja, deve veicular aquilo que seu consumidor gostaria de

ser informado, fazendo com que muitos veículos esqueçam suas obrigações éticas

de isenção e pendam para o lado do sensacionalismo a qualquer custo, explorando

fatos e pessoas com o único intuito de alavancar a audiência e consequentemente

aumentar os ganhos. 

Segundo Duane Bladley, “há numerosos jornais com tão pouco interesse pela

exatidão e tão pouco espírito público, que tratam apenas de ganhar dinheiro”68. 

A  busca  pela  audiência  acaba  diminuindo  o  nível  da  cobertura,  já  que

violência é um dos temas mais apreciados pela grande massa, tornando o noticiário

policial  um dos maiores captadores de audiência e consequentemente de verbas

publicitárias, sendo ainda uma temática na qual facilmente cria-se o sensacionalismo

necessário para angariar bons pontos de audiência. 

Estudo realizado pela Wharton School, que analisou os 7 mil artigos do New

York Times que mais foram repassados por e-mail por leitores, concluiu que “o mais

forte preditivo de virulência é a quantidade de raiva que um artigo evoca”69.

E a melhor forma de criar um sentimento de raiva em um leitor é a criação de

vilões,  pessoas  de  índole  duvidosa  e  que  praticaram atos  reprováveis,  que  são

levados à público para serem julgados sumariamente em uma edição, sendo que no

67 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 22.
68 Ibid. p. 21. 
69 HOLIDAY, Ryan. Ob. Cit. p. 69. 
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número seguinte já se executa a pena, havendo um  verdadeiro linchamento público

desta pessoa, muitas vezes baseado em meros boatos ou informações preliminares

apuradas no início das investigações.

Esta é a razão dos programas policiais serem campeões de audiência, pois

levam  ao  conhecimento  do  público  fato  repugnante  juntamente  com  seu  autor,

exibindo-o em rede nacional como o vilão da vez, sendo que na maioria das vezes,

essa violação da imagem, honra e privacidade do suspeito acontece sem qualquer

certeza de sua culpa. 

Entretanto como tal programação consegue bons índices de audiência, o que

chama a atenção do mercado publicitário,  e  gera arrecadação para a imprensa-

empresa,  veicula-se  a  matéria  sem  qualquer  preocupação  com  a  pessoa  do

acusado, sendo que se a suspeita não se transformar em certeza, bastaria uma

correção da matéria para que tudo retornasse ao status quo ante, esquecendo-se o

jornalista que sua matéria, no imaginário popular, alcança alto grau de credibilidade

e certeza, sendo praticamente impossível que o suspeito que teve seus direitos da

personalidade  devassados  em  troca  de  pontos  de  audiência  consiga  ter  sua

reputação  totalmente  restituída,  já  que,  segundo  Benjamin  Day:  “Nós  jornalistas

mais prosperamos na calamidade dos outros”.70 

Exemplo dos danos que a imprensa, ao agir sem a cautela exigida quando ao

noticiar  determinado fato,  possa violar  direitos  fundamentais,  expondo o suposto

autor sem provas consistentes ocorreu com o ex-Ministro do Trabalho dos Estados

Unidos Ray Donovan, que viu-se envolvido em um escândalo fartamente explorado

pela  imprensa  senscionalista  e  que  destruiu  sua  carreira,  sendo  que  após  ser

julgado, e absolvido, das acusações que os órgãos de comunicação propagavam

como se fosse a mais sólida das verdades, virou-se para o Juiz e disse: “Em qual

guichê eu passo para pegar minha reputação de volta?”.71

70 HOLIDAY, Ryan. Ob Cit. p. 87.
71 Ibid. p. 182.
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2.2.2  –  Os  riscos  ao  regime  democrático  criados  com  o  surgimento  dos

grandes conglomerados empresariais de mídia

Outro grande problema da transformação da atividade jornalística em mero

negócio empresarial visando unicamente o lucro é o surgimento dos grandes grupos

de comunicação, que abrangem, sob a direção de um grupo ou até mesmo de uma

pessoa, o comando de diversos veículos de imprensa, muitas vezes localizados em

pontos  distintos  do  mundo,  criando  uma  verdadeira  rede  global  de  informação

distorcida, sempre a serviço das elites que os controlam.

Essa aglutinação da comunicação social na mão de poucas pessoas, famílias

ou  grupos  empresariais  cria  uma  verdadeira  exclusão  comunicacional72,

desvirtuando o princípio da liberdade de comunicação inerente às democracias, já

que o poder de falar com as grandes massas fica restrito a um seleto grupo, que

filtra ou distorce as informações com o fito de manterem ou até mesmo ampliarem

seus privilégios. 

Tais  grupos,  utilizando-se  de  seu  poderio  econômico  e  sendo  geridos

simplesmente como uma empresa, buscando exclusivamente o lucro, desprezando

sua função pública de informar corretamente a sociedade, funcionar como um fiscal

dos atos governamentais e fomentar o debate esclarecido entre os cidadãos, muitas

vezes obrigam os pequenos órgãos de imprensa de alcance local a fecharem, pois

com a concorrência desleal estabelecida passam a não ter condições de poderem

financiar suas operações. 

Esse domínio  de  mercado pelas  grandes organizações das comunicações

acarretam  um  prejuízo  incalculável  à  sociedade  plural  e  democrática,  pois  as

notícias  que alcançaram a grande parcela  da  população serão ditadas por  uma

única linha editorial, que como já visto, pode “torcer” as notícias de diversas formas,

sendo que em muitos casos a sociedade nem perceberá que está sendo conduzida

ideologicamente pela direção escolhida pelo controlador do grupo empresarial  de

comunicação. 

72 STUCHI, Karen Simões Ferreira. Ob. Cit. p. 6. 
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Tal  monopólio  afeta  substancialmente  a  continuidade  de  um  regime  que

queira  ser  considerado  verdadeiramente  democrático,  pois  se  não  há  fontes  de

informação diversificadas, não se pode falar também em entendimento esclarecido,

pois o debate de ideias é mitigado, havendo a imposição, ainda que implícita de uma

ideologia, que geralmente é a interessante aos detentores do poder. 

Essa seleção dos fatos que serão noticiados ou a maneira menos nociva que

os fatos notórios obrigatoriamente tem que ser divulgados criam uma espécie de

censura exercida em nível privado, figura totalmente incompatível com a imprensa

que atua em uma democracia, pois de difícil percepção pelo grande público, uma

vez que é realizada nos bastidores da notícia, nas salas dos editores, combinadas

de forma sigilosa e que jamais chegam ao conhecimento da sociedade.73

Esta falta de concorrência além de oferecer versão única dos fatos, a oferece

em  uma  qualidade  baixa,  pois  como  não  existem  adversários  que  disputem  a

audiência,  que  é  fator  primordial  para  a  captação  de  anunciantes,  diminui-se  a

preocupação com a qualidade do trabalho executado, uma vez que “o jornal que

exerce  um  monopólio  não  é  obrigado  a  melhorar  de  qualidade  para  vencer  a

concorrência, precisando apenas aumentar sua circulação para ter maiores lucros”74.

J. R. Wiggins, do “The Washington Post” afirmou que “O cidadão parcialmente

informado não tem opinião própria; tem apenas as opiniões dos que escolhem para

ele as informações que lhe são permitidas”75.

Clóvis Rossi ao analisar os órgãos de imprensa como empresas privadas que

buscam exclusivamente o lucro afirmou que 

parece haver mais liberdade de empresa do que liberdade de imprensa. Ou
seja, os donos dos meios de comunicação são livres para veicular o que
lhes parece mais  conveniente,  mas os  jornalistas que trabalham nesses
veículos tem uma liberdade incomparavelmente menor76.

Assim,  fica muito  claro  que a imprensa embora  seja  pilar  mestre  de todo

regime democrático, pois contribui decisivamente para que os cidadãos tenham um

entendimento esclarecido e consequentemente possam ter participação efetiva na

73 LOPES, Vera Maria de Oliveira Nusdeo. O direito à informação e as concessões de rádio e televisão. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 

74 BRADLEY, Duane. Ob. Cit. p. 112. 
75 Apud Ibid. p. 110. 
76 ROSSI, Clóvis. Ibid. p. 60.
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vida pública, pois tem ciência exata de todos os acontecimentos relevantes e podem

cobrar  corretamente  os  ocupantes  da  Administração,  fomentando  o  debate

multifacetário e contribuindo para uma sociedade mais pluralista e tolerante, pode

também fazer mal  uso do relevante serviço público que exerce,  e ajudar para a

construção  de  um  regime  autoritário  ou  pior,  de  um  regime  falsamente  auto-

denominado  democrático,  no  qual  as  notícias  são distorcidas das mais  diversas

formas, muitas delas utilizando-se de meios subliminares, condicionando a opinião

pública de acordo com os interesses políticos e/ou econômicos dos detentores do

poder,  que  unem-se  aos  grandes  empresários  das  comunicações,  montando

verdadeiros cartéis da comunicação, onde fatos são “torcidos”, divulgados de forma

incompleta ou manipulados para atender os interesses de poucos em detrimento da

sociedade, já que 

A imprensa mantém e sustenta a democracia. Mas, movidos pelo descuido,
pela pressa (pretextando a exclusividade ou revelação primeira da notícia),
pelos interesses capitalistas ou simples malsãos, os órgãos de comunicação
perdem, com frequência, sua legítima função social.77

2.2.3 – O jornalismo iterativo

Este novo contexto econômico de busca do lucro acabou por criar uma nova

modalidade  de  jornalismo,  compatível  com a  instantaneidade  das  notícias  e  da

necessidade  de  atrair,  diurturnamente,  a  atenção  do  leitor/espectador,  em  um

ambiente competitivo em que segundos podem fazer a diferença,  garantindo um

grande furo jornalístico que atrairá milhões em publicidade. A esta nova modalidade

de jornalismo deu-se o nome de jornalismo iterativo.78 

 O jornalismo iterativo é uma forma descuidada, até mesmo irreponsável de

noticiar fatos, já que com o advento dos blogs a concorrência entre os veículos de

comunicação aumentou exponencialmente. 

Assim diante  um mero boato,  o  jornalista  iterativo  não possui  tempo para

fazer uma checagem sequer superficial  do fato, pois caso a publicação não seja

77 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000,  p. 160.

78 HOLIDAY, Ryan. Ob. Cit. p. 173-183.
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imediata, outro veículo colocará o mesmo fato no ar e captará sua audiência.

Esse jornalismo instantâneo é pautado pela ausência de confiabilidade, pois

ao primeiro sinal de que se tem em mãos uma história que chamará a atenção do

público, veicula-se a mesma, pouco importando a veracidade dos fatos, já que o

importante é garantir o “furo”, aumentar a audiência e angariar mais anunciantes. 

Os  profissionais  de  imprensa  que  praticam  o  jornalismo  iterativo,
portanto,  seguem  cegamente  para  onde  os  ventos  da  especulação  os
levem, fazem o mínimo absoluto de pesquisa ou corroboração e publicam
imediatamente essa informação suspeita, como é conhecida, em um fluxo
contínuo.79

Como já vimos, as matérias que mais vendem são as que geram raiva nas

pessoas,  que  fazem  nascer  dentro  delas  um  desejo  de  vingança  e  como  o

iterativismo  é  prática  costumeira  no  jornalismo  atual  nada  mais  comum  que  os

programas policiais se utilizarem de investigações ainda em fase preliminar, onde a

colheita de provas apenas se iniciou e tão somente apontam um possível suspeito

realizarem ampla cobertura do fato, logo após a prática do mesmo, como exige o

jornalismo iterativo, e já exibindo ao seu espectador esse suspeito preliminar como

um impiedoso e cruel criminoso, sem qualquer cautela ou respeito aos seus direitos

da personalidade, pois o importante é gerar faturamento.

Portanto, em troca de pontos de audiência o jornalista iterativo, sob o mantra

de estar exercendo sua liberdade de expressão, viola diversos direitos fundamentais

deste mero suspeito, devassando sua vida pessoal, sem contar que essa cobertura

sensacionalista  poderá surtir  efeitos até mesmo em eventual  julgamento daquele

investigado, pois as notícias gozam de elevado grau de credibilidade, fazendo com

que  as  provas  colhidos  ao  longo  da  persecução  penal  possam até  mesmo  ser

colocadas  em segundo  plano,  tamanha  a  exposição  do  acusado,  que  teve  sua

imagem  explorada  ao  máximo  pela  imprensa  que  repassava  aquilo  que  lhe

interessa, sem se preocupar com os direitos personalíssimos daquele cidadão.

Transportemos essa iteratividade para os casos de crimes contra a vida, que

sem dúvida  são  aqueles  que tem a  maior  cobertura  por  parte  da  imprensa por

atraírem maior atenção popular que os demais crimes. Essa cobertura imediatista

com certeza explorará a imagem do suspeito, exibindo-o em rede nacional, criando

79 HOLIDAY, Ryan. Ob. Cit. p. 175.
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no  imaginário  popular  uma  condição  de  culpado  que  com  certeza  influenciará

decisivamente o equilíbrio da atividade jurisdicional, uma vez que nesta modalidade

de delito o julgamento é feito por um júri popular, composto por pessoas comuns das

mais diversas camadas sociais que certamente foram expostas a uma cobertura

sensacionalista do caso, fazendo com que adentrem no Plenário já com um pré-

julgamento formado. 

2.3 – Os veículos de comunicação como atividade puramente empresarial –

Análise de dados

Diante do cenário econômico atual, no qual os valores arrecadados com as

assinaturas  diminuíram sensivelmente,  os  meios  de  comunicação  em massa  se

viram diante de um novo quadro dentro da atividade jornalística, a conquista diária

do leitor, fazendo com que a notícia perca qualidade, já que a publicação tem de sair

imediatamente sob pena de perda do furo jornalístico, acarretando diminuição da

captação das verbas publicitárias. 

Outro ponto é que os veículos de imprensa atuais atuam como se fossem

meras empresas, visando exclusivamente o lucro e distanciando-se de seu relevante

papel social de informar correta e imparcialmente a sociedade, ajudando a solidificar

e aperfeiçoar o regime democrático. 

Um  exemplo  dessa  transformação  da  imprensa  em  mera  atividade

empresarial  é  a  Globo  Comunicação  e  Participações  S/A,  conglomerado  que

abrange uma das maiores redes de televisão do mundo, a Rede Globo, que com

122 emissoras  afiliadas  que  juntas  conseguem transmitir  sua  programação  para

98,6% dos muncípios brasileiros80, além de emissoras de rádio, revistas e o jornal O

Globo, que como vimos, foi um dos maiores incentivadores do golpe militar de 1964. 

Segundo balanço publicado em março de 2014, o conglomerado Globo teve

de 14 bilhões e 635 milhões de reais, tendo um lucro líquido de 2 bilhões e 966

80 Disponível em http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Home.aspx. Acesso em 02 dez. 
2014. 

http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Home.aspx
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milhões de reais81.

Ou seja, estamos diante de um colosso empresarial, mais precisamente a 37ª

maior empresa do país e única do ramo das comunicações a figurar entre as 100

maiores do país.82

Apenas a título de ilustração, a segunda maior emissora de TV do país, a

Rede Record, teve um faturamento bruto em 2013 de 2 bilhões e 25 milhões de

reais83 e o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que concorre com a Record pela

vice-liderança, teve um faturamento em 2013 de 998 milhões e 189 mil reais com um

lucro de “apenas” 52 milhões e 406 mil reais. 

Tal  gigantismo  mostra-se  temerário  se  levarmos  em  consideração  que  a

diversidade de informações na formação da opinião pública é um dos pilares da

democracia, pois há muitos municípios brasileiros que se informam apenas com o

conteúdo veiculado pelo sistema Globo, fazendo com que aquela linha editorial seja

abosrvida por parcela significativa da sociedade como a realidade. 

O artigo 12 da Declaração dos Princípios da Liberdade de Expressão da OEA

condena tal domínio de um grupo de comunicação pois 

Os monopólios ou oligopólios de uma propriedade e o controle dos meios de
comunicação devem estar sujeitos as leis antimonopolistas por conspirarem
contra  a  democracia  ao  restringirem  a  pluralidade  e  a  diversidade  que
assegura o pleno exercício do direito dos cidadãos às informações. Essas
leis  não  devem  ser  exclusivas  aos  meios  de  comunicação.  Devem  ser
estipulados  critérios  que  garantam  oportunidades  iguais  a  todos  os
indivíduos.

 Assim,  necessário  que  o  Estado  crie  mecanismos  que  obstem  a

criação de monopólios da comunicação, evitando o controle da opinião pública por

determinado grupo empresarial,  uma família,  ou até mesmo uma pessoa,  pois o

maior grupo de comunicação do país tem um faturamento ao menos sete vezes

maior que seu mais próximo concorrente,  e cerca de quinze vezes maior  que o

terceiro colocado, colocando em risco o livre acesso à diversidade de opiniões no

estado brasileiro.

81 Disponível em http://globoir.infoinvest.com.br/enu/121/Globo%20Comunica%E7%E3o%20e%20Participa
%E7%F5es%202013.pdf. Acesso em 02 dez. 2014.

82 Disponível em http://exame.abril.com.br/negocios/100-maiores-empresas-do-brasil/. Acesso em 02 dez. 
2014.

83 Disponível em http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/lucro-da-globo-e-maior-que-todo-o-
faturamento-anual-da-record-2815. Acesso em 02 dez. 2014.

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/lucro-da-globo-e-maior-que-todo-o-faturamento-anual-da-record-2815
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/lucro-da-globo-e-maior-que-todo-o-faturamento-anual-da-record-2815
http://exame.abril.com.br/negocios/100-maiores-empresas-do-brasil/
http://globoir.infoinvest.com.br/enu/121/Globo%20Comunica%E7%E3o%20e%20Participa%E7%F5es%202013.pdf
http://globoir.infoinvest.com.br/enu/121/Globo%20Comunica%E7%E3o%20e%20Participa%E7%F5es%202013.pdf
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O  grande  problema  é  que  muitas  vezes  o  próprio  Estado  fomenta  o

surgimento desses conglomerados de mídia, uma vez que unindo-se a eles pode

controlar o fluxo de infomações recebido pela sociedade tornando a instituição que

deveria desempenhar um papel de fiscal da Administração em uma de suas grandes

aliadas. 

 A Declaração Internacional de Chapulpetec, carta de princípios escrita em

1994  por  cerca  de  cem  especialistas  em  liberdade  de  imprensa  a  pedido  da

Sociedade  Interamericana  de  Imprensa  e  que  mesmo  não  intergrando  o

ordenamento jurídico internacional,  mas possuindo grande autoridade moral,  uma

vez  que  foi  subscrita  por  59  Presidentes  de  32  diferentes  países,  incluindo  os

Presidentes Fernando Henrique Cardoso em 1996 e Luis Inácio Lula da Silva em

2006, que comprometeram-se a defender a aplicação de seus princípios em territorio

nacional, prevê em um de seus dez artigos que 

VII - As políticas tarifárias e cambiais, as licenças de importação de papel ou
equipamento jornalístico, a concessão de freqüências de rádio e televisão e
a veiculação ou supressão da publicidade estatal não devem ser utilizadas
para premiar ou castigar os meios de comunicação ou os jornalistas. 

O poder público então, diante da cada vez mais imperiosa necessidade dos

meios  de  comunicação  de  garantirem  sua  operação  através  da  captação  de

recursos  com publicidade,  passou  a  investir  recursos  públicos  com propaganda,

conseguindo assim contruir uma relação amistosa com a imprensa, uma vez que

assim tornam-se financiadores dos formadores da opinião pública. 

Somente no ano de 2013 o Governo Federal gastou somente em propaganda

institucional,  ou  seja,  propaganda  pessoal  do  atual  Poder  Executivo,  em que  o

interesse público é pequeno ou nenhum, pois tratam-se de esquetes de promoção

pessoal enumerando as conquistas do atual governo, a impressionante quantia de

291 milhões de reais. Cabe esclarecer que neste montante não estão incluídos os

gastos com campanhas de interesse público, como de vacinação ou de educação no

trânsito, já que o Ministério da Saúde, sozinho, gastou outros 534 milhões de reais

em  publicidade  e  o  Departamento  Nacional  de  Trânsito  outros  287  milhões  de

reais.84

Se  analisarmos  os  números  das  entidades  integrantes  da  administração

84 Disponível em http://sunflower2.digitalpages.com.br/html/reader/119/38924. Acesso em 02 dez. 2014. 

http://sunflower2.digitalpages.com.br/html/reader/119/38924
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indireta federal, os números são ainda mais impressionantes. A Caixa Econômica

Federal é a quinta maior anunciante do país, tendo gasto em 2013, 1 bilhão e 670

milhões de reais com publicidade, quase o dobro de seus dois maiores concorrentes

do setor privado, o Bradesco e o Itaú, que gastaram 889 milhões e 858 milhões de

reais respectivamente, isso sem contar que o Banco do Brasil também gastou mais

que seus concorrentes diretos, tendo uma despesa de 1 bilhão e 7 milhões de reais

em publicidade.85

Ainda que se afirme que as verbas publicitárias empregadas pelos bancos

sob  administração  federal  se  justifiquem  pelo  fato  de  ambos  concorrerem  no

mercado com entidades privadas, a discrepência dos valores faz-se subentender

que há um subsídio público dos órgãos de imprensa, ainda mais quando analisamos

a CEF, que gasta o dobro de seus concorrentes mesmo tendo alguns monopólios

como  a  administração  dos  recursos  oriundos  do  FGTS  por  exemplo,  o  que

injustificaria esses gastos. 

O mesmo pode se dizer da Petrobrás, que gastou em 2013 R$ 1,42 bilhão em

publicidade sendo a sexta maior anunciante do país, sendo que não há entre os

trinta  maiores  anunciantes  do  país  nenhum outro  grupo  empresarial  do  mesmo

ramo, levando-se a concluir que os gastos com publicidade da estatal estão bem

acima da média do mercado86. 

O  Governo  do  Estado  de  São  Paulo87 também  no  ano  de  2013  gastou

exclusivamente  com  propaganda  institucional  R$  242.099  milhões  de  reais.

Analisando-se  os  dados  fornecidos  com  mais  profundidade,  verificam-se

pagamentos  do  governo  estadual  paulista  a  180  jornais  diferentes,  sendo  que

receberam verbais públicas a título de publicidade desde gigantes como O Estado

de São Paulo, passando por jornais regionais como Diário do Alto Tietê, chegando a

pequenos jornais de bairro como o Jornal do Bom Retiro.

O mesmo pode-se afirmar em relação aos anúncios veiculados em mais de

180  rádios,  abrangindo  desde  a  líderes  de  audiência  e  chegando  às  pequenas

rádios locais como a Rádio A Voz de São Pedro, a Sociedade Rádio Cultura São

85 Disponível em http://sunflower2.digitalpages.com.br/html/reader/119/38924. Acesso em 02 dez. 2014.  
86 Ibid.
87 Dados obtidos pelo autor diretamente com a Administração Estadual nos termos da Lei de Acesso à 

Informação.

http://sunflower2.digitalpages.com.br/html/reader/119/38924
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Vicente e o Sistema Santafessulence de Comunicação. 

Ou seja, o Governo de São Paulo, além de contribuir para o funcionamento

das grandes redes de comunicação do Estado também injeta dinheiro, ainda que

sob a forma de anúncios pagos, nos pequenos veículos de comunicação, que muito

embora não tenham grande alcance territorial gozam de grande influência local, pois

na maioria das vezes estes jornais de bairro tem distribuição gratuita e sempre são

ao menos folheados pelos moradores.

Nos casos das rádios e jornais de pequeno porte a influência estatal sobre a

linha  editorial  pode  ser  ainda  mais  acentuada,  pois  como não  auferem grandes

índices de audiência geralmente tem dificuldades de obtenção de patrocínios e por

serem de distribuição gratuita muitas vezes tem a renda estatal como principal fonte

de financiamento, levantando-se a dúvida se tal jornal, diante de um fato que possa

arranhar a imagem do governo estadual, irá noticiá-lo, sob pena de desagradar seu

principal financiador e até mesmo ser obrigado a suspender as atividades em razão

de problemas financeiros.

Tais gastos com publicidade mostram-se ainda ilegais, pois contrariam dois

princípios básicos da Administração Pública e previstos expressamente no artigo 37

caput da Constituição Federal: Os princípios da impessoalidade e da moralidade. 

Ainda que se argumente que tais inserções publicitárias são institucionais e

visam informar corretamente a população sobre a forma de gestão do poder público,

a verdade é que tal publicidade tem como objetivo primordial a promoção pessoal.

Podemos mencionar, por exemplo, que todo comercial do Governo Federal

termina com o a frase “Brasil, um país de todos”, slogan utilizado a partir da eleicão

do Presidente Lula, tanto que seus críticos usualmente utilizam a expressão “Brasil,

um país de tolos” em seus textos de oposição ao lulismo. 

Outro exemplo marcante é a expressão “Governo de São Paulo, trabalhando

por você” slogan que imediatamente remete ao Governador Geraldo Alckmin e não à

Administração Pública Estadual Bandeirante atualmente comandada por ele, sendo

claramente uma forma de promoção pessoal e conectar a pessoa às conquistas, não
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o governo estadual ou federal88. 

A própria lei eleitoral – 9.504/1997, visando coibir o abuso do poder político e

econômico proibiu, nos termos de seu artigo 36 §2º a propaganda política paga no

rádio  e  na  TV.  Entretanto  tal  imposição  legal  mostra-se  incapaz  de  coibir

completamente a prática,  já  que no artigo 43 da mesma lei  fica permitida até a

antevéspera  do  pleito  a  veiculação  de  até  10  anúncios  pagos  por  edição  na

imprensa escrita,  o que mostra-se incompatível com o jogo democrático, pois os

grandes  partidos  podem  usar  seu  poderia  econômico-financeiro  e  utilizarem  os

jornais  e  revistas  de grande alcance perante  o  eleitorado para  angariarem mais

votos. 

 Assim, um cenário ideal requer uma imprensa totalmente independente do

poder público, seja não recebendo qualquer incentivo financeiro do Estado, seja este

respeitando a livre atuação dos órgãos de comunicação, não intervindo na pauta

editorial  do  veículo  nem  impondo  sanções  diretas  ou  indiretas  aos  que  façam

oposição  aos  exercentes  do  poder,  já  que  o  Estado  hoje,  diante  das  vultuosas

quantias empregadas, pode ser classificado como um Estado-Anunciante89buscando

exclusivamente a promoção pessoal do político, esquecendo-se de buscar atender

sempre o interesse público e promover o bem-estar social. 

88 Podemos ainda relembra de outros slogans famosos, como a vassoura do Presidente Jânio Quadros ou o 
catavento de Orestes Quércia, presente em todas as suas obras até hoje, como forma de indicar seu legado 
político à sociedade. 

89 BUCCI, Eugênio. Mais vozes contra o Estado-anunciante. São Paulo: O Estado de São Paulo, versão digital 
disponível em http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,mais-vozes-contra-o-estado-anunciante-
imp-,899194. Acesso em 03 dez. 2014.

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,mais-vozes-contra-o-estado-anunciante-imp-,899194
http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,mais-vozes-contra-o-estado-anunciante-imp-,899194
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CAPÍTULO  3  –  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  DO  ACUSADO  DURANTE  A

PERSECUÇÃO CRIMINAL NO DIREITO BRASILEIRO E SUA COLISÃO COM O

EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA

3.1 – O acusado como sujeito de direitos

3.1.1 – A teoria das esferas, vida privada e intimidade – Conceito

Os direitos e garantias fundamentais previstos expressa e implicitamente na

Constituição Federal, bem como outros derivados do direito internacional público são

imediatamente  aplicáveis  a  todos  os  brasileiros  e  estrangeiros  que  estejam  em

território nacional. Obviamente, ao suspeito/acusado/réu durante toda a persecução

criminal (fase policial mais fase judicial, até o trânsito em julgado) não poderia ser

diferente, sendo este transgressor alcançando por todas as normas protetivas do

ordenamento jurídico pátrio. 

Inclusive o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema:

Nas  democracias  mesmo  os  criminosos  são  sujeitos  de  direitos.  Não
perdem essa  qualidade,  para  se transformarem em objetos  processuais.
São  pessoas,  inseridas  entre  aquelas  beneficiadas  pela  afirmação
constitucional da sua dignidade (art.  1º,  III,  da Constituição do Brasil).  É
inadmissível  a  sua  exclusão  social,  sem  que  sejam  consideradas,  em
quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que
somente  se  pode  apurar  plenamente  quando  transitado  em  julgado  a
condenação de cada qual90.

O inciso X do artigo 5º da Constituição Federal explicita que são invioláveis a

intimidade,  a vida privada,  a  honra e a imagem das pessoas.  Ou seja,  em uma

primeira  análise  já  verificamos  a  existência  de  quatro  direitos  fundamentais  do

acusado, que devem ser respeitados durante e até mesmo após o fim do processo

judicial, seja a decisão judicial condenatória ou absolutória. 

Uma primeira questão a ser esclarecida é a diferenciação entre intimidade e

vida privada, pois analisando-se gramaticalmente ambas as expressões, podemos

90 HC 94.408-6/MG. Rel. Min. Eros Grau. Publicado em 27/03/2009.
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concluir  que  tratam-se  de  sinônimos  e,  portanto,  designam  os  mesmos  direitos

fundamentais, tendo o constituinte feito uma redundância ao redigir o já mencionado

inciso X do artigo 5º.

Entretanto,  de  acordo  com  a  doutrina  alemã,  encabeçada  por  Heinrich

Henkel91, a intimidade seria uma das espécies do gênero vida privada. De acordo

com  os  germânicos,  o  resguardo  do  ser  humano  é  formado  por  três  esferas

concêtricas.  A  maior  delas,  de  maior  amplitude,  seria  a  privatsphäre,  também

chamada de  sphere of  privacy pelos  estadounidenses ou  diritto  alla  riserva  pela

doutrina italiana.

Já a segunda esfera,  de menor amplitude e que portanto está contida na

privasphäre, é a intimsphäre, ou seja, a intimidade da pessoa, são os dados de sua

vida cujo acesso é mais restrito. 

A menor das três esferas e que está dentro da vida privada e da intimidade e,

consequentemente,  é  mais  restrita  que  ambas,  é  a  geheimsphäre,  também

conhecida como  sphere of secrecy  no direito dos Estados Unidos ou  segretezza

para os italianos92. 

Pela  teoria  das  esferas,  quanto  mais  próximo  do  circuncentro  estiver  a

informação,  maior  será  a  necessidade  de  comprovação  do  interesse  público  na

divulgação do fato, para que tal propagação de informação possa ser considerada

legítima sem a violação dos direitos fundamentais.  

A vida  privada é o “direito  do  indivíduo de decidir,  por  si  mesmo em que

medida partilhará com os outros o seu pensamento, os seus sentimentos e os fatos

de sua vida privada”93. Vida privada é o conjunto de caracteres que todos possuem e

que não desejam compartilhar livremente. São informações referentes à pessoa que

dizem  respeito  somente  a  ela,  e  que  caso  venham  a  ser  divulgadas  junto  à

sociedade acarretariam desequílibro na psique do indivíduo, já que

Querer revelar ou não aspectos próprios, que ao mundo pouco importam
(apenas saciam a curiosidade ou alimentam os espíritos pobres e vis),  é

91 COSTA JUNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 36.
92 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000,  p. 256-257.
93 DOTTI, René Ariel. Proteção da vida privada e liberdade de informação. São Paulo: RT, 1990 p. 71-72
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decisão  que  deve  ser  acatada  pelos  demais,  entre  os  quais  repousa  a
imprensa, com fôlego e disposição incomuns. […] É poder excluir terceiros
do conhecimento daquilo que guarda relação estreita ou estreitíssima com si
próprio e em nada engrandece, contribui ou resolve quando apreendido pelo
universo exterior. Apenas a curiosidade alheia é dessedentada94.

A vida privada permite o acesso de um grupo restrito e escolhido de pessoas

que  tem  conhecimento  da  rotina  do  indivíduo,  suas  reflexões  pessoais,  suas

opiniões  sobre  temas  polêmicos,  eventuais  problemas  de  saúde  que  venha

atravessando e até mesmo temas socialmente repulsivos,  como vícios e uso de

substâncias proibidas. 

Geralmente o espaço físico delimitado pela vida privada de alguém é a sua

casa, pois é o território onde a pessoa tem total controle sobre o acesso permitindo

apenas a entrada de quem gostaria de compartilhar pensamentos e emoções. 

Entretanto, nada obsta que acontecimentos ocorridos em espaços públicos

possam estar  sob a proteção do direito fundamental  à vida privada,  já  que uma

conversa em um restaurante, por exemplo, sentados em uma mesa no canto do

salão, pode não guardar segredo quanto aos interlocutores, já que o acesso ao local

é permitido a todos os clientes que lá queiram entrar, mas com certeza o conteúdo

da conversa estará sob o manto protetor da vida privada.

Assim, mesmo quando se fala em um criminoso, um transgressor da lei, até

mesmo aquele que tenha praticado um crime hediondo, ele goza da garantia da vida

privada, pois muito embora o crime que tenha cometido, o processo desencadeado

e  a  respectiva  punição  sejam  de  interesse  público,  sua  vida  familiar,  seu

relacionamento com os amigos, seus hábitos, até mesmo a identidade de seus filhos

nada  tem  a  acrescentar  ao  seu  julgamento,  sendo  informações  meramente

satisfatórias da curiosidade humana e que portanto devem ser preservadas pelos

meios de comunicação. 

A intimidade, por ter amplitude menor que a vida privada, caracteriza-se por

uma reserva de assuntos e temas que a pessoa guarda muitas vezes somente para

si, ou para um pequeno e ainda mais restrito grupo, formado dentre aqueles que

integram a vida privada do indivíduo. 

Segundo Paulo José da Costa Junior 

94 JABUR, Gilberto Haddad. Ob. cit,  p. 253-254.
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fazem parte deste campo conversações ou acontecimentos íntimos, dele
estando excluídos não só o  quivis ex populo, como muitos membros que
chegam a integrar a esfera pessoal do titular do direito à intimidade. Vale
dizer, da esfera da intimidade ainda resta excluído não apenas o público em
geral, como é óbvio, bem assim determinadas pessoas, que privam com o
indivíduo num âmbito mais amplo95.

Para  Maria  Helena  Diniz,  a  intimidade  do  ser  humano  “é  zona  espiritual

reservada de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos”96. A intimidade pode ser

considerada até mesmo uma necessidade do indivíduo, uma parcela de sua vida

que  ao  ser  mantida  em segredo,  ou  compartilhada  com pouquíssimos,  concede

equilíbrio mental ao ser humano pois é “exigência de isolamento material ínsita no

psiquismo humano”97, sendo portanto sua observância indispensável à proteção do

princípio da dignidade humana. 

Imaginemos o autor de um crime que causou grande comoção. A imprensa,

em busca de audiência,  tentará  explorar  ao  máximo o  tema e  principalmente  a

pessoa do criminoso. Para tanto entrará em contato com familiares, amigos, visitará

o bairro onde mora, quiçá procurará a escola onde ele estudou quando criança e

quem  sabe  conseguir  uma  entrevista  com  a  professora  primária  da  agora

celebridade do noticário policial. 

Todas as informações colhidas certamente ocuparão horas da programação e

páginas e páginas de jornais e revistas, inundando a sociedade com uma enxurrada

de informações inúteis, que não tem qualquer ligação com o crime e com o correto

julgamento  de  seu  suspeito,  servindo  apenas  para  escancarar  a  intimidade  de

alguém,  mesmo que seja  um criminoso,  expondo muitas  vezes  pessoas de seu

círculo  próximo, que nada tem a ver  com as ilegalidades cometidas,  a  troco de

pontos de audiência que acabam gerando vantajosos contratos publicitários. 

95 COSTA JÚNIOR, Paulo José. Ob. Cit. p. 37.
96 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. Vol. 7. 18. ed.  São Paulo

Saraiva, 2004, p. 150. 
97 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 

107.
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3.1.2 – Direito à imagem como limitador da atuação da imprensa

Outro direito fundamental expressamente previsto na Constituição e que deve

ser respeitado pela imprensa, sendo que com o domínio da televisão entre os meios

de comunicação tornou-se o mais fácil de ser violado é o direito à imagem. 

Carlos Alberto Bittar conceitua o direito à imagem como 

direito  que  a  pessoa  tem  sobre  a  sua  forma  plástica  e  respectivos
componentes distintos (rosto, olhos, perfil,  busto) que a individualizam no
seio da coletividade […] um conjunto de caracteres que a identifica no meio
social98.

Ou seja, não é somente o rosto da pessoa ou seu corpo que compõe sua

imagem. Todo e qualquer caracter físico que possa individualizá-lo no meio social

deve receber a proteção constitucional.

Gilberto Haddad Jabur amplia ainda mais o conceito acima, afirmando que 

“Imagem é forma de identificação da pessoa, a partir de seus traços físicos,
fisionômicos  ou  plásticos.  Pode  ser  considerada  através  de  outras
manifestações humanas, como a voz e sinais distintivos […] a imagem não
é limitada ao aspecto visual ou físico do ser humano. Múltiplas formas a
retratam”99.

Assim,  um dos  artifícios  mais  utilizados  pela  imprensa,  principalmente  no

noticiário  policial,  é  veicular  uma entrevista  com uma  testemunha  chave  ou  um

denunciante  que  não  quer  ser  identificado,  mostrando  apenas  uma  sombra  da

pessoa, através de um jogo de luzes, e “metalizando” sua voz.

Contudo, tal procedimento muitas vezes acaba violando o direito de imagem

da pessoa,  pois  muito  embora  a  face e  qualquer  outro  sinal  individualizador  da

pessoa não apareçam, sua sombra, sua forma podem ser facilmente identificados

por pessoas próximas, ainda mais em conjunto com a voz, que mesmo tendo o

timbre  adulterado,  pode  ser  reconhecível  pela  forma  como  a  pessoa  fala,

expressões pessoais que utiliza comumente, etc. 

Muitas  vezes,  afim de  conseguir  uma exclusiva  de  um caso  de  comoção

98 BITTAR, Carlos Alberto. Ob. Cit. p. 90.
99 JABUR, Gilberto Haddad. Ob. cit,  p. 267.
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social,  e  consequentemente  atingir  altos  índices  de  audiência,  os  veículos  de

comunicação  negociam  pagamentos  com  essas  testemunhas  chaves  ou

denunciantes, que muitas vezes são pessoas das classes sociais mais humildes e

que por necessidade acabam aceitando, sendo-lhes prometido que sua identidade

será preservada com o emprego das tecnologias acima mencionadas, sendo que na

verdade podem sim serem individualizadas como já explicado. 

Outra violação comum da imagem cometida pela imprensa está no emprego

das câmeras escondidas empregadas principalmente nas reportagens que fazem

denúncias. Geralmente o jornalista, passando-se por um comum do povo, e com

uma microcâmera instalada em suas vestes procura o denunciado fazendo-lhe uma

proposta ilegal, gravando toda a conversa, inclusive o rosto do denunciado e seu

corpo. 

A  inconstitucionalidade  não  está  na  gravação  e  nem  na  divulgação  da

reportagem, mas sim na divulgação desnecessária da imagem do denunciado. Ainda

que se diga que trata-se de um criminoso pego em flagrante100, a divulgação de sua

imagem é protegida pela Constituição Federal, sendo sua exposição desnecessária

para a correta apuração dos fatos e punição dos culpados, até mesmo porque em

todo estado democrático vigora o princípio da presunção de inocência, tema que

será tratado mais adiante. 

Assim, a veiculação da reportagem, até mesmo com a exibição de boa parte

das  imagens  gravadas  com  a  câmera  escondida,  mostrando  à  sociedade  as

ilegalidades cometidas, mostra-se de interesse público, sendo que as imagens com

o   rosto  do  trangressor  deveriam  ser  encaminhadas  apenas  às  autoridades

competentes. Ou seja, neste primeiro momento o que mostra-se importante para a

sociedade é o fato e a cobrança de que o mesmo seja efetivamente apurado, e não

a  identificação  dos  seus  autores,  até  mesmo porque  eles  terão  o  direito  de  se

defenderem bem como serem submetidos a julgamento imparcial.

Como a violação da imagem acontece quando há a divulgação de qualquer

elemento físico da pessoa que permita sua identificação, quando houver veiculação

100 Cabe esclarecer que nos casos em que a conduta do agente infrator é provocada para fins de caracterização 
da materialidade delitiva ou colheita de indícios suficientes de autoria fica configurado o chamado flagrante 
preparado, espécie de prisão em flagrante reconhecida como ilegal pela Jurisprudência gerando até a edição 
da Súmula 145 do STF.
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da imagem de alguém pela imprensa, que a identifica como outro indivíduo, será

violada a imagem daquele que foi  erroneamente identificado, e não a verdadeira

pessoa. Neste sentido posicionou-se Pontes de Miranda101.  Entretanto, os críticos

desta  posição,  denominada  por  Cifuentes  como  “tese  da  identidade  pessoal”,

utilizam como argumento o  fato  de que sua adoção “coloca a imagem em uma

escala inferior, com valor contingente”102.

A violação do direito de imagem de alguém não é necessariamente um fato

jurídico isolado. Pode haver a violação conjunta do direito de imagem e o da vida

privada  por  exemplo  quando  publica-se  uma  foto  de  alguém jantando  com sua

família dentro de sua casa. Ou ainda pode haver a violação simultânea da imagem e

da honra, quando publica-se uma fotografia de alguém em situação que denigre sua

imagem perante a sociedade ou até mesmo perante si próprio, quando tal imagem

era parte integrante da esfera do segredo desta pessoa e, portanto, não era para ser

divulgada nem para os familiares e amigos mais próximos. 

Outra questão controversa em relação ao direito de imagem encontra-se na

divulgação de fotografias de manifestações públicas,  de espaços públicos ou de

algum  evento  realizado  publicamente,  em  que  diversas  pessoas  aparecem  no

quadro.  Grande  parte  da  doutrina  entende  que  a  fotografia  pode  ser  livremente

publicada, desde que não haja o destaque de qualquer pessoa.

Neste sentido manifestou-se Bittar: 

A captação da imagem pode efetivar-se em quaisquer locais, privados ou
públicos,  e,  nestes,  sempre que houver destaque de uma pessoa ou de
algum aspecto seu distintivo, a imagem não poderá ser usada sem anuência
do interessado, respeitadas as limitações que se lhe impõem103.

Notaroberto  Barbosa  coaduna  da  mesma  opinião,  afirmando  que  nestes

casos “deve ficar claro na composição da fotografia que o propósito principal  foi

aquele acontecimento, e não a identificação da pessoa”104

Concordamos em parte com essa posição, já que eventos públicos mormente

que  contem com a presença  de diversas  autoridades  geralmente  são  de  ampla

101 Apud JABUR, Gilberto Haddad. Ob. cit,  p. 270. 
102CIFUENTES, Santos. Derechos personalíssimos. 2. ed. Ampl. Buenos Aires: Astrea, 1995, p. 507.
103BITTAR, Carlos Alberto. Ob cit. p. 94.
104BARBOSA, Álvaro Antônio do Cabo Notaroberto. Direito à própria imagem. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 
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cobertura pela imprensa e todos os participantes do ato tem ciência prévia desta

participação, podendo-se falar, portanto, em uma cessão implícita de sua imagem. 

Entretanto, uma fotografia publicada em um jornal de um casal sentado em

um banco de um parque visando ilustrar o tempo bom que fez no final de semana,

sendo que ambos podem ser identificados claramente é violação da imagem, pois

não há qualquer interesse público em saber onde estava aquele casal durante o final

de  semana,  sendo  ainda  possível  passar  a  mesma  mensagem  tirando  uma

fotografia do mesmo parque,  mas em uma área que não havia ninguém, ou até

mesmo publicar a mesma fotografia, mas com o casal desfocado, não permitindo

sua identificação,  isso sem contar  que tal  fotografia  poderia  até  mesmo violar  a

esfera do segredo deste casal, que poderia estar em um encontro às escondidas e

teve o mesmo divulgado para milhares de pessoas.  

Outro ponto divergente da doutrina em relação ao direito de imagem está no

emprego de caricaturas por parte da imprensa, expediente muito utilizado antes da

fotografia fazer parte do cotidiano de uma redação e que está retornando até mesmo

na televisão, com o emprego de charges animadas nos noticiários. 

Bittar  entende  que  para  a  publicação  de  uma  caricatura  “cumpre  haja  o

consentimento expresso do retratado, admitindo-se a sua higidez sempre que não

atingir  algum aspecto  de  sua  personalidade”105.  Já  Notaroberto  Barbosa  lista  as

caricaturas justamente como uma das possibilidades de flexibilização da proteção do

direito à imagem, admitindo sua veiculação independentemente de autorização do

titular106.

Filiamo-nos  a  primeira  corrente,  pois  uma  caricatura,  além  de  identificar

corretamente  o  indivíduo,  ainda é  criação exclusiva  da mente  humana,  assim a

pessoa pode ser colocada em qualquer situação apenas pelo deslizar do lápis do

cartunista. Isso sem contar que muitas vezes a charge aproveita para realçar alguma

característica  física  marcante  do  desenhado,  até  mesmo  um  pequeno  defeito,

expondo ao ridículo a pessoa e indubitavelmente ferindo, além da imagem, a honra. 

Paulo José da Costa Junior, ao analisar o direito à imagem, a divide em duas

105BITTAR, Carlos Alberto. Ob cit. p. 95. 
106BARBOSA, Álvaro Antônio do Cabo Notaroberto. Ob. Cit, p.  
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espécies, a saber: a imagem física, que é aquela conceituada acima; e a imagem

moral,  que  seria  “a  propalação  de  sentimentos  e  pensamentos”,  entendendo  o

mencionado  autor  que  esta  segunda  espécie  seria  ainda  mais  importante  e

demandaria maior proteção pois “a divulgação da imagem física, por revelar raras

vezes a esfera moral e, mesmo assim, de modo assaz limitado, ofende muito menos

a personalidade”107. Contudo, pela definição em epígrafe, a imagem moral pode ser

facilmente  confundida  com  a  vida  privada,  e  dependendo  dos  sentimentos  e

pensamentos inadequadamente propalados, poderíamos pensar em uma violação

da intimidade da pessoa, nos parecendo mais adequado o enquadramento nestes

dois direitos expressamente previstos na Carta Magna como direitos fundamentais

de todos. 

Ilustrando  como  a  tutela  da  imagem  deve  ser  respeitada  e  protegida,

Cifuentes, ao fazer um breve histórico sobre a evolução da proteção deste direito

fundamental, cita que a primeira teoria falava em defesa do próprio corpo, permitindo

ao fotografado sem autorização simplesmente tomar a máquina das mãos de seu

possuidor,  não permitindo a impressão inautorizada da fotografia,  sendo seu ato

plenamente legal por estar agindo sob o manto da legítima defesa de seu próprio

corpo108.

3.1.3 – Direito à honra como garantia do acusado

Previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal e por consequência

garantido aos acusados antes, durante e depois do processo criminal é o direito à

inviolabilidade da honra. 

Pontes de Miranda conceitua honra como “A dignidade pessoal, o sentimento

e consciência de ser digno, mais a estima e consideração moral dos outros”109. 

Por este pequeno conceito fica evidente que a honra possui duas vertentes: O

107COSTA JUNIOR, Paulo José da. Ob. Cit. p. 55.
108CIFUENTES, Santos. Ob. Cit. p. 503-507.
109PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. v. 7. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1955. p. 44.
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primeiro é o conceito moral, a consideração que a sociedade tem da pessoa, que

caracteriza a honra objetiva;  o segundo é o sentimento que a pessoa tem de si

próprio, a auto-avaliação do indivíduo, que constitui a honra subjetiva, sendo certo

que ambas são garantidas como direitos fudamentais, inclusive dos transgressores

penais, já que “O direito é extensível até mesmo à pessoa de má fama (naquilo que

não se integre à sua parte débil)”110.

Em uma narrativa mais extensa, já distinguindo claramente as duas espécies

de honra, Nelson Hungria conceitua honra como 

o sentimento de nossa dignidade própria (honra interna, honra subjetiva),
quer como o apreço e respeito  de que somos objetos ou nos tornamos
merecedores  perante  os  nossos  concidadãos  (honra  externa,  honra
objetiva,  reputação,  boa  fama).  Assim  como  o  homem  tem  direito  à
integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente
à indenidade do seu amor próprio  (consciência  do próprio  valor  moral  e
social, ou da própria dignidade ou decoro) e do seu patrimônio moral111.

A honra é um dos bens mais preciosos do ser humano. Internamente, garante

ao indivíduo a auto-estima necessária para que possa conduzir sua vida de acordo

com seus desejos e aspirações, tendo o equilíbrio psíquico necessário para atuar

em uma sociedade. 

Externamente,  o  direito  à  honra  garante  ao  cidadão  o  reconhecimento  e

consideração necessários para que possa gozar  da vida em sociedade,  fazendo

com  que  os  demais  integrantes  de  seu  grupo  o  respeitem  e  o  aceitem  como

integrante,  contribuindo  para  o  crescimento  pessoal,  social  e  profissional  do

indivíduo,  que  goza  de  boa  reputação  junto  aos  demais,  podendo  fazer  o

intercâmbio necessário para atingir  seus objetivos,  ficando demonstrada a íntima

ligação entre o direito à honra e a dignidade humana, pois aquele é fator importante

na auto-determinação do ser humano como tal e como agente social. 

Gilberto  Jabur  define  com precisão a  importância  da honra na sociedade,

afirmando que 

É  sintomático  que  o  homem  careça  de  respeito  e  boa  reputação  para
alcançar seus mais difíceis desideratos. A boa reputação assegura a estima
social. Sem prestígio, o homem isola-se pelo descrédito. Despojado dessas
virtudes,  o indivíduo passa a viver fora do seio social.  Do prestígio e da
benquerença depende o respeito do qual o homem não pode prescindir pra

110 BITTAR, Carlos Alberto. Ob. Cit. p.133.
111 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 36.
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atingir o bem-estar social e tranquilidade para gerir sua vida. A falta deste
elemento inibe a vocação, retira o vigor e desestimula a produção humana,
primordial  aspecto  para  o  desenvolvimento  e  a  própria  evolução  da
sociedade […] Mais que comprovado é que a honorabilidade do cidadão
propicia-lhe felicidade, permite-lhe evoluir na profissão e se desenvolver nos
percursos da vida. Uma única nódoa, porém, pode produzir-lhe desconforto
tamanho capaz de diminuir seu avanço vocacional ou até acabar com ele112.

Não há meio determinado de se ferir  a  honra alheia,  podendo a violação

acontecer de forma direta, de forma sutil ou até mesmo dissimuladamente113, sendo

a única exigência que o ato seja percebido por terceiros. 

Assim, uma fotografia de um político durante um evento oficial, aparecendo

ao fundo uma mulher que especula-se seja sua amante, sendo que a manchete e o

texto completo da notícia exclusivamente narram o fato político, pode ser uma forma

dissimulada  de  atacar  a  honra  daquela  pessoa  pública,  pois  muito  embora

oficialmente nada tenha-se dito sobre o suposto relacionamento extra-conjugal,  a

foto foi ardilosamente tirada e publicada, pois nas entrelinhas mostra à sociedade

que  a  mulher  especulada  como  amante  realmente  acompanha  o  político  em

eventos, fomentando o debate popular sobre a vida privada do político, pois sua vida

conjugal em nada interessa à opinião pública, não havendo qualquer ligação com o

exercício de suas funções administrativas. 

Outra discussão interessante acerca da violação da honra está nas chamadas

distorções humorísticas da personalidade, na qual há a imitação de personalidades

públicas em programas de televisão ou rádio, geralmente ressaltando característica

marcante do imitado, como o modo de falar, o sotaque, algum tique, o jeito de andar

ou de se expressar com os braços, etc. 

Nestes  casos  a  imitação,  desde  que  realizada  com  o  único  objetivo  de

entretenimento e tendo o cuidado de não ultrapassar o limite do respeito é aceitada,

prevalecendo a ideia de que o animus jocandi exclui a ilicitude da ação114.

Assim  como  os  demais  direitos  fundamentais  deste  capítulo,  uma

determinada  conduta  pode  violar  concomitantemente,  além  do  direito  à  honra,

quaisquer dos outros direitos, sendo certo que não há que se falar em hierarquia

112 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000,  p. 275.

113 BITTAR, Carlos Alberto. Ob. Cit. p. 130
114 Ibid. p. 131.
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entre  eles,  uma  vez  que  a  Constituição  coloca-os  em  situação  de  igualdade,

garantindo a todos a mesma proteção.

Por  esta  razão  todos  os  direitos  mencionados  neste  capítulo,  por  serem

considerados fundamentais a todos, inclusive aos condenados definitivamente pela

prática de um crime, sendo sua observância uma forma de garantir a dignidade da

pessoa humana, devem servir de balizadores do trabalho da imprensa responsável.

3.1.4 – O princípio da presunção de inocência e o noticiário criminal

Além  dos  direitos  trabalhados  nos  itens  anteriores,  há  outras  normas

fundamentais  que também podem servir  de limitadores à liberdade de imprensa.

Contudo, ao contrário daqueles, que são extensíveis a todos, os direitos analisados

neste são de usufruto exclusivo dos suspeitos/acusados e que vigem durante toda a

persecução  penal,  período  que  compreende  a  fase  investigativa,  exercida  pela

Polícia Judiciária, que age impulsionada pela notícia de um crime, até o trânsito em

julgado  do  processo  judicial,  independente  da  decisão  ser  condenatória  ou

absolutória.

O  mais  importante  dos  direitos  do  réu  em  um  processo  criminal  é  o

atendimento ao princípio da presunção de inocência, que surgiu no século XIII com a

edição da Magna Carta Libertatum, mas consolidou-se nos ordenamentos jurídicos

democráticos  com  a  Revolução  Francesa,  que  ao  promulgar  a  Declaração  dos

Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, previu no art. 9º que “Todo o acusado se

presume inocente até ser declarado culpado e, se se julgar indispensável prendê-lo,

todo  o  rigor  não  necessário  à  guarda  de  sua  pessoa,  deverá  ser  severamente

reprimido pela lei”. 

Este princípio voltou a ser codificado quando da Declaração Universal dos

Direitos Humanos, editada em 1948 pela Assembléia Geral da ONU, que em seu

artigo XI afirma que “Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser

presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a
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lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias

necessárias à sua defesa”. 

No  Brasil,  a  presunção  de  inocência  é  considerado  direito  fundamental,

previsto no art. 5º, LVII, pois “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em

julgado de sentença penal condenatória”. 

Assim, toda vez que houver a prática de um crime, seu suspeito deve ser

tratado como se inocente fosse até que a persecução criminal se encerre, com o

trânsito em julgado de sentença condenatória, o que pode significar mais um limite à

liberdade  de  imprensa,  que  na  cobertura  do  noticiário  policial  deverá  tomar  os

cuidados necessários para resguardar de todas as formas a pessoa do suspeito.

A observância da presunção de inocência é fundamental para a manutenção

do regime democrático pois “Como bem diz Tornaghi, o Estado procura fazer justiça,

e ele não poderá estar certo de tê-la feito e, portanto, não tranqüilizará o homem de

bem, se não der ao acusado a mais ampla defesa"115, ou seja, um Estado que não

obedece esta garantia gera intranquilidade na sociedade, pois diante de uma mera

denúncia  falsa,  feita  dolosamente  com desejo  de  vingança,  poderia  acarretar  o

cerceamento da liberdade e a imposição de sanção a alguém sem qualquer prova

consistente da autoria delitiva.

A adoção deste  princípio  fundamenta-se  no fato  de  que  ponderando-se  a

absolvição de um culpado ou a restrição de direitos de alguém que, ao final  do

processo  verifique-se  inocente,  deve  prevalecer  esta  posição,  pois  imaginemos

alguém que  acusado  pela  prática  de determinado  crime tenha tido  seu  nome e

imagem amplamente divulgados pela imprensa. Até inconscientemente a sociedade,

ao saber que ele está sendo apontado como suposto autor do crime já o considera e

o trata como tal, sendo que futura sentença absolutória não conseguirá restabelecer

o status quo ante daquele suspeito, que sempre será visto com desconfiança pela

coletividade.

A responsabilidade da imprensa na cobertura do noticiário policial é enorme,

pois qualquer manchete ou notícia sensacionalista, acarretará danos irreversíveis ao

115 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Saraiva, 1999,  p. 55.
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acusado, principalmente se for absolvido no final do processo pois

Seguindo o raciocínio das garantias constitucionais, o imputado deveria ser
preservado de qualquer tipo de constrangimento, evitando que sua imagem
seja divulgada durante o processo que incorre contra ele. Nem mesmo seu
nome pode ser exibido, para evitar um dano à sua moral. O procedimento
mais  coeso  seria  evitar  qualquer  exposição,  relatando  os  fatos,  sem
envolver  acusados.  Também,  é  incorreto  utilizar-se  de  termos  como
"bandido",  "assassino"  ou  outros  que  possam  ofender  a  integridade  do
imputado. O poder da imprensa é imensurável, podendo deixar seqüelas por
toda a vida do acusado. Se o mesmo for comprovadamente inocente, nada
fará que sua imagem volte a ser  como antes.  Nem mesmo uma grande
indenização seria suficiente para cobrir o buraco causado pelo tratamento
impróprio116.

3.1.5 – Os princípios do devido processo legal e da ampla defesa – Breves
comentários

Da aplicação do princípio da presunção de inocência decorrem também os

princípios do devido processo legal  e  da ampla defesa,  que também servem de

fatores de limitação da atuação dos meios de comunicação. Scarance Fernandes

define  a  ampla  defesa  como  uma  “perspectiva  de  direito  público,  constitui  uma

garantia do acusado, de um lado, e garantia do justo processo, do outro"117.

Podemos afirmar que a ampla defesa é a principal característica do devido

processo  legal,  sua  principal  virtude,  a  garantia  que  obrigatoriamente  deve  ser

observada durante o processo criminal em um estado democrático de direito.

A ampla defesa possui como meios inerentes, segundo Vicente Greco Filho:

a)  ter  conhecimento  claro  da  imputação;  b)  poder  apresentar  alegações
contra a acusação; c) poder acompanhar a prova produzida e fazer contra-
prova;  d)  ter  defesa  técnica  por  advogado,  cuja  função,  aliás,  agora,  é
essencial  à  Administração  da  Justiça;  e  e)  poder  recorrer  da  decisão
desfavorável118.

Um julgamento justo e imparcial  é outra característica essencial  do devido

processo legal,  sendo que tal  garantia  pode ser  facilmente violada pela atuação

irresponsável da imprensa, que ao fazer a cobertura de determinado fato criminoso

116 MARTINELLI. João Paulo Orsini. Presunção de inocência e direito à ampla defesa. Jus Navigandi. 
Teresina, ano 5, n.44, 1 ago. 2000. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/163>. Acesso em 6 mar. 2014. 

117 FERNANDES, Antônio Scarance; Processo Penal Constitucional. São Paulo: RT, 1999, p. 126. 

118 GRECO FILHO, Vicente. Tutela Constitucional das Liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 155.

http://jus.com.br/artigos/163
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focando as notícias na pessoa do suspeito já o condena de antemão, gerando um

clamor  popular  tamanho  que  torna-se  impossível  que  as  autoridades  públicas

responsáveis pela persecução penal não se deixem influenciar por essa pressão

capitaneada pela imprensa. 

O problema torna-se ainda maior em relação aos crimes contra a vida, crimes

mais graves porque atentam contra o bem mais valioso do ser humano, no qual o

julgamento é realizado por um Tribunal do Júri, formado por pessoas do povo, das

mais  diferentes  camadas  sociais  e  geralmente  sem  conhecimentos  jurídicos

específicos. 

Imaginemos uma pessoa qualquer do povo que é convocada para compor o

conselho de setença de um caso de grande repercussão e que causou comoção

geral, caso este que foi explorado exaustivamente pela imprensa que fez inúmeras

reportagens contando a vida da vítima, mostrando todas as oportunidades perdidas

em razão de uma vida ceifada, entrevistando familiares desta que acabavam por se

emocionar perante as câmeras lembrando do ente querido que se foi. 

 Pensemos que a cobertura acima se prorrogasse por semanas após o crime,

mantendo  vivo  no  subconsciente  popular  o  fato.  Este  jurado,  mesmo  que  não

quisesse, foi obrigado a acompanhar toda essa cobertura pelos mais diversos meios

de  comunicação  e  está  totalmente  contaminado  pela  imprensa  sensacionalista,

portanto  jamais  conseguirá  enxergar  o  réu  como  alguém  que,  no  início  do

julgamento deve ser considerado inocente, devendo tal status ser alterado somente

se as provas apresentadas sejam inequívocas ao apontá-lo como autor do fato. 

A verdade é que este réu já está condenado antes mesmo do início de seu

julgamento, pois a imprensa, com sua cobertura sensacionalista, criou um ambiente

de  comoção  social  tamanho  que  não  se  pode  admitir  que  ninguém  seja

exemplarmente  punido,  sendo  impossível  que  sejam  obedecidas  as  regras  do

devido processo legal e da ampla defesa. 

Denis  Caramigo  ilustra  com  precisão  esse  embate  entre  a  imprensa

sensacionalista,  que explora o caso sem qualquer pudor,  com o intuito único de

aumentar seus índices de audiência, e os direitos do réu, afirmado que
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A luta  declarada  é  desproporcional  com  os  meios  de  comunicação  em
massa. Ressalta-se que tal “combate” é declarado de forma unilateral, onde,
somente uma das partes é quem acusa, julga e sentencia. E na grande e
esmagadora  maioria,  vemos  uma  sentença  penal  condenatória  com  o
suspeito,  apenas,  configurando  na  condição  de  suspeito,  sendo  a  ele
imputado (de forma precipitada e como todos sabemos, vemos e ouvimos
de forma sensacionalista em busca de audiência) todo o feito […] Pois bem,
o princípio  da Presunção de Inocência  deu lugar  ao “titular”  princípio  da
Culpabilidade.  Hoje  quando  vemos  algum  tablóide  televisivo,  impresso,
virtual, ou seja lá qual for, de um determinado assunto quando envolve a
inocência  ou  culpa  (esta  no  sentido  de  culpabilidade)  já  temos a nossa
opinião  formada.  Digo  isso  não  porque  analisamos,  pesquisamos  ou
tentamos entender o que está acontecendo com aquilo que ali  está, mas
pela  forma  que  nos  foi  exposto  e,  pior  ainda,  como  verdade  absoluta
inculcada de forma implícita induzindo os nossos impulsos motivados pelos
nossos  anseios.  […]  Quando  a  nossa  Carta  Magna estabelece  que:
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal  condenatória”,  este  alguém  já  o  é  apenas  por  ter  aparecido  em
qualquer canal de comunicação figurando, somente, como suspeito”119.

Assim,  o   princípio  da  presunção  de  inocência  e  por  consequência  o  do

devido  processo  legal  vivem  em constante  rota  de  colisão  com a  liberdade  de

imprensa, visto que esta influencia decisivamente a aplicação daqueles, sendo que 

“um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz; e
a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública depois que seja decidido
ter ele violado as condições com as quais tal  proteção lhe foi  concedida
(grifo nosso)120”.

3.1.6 – A excepcionalidade da prisão cautelar e a pressão exercida pelos meios

de comunicação em massa

Outro direito do acusado que muitas vezes entra em conflito com a liberdade

de imprensa é o da excepcionalidade da prisão cautelar, consagrado no inciso LXI

do artigo 5º da Constituição, que prevê a restrição da liberdade somente nos casos

de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do magistrado competente. 

O  que  ocorre,  contudo,  é  a  banalização  da  prisão  cautelar121,  fenômeno

119 CARAMIGO,  Denis.  Presunção  de  inocência  x  sentença  midiática.  Jus  Brasil.  Disponivel  em:
<http://deniscaramigo.jusbrasil.com.br/artigos/112326488/presuncao-de-inocencia-x-sentenca-midiatica>.
Acesso em 08 mar. 2014. 

120 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: EDIPRO, 2000, p. 35.
121 Prisão cautelar, que também pode ser denominada de prisão sem pena, é toda restrição de liberdade imposta

durante a persecução penal, desde o início das investigações, até o trânsito em julgado da decisão judicial.
Com a  edição  da  Lei  12.403/2011,  que  reformou o  instituto  das  prisões  cautelares  e  criou  as  medidas
cautelares a serem impostas no decorrer da persecução penal, como alternativas à restrição da liberdade,
reforçou no ordenamento pátrio a ideia de excepcionalidade da prisão. Também em decorrência do citado

http://deniscaramigo.jusbrasil.com.br/artigos/112326488/presuncao-de-inocencia-x-sentenca-midiatica
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decisivamente influenciado pela atuação da imprensa que a cada crime cometido

cobra das autoridade públicas a descoberta dos seus autores, com a consequente

prisão dos mesmos, construindo junto à sociedade a falsa ideia de que se alguém

não for encarcerado a justiça não será feita. 

Assim, após cada crime que cause clamor popular,  e que ocupe horas da

programação, o que se vê é uma verdadeira caçada ao autor do delito, sendo que

após a sua identificação, inicia-se a segunda caçada, a pressão midiática para que o

mesmo seja preso, havendo direta influência dos meios de comunicação sobre os

órgãos responsáveis pela persecução penal, que se vêem muitas vezes obrigados a

realizar a prisão deste suspeito, mesma que tal possibilidade não se enquadre nas

hipóteses previstas em lei e ignorando completamente o status libertatis da pessoa.

Pacelli  demonstra  com clareza  a  excepcionalidade da  prisão  cautelar  e  a

necessidade de comprovação de sua indispensabilidade para o correto andamento

da persecução penal pois

o reconhecimento da situação jurídica de inocente (art.  5º,  LVII) impõe a
necessidade de fundamentação judicial para toda e qualquer privação da
liberdade, tendo em vista que só o Judiciário poderá determinar a prisão de
um inocente. E mais, que essa fundamentação seja construída  em bases
“cautelares”, isto é, que a prisão seja decretada como acautelamento dos
interesses da jurisdição pena, com a marca da “indispensabilidade” e da
“necessidade” da medida122.

Entretanto, o que se verifica muitas vezes é uma atuação nada cautelosa da

imprensa, que transforma a cobertura de um caso criminal quase em um programa

de entretenimento,  esquecendo-se completamente dos direitos constitucionais  do

acusado.

Um dos artifícios utilizados são os comentários realizados pelos chamados

“especialistas em segurança”, pessoas que em geral tem como principal virtude a

ótima  oratória,  mas  desprovidas  de  conhecimento  jurídico,  que  sem  qualquer

fundamentação  jurídica  fazem  críticas  diretas  aos  órgãos  estatais  quando  suas

decisões divergem do conceito de Justiça que possuem, muitas vezes empregando

termos chulos e até mesmo ofensivos às Autoridades Públicas e ignorando a ordem

diploma legal, e como forma de reforçar ainda mais a ideia de excepcionalidade da prisão cautelar, suas
espécies foram reduzidas para apenas três, a saber: 1) prisão em flagrante delito; 2) prisão temporária e; 3)
prisão preventiva.

122 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 10. ed. rev. atual. e ampl. 2 tir. São Paulo: Revista
dos Tribuanais, 2007, p. 402.
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jurídica vigente em nosso Estado Democrático de Direito. 

Diante deste sensacionalismo da imprensa, o que se verifica é um verdadeiro

julgamento sumário por parte da opinião pública, decisivamente influenciada pelos

órgãos de comunicação, já que pelo simples fato da pessoa figurar como suspeita

do  crime,  a  medida  mínima  que  se  espera  é  a  restrição  de  sua  liberdade,

transformando a prisão instrumental em uma antecipação de pena, como uma forma

de se transmitir a sensação de que a Justiça está sendo feita no caso.

Entretanto, a aplicação de uma prisão-pena antes do trânsito em julgado da

sentença  penal  condenatória  mostra-se  totalmente  incompatível  com  o  estado

democrático de direito em que vigora o princípio da presunção de inocência, pois

caso ao final da persecução penal o réu seja absolvido, como será devolvido aquele

tempo que passou encarcerado como se culpado fosse?

Scarance  Fernandes  trabalha  o  tema  da  antecipação  da  prisão-pena  em

conformidade com a presunção de inocência afirmando que

Se a Constituição só permite ser o réu considerado culpado após sentença
condenatória transitada em julgado, a prisão-pena não pode ocorrer antes
de  afirmada  definitivamente  sua  culpa,  o  que  representaria  indevida
antecipação de pena. Só se justificaria a prisão durante o processo quando
tivesse  natureza  cautelar,  ou seja,  quando fosse  necessária  em face  de
circunstâncias concertas da causa123.

Ou seja, ao contrário do propagado pelos grandes veículos de comunicacão,

que  preocupam-se  somente  com  sua  audiência  e  ganhos  com  propaganda

veiculada, a restrição de liberdade de um indivíduo em um Estado Democrático de

Direito é excepcional até mesmo no caso de condenação transitada em julgado, já

que o ordenamento prevê diversas sanções penais distintas da prisão,  como as

penas  restritivas  de  direito,  quanto  mais  de  forma  cautelar  e  anos  antes  do

julgamento, apenas como forma de aplacar a indignação pública orquestrada pela

imprensa. 

123 FERNANDES, Antônio Scarance. Ob. Cit. p. 300/301.
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3.1.7  –  O  Direito  ao  esquecimento  como  novo  direito  fundamental  do

condenado

Embora  não  previsto  expressamente  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  a

Jurisprudência vem reconhecendo mais um direito fundamental que atuaria como

limitador da liberdade de imprensa, o chamado direito ao esquecimento. 

Tal  direito  encontra seu fundamento no Princípio  da Dignidade da Pessoa

Humana e trata-se de uma derivação da intimidade e da vida privada anteriormente

trabalhados  e  está  em consonância  com a  nova  sociedade  nascida  a  partir  da

revolução  digital,  na  qual  o  fluxo  de  informações  é  muito  mais  rápido  e  as

ferramentas  para  obtenção  das  informações  muito  mais  simples,  possibilitando

acesso à notícias e fatos que aconteceram décadas atrás com um único clique. 

Essa constante  evolução da sociedade acaba influenciando os  direitos  da

personalidade,  que  não  podem  ter  seu  conteúdo  estanque,  devendo  ter  a

plasticidade necessária para amoldar-se as novas necessidades surgidas com os

avanços tecnológicos. Neste sentido

a evolução tem demonstrado a contínua alimentação dessa categoria com
novos direitos que a elaboração científica, processada principalmente pela
ação da jurisprudência e  da doutrina,  vem inserindo em seu contexto.  A
adoção  de  posição  flexível,  dada  a  generalização  desse  campo,  torna
possível,  a  nosso  ver,  o  abrigo  dos  novos  direitos  que,  naturalmente,  a
reflexão científica virá  identificar e trazer para o posterior sancionamento do
direito positivo.124

O direito ao esquecimento garante à pessoa que partes do seu passado, que

até a própria deseja esquecer, permaneçam incógnitos, protegendo-os de terceiros

interessados na exploração comercial dos mesmos, não havendo qualquer interesse

público na retomada histórica destes acontecimentos.  Este direito  “diz  respeito  à

integridade  psíquica  da  pessoa.  Tem relação  com o  sossego,  ou  seja,  com um

estado de paz espiritual que compõe a dignidade da pessoa humana”125.

Embora, como já dito, não previsto na ordem legal brasileira, podemos afirmar

124 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade e o projeto do Código Civil Brasileiro. Brasília: 
Revista de Informação Legislativa, v.15, nº 60, 1978. p. 117. 

125 FERREIRA, João Gabriel Lemos Ferreira. Os direitos da personalidade em evolução: O direito ao 
esquecimento. Curitiba: Coleção Conpedi/Curitiba. Vol. 6 – Direito Civil, 2013, p. 105. 
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que  alguns  institutos  jurídicos  positivados  possuem  estreita  relação  com  o

esquecimento. 

O primeiro deles é a anistia penal como forma de extinção da punibilidade,

nos termos do art. 107, II do Código Penal. Delmanto, ao conceituar a anistia, afirma

que é o “esquecimento de certas infrações penais”126.

Outro instituto penal a ser mencionado é o da reabilitação penal, previsto nos

artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal,  sendo que ao condenado que

cumpriu integralmente sua pena e percorrido certo lapso temporal tem direito de que

sua condenação não seja mencionada em sua folha de antecedentes, não devendo

constar de nenhum documento público tal intercorrência. 

Ou seja, se até mesmo a Administração da Justiça garante ao condenado que

seu passado seja esquecido, para que possa viver o presente e projetar o futuro

com  o  equilíbrio  psíquico  necessário,  não  se  mostra  adequado  que  o  passado

criminoso de alguém possa ser explorado, obviamente com fins econômicos pelos

grandes meios de comunicação. 

O  direito  ao  esquecimento  mostra-se  essencial  à  ressocialização  do

condenado,  pois  a  não  discussão  de  seus  feitos  (ou  defeitos)  pretéritos  pela

sociedade  contribuem para  que  ele  possa  ser  aceito  no  seio  social  novamente,

evoluir  como pessoa e  se  auto-determinar  dentro  da  coletividade exercendo por

completo sua cidadania.

A Corte Constitucional Alemã em 1973, ao julgar o famoso “caso Lebach”127

decidiu pela proibição da transmissão do documentário afirmando que

A divulgação posterior de notícias sobre o fato e, em todo o caso, ilegítima,
se  se  mostrar  apta  a  provocar  danos  graves  ou  adicionais  ao  autor,
especialmente se dificultar a sua integração na sociedade. É de se presumir
que um programa, que identifica o autor de fato delituoso pouco antes da
concessão de seu livramento condicional, ou até mesmo após a sua soltura,

126 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 5. ed. Atualizada e ampliada por Roberto Delmanto. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2004, p. 165. 

127 O “caso  Lebach” envolveu  o  assassinato  de  quatro  soldados  alemães  que  guardavam um depósito  de
munições na pequena cidade de Lebach, no interior da Alemanha. Três pessoas foram condenadas pelo crime,
sendo dois à prisão perpétua e um a seis anos de reclusão. Em 1973, quando este terceiro acusado estava
prestes a ser beneficiado com a liberdade provisória, um canal de televisão (ZDF) produziu um documentário
sobre  o  caso,  incluindo  dramatizações  com atores  representando  os  condenados,  fazendo  com que  este
condenado  ajuizasse  ação  visando  proibir  a  veiculação  do  documentário  alegando  que  dificultaria  sua
ressocialização.  
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ameaça seriamente o seu processo de reintegração social128.

Assim, o esquecimento do passado é a melhor forma de se olhar para o futuro

com  a  tranquilidade  necessária  para  que  o  condenado  possa  reinserir-se  por

completo na vida social,  uma vez que exaurida a pena, não há motivo para que

reflexos do crime pretérito incidam sobre aquele ex-condenado. 

O reconhecimento e aplicação deste direito se torna ainda mais necessário

com o advento das mídias digitais, que revolucionaram a propagação das notícias,

tornando o passado mais remoto facilmente acessível. Assim, na era no jornalismo

iterativo a proteção ao passado recôndito do condenado se faz necessária já que 

A internet não esquece. Ao contrário dos jornais e revistas de outrora, cujas
edições antigas se perdiam no tempo, sujeitas ao desgaste do seu suporte
físico,  as  informações  que  circulam  na  rede  ali  permanecem
indefinidamente. Pior: dados pretéritos vêm à tona com a mesma clareza
dos dados mais recentes (…) é certo que o público tem o direito a relembrar
fatos antigos (…) deve-se evitar que uma pessoa seja perseguida, ao longo
de toda a sua vida, por um acontecimento pretérito129.

Este instituto já foi aplicado pela Jurisprudência brasileira, que fundamentou

sua incidência de acordo com o acima discutido, sendo importante reproduzir parte

do acórdão do STJ que condenou a Rede Globo de Televisão a indenizar um dos

acusados no famoso “Caso da Candelária” que levado à júri popular acabou sendo

absolvido. Anos após o desfecho do caso, a Globo veiculou um programa especial

sobre  o  caso  e  divulgou  nomes  e  fotos  de  todos  os  envolvidos.  No  Acórdão

condenatório o Relator Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que

O interesse público que orbita o fenômeno criminal tende a desaparecer na
medida  em  que  também  se  esgota  a  resposta  penal  conferida  ao  fato
criminoso, a qual, certamente, encontra seu último suspiro com a extinção
da pena ou com a absolvição, ambas irreversivelmente consumadas. Se os
condenados  que  já  cumpriram  pena  têm  direito  ao  sigilo  da  folha  de
antecedentes – assim também a exclusão dos registros da condenação no
Instituto  de  Identificação  -,  por  maiores  e  melhores  razões  aqueles  que
foram absolvidos não podem permanecer com esse estigma, conferindo-
lhes a lei o mesmo direito de serem esquecidos. (…) a veracidade da notícia
não confere a ele inquestionável licitude,  nem transforma a liberdade de
imprensa em direito absoluto e ilimitado. (…) o reconhecimento do direito ao
esquecimento  dos  condenados  que  cumpriram  integralmente  a  pena  e,
sobretudo dos que foram absolvidos em processo criminal, além de sinalizar
uma evolução humanitária e cultural da sociedade, confere concretude a um
ordenamento jurídico que, entre a memória – conexão do presente com o
passado – e a esperança – vínculo do futuro com o presente -, fez clara
opção pela  segunda.  E é  por  essa ótica que  o direito  ao esquecimento

128 MENDES. Gilmar Ferreira. Colisão de direitos fundamentais: liberdade de expressão e de comunicação e
direito à honra e à imagem. Brasília: Revista de Informação Legislativa, 1994, p. 301. 

129 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, p. 164.
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revela  sua  maior  nobreza,  afirmando-se,  na verdade,  como um direito  à
esperança, em absoluta sintonia com a presunção legal e constitucional de
regenerabilidade da pessoa humana130.

Entretanto, o direito ao esquecimento não é absoluto e até mesmo em razão

do interesse público envolvido, os crimes contra a humanidade como os genocídios,

os  atentatórios  aos  direitos  fundamentais  e  ao  regime  democrático  não  só  não

devem ser esquecidos mas pelo contrário, terem sua lembrança sempre reavivada,

servindo de exemplo para as gerações futuras. 

Assim o reconhecimento do direito ao esquecimento como direito de todos os

acusados, inclusive dos condenados, mostra-se essencial à ordem jurídica de um

Estado  Democrático  de  Direito,  vez  que  o  interesse  público  em  noticiar  fato

criminoso  dissipa-se  com  o  tempo,  além de  conferir  ao  apenado  paz  interior  e

tranquilidade suficientes para sua reinserção na vida em grupo.

3.2 – Solucionando conflitos entre direitos fundamentais

3.2.1  -  Autêntica  colisão  de  direitos  constitucionalmente  previstos  e  os

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

 Conforme estudado nos capítulos anteriores, tanto a liberdade de expressão,

sendo  uma  de  suas  espécies  a  liberdade  de  imprensa,  quanto  os  direitos  do

acusado  durante  toda  a  persecução  criminal,  formada  pela  fase  administrativa

(investigativa)  e  judicial  (processo  crime  até  trânsito  em  julgado)  são  direitos

fundamentais  constitucionalmente  expressos,  além  de  outros,  que  mesmo  não

previstos no texto constitucional, também possuem materialmente este status, como

por exemplo o direito ao esquecimento.

Entretanto, em diversas oportunidades tais direitos incidem em um mesmo

caso  concreto  e  seus  conteúdos  normativos  acabam sobrepondo-se,  sobrevindo

uma  autêntica  colisão  de  direitos  fundamentais  que  diante  da  situação  fática

130 Resp 1.334.097/RJ. 5ª Turma do STJ. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/05/2013.



75

apresentada não conseguem incidir simultaneamente em sua amplitude máxima.

Essas situações são ocasionadas pelo pluralismo de ideias existente em uma

sociedade  democrática  e  que  acabam  influenciando  o  legislador  constitucional

originário. 

Assim as colisões de direitos  fundamentais  são inevitáveis  em um estado

democrático de direito sendo consequência natural das “desarmonias que surgem

numa ordem jurídica pelo facto de, na constituição desta, tomarem parte diferentes

ideias fundamentais entre as quais se pode estabelecer conflito”.131

Contudo,  os conflitos de normas constitucionais não podem ser resolvidos

pelos  clássicos  critérios  de  solução  de  antinomia  conforme  adiante  será

demonstrado.

O  primeiro  critério  que  deve  ser  observado  pelo  operador  do  direito  é  o

cronológico, que pode ser conceituado através do expressão  lex posterior derogat

priori, ou seja, no caso de duas normas regulando um determinado assunto, deverá

prevalecer a mais recente. 

Este  critério  não  pode  se  aplicar  nos  casos  ora  em estudo,  pois  em um

primeiro  momento  deve-se  presumir  que  todas  as  normas  constitucionais  foram

editadas no mesmo momento, qual seja, durante os trabalhos do poder constituinte

originário.  

Evidentemente  existem  as  hipóteses  de  normas  oriundas  do  poder

constituinte  derivado,  ou  seja,  editadas  através  de  uma emenda  à  Constituição.

Caso esta novel norma trate de conteúdo já regulado pela Carta Fundamental, o que

haverá na verdade é uma revogação do texto constitucional anterior, não podendo

se falar em colisão de direitos, que pressupõe a vigência concomitante de mais de

uma norma em determinado caso concreto, o que não se verifica no exemplo acima.

O segundo critério para solucionar conflito de normas é o da hierarquia, que

prevê que norma hierarquicamente superior revoga norma inferior.  Este critério é

facilmente afastado no caso de colisão de normas constitucionais, pois embora não

131 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 6. ed. trad. J. Baptista Machado. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1983, p. 318.
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se  possa  negar  que  “algumas  normas  são  mais  importantes  do  que  outras  no

ordenamento  constitucional,  ocupando  um  lugar  mais  destacado  no  sistema”132,

todas as previsões constitucionais “desfrutam formalmente da mesma estatura”133

Assim,  muito  embora  possa  se  falar  em  normas  constitucionais  mais

importantes que outras, pois algumas são consideradas formalmente constitucionais

enquanto outras são “apenas” formalmente constitucionais134, o critério da hierarquia

não se mostra apto, pois “em direito, hierarquia traduz a ideia de que uma norma

colhe o seu fundamento de validade em outra que lhe é superior. Não é isso que se

passa entre normas promulgadas originariamente com a Constituição”.135

Já  o  terceiro  critério  de  resolução  de  conflito  de  normas  é  o  critério  da

especialidade, no qual norma especial, ou seja, aquela destinada a regular conteúdo

jurídico restrito, revoga norma geral, que é aquela que regula diversos conteúdos

fáticos, incluindo aquele da norma especial

Cabe  esclarecer  ainda  que  existem  três  espécies  de  antinomias,  se  as

classificarmos em relação à sua extensão, a saber: a) total-total; b) parcial-parcial; e

c) total-parcial,  sendo que logicamente o critério da especialidade só poderá ser

aplicado quando estivermos diante da colisão do tipo total-parcial. 

Contudo, este tipo de antinomia mostra-se improvável em sede de colisão de

normas constitucionais, “sendo muito mais usual a ocorrência de “interseção parcial”

entre os domínios normativos das normas constitucionais configurando antinomia do

tipo parcial-parcial, a qual não enseja a aplicação do método da especialidade”.136

Outro fator que impossibilita a aplicação de quaisquer dos três critérios acima

é  a  franca  aplicação  do  princípio  da  unidade  da  constituição  nos  casos  de

hermenêutica constitucional. 

O  princípio  da  unidade  constitucional  “obriga  o  intérprete  a  considerar  a

constituição  na  sua  globalidade  e  a  procurar  harmonizar  os  espaços  de  tensão

132 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1.ed. 2.tiragem.  Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003. p. 33.

133 Ibid. p. 32/33.
134 A questão envolvendo suposta hierarquia material entre normas constitucionais será estudada mais 

aprofudadamente adiante, quanto tratarmos da aplicação da técnica da ponderação. 
135 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 187. 
136 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit, 2003, p. 32.
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existentes entre as normas constitucionais a concretizar”137.

A Corte Constitucional Alemã também reconheceu a importância do princípio,

chegando a afirmar que 

“o princípio mais importante de interpretação é o da unidade da constituição,
como  unidade  de  um conjunto  com  sentido  teleológico-lógico,  já  que  a
essência da constituição consiste em ser uma ordem unitária da vida política
e social da comunidade estatal”.138

Assim,  tal  princípio  preconiza  que  nos  casos  de  colisão  de  direitos

constitucionais e por obediência ao princípio da unidade da constituição, não poderá

o  operador  do  Direito  simplesmente  decidir  qual  dos  direitos  vigerá  no  caso

analisado, descartando totalmente a incidência dos demais, situação que sempre

será o resultado da aplicação dos critérios clássicos de solução de antinomias. 

Portanto, o método mais adequado para solucionar as colisões de direitos

fundamentais é a aplicação da técnica da ponderação de interesses, através da qual

o intérprete irá sopesar, diante dos elementos apresentados pelo caso concreto, os

direitos em confronto, moldando a extensão de aplicabilidade deles para que todos

possam continuar incidindo no caso analisado, devendo esta limitação ser a menor

possível, em respeito ao princípio da unidade da constituição. 

A ferramenta  mais  importante  no  emprego  da  técnica  da  ponderação  de

interesses é a aplicação do princípio da proporcionalidade,  que surgiu  como um

instrumento de “contenção do arbítrio e a moderação do exercício do poder,  em

favor da proteção dos direitos do cidadão”139.

A proporcionalidade inicialmente foi aplicada no Direito Penal, solidificando o

entendimento de que as sanções penais deveriam ser proporcionais à gravidade das

condutas  praticadas,  evitando-se  a  aplicação  de  penas  totalmente  incompatíveis

com o delito, como por exemplo, condenar à morte um furtador de carteiras que se

aproveitava da multidão reunida em praça pública. 

Em sua evolução, a proporcionalidade a partir do século XIX ultrapassou a

esfera  do  direito  criminal  e  passou  a  condicionar  também  a  atuação  estatal,

137 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1992. p. 1097.

138 SARMENTO, Daniel, ob. Cit., p. 28.
139 Ibid, p. 77.
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passando  a  ser  considerada uma “medida para  as  limitações  administrativas  da

liberdade individual”140.

O  princípio  da  proporcionalidade  hoje  tem  ampla  aplicação  pelas  Cortes

Constitucionais  européias,  sendo sua aplicação proporcional  ao  fim dos regimes

totalitários que dominaram parte dos estados europeus, principalmente durante a

primeira metado do século passado.

Mesmo que a proporcionalidade não esteja prevista expressamentes nas Leis

Fundamentais, “a doutrina e a jurisprudência reconhecem o seu caráter de princípio

implícito,  decorrente da cláusula  de Estado de Direito  […]  o que representa  um

indício eloquente da ligação visceral entre este princípio e a vontade de efetivação

dos direitos fundamentais”141.

Já o direito consuetudinário, mais precisamente o estadounidense, adotou o

princípio da razoabilidade como um dos pilares do controle da atuação estatal frente

ao seus cidadãos,  “permitindo o exercício  do controle  sobre a razoabilidade e a

racionalidade  das  leis,  sobretudo  daquelas  que  repercutem  sobre  direitos

fundamentais”142.

Muito embora o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade

tenham raízes históricas e geográficas distintas, buscam alcançar o mesmo objetivo,

o de limitar a atuação do Poder Público frente aos seus administrados, coibindo a

prática de atos abusivos e meramente discricionários, ajustando a conduta estatal

aos valores preconizados pela Lei Fundamental143.

Entretanto,  parte  da  doutrina  entende  tratarem-se  de  institutos  diferentes,

sendo a grande divergência entre eles o fato de que 

“o princípio da proporcionalidade tem um conteúdo, não sendo como aquele
dito  da  razoabilidade  um  princípio  negativo,  capaz  tão  somente  de
evidenciar  que  dado  ato  administrativo  não  cumpre  sua  finalidade,  por
absurdo ou arbitrário”144.

Muito  embora  ambos  os  princípios  acima mencionados  tenham o  mesmo

140 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. Cit., p. 386.
141 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit, 2003. p. 80/81.
142 Ibid. p. 86.
143 BARROSO, Luís Roberto. Ob. Cit. 1996. p. 204. 
144 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. São Paulo: Celso 

Bastos, 1999. p. 67.
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conteúdo material, aprofundaremos o estudo sobre o princípio da proporcionalidade,

uma vez que o ordenamento jurídico pátrio possui origem no direito europeu, sendo

este  o  citado  pela  doutrina  e  jurisprudência  quando da aplicação da  técnica  de

ponderação de interesses. 

A  primeira  questão  a  ser  levantada  em  relação  ao  princípio  da

proporcionalidade  é  analisar  se  o  mesmo  é  princípio  expresso  na  Constituição

Federal. O STF já reconheceu sua previsão expressa, localizando-o no art. 5º, LIV

do texto constitucional,  sendo decorrência lógica do devido processo legal,  clara

inspiração da Suprema Corte dos Estados Unidos, que fundamenta o princípio da

razoabilidade como uma das vertentes daquele direito fundamental145. 

Mas  também  há  quem  entenda  que  tal  princípio  está  implícito  no

ordenamento  jurídico,  inspirado  na  jurisprudência  alemã,  que  considera  a

proporcionalidade uma cláusula imanente ao Estado de Direito146.

O princípio da proporcionalidade deve ser dividido em três subprincípios, a

saber:  i)  adequação;  ii)  necessidade ou exigibilidade;  e  iii)  proporcionalidade em

sentido estrito.

A  adequação  exige  que  a  medida  da  Administração,  seja  ela  um  ato

administrativo  ou  mesmo  uma  norma  emanada  do  Poder  Legislativo,  deva  ser

suficiente para atingir os objetivos previstos. Deve haver uma relação de causa e

efeito, meio e fim, entre a medida e o resultado. 

Entretanto, em razão do princípio da presunção da legalidade dos atos da

Administração  Pública,  suposta  não  correlação  entre  meio  e  fim  deve  ser

inequivocadamente comprovada para que possa se falar em inadequabilidade da

medida147.

O  segundo  critério  é  a  necessidade  ou  exigibilidade,  que  exige  do

Administrador  que  caso  haja  diversos  caminhos  possíveis  para  que  o  mesmo

resultado seja atingido, deve ser escolhido o menos gravoso deles, ou seja, aquele

que interfira o menos possível na esfera individual do cidadão ou em relação aos

145 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 95. 
146 Ibid. p. 95.
147 BARROS, Suzana Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 

restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 75.
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direitos de toda uma coletividade.  

Assim, o critério da necessidade ou exigibilidade deve atender:

“a) A necessidade material, pois o meio deve ser o mais “poupado” possível
quanto à limitação dos direitos fundamentais;  b)  a exigibilidade espacial,
que aponta para a necessidade de limitar  o âmbito da intervenção; c) a
exigibilidade temporal, que pressupõe a rigorosa delimitação no tempo da
medida coactiva pelo poder público; d) a exigibilidade pessoal que significa
que a medida se deve limitar à pessoa ou pessoas, cujos interesses devem
ser sacrificados”.148

Já o terceiro critério a ser obedecido é o da proporcionalidade em sentido

estrito. Nesta fase, o intérprete deverá fazer “uma análise da relação custo-benefício

da  norma  avaliada”149,  ou  seja,  o  ônus  imposta  por  ela  deve  ser  inferior  aos

benefícios gerados.

Ao analisar este terceiro critério, o operador do direito efetua uma verdadeira

ponderação  de  interesses,  pois  deverá  sopesar  se  os  benefícios  alcançados

compensam  as  restrições  executadas  quando  da  edição  da  norma  ou  do  ato

administrativo.

Nesta fase da aplicação do princípio da proporcionalidade, o intérprete age

como se fosse o operador de uma balança com dois pratos. Em um dos lados ele

coloca  todas  as  restrições  impostas  ao  indivíduo  ou  até  mesmo  à  sociedade,

enquanto no outro prato ele colocará todos os benefícios alcançados, devendo se

ater para qual dos lados a balança penderá. 

Se o prato pender para o lado dos benefícios, ficará demonstrado que muito

embora tivesse havido restrições de direitos a uma parcela da sociedade os ganhos

obtidos superaram essas limitações, restando um resultado positivo desta operação

e atendendo os critérios da proporcionalidade em sentido estrito. 

Entretanto, o grande desafio do operador da norma será tentar realizar essa

operação  de  sopesamento  da  maneira  mais  objetiva  possível,  como  se  fosse

realmente uma operação matemática. 

Como os indivíduos possuem origens, formações acadêmicas, influências e

bagagens culturais diversas, o desafio torna-se enorme, pois a tendência é que no

148 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. cit. p. 387.
149 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 89.
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momento em que os elementos contrapostos são colocados na balança, cada um,

de acordo com os elementos acima mencionados, dê um peso diferente para cada

um dos fatores em conflito, podendo o resultado deste sopesamento ser diferente

dependendo do julgador.

Assim, o intérprete que realizar esse sopesamento deve agir com especial

prudência, evitando ao máximo que subjetivismos influenciem a decisão, impedindo

decisões díspares em casos análogos. 

Com  a  aplicação  do  princípio  da  proporcionalidade  pelos  Tribunais

Constitucionais  mundo  afora,  a  tendência  é  que  com  o  passar  do  tempo  a

Jurisprudência  vá  diminuindo  a  amplitude  do  campo  de  atuação  do  intérprete,

criando  limites  jurídicos  ao  sopesamento  de  direitos  em  colisão,  mas  sempre

devendo deixar uma margem de atuação do operador do direito, para que possa

adaptar esses limites genéricos às circunstâncias do caso concreto. 

Karl Larenz analisa essa provável diminuição do leque interpretativo quando

da aplicação do princípio da proporcionalidade afirmando que 

“é  de  se  esperar  que,  com  o  acréscimo  de  sentenças  dos  mais  altos
tribunais, se hão de criar possibilidades de comparação, mediante as quais
serão  tornadas mais  estreitas  as  margens residuais  de  livre  apreciação.
Mas,  posto  que  de  cada  vez  se  requererá  a  consideração  de  todas  as
circunstâncias do caso concreto, que nunca são iguais, não se deve esperar
que, com o tempo, se venham a formar regras fixas que possibilitem uma
subsunção simples do caso concreto.  A comparação de casos possibilita
analogias e porventura uma certa tipificação dos casos; a “ponderação de
bens” será desse modo aliviada, mas não se tornará supérflua”.150

Portanto, o princípio da proporcionalidade mostra-se fundamental para que

seja realizada a técnica de ponderação de interesses quando diante de um autêntico

conflito de direitos fundamentais, pois 

“é  ele  que  permite  fazer  o  “sopesamento”  (abwägung,  balancing)  dos
princípios  e  direitos  fundamentais,  bem  como  dos  interesses  e  bens
jurídicos  em  que  se  expressam,  quando  se  encontrem  em  estado  de
contradição, solucionando-a de forma que maximize o respeito de todos os
envolvidos em conflito”151.

150 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 2. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1989, p. 502/503.

151 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ob. cit. p. 96.
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3.2.2 – A técnica da ponderação de interesses

Diante da impossibilidade de aplicação dos critérios clássicos de solução de

antinomia  de  normas  aos  casos  de  conflitos  de  direitos  constitucionalmente

previstos, lembrando que o foco deste estudo é analisar o eventual choque entre a

liberdade de imprensa e os direitos fundamentais do acusado, ambos com status de

direitos fundamentais, logo hierarquicamente iguais, imperativo se faz a aplicação da

técnica de ponderação de interesses para solução destes conflitos. 

Preliminarmente mister se faz discorrer sobre a distinção criada pela doutrina,

que dividiu a técnica da ponderação em duas espécies, levando em consideração o

contexto em que a mesma é aplicada. 

A  primeira  espécie  é  a  chamada  ponderação  abstrata,  que  analisa  os

conceitos fora de qualquer caso concreto, criando limitações pré-determinadas nos

direitos colididos, estabelecendo uma regra que deve ser obedecida em todos os

casos  análogos,  desprezando-se  as  singularidades  de  cada  uma  das  situações

fáticas.

Entretanto,  parte  da  doutrina  desconsidera  tal  espécie,  negando  a  ela  a

qualidade  de  técnica  de  ponderação  de  interesses,  afirmando  que  na  verdade

“guarda as  características  essenciais  da  interpretação jurídica  tradicional,  já  que

através  dela,  o  que  se  objetiva  é  definir  o  perfil  e  os  limites  dos  princípios

constitucionais, com base a interpretação sistemática da Lei Maior”.152

A outra  espécie  de  técnica  de  ponderação  é  a  chamada  ad  hoc,  assim

chamada porque é  instaurada toda vez  que se  verifica  uma genuína colisão de

direitos  fundamentais,  devendo  o  intérprete  levar  em  consideração  todas  as

peculiaridades  do  caso  concreto  quando  da  atribuição  do  peso  de  cada  direito

conflitante, sempre tomando a cautela necessária para que o subjetivismo, que em

razão da natureza humana não poderá ser completamente afastado, influencie da

maneira mais restrita possível.

Filiamo-nos à corrente que entende que somente a chamada ponderação ad-

152 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 110.
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hoc pode ser considerada uma verdadeira técnica de solução de conflitos de direitos

constitucionais, além de nos parecer também a mais adequada para solucionar os

conflitos objetos deste estudo, que deverão sempre ser analisados levando-se em

consideração  o  caso  concreto,  pois  uma  pré-definição  abstrata  poderia  levar  à

violação  de  algum  direito  fundamental,  dependendo  dos  elementos  objetivos

apresentados em determinada hipótese real.  

Usamos como o exemplo para defender a posição acima um eventual conflito

entre a liberdade de imprensa e o direito de imagem do acusado consistente na

divulgação de uma foto deste por um telejornal. 

Utilizando-se  a  ponderação  abstrata,  haveria  uma  fórmula  pré-definida  de

solução deste conflito, na qual deveria prevalecer um dos direitos confrontados. 

Entretanto,  o  emprego  da  ponderação  ad-hoc levaria  em  conta  as

singularidades da situação, como por exemplo, se a divulgação desta fotografia é

mero sensacionalismo do meio de comunicação, exibindo o acusado como se fosse

um troféu,  causando constrangimento não somente a ele como a todos os seus

familiares e amigos, sendo que neste caso o direito de imagem deve prevalecer, pois

não há qualquer interesse público envolvido que justifique a exposição da pessoa. 

Ou então, este mesmo acusado é suspeito de integrar uma quadrilha que

realizou uma sequência de crimes em determinado local, servindo a exposição da

fotografia  para  que  eventuais  vítimas  possam  reconhecê-lo  e  apresentarem-se

perante as Autoridades contribuindo para a persecução criminal, oportunidade que a

violação da imagem do acusado torna-se irrelevante  perante o  interesse público

alcançado. 

Assim, fica latente que a ponderação deve ser  feita analisando-se o caso

concreto,  pois  se  utilizar  de  uma  fórmula  pré-definida  abstratamente  pode

simplesmente traduzir-se em uma violação de direitos constitucionais sem que haja

um  ganho  compensador  em  outros  direitos,  não  se  atendendo  ao  critério  da

proporcionalidade em sentido estrito acima estudada. 

Entretanto, o sopesamento realizado a partir dos elementos oferecidos pelo

caso  concreto  jamais  poderão  desconsiderar  o  dado  normativo,  “afinal,  a
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Constituição é, antes de tudo, norma jurídica, e desprezar a sua força normativa é

desproteger o cidadão da sua garantia jurídica mais fundamental”153.

Assim, no momento de realizar o sopesamento dos dois lados conflitantes, o

intérprete  deve  apegar-se  também  a  todos  os  valores  reconhecidos  pela  Lei

Fundamental,  principalmente  ao  princípio  da  dignidade  da  pessoal  humana,

fundamento da República, nos termos do art. 1º, III da Constituição e que portanto

deve servir como norteador da aplicação e eventual compressão de todos os demais

direitos fundamentais. 

Esta relação entre o princípio da dignidade da pessoa humana, que por ser

um dos fundamentos de todos os direitos fundamentais e, portanto, deve ser um dos

capitaneadores da atuação do operador jurídico quando da aplicação da técnica de

ponderação de interesses é explicada por Ingo Wolfgang Sarlet: 

“A relação entre a dignidade da pessoa humana e as demais normas de
direitos fundamentais não pode, portanto, ser corretamente qualificada como
sendo,  num  sentido  técnico-jurídico,  de  cunho  subsidiário,  mas  sim
caracterizada  por  uma  substancial  fundamentalidade  que  a  dignidade
assume em face dos demais direitos fundamentais. É nesse contexto que se
poderá  afirmar,  na  esteira  de Geddert-Steinacher,  que a relação entre  a
dignidade e os direitos fundamentais é uma relação sui generis, visto que a
dignidade  da  pessoa  assume  simultaneamente  a  função  de  elemento  e
medida dos direitos fundamentais, de tal sorte que, em regra, uma violação
de  um direito  fundamental  estará  sempre  vinculada  com  uma ofensa  à
dignidade da pessoa.”154.

O primeiro desafio é verificar se realmente estamos diante de um legítimo

conflito de interesses de hierarquia constitucional ou seguindo o princípio da unidade

da  constituição  ser  possível,  em  um  exercício  de  hermenêutica,  harmonizá-los

completamente, garantindo a total vigência de todos os direitos envolvidos no caso

concreto. 

Assim  o  intérprete,  utilizando-se  dos  elementos  do  caso  concreto,  deve

identificar os limites imanentes de cada direito envolvido, que podem estar previstos

expressamente no texto constitucional ou dele decorrer implicitamente, e demarcar o

campo  normativo  de  cada  direito  fundamental  em  conflito,  verificando  então  se

realmente a situação fática está compreendida na esfera de alcance de todos eles.155

153 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 98.
154 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de
1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 102/103. 
155 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 100.
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Verificado  que  realmente  se  está  diante  de  um  conflito  de  direitos

fundamentais,  o  operador  do  Direito  deverá  reduzir  a  incidência  dos  direitos

envolvidos, devendo nesta fase observar-se o critério da necessidade, restringindo o

campo normativo o menos possível e somente o estritamente necessário para que o

conflito seja solucionado. 

Para  tanto,  deve-se primeiramente  comparar  o  peso genérico  dos direitos

envolvidos.  Muito  embora  não  se  possa  falar  em  hierarquia  entre  os  direitos

constitucionais, é inolvidável que nem todas as previsões da Carta Magna gozam da

mesma relevância perante o ordenamento jurídico. 

Daniel Sarmento filia-se a este entendimento uma vez que

“no  direito  brasileiro  parece  induvidoso,  por  exemplo,  que  a  liberdade
individual ostenta, sob o prisma constitucional, um peso genérico superior
ao da segurança pública, o que se evidencia diante da leitura dos princípios
fundamentais  inscritos  no  art.  1º  do  texto  magno.  Isto,  no  entanto,  não
significa que em toda e qualquer ponderação entre estes dois interesses, a
liberdade deve ser prevalecer”.156

Contudo,  no  caso  específico  deste  estudo,  o  peso  genérico  dos  direitos

conflitantes parece-nos o mesmo, pois enquanto de um lado temos a liberdade de

imprensa,  uma das viga-mestras de qualquer  regime democrático;  do outro  lado

temos os direitos da personalidade e os  direitos do acusado em sentido estrito,

como  a  presunção  de  inocência,  o  devido  processo  legal  e  o  direito  ao

esquecimento, que podem ser considerados direitos humanos de primeira geração e

que são os primeiros a serem garantidos quando do rompimento  de um regime

totalitário.

O segundo passo é a aferição do peso específico, que é o valor definitivo que

cada direito assume, de acordo com as circinstâncias do caso concreto, ou seja,

mesmo  em  casos  aparentemente  muito  similares,  o  peso  específico  dado  à

liberdade de imprensa ou a determinado direito do acusado pode variar conforme

qualquer elemento concreto do caso, como já exemplificado acima com a hipotética

situação da divulgação da imagem de um acusado em um telejornal, pois conforme

as circunstâncias tal ato pode ser um imperativo do interesse público, até mesmo

devendo a imagem ser amplamente divulgada, como pode ser uma grave violação

de um direito da personalidade do acusado, ferindo sua dignidade humana.

156 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 103/104.



86

Certo é que indubitavelmente, o primeiro critério a ser observado quando da

fixação dos pesos específicos de cada direito é o peso concreto dele, pois os direitos

que gozam de maior relevância dentro da ordem constitucional tendem naturalmente

a prevalecer quando em um conflito com um de menor expressão, a não ser que o

caso concreto exija uma inversão destes valores.

Assim, a técnica da ponderação de interesses tem como cerne a compressão

recíproca dos direitos em conflito e deve respeitar os três sub-princípios do princípio

da proporcionalidade. 

Façamos um paralelo novamente com o exemplo da publicação da fotografia

de um acusado qualquer em um telejornal, admitindo-se que o mesmo cometeu um

crime isolado, não sendo suspeito de integrar uma quadrilha nem ser um infrator

contumaz. 

Ao  se  decidir  pela  não  veiculação  da  imagem  do  infrator  a  compressão

recíproca será executada, pois a liberdade de imprensa sofrerá uma limitação, ao

não  publicar  a  fotografia  do  acusado,  que  também  terá  seus  direitos  de

personalidade restringidos,  uma vez que um fato desabonador de sua vida será

tornado público, ainda que com algumas ressalvas. 

Seguindo  a  análise,  o  sub-princípio  da  adequação  será  atendido,  pois  a

restrição  apenas  da  divulgação  da  fotografia  atende  aos  fins  alemjados,  que  é

garantir  o direito de informar e de ser informado e ainda resguarda uma parcela

significativa da intimidade do acusado, que evidentemente não pode esperar que

todos os caracteres de sua intimidade, honra e imagem sejam resguardados, em

virtude da situação peculiar em que se encontra. 

O  sub-princípio  da  necessidade  também  será  atendido,  pois  os  danos

causados aos dois  lados serão os menores possíveis,  uma vez que a imprensa

poderá noticiar o fato criminoso e o suspeito/acusado terá sua dignidade preservada.

Por fim, o sub-princípio da proporcionalidade em sentido estrito também será

atendido, uma vez que a solução encontrada foi a que apresentou a melhor relação

custo-benefício,  preservando-se  a  imagem  do  acusado  e  garantindo-se  a  livre

atuação da imprensa. 
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O  sopesamento  dos  direitos  conflitantes,  além  de  ser  uma  técnica  que,

embora tenha uma parcela de subjetivismo, pois é realizada por um ser humano,

que entretanto deve respeitar o campo normativo dos direitos analisados, ainda deve

respeitar mais um limite, o do núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Este núcleo essencial “traduz o “limite dos limites”, ao demarcar um reduto

inexpugnável, protegido de qualquer espécie de restrição”157. Para que esse núcleo

possa ser corretamente delimitado, podem ser utilizadas duas teorias, a absoluta e a

relativa. 

Na absoluta,  os limites são definidos abstratamente,  não se admitindo em

hipótese alguma, mesmo que o caso concreto exija, ultrapassar-se essas fronteiras,

ainda que tal violação represente a defesa de outros direitos fundamentais158.

Já na teoria relativa, esse núcleo duro de cada direito fundamental é definido

de acordo com a situação fática enfrentada, sendo que o único limite, obedecendo-

se  o  princípio  da  unidade  da  constituição,  é  a  total  supressão  de  algum direito

fundamental quando da ponderação. 

Ao nosso ver, nos parece mais adequada a teoria relativa, pois ao adotar a

teoria  absoluta,  pode-se  não  conseguir  atingir  o  objetivo  da  ponderação  de

interesses, pois haveria uma barreira que impediria que a compressão necessária

fosse atingida, restando um caso sem solução, ou pior, um caso no qual haveria a

imposição de um direito, que aniquilaria o outro, o que, como já dito, não se pode

admitir.

Também  é  importante  mencionar  que  a  técnica  da  ponderação  pode  ser

classificada de duas formas, de acordo com a competência do intérprete. Assim, a

ponderação pode ser  judicial,  quando realizada pelo Poder  Judicário,  sendo que

neste caso ela pode ser abstrata ou ad-hoc e também pode ser legislativa, quando a

técnica  é  aplicada  pelo  Poder  Legislativo,  através  da  edição  de  normas  que

solucionem  estes  conflitos,  sendo  que  neste  caso  a  ponderação  só  pode  ser

abstrata, pois seria impossível movimentar o Legislativo toda vez que um conflito

concreto de direitos constitucionais fosse verificado. 

157 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 111.
158 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Ob. cit. p. 631.
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Muito  embora  a  ponderação legislativa  só  possa ser  realizada  através da

ponderação abstrata, sendo que tal espécie, como já dito, não se mostra a mais

adequada na solução dos conflitos, deve prevalecer sobre a Judicial, como forma de

prestigiar a separação de poderes e até mesmo o regime democrático. 

Assim, deve sempre prevalecer a competência primordial de cada Poder, pois

se todas as relações jurídicas fossem resolvidas pelo Judiciário, haveria um ativismo

judicial  desmedido,  que  sufocaria  o  Legislativo  e  colocaria  em dúvida  o  regime

democrático, pois as decisões deixariam de ser tomadas pelos representantes do

povo, já que no Brasil os magistrados são escolhidos mediante concurso público de

provas e títulos e não eleitos pela sociedade.

Neste sentido pronunciou-se o Juiz da Suprema Corte norte-americana Felix

Frankfurter, que ao analisar um conflito de direitos constitucionais afirmou que 

“As demandas por liberdade de expressão numa sociedade democrática,
bem como os interesses da segurança nacional são melhores servidos por
uma justa e motivada ponderação entre os interesses concorrentes dentro
dos confins do processo judicial, do que pela enunciação de dogmas muito
inflexíveis para os problemas “não euclidianos” que tem de ser resolvidos...
Mas como os interesses concorrentes devem ser avaliados? Como eles não
se  sujeitam  a  averiguação  quantitativa,  a  questão  necessariamente  se
resolve através da indagação sobre quem deve fazer o ajustamento. Quem
deve  ponderar  os  fatores  relevantes  e  avaliar  que  interesse  e  em  que
circunstância deve prevalecer? A responsabilidade plena por esta escolha
não  pode  ser  trasferida  aos  Tribunais.  Tribunais  não  são  corpos
representativos.  Eles  não  se  destinam  a  ser  um  bom  reflexo  de  uma
sociedade democrática... A responsabilidade primária pelo equacionamento
dos  interesses  concorrentes  necessariamente  pertence  ao  Poder
Legislativo... Nós devemos afastar o julgamento daqueles que tem o dever
de  legislar  apenas  se  a  sua  obra  não  possuir  nenhuma  base  de
razoabilidade”.159

Por  fim  devemos  ainda  citar  que  o  grande  balisador  na  aplicação  da

ponderação de intesses com vistas a solucionar os conflitos objetos deste estudo

será o interesse público. Ou seja, a divulgação de determinada notícia do mundo

policial só deverá ser veiculada quando assim exigir a demanda da sociedade, que

tem o direito de ser corretamente informada.

Ao contrário, a imprensa não poderá utilizar-se desta espécie de noticiário,

que como já dito aufere grandes índices de audiência, para realizar um jornalismo

sensacionalista  e  com  o  único  intuito  de  arrecadação  de  verbas  publicitárias,

159 SARMENTO, Daniel. Ob. Cit. 2003. p. 115.
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devendo o operador do direito nestes casos fazer pesar mais o prato em que estão

os direitos do acusado, já que a liberdade de imprensa, ao invés de cumprir seu

relevante papel dentro do regime democrático utiliza-se de suas prerrogativas para

vantagens  próprias,  devendo,  nestes  casos,  ter  sua  amplitude  de  atuação

excepcionalmente restringida. 
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CAPÍTULO 4 – A IMPRENSA BRASILEIRA NA COBERTURA DO NOTICIÁRIO

CRIMINAL

4.1 – A sociedade de risco e sua relação com a imprensa no noticiário criminal

Diante da crescente onda de violência, principalmente nos grandes centros

urbanos,  as  demandas  por  segurança  pública  alcançaram  status  de  prioridade

número um dos atuais governos, fazendo com que vivamos em uma sociedade de

risco, que pode ser definida como aquela que “procura protegrer-se não da lesão ao

bem jurídico  em si,  mas  que  tem efetivo  temor  ao  risco,  as  condutas  a  serem

consideradas delitivas afastam-se gradualmente da esfera de lesividade do bem”160.

Ou seja, em uma sociedade de risco não se busca a punição do autor do fato

já  consumado,  aplicando-se  a  sanção  penal  cuja  prevenção,  tanto  geral  quanto

específica, são parte de seus objetivos mas sim impedir, a qualquer custo, o dano

aos bens jurídicos ignorando-se os riscos naturais e inerentes à vida humana e à

convivência em sociedade. 

Assim, tem-se um alargamento da noção de bem jurídico tutelado para que se

consiga  atingir  quase  todos  os  eventos  danosos  possíveis  criando-se  um “bem

jurídico universal” no qual todo e qualquer dano, ou ameaça de dano, até mesmo

quando analisado de forma abstrata, seja escopo de atuação do Direito repressor.161

Essa  sociedade  de  risco  então  impõe  a  criação  de  um  estado  policial-

repressor que busca a identificação dos criminosos e sua punição da forma mais

célere possível, sendo inadmissível no imaginário popular que algum crime, ainda

mais  os  graves  e  que  geraram  comoção  social,  fiquem  sem  solução,  sendo

praticamente  obrigatório  que  se  exiba  à  sociedade  um culpado  como  forma  de

acalmar os ânimos e mostrar que a exposição do dito cidadão de bem aos riscos

está controlado. Ou seja

160 RODRIGUEZ, Victor Gabriel. Tutela penal da intimidade: perspectivas da atuação penal na sociedade da 
informação. São Paulo: Atlas, 2008, p. 119. 

161 Ibid. p. 118. 
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“em uma sociedade atemorizada com o risco e crente de que este ou o
resultado lesivo, ou a catástrofe, são sempre imputáveis à conduta humana
determinada, o instrumento mais draconiano possível de controle social é
que  incorpora  a  função  de  sua  manutenção  em  níveis  toleráveis  ou
desejados”.162

Assim essa constante exploração dos fatos criminosos pelo noticiário criminal,

com a recorrente exposição do suspeito nos meios de comunicação é engrenagem

de um sistema retroalimentado, no qual a imprensa, por buscar sempre aumentar a

audiência, faz o noticiário policial com o sensacionalismo exigido pela sociedade de

risco, que precisa, para se sentir segura, que alguém seja punido pela prática de

conduta lesiva, pouco importando se as investigações esgotaram-se no sentido de

indicar, indubitavelmente, a autoria por parte daquele suspeito.

Nesta  sociedade  de  risco  “o  comportamento  delitivo  se  considera  uma

alternativa inaceitável”163,  pouco importando a origem deste desvio,  se de ordem

socio-econômica, familiar, psicológica ou oriunda de um completo abandono estatal

ao  longo  dos  anos,  privando  aquele  indivíduo  de  educação  básica  e  outros

caracteres  garantidores  de  sua  dignidade  como  pessoa,  sendo  indispensável

apenas que os trangressores sejam identificados e severamente punidos, mantendo-

se a segurança pública, objetivo primordial, sob controle. 

Assim, o criminoso é visto como um inimigo da sociedade, desmerecedor de

qualquer direito fundamental, devendo inclusive, ser excluído desta já que 

quien por principio se conduce de modo desviado no ofrece garantía e un
comportamiento personal; por ello, no puede ser tratado como ciudadano,
sino debe ser combatido como enemigo. Esta guerra tiene lugar com un
legítimo derecho de los ciudadanos, en su derecho a la seguridad; pero a
diferencia de la pena, no es Derecho también respecto del que es penado;
por el contrario, el enemigo es excluido164.

Essa  expansão  do  Direito  Penal  na  sociedade  de  risco  implica

necessariamente em uma maior aplicação da pena privativa de liberdade e de forma

preocupante uma maior imposição de medidas restritivas de liberdade cautelares

como a prisão preventiva, já que no imaginário popular caso o suspeito não seja

preso imediatamente cria-se uma sensação de impunidade que gera insegurança,

sendo esse círculo vicioso alimentado diariamente pela imprensa em seu noticiário

criminal. 

162 RODRIGUEZ, Victor Gabriel. Ob. Cit. p. 105.
163 Ibid. p. 110. 
164 JAKOBS, Gunther. Derecho penal del enemigo. Madri: Civitas, 2003, p. 56.
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Desta forma, “[...] el problema no es tanto la expansión del Derecho penal en

general, sino específicamente la expansión del Derecho penal de la pena privativa

de libertad. Es esta última la que debe realmente ser contenida”165.

A divisão  da  sociedade  proposta  por  Jakobs,  e  praticada  pela  imprensa

durante a cobertura do noticário policial é um verdadeiro atentado à Cidadania, vez

que  viola  diversos  direitos  fundamentais  de  todos  os  integrantes  da  sociedade,

sejam eles criminosos ou não, valores estes inerentes a todo Estado Democrático de

Direito. Neste sentido posicionou-se Humberto Barrionuevo Fabretti ao afirmar que

“ao  voltarmos  para  o  Direito  Penal  do  Inimigo,  cuja  pedra  angular  é  a
possibilidade  da  separação  dos  indivíduos,  mesmo  no  âmbito  de  um
determinado Estado, e “pessoas” e “não pessoas”, ou melhor, em “cidadãos”
e “inimigos”, sendo que para uma dessas “classes” há a previsão de um
Direito  Penal  distinto,  percebemos  claramente  que  tal  teoria  é
completamente incompatível com o ideário de Cidadania”.166

Os valores implícitos em uma sociedade de risco ainda violam o Princípio da

não-culpabilidade, discutido no Capítulo anterior, já que como se exige do Estado

uma  rápida  resposta  quando  da  prática  de  um  crime,  necessário  de  faz  a

identificação de seu autor o mais breve possível, sendo que mesmo no caso das

investigações reunirem provas preliminares do envolvimento de alguém, a imprensa

sem cautela alguma exibe este suspeito, e por gozar de grande credibilidade perante

seu expectador cria em volta dele uma aura de culpa consistente que inverte o ônus

da prova imposto pelo Princípio acima, obrigando aquele suspeito, em razão de sua

farta exposição nos meios de comunicação em massa, ser obrigado a provar sua

inocência, pouco importando a robustez das provas colhidas na instrução criminal.167

Assim, verifica-se que criou-se um círculo vicioso envolvendo a sociedade de

risco e a imprensa em busca de audiência e faturamento, sendo que ambos os lados

se  alimentam  mutuamente,  gerando  prejuízo  apenas  ao  acusado  no  curso  do

processo penal  e  até  mesmo após  o  término  deste,  já  que a  sociedade  com a

intenção de ter “relações livres do risco, típicas de uma sociedade hedonista, que

pouco se prepara para as más consequências de seu extremado comodismo”168,

165 SILVA SANCHÉZ, Jésus Maria. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal em las 
sociedades postindustriales. Madri: Civitas, 2001. p. 149.

166 FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Direito Penal do Inimigo. Uma análise sob os aspectos da Cidadania.
Dissertação (Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.

167 BOTTINI. Pierpaolo Cruz. Princípio da precaução, direito penal e sociedade de risco. São Paulo: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, v. 61, 2006, p. 100-102. 

168  RODRIGUEZ, Victor Gabriel. Ob. Cit. p. 114.
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exige  do  Estado,  visando  exclusivamente  conforto  próprio,  ações  estatais  de

repressão  que  muitas  vezes  violam  direitos  fundamentais  inerentes  ao  regime

democrático, sendo a grande incentivadora deste sentimento a imprensa, que na

cobertura do noticiário  criminal,  sabedora que o sentimento de raiva é o que se

mostra mais lucrativo169 propaga o discurso do medo e instiga a sociedade a ter o

sentimento  vingancista  que  retroalimenta  o  noticiário  sensacionalista,  fazendo-o

captador  de  cada  vez  mais  audiência,  cada  vez  mais  arrecadador  de  verbas

publicitárias e violador dos direitos fundamentais do suspeito. 

4.2 – A atuação da imprensa nos casos de repercussão

Ao  longo  deste  trabalho  verificamos  que  a  livre  atuação  dos  veículos  de

comunicação  é  um  dos  principais  valores  de  qualquer  democracia,  exercendo

relevante função social e atuando como instituição fundamental para que diversas

características dos regimes democráticos, como o entendimento esclarecido e as

fontes de informação diversificadas sejam plenamente atendidas. 

Entretanto as empresas de comunicação, como qualquer entidade privada em

uma  sociedade  capitalista,  precisa  captar  recursos  para  se  manter  em

funcionamento,  além de distribuir  dividendos aos seus proprietários,  o  que pode

comprometer sobremaneira o jornalismo responsável. 

Diante desta necessidade de aumento no ganho financeiro das empresas de

comunicação e do crescente aumento da criminalidade no Brasil, o que se verificou

nos últimos anos foi  um  boom  no surgimento de programas de televisão diários,

muitos deles com a duração de horas, apenas discutindo o noticiário criminal.

Tais programas geralmente dividem o mesmo horário e consequentemente a

mesma audiência, sendo que por terem como maior fonte de receitas os contratos

publicitários e estes prevêem ganhos proporcionais aos índices de audiência, a luta

pela atenção do espectador é voraz, fazendo com que esta disputa invariavelmente

acabe baixando o nível do jornalismo praticado e utilize-se com frequência práticas

169 Conforme estudo realizado pela Wharton School e exposto no Capítulo 2 deste trabalho.
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sensacionalistas apenas com o intuito de segurarem a audiência, pouco importanto

a  qualidade  da  notícia,  se  a  mesma  está  cumprindo  sua  função  social  e

principalmente se os direitos dos acusados estão sendo respeitados. 

A questão torna-se ainda mais perigosa quando estamos diante de um caso

que cause grande comoção pública. Nestas situações, os programas voltados ao

noticiário popular exploram o caso à exaustão, dedicando horas e mais horas de sua

programação  ao  caso,  não  raro  especulando  de  maneira  irresponsável  sobre

eventuais suspeitos.

Isso  quando  esses  programas  sensacionalistas  não  se  aproveitam  do

momento de fragilidade das pessoas próximas da vítima e exploram o sofrimento

delas, exibindo entrevistas e expondo o sofrimento destas com a perda de um ente

querido,  sendo  que  o  órgão  noticioso  muitas  vezes  convence-os  em  troca  de

promessas  de  que  tais  inserções  contribuirão  para  que  os  responsáveis  sejam

severamente  punidos,  quando  na  verdade,  tudo  o  que  o  meio  de  comunicação

pretende é angariar mais alguns pontos nos índices de audiência. 

Lembremos de  um dos  casos  de  maior  repercussão  da  última  década,  o

homicídio praticado pelo casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá em face

da filha do primeiro, Isabella Nardoni.

Ainda  na  fase  de  investigação  policial,  foi  decretada  pela  Justiça,  após

representação da Autoridade Policial com a concordância do Ministério Público, a

prisão temporária do casal pelo prazo de trinta dias.170.

Nove  dias  depois,  o  Tribunal  de  Justiça  concedeu  Habeas  Corpus  aos

acusados, através de decisão liminar do Desembargador Caio Canguçu de Almeida,

que entendeu que não foram apresentados elementos suficientes que motivassem  a

medida restritiva, tratando-se, portanto, de constrangimento ilegal.171

A grande questão foi  que um reportagem do programa dominical  da Rede

Globo, Fantástico, foi  até a residência do ínclito Julgador,  afim de que o mesmo

170 Isabella: Justiça decreta prisão de pai e madrasta. Portal Terra. São Paulo, 02 abr. 2008. Disponível em 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI2724491-EI5030,00.html?>. Acesso em 30/03/2014.

171 RIBEIRO, Silvia. Justiça manda soltar pai e madrasta de Isabella. Portal G1 – Globo.com. Rio de Janeiro, 11 abr. 2008. 
Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL394190-5605,00 
JUSTICA+MANDA+SOLTAR+PAI+E+MADRASTA+DE+ISABELLA.html. Acesso em 30/03/2014.

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL394190-5605,00
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI2724491-EI5030,00.html
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explicasse os motivos que o fizeram revogar liminarmente a prisão cautelar.

Tal  atitude  não  pode  ser  qualificada  senão  como  invasiva,  pois  viola  a

privacidade de um integrante do Poder Judicário, que teve sua residência exposta

em rede nacional de maneira totalmente desnecessária, pois o julgador poderia ter

sido  procurado  em  seu  local  de  trabalho,  além  de  ser  atentatória  ao  direito

fundamental do devido processo legal, pois não se pode negar que tal conduta não

teve  condão  informativo,  e  sim  uma  forma  velada  de  pressão  sobre  o  Poder

Judiciário afim de satisfazer o desejo vingancista da nossa sociedade de risco. 

Pressionado  pela  opinião  pública,  que  irresponsavelmente  já  havia

condenado  os  acusados  antes  mesmo  da  denúncia  do  Ministério  Público,  o

Magistrado acabou  cedendo  e  concedeu  uma entrevista  exclusiva  ao Fantástico

para explicar as razões que formaram seu convencimento jurídico.

Na entrevista, o Desembargador afirmou que  “Eu só decidi realmente fazer

isso [conceder entrevista] para contar para o publico em geral que a decisão que

está sendo dada não pode ser analisada como uma manifestação de culpado ou de

inocente”. O magistrado ainda demonstrou que realmente sentia-se alvo da opinião

pública,  e  que  tal  pressão  era  totalmente  irresponsável  pois  afirmou  ainda  na

entrevista que “Eu pessoalmente recebi um telefonema de uma pessoa, que não sei

quem é, indignada com a decisão. E vi na televisão o povo também indignado com a

libertação no momento em que eram soltos. Eu tinha consciência de que a maioria

da opinião pública não queria a libertação do casal. Mas não queria por força de um

pré-julgamento que estão fazendo”172.

Entretanto, em 07 de maio de 2008, a Justiça Paulista recebe a denúncia

formulada pelo Ministério Público contra o casal Nardoni, decretando, no mesmo ato,

a  prisão preventiva  de ambos,  que  resolvem se entregar  na  residência  em que

estavam. 

Lembremo-nos  que  naquele  momento,  em  obediência  ao  princípio  da

presunção de inocência, direito fundamental  constitucionalmente previsto,  o casal

Nardoni deveria ser considerado inocente das imputações formuladas.

172 Desembargador diz que libertação não afirma culpa ou inocência de casal. Portal G1 – Globo.com. Disponível em 
<http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL399751-5605,00.html>. Acesso em 30/03/2014.

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL399751-5605,00.html
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Entretanto,  o  que  se  viu  no  momento  da  concretização  da  prisão  foi  um

verdadeiro  escárnio  público  dos  acusados,  pois  os  mesmos  entregaram-se  na

garagem  do  prédio  onde  estavam  residindo,  sendo  que  a  imprensa,  ao  vivo,

simplesmente invadiu o local,  em clara violação da intimidade e privacidade dos

então réus, e transmitiu para o país inteiro ambos serem algemados e colocados

dentro da viatura policial.

Tais imagens não apresentam qualquer função social ou interesse público que

justificasse  sua  veiculação,  tratando-se  de  mero  artificio  sensacionalista  que

certamente garantiu o ganho de preciosos pontos de audiência e expôs, de maneira

ilegal, a imagem e a privacidade dos acusados.

Sem contar  que  tais  imagens  acabam violando  reflexamente  outro  direito

fundamental  dos  acusados,  o  do  devido  processo  legal,  pois  os  mesmos

futuramente, seriam julgados pelo Tribunal do Júri,  cujo Conselho de Sentença é

formado  por  pessoas  comuns  oriundas  da  sociedade,  que  por  mais  que  não

queiram, certamente acabaram sendo influenciadas por aquelas imagens e por toda

a exploração do caso pela imprensa, já que no momento de votarem os quesitos

com  certeza  viria  à  mente  de  todos  os  componentes  do  Júri  as  exaustivas

reportagens sobre o caso, sendo uma delas a imagem dos acusados, algemados em

sua própria casa, sendo colocados no compartimento de transporte de presos de

uma viatura policial. 

Como as notícias tem grande credibilidade perante seu público,  fica difícil

imaginar um pessoa comum do povo, sem conhecimentos jurídicos, absolvendo um

casal que meses antes assistiu sendo preso em sua própria casa sendo acusados

de matarem uma criança.

Provavelmente  o  caso  mais  emblemático  de  violações  dos  direitos

fundamentais dos acusados em razão da cobertura da imprensa seja o chamado

“Caso Escola Base”, ocorrido em 1994. 

O caso nasceu através da denúncia das mães de dois alunos que estudavam

na  Escola  Base,  instituição  de  ensino  infantil,  de  que  seus  filhos  haviam  sido

molestados sexualmente pelos sócios e por funcionários do estabelecimento, bem

como eram levados para uma residência, onde também eram molestados por pais
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de outros alunos. 

O  primeiro  veículo  de  comunicação  a  dar  notoriedade  ao  caso  foi

simplesmente o Jornal Nacional da Rede Globo, veiculado em rede nacional e o

telejornal mais tradicional e de maior audiência do país173. 

Após o “furo de reportagem” do Jornal Nacional, todos os demais veículos de

comunicação ofereceram ampla cobertura às investigações, chegando a mídia mais

sensacionalista a publicar manchetes absurdas como “Kombi era motel na escolinha

do  sexo”  e  “Perua  escolar  carregava  crianças  para  orgia”,  veiculadas

respectivamente pele extinto jornal Notícias Populares e pelo então Folha da Tarde,

hoje Diário de São Paulo, fazendo referência a uma das acusações, a de que as

crianças  eram  levadas  pelo  veículo  da  escola  a  uma  residência,  onde  eram

fotografadas nuas e abusadas sexualmente174. 

Após  o  início  da  cobertura  sensacionalista  da  imprensa,  a  escola  foi

depredada,  inclusive  com  o  lançamento  de  coquetéis  molotov;  a  residência  de

alguns dos acusados foi  invadida e saqueada e três dos acusados tiveram suas

prisões cautelares decretadas pelo Poder Judiciário175.

Assim, em questão de menos de duas semanas vidas foram completamente

devassadas  e  destruídas  por  uma  sociedade  insuflada  por  uma  imprensa

sensacionalista e irresponsável, que não só havia colocado os suspeitos no banco

dos réus como já havia condenado a todos pela prática de conduta tão grave, isso

baseando-se  apenas  nas  primeiras  provas  que  surgiam  ainda  no  começo  do

inquérito policial. 

O fato é que apenas 21 dias após a denúncia, o inquérito policial foi concluído

e arquivado, sendo que não foram encontradas provas de que aquelas pessoas que

tiveram  suas  vidas  destruídas  tivessem  realmente  praticado  os  crimes  que  a

imprensa já os tinha inclusive condenado nas últimas semanas. 

173 Imprensa amadureceu após o caso Escola Base, aponta debate. Portal Folha de São Paulo. São Paulo, 28 
mar. 2014. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1432195-imprensa-
amadureceu-apos-o-caso-escola-base-aponta-debate.shtml>. Acesso em 30/03/2014.

174 COSSO, Roberto. Caso da Escola Base completa 10 anos sem pagamento de indenização. Portal Última 
Instância. 05 br. 2004. Disponível em 
<http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/40464/caso+da+escola+base+completa+10+anos+sem+
pagamento+de+indenizacao.shtml>. Acesso em 30/03/2014.

175 Imprensa amadureceu após o caso Escola Base, aponta debate. Ibid.

http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/40464/caso+da+escola+base+completa+10+anos+sem+pagamento+de+indenizacao.shtml
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/40464/caso+da+escola+base+completa+10+anos+sem+pagamento+de+indenizacao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1432195-imprensa-amadureceu-apos-o-caso-escola-base-aponta-debate.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1432195-imprensa-amadureceu-apos-o-caso-escola-base-aponta-debate.shtml
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A atuação afoita da imprensa resultou no fechamento definitivo da escola e na

alteração, evidentemente para pior, nos rumos das vidas de todos os envolvidos.

A Rede Globo de Televisão foi condenada a pagar aos acusados o valor de

um milhão e trezentos e cinquenta mil reais de indenização por danos morais, sendo

que o órgão julgador, a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São

Paulo fundamentou sua decisão entendendo que “a atuação da imprensa deve se

pautar pelo cuidado na divulgação ou veiculação de fatos ofensivos à dignidade e

aos direitos de cidadania”, sendo que os Jornais “O Estado de São Paulo” e “Folha

de São Paulo”, bem como a revista “Isto é”, também sofreram condenações pelo

mesmo motivo.176

O  Sistema  Brasileiro  de  Televisão-SBT,  também  foi  condenado  por  sua

cobertura do caso Escola Base, devendo pagar a cada um dos ex-proprietários do

local a quantia de cem mil reais, sendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Em sua decisão, o STJ citou um trecho do Acórdão recorrido, do Tribunal de

Justiça  de  São  Paulo,  no  qual  analisando  a  prova  testemunhal  colhida  ficou

demonstrado  “de  forma  suficiente  que  a  emissora,  diariamente,  apresentou

“reportagens de conteúdo inverídico e sensacionalista” sobre fatos supostamente

criminosos imputados aos donos da escola, fatos estes que foram posteriormente

desmentidos, “o que lhes causou sérios danos à honra e imagem””.177 

4.2.1  –  As  decisões  judiciais  do  caso  “Von  Richtofen”  e  a  influência  da

imprensa

O  caso  mais  emblemático  em  que  a  atuação  da  imprensa  influenciou

decisivamente  a  atuação das instituições públicas  responsáveis  pela  persecução

penal  foi  o  duplo  homicídio  praticado  por  Suzane  Louise  Von  Richtofen,  Daniel

176 Caso Escola Base: Globo terá de pagar R$ 1,35 mi. Portal Terra. 16 set. 2005. Disponível em 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI669907-EI306,00-
Caso+Escola+Base+Globo+tera+de+pagar+R+mi.html>. Acesso em 30/03/2014. 

177 Caso Escola Base: SBT é condenado por danos morais. Portal do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 19 
mar. 2014. Disponível em <http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?
tmp.area=398&tmp.texto=113339>. Acesso em 30/03/2014. 

http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=113339
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=113339
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI669907-EI306,00-Caso+Escola+Base+Globo+tera+de+pagar+R+mi.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI669907-EI306,00-Caso+Escola+Base+Globo+tera+de+pagar+R+mi.html
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Cravinhos de Paula e Silva e Cristian Cravinhos de Paula e Silva contra os pais de

Suzane, Manfred Albert Von Richtofen e Marísia Von Richtofen, ocorrido em 31 de

outubro de 2002. 

Por serem as vítimas integrantes da classe alta, sendo ele Manfred um alto

executivo de uma empresa estatal, a Dersa, e pelo modo de execução do crime, no

qual as vítimas foram mortas por golpes de barras de ferro enquanto dormiam em

seu  próprio  quarto,  em  uma  mansão  de  um  bairro  nobre  de  São  Paulo,

imediatamente o caso chamou a atenção da grande imprensa, que no dia seguinte

passou a cobrir exaustivamente o caso, dando destaque à filha do casal, Suzane,

uma  jovem  de  dezoito  anos,  bonita,  estudante  de  Direito  de  uma  tradicional

universidade paulista, e que dias depois passou a figurar como a principal suspeita

do crime. 

No dia 19 de novembro de 2002, Suzane e seus comparsas, seu namorado

Daniel  e  o  irmão  dele  Cristian  foram  presos  preventivamente,  acusados  pelo

homicídio,  sendo o fundamento do decreto de prisão que “Estando presentes os

requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução

criminal,  para  assegurar  a  eventual  aplicação  da  lei  penal  e  especialmente  em

virtude do clamor público que envolve o caso” (grifo do autor), ficando claro que a

pressão  popular,  capitaneada  pela  grande  imprensa  estava  exercendo  forte

influência sobre os órgãos julgadores, já que “clamor público” não é, nos termos do

artigo  312  do  Código  de  Processo  Penal  um  dos  fundamentos  legais  para

determinar-se a restrição provisória da liberdade de alguém.

Quando da sentença de pronúncia em 21 de março de 2003, que determinou

que os três acusados fossem julgados pelo Tribunal do Júri, o magistrado ainda teve

de decidir acerca da manutenção da prisão dos acusados, determinando que os três

aguardassem o julgamento presos, assim fundamentando:

Embora os réus sejam primários e não ostentem antecedentes, os crimes de
homicídio  pelos  quais  serão  julgados  são  de  extrema  gravidade,  estão
classificados como hediondos e causaram intenso clamor público, de modo
que, caso os réus não permaneçam privados de liberdade, a ordem pública
poderá não estar garantida (grifo do autor)

Os réus permaneceram presos  por  dois  anos e  sete  meses,  até  que  em
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28/06/2005,  o  STJ178 concedeu  habeas  corpus aos  acusados  afirmando  que

“gravidade e circunstâncias do fato criminoso (clamor público), bem como a proteção

à integridade física dos acusados,  não justificam, por  si  sós,  prisão de natureza

provisória”.

O  Tribunal  Superior  então  confirmou  que  apelo  popular  não  pode  ser

fundamento jurídico para determinação da prisão provisória, ainda mais em respeito

ao  princípio  da  presunção  de  inocência,  citando  ainda  no  Acórdão  a  doutrina

espanhola, traduzida pelo próprio Ministro Relator: 

a via legitima para acalmar o alarma social não pode ser a prisão provisória,
encarcerando sem mais o maior número possível daqueles que prima facie
apareçam como autores de atos delituosos, senão uma decisão rápida de
mérito, condenando ou absolvendo, porque só a sentença prolatada num
processo penal determina a pena do acusado179.

Obviamente a decisão acima causou grande repercussão popular e o caso,

que até então havia caído no esquecimento, voltou a pautar a linha editorial dos

grandes meios de comunicação, transformando os acusados no grande objetivo, já

que  uma  entrevista  exclusiva  com  qualquer  um  deles  alcançaria  expressiva

audiência, sendo certo que a imprensa maquiaria sua real intenção, que era a de

faturar comercialmente com o caso usando técnicas de sensacionalismo, afirmando

que  tal  entrevista  seria  uma  oportunidade  dos  acusados  se  defenderem

publicamente das acusações e darem suas versões acerca dos fatos. 

Os irmãos Cravinhos, em 16 de janeiro de 2006, acabaram concordando em

conceder entrevista à Radio Jovem Pan de São Paulo na qual forneceram detalhes

do  crime,  afirmando  que  em um primeiro  momento  a  ideia  era  praticar  o  delito

utilizando uma arma de fogo, mas devido ao barulho que o armamento faria, o modo

de execução foi alterado para golpes com barras de ferro. Também em estratégia de

defesa, os acusados disseram que pensaram em desistir, mas foram persuadidos

por Suzane, imputando-a tambem toda a condução intelectual do crime.180 

No dia seguinte o Representante do Ministério Público requereu nova prisão

preventiva dos três acusados, iniciando seu petitório afirmando que 

178 HC 41.182/SP. Sexta Turma. Rel. Ministro Nilson Naves. Julgado em 28/06/2005.
179 CATENA,  Victor  Moreno;  DOMINGUÉZ,  Valentín  Cortés;  SENDRA,  Vicente  Gimeno.  Lecciones  de

Derecho Procesal Penal. 2. ed. Madri: Colex, 2003, p. 208.
180 Notícia veiculada em http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/140331/justica-decide-manter-fita-da-

entrevista-de-suzane-no-processo. Acesso em 18 ago. 2014.

http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/140331/justica-decide-manter-fita-da-entrevista-de-suzane-no-processo
http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/140331/justica-decide-manter-fita-da-entrevista-de-suzane-no-processo
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No dia de ontem,  repercutiu com forte intensidade uma entrevista dada à
Rádio Jovem Pan, de audiência de massa, pelos acusados Daniel e Cristian
Cravinhos.  Os  principais  jornais  impressos  que  hoje  circulam repetem a
notícia da forma estrepitosa que a ela imaginaram os acusados. De fazer
derrubar das nuvens o mais cético dos mortais, admitem entre cândidos e
orgulhosos, detalhes até hoje desconhecidos do crime. (grifo do autor)

Ao  falar  do  acusado  Daniel,  o  Promotor  de  Justiça,  pautando-se  pela

entrevista concedida no dia anterior afirma que ele

exibe-se aos milhões de ouvintes, apresentando-se como pessoa metódica,
detalhista,  paciente,  que  não  se  deixa  levar  por  impulsos,  exibindo
galhardamente um cartão de visitas, que faz dele um homicida cuidadoso,
científico e de mortal eficiência. Toda essa exibição, a tornar-nos reféns de
todas as incoerências, com os prazeres da vida em liberdade. Orgulhoso,
mordaz,  trouxe  um rosário  de  friezas  que  desafio  encontrar-se  parecido
nesta vara do júri, a maior do país. Solto, debocha; livre, torna-nos todos
espectadores de sua minudência, de seu caprichoso talhe, de seu figurino
cuidadoso e detalhista.

Ao falar do co-réu Cristian,  o membro do  Parquet também utiliza a citada

entrevista ao mencionar que o Cristian

divide o  desfrute  com irmão e participa do happening midiático.  Brande,
argumenta,  procura  quebrar  ainda  mais  todos  os  limites  de tolerância  à
lealdade processual e atira lama na memória de quem matou barbaramente.
Revela não sentir remorso algum, não há em sua canhestra exibição, uma
nesga  sequer  de  arrependimento.  Nada.  O  tempo  em que  permaneceu
encarcerado parece não lhe ter corrido e age com a normalidade de quem
cumpriu uma tarefa burocrática em socorro de seu irmão.  

Confirmando que o único elemento jurídico novo que fundamentaria o pedido

de prisão era a entrevista do dia anterior, a acusação finaliza seu pedido de prisão

afirmando que “O festim midiático reclama um final à altura da desabrida desfaçatez

dos acusados, que não se mostram dignos da liberdade que lhes deu o Egrégio

Superior  Tribunal  de  Justiça.  Mantê-los  em  liberdade  não  é  liberalismo,  mas

liberticídio”.

Fato é que que a Justiça acabou deferindo o pleito Ministerial e os irmãos

Cravinhos acabaram sendo novamente presos em 23 de janeiro de 2006, situação

que perdura até hoje, sendo certo que seduzidos pela grande imprensa acabaram

eles  próprios  criando  situação  fática  que  culminou  em  sua  nova  restrição  de

liberdade, comprovando ainda mais o protagonismo da imprensa no caso. 

 Entretanto o fato em que a influência da imprensa no caso atingiu seu nível

máximo foi a entevista de Suzane ao Fantástico, veiculada em 09 de abril de 2006
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na  qual,  além das perguntas  e  respostas,  foram ainda retransmitidas  conversas

privadas entre a acusada e o seu advogado, na qual o causídico instrui sua cliente a

interromper  a  entrevista  diversas  vezes  como  se  estivesse  emocionada  e  se

possível até mesmo chorar em alguns momentos, visando transmitir uma visão mais

humana e sensível da acusada, em uma clara estratégia de defesa. O problema é

que tais conversas foram captadas de forma clandestina, pois o microfone colocado

na entrevistada permeneceu ligado durante sua conversa privada e seu contéudo

gravado e exibido em rede nacional. 

 Como  no  caso  dos  co-réus  novamente  no  dia  seguinte  à  entrevista  o

Ministério Público requereu nova prisão de Suzane, sendo que até o parquet deixou

claro que a mencionada matéria influiria decisavamente no Tribunal do Júri, violando

o devido processo legal, pois alegou que Suzane “poderia fugir porque tem pouco a

esperar do julgamento” uma vez que após o programa do dia anterior “conseguiu

ficar ainda mais antipática para a sociedade”. 

Ou seja, o próprio acusador assumiu publicamente que o julgamento que viria

estava maculado, uma vez que a sociedade, da qual seriam extraídos os julgadores,

estava contaminada pela imprensa e sua cobertura tendenciosa e sensacionalista do

caso  sendo  improvável  uma  absolvição,  não  podendo-se,  portanto,  falar  em

neutralidade do julgador, característica inerente do devido processo legal. 

No mesmo dia o Juízo do 1º Tribunal do Júri de São Paulo decretou a prisão

de Suzane afirmando que “Tem-se assistido, pelos diversos veículos de mídia, uma

pletora  de  pronunciamentos  da  ré,  em vista  da  proximidade  de  seu  julgamento

Plenário”  e  que  a  ré  tem  “clara  intenção  de  criar  fatos  e  situações  novas,

modificando, indevidamente, o panorama processual. Aos senhores jurados deverá

ser  assegurado  o  direito,  constitucional,  de  julgamento  pela  prova  dos  autos”.

Suzane apresentou-se perante a Autoridade Policial e assim como os demais co-

réus encontra-se presa até hoje. 

Ou seja, a decisão judicial embora tenha acolhido a manifestação Ministerial,

era contraditória àquela, pois fundamentava sua decisão em uma suposta tentativa

da ré de utilizar-se da mídia para auferir vantagem em seu julgamento, sendo que o

órgão acusador, ao contrário,  afirmava que por força dos últimos acontecimentos
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midiáticos  as  chances  da  ré  de  conseguir  ser  absolvida  em  Plenário  haviam

diminuído  para  quase  nenhuma,  o  que  correspondia,  no  nosso  entendimento,  à

verdade. 

   A defesa de Suzane recorreu da decisão, chegando o pedido novamente até

o STJ181, sendo que o Relator Min. Nilson Naves, em 26 de maio de 2006 deferiu

parcialmente uma liminar, determinando o recolhimento da ré em prisão domiciliar.

Entretanto, no julgamento do mérito, a liminar foi cassada e a ordem foi negada,

sendo vencido o Relator.

No voto vencido o Ministro  Nilson Naves chegou até mesma a insuflar-se

contra a pressão da imprensa escrevendo que “Foi a liminar criticada por toda a

parte, mormente quanto à opção que fiz pela prisão domiciliar da paciente, mas o foi,

no geral, por críticos sem razão, sem razão alguma – vejam: por críticos com ou sem

ciência jurídica” - claramente referindo-se à imprensa. 

O magistrado que exerceu a relatoria, mas foi voto vencido no julgamento do

mérito, ainda considerou a nova prisão ilegal pois  

Em que aí  estaria  a  necessidade de  tê-la  presa  – repetindo-se então  a
prisão  –  para  a  garantia  da  ordem  pública,  da  ordem  econômica,  da
aplicação da lei penal ou pela conveniência da instrução criminal? Em nada,
em hipótese alguma, de todo evidente, ao que eu penso, salvo se se admitir
outra  hipótese,  não  prevista  em  lei,  denominada  por  alguns  de  clamor
público.  Isso  é  inadmissivel.  (…)  pronunciamentos  da ré  não servem de
justificativa, evidentemente: não servem aqui e agora nem serviriam noutro
lugar,  ou noutra parte,  ou noutro  processo, porque  pronunciamentos não
constituem  hipótese  de  prisão  preventiva.  Isso  não  está  escrito  em  lei
alguma. (grifos do autor)

Concordamos  com  a  posição  do  Min.  Nilson  Naves,  pois  ficou  evidente

durante todo o processo que a restrição de liberdade dos acusados durante quase

todo  o  processo,  que  durou  cerca  de quatro  anos,  foi  fundamentada  no  clamor

público e pressão social  com forte influência dos órgãos de imprensa,  sendo tal

possibilidade incompatível com o ordenamento jurídico nacional, que não contempla

tal hipótese no rol taxativo previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal e

também  com  o  Estado  Democrático  de  Direito,  que  privilegia  o  princípio  da

presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão cautelar. 

Também foi  alvo de disputa judicial  a gravação cladestina feita pela Rede

181 HC 58.813/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nilson Naves. Julgado em 29 jun. 2006.
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Globo e veiculada no Fantástico, já que a fita com a matéria foi juntada aos autos

pela acusação e seria utilizada como meio de prova no Plenário do Júri. A defesa

impetrou novo Habeas Corpus junto ao STJ182 requerendo o desentranhamento dos

autos da fita com a matéria jornalística. 

Em seu petitório, o impetrante alegou que 

o  programa  dominical  'Fantástico',  de  9  de  abril  de  2006,  jogou  seus
holofotes contra a ora paciente e seus advogados utilizando-se de uma fita
editada,  montada  com  cortes  e  emendas,  passando  à  população  uma
imagem negativa dela e dos profissionais que a defendem. A cena editada e
montada qual trama de novela, inclusive com fundo musical, dá destaque ao
momento  em  que  um  dos  defensores  conversava  e  orientava  a  ora
paciente, de maneira reservada e pessoal, como, aliás, lhe garante a Lei
Federal 8.906/1994.

Curiosamente  a  Rede  Globo  foi  acionada  judicialmente  pela  defesa  de

Suzane183 para que fornecesse a fita original da entrevista e das conversas entre

cliente  e  advogado,  afim  de  que  a  defesa  pudesse  comprovar  a  manipulação

sensacionalista.  Entretanto em sua resposta a Rede Globo simplesmente afimou

que não possuía tal material.

Outro ponto a ser analisado nesse incidente processual foi  que, embora a

prova  tenha  sido  apresentada  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo,

quando ouvido nos autos, o Ministério Público Federal afirmou que “embora tenha a

paciente concordado em conceder a entrevista ao programa televisivo 'Fantástico', a

conversa que haveria  de  ser  reservada entre  ela  e seus advogados foi  captada

clandestinamente” e,  por  considerar  tal  prova  atentatória  ao  princípio  da  ampla

defesa, opinou pelo acolhimento do pleito da defesa de Suzane. 

O STJ então reconheceu a ilicitude da prova e determinou sua retirada do

processo. Invocou ainda a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, afirmando que

a entrevista em si,  muito embora tenha sido concedida com o consentimento da

entrevistada, também não poderia integrar os autos, pois havia sido contaminada

pela  gravação  clandestina  da  conversa  sigilosa,  já  que  realizadas  no  mesmo

contexto fático.

Fundamentando sua decisão, o Relator reproduziu as palavras do julgador da

182 HC 59.967/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Nilson Naves. Julgado em 29 jun. 2006.
183 Processo 2006.148461-4, que tramitou perante a 3ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP.
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instância inferior – Tribunal de Justiça de São Paulo – nos seguintes termos:

Tal fato é evidente infração ética – referindo-se à atuação da imprensa -, já
que a comunicação entre o acusado e seu defensor se encontra acobertada
pelo sigilo funcional, como se verifica pela aplicação analógica do art. 207,
do Código de Processo Penal. Não cabia aos profissionais que organizaram
a entrevista divulgar ou tomar conhecimento indevido de qualquer conversa
entre a paciente e os advogados que a orientavam, já que tais atos estavam
acobertados pelo sigilo profissional.

Ou  seja,  a  Rede  Globo  infringiu,  além de  preceitos  éticos  do  jornalismo,

direitos fundamentais da acusada como a ampla defesa e o devido processo legal,

pois  como  o  próprio  órgão  acusador  assumiu,  a  divulgação  das  gravações

clandestinas a tornaram ainda mais impopular tornando seu julgamnto plenário ainda

mais contaminado. 

Entretanto, para a Rede Globo o que importou foi que aquela entrevista lhe

rendeu 33 pontos de audiência,  com 48% do  share,  ou seja quase metade das

televisões  ligada  estavam  sintonizadas  no  'Fantástico',  sendo  que  o  segundo

colocado  naquele  momento  obteve  apenas  10  pontos,  ou  seja,  menos  de  um

terço.184

O último dos embates jurídicos no caso e que tinha como ponto central da

discussão  a  atuação  da  imprensa  foi  mais  um  habeas  corpus185 impetrado  pela

defesa de Suzane, desta vez visando reformar decisão da 1ª Vara do Júri de São

Paulo que autorizou a transmissão do julgamento direto do Plenário, inclusive com

captação de áudio. 

Em suas razões, a defesa alegou que a transmissão geraria constrangimento

não só à ré, mas também aos jurados que iriam “se inclinar e ficariam pressionados

pelo citado televisionamento a outorgarem uma decisão desfavorável à paciente” ou

o que poderia “afetar o próprio veridito”. 

A Câmara Julgadora, por unanimidade, reformou a decisão de primeiro grau e

proibiu “a transmissão televisa ou gravação dos debates (…) a fim de que não se

tumultue  as  imediações  do  plenário”  determinando  ainda  que  “fica  proibido  o

184 Disponível  em
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/nes/view/entrevista_no_fantastico_causa_prisao_de_suzane.
Acesso em 18 ago. 2014. 

185 HC 972.803.3/0-00. Quinta Câmara da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Des. 
Damião Cogan. Julgado em 22 jun. 2006.

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/nes/view/entrevista_no_fantastico_causa_prisao_de_suzane
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ingresso no dia do julgamento com câmaras filmadoras e gravadoras”.

Em  seu  voto,  o  Relator  citou,  em  tradução  própria,  o  italiano  Francesco

Carnelutti afirmando que a publicidade dos atos judiciais são “questão de se refletir

acerca  dos modos  com os quais  se  pode  satisfazer  o  interesse público  que se

manifesta em função do processo”.

Durante o voto, o Relator, ainda citando Carnelutti, mostrou-se preocupado

com a cobertura sensacionalista e sua possível influência sobre a neutralidade dos

julgadores afirmando que

O perigo é da  deformação tendenciosa do processo. (...) Bastaria a esse
propósito  refletir  acerca  das  manchetes  das  crônicas,  quase  sempre
apresentadas com adjetivos impressionantes que implicam quase um juízo
acerca da responsabilidade do imputado, para advertir da gravidade deste
aspecto do problema. (...) Não menos perigosa e preocupante é a conduta
dos diários durante o debate. A crônica judicial dos grandes processos nos
grandes diários, cotidianos e ilustrados, se tem convertido em uma resenha
engenhosa: cada vez menos história e cada vez mais novela. O cronista se
sente no dever de fazê-la brilhar com notas coloridas sobre os Juízes, os
advogados,  os  acusados,  as  testemunhas,  que  alteram  a  miúdo
profundamente a verdade, engendrando ao público impressões falaciosas, e
o que é pior, movendo até desencadeá-las, suas paixões. (grifos do autor)186

Ou seja, mais uma vez o Poder Judiciário afastou a cobertura sensacionalista

da  imprensa,  entendendo  ser  ela  nociva  ao  devdo  processo  legal  e  por  não

apresentar o interesse público necessário para justificar violações dos direitos dos

acusados  quando  da  aplicação  da  técnica  da  ponderação  de  interesses,  pois  a

cobertura jornalística, da forma como era feita, não ensejava a mitigação dos direitos

do acusado, que no caso estudado, teve até mesmo sua privacidade na esfera mais

restrita, a do sigilo, violada com gravações clandestinas realizadas pela maior rede

de televisão do país, tudo em troca de audiência e aumento da arrecadação com

publicidade. 

4.3 – A limitação judicial da liberdade de imprensa

Em virtude do crescente número de programas que tratam exclusivamente do

noticiário  criminal  e  da  necessidade  de  aumento  de  arrecadação,  posto  que  os

186 CARNELUTTI, Francesco. Cuestiones sobre el Proceso Penal. Bunos Aires: EJEA, 1961, p. 121-125.
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veículos de comunicação hoje são administrados como qualquer empresa privada,

tendo  como  objetivo  maior  auferir  lucro,  muitas  vezes  sem  qualquer

comprometimento com a ética jornalística e função social de difusão da informação

verdadeira  e  parcial,  o  jornalismo  sensacionalista  vem  tomando  conta  de  boa

parcela da programação, o que vem aumentando o número de processos judiciais

movidos  pelas  pessoas  que  se  sentiram  violadas  pela  conduta  de  determinado

veículo de comunicação.

Um grande exemplo de como se fazer um jornalismo responsável em relação

ao noticiário criminal foi dado pelo próprio Pretório Excelso que ao noticiar em seu

próprio portal  a denegação de uma ordem de  Habeas Corpus,  publicou que “Por

maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou

extinto, sem julgamento do mérito, o Habeas Corpus (HC) 119386, impetrado pela

defesa do empresário G.V.R., preso preventivamente sob a acusação de homicídio

duplamente  qualificado.  O  recurso  questionava  decisão  do  Superior  Tribunal  de

Justiça (STJ), que arquivou HC impetrado pela defesa do acusado naquela Corte”.187

Ou seja,  ainda que em um caso versando sobre  um crime hediondo,  um

homicídio qualificado, o STF entendeu ser desnecessária a divulgação do nome do

réu, limitando-se a divulgar a notícia e identificá-lo pelas suas iniciais, atingindo seu

objetivo,  o  de  informar  corretamente  a  sociedade,  sem  contudo  expor

desnecessariamente o réu, publicando sequer seu nome, sua imagem, ou outros

dados pertinentes à sua vida privada. 

O  STF  ao  publicar  a  notícia  acima  aplicou  a  técnica  da  ponderação  de

interesses,  ao  restringir  o  direito  de  informar,  pois  não publicou todos os  dados

qualificativos do réu que dispunha, bem como os direitos da personalidade do réu

também sofreram a compressão necessária, pois muito embora seu nome completo

não  tenha  sido  divulgado,  o  fato  de  estar  sendo  acusado  de  um  homicídio  foi

informado,  bem  como  o  número  do  processo,  permitindo  a  quem  interessar

pesquisar o processo e descobrir maiores detalhes, em respeito ao caráter publicista

do processo penal. 

187 Notícias STF. Portal do Supremo Tribunal Federal. Brasília, 06 fev. 2014. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259435&tip=UN>. Acesso em 
06/02/2014. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259435&tip=UN
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Cabe esclarecer  que o processo acima não está sob segredo de Justiça,

podendo qualquer cidadão consultar todos os andamentos do mesmo, bem como o

nome completo de todas as partes. 

Outro caso em que o Judiciário entendeu que a liberdade de imprensa possui

limitações em razão da sua colisão com os direitos do acusado foi o caso julgado no

processo 0007180-20.2012.8.26.0011, que tramitou perante a 5ª Vara Cível do Foro

Central da Comarca da Capital/SP, na qual a Rádio Bandeirantes e um jornalista de

seu quadro foram condenados a pagar a quantia de cem mil reais a uma empresa

fabricante  de  corantes,  que  durante  uma  reportagem  foi  acusada  de  fornecer

produtos utilizados para adulteração de combustíveis. 

Ao  fundamentar  sua  decisão,  o  magistrado  afirmou  que  “o  direito  de

personalidade prevalece sobre o sigilo da fonte e a liberdade de informação.  Ao

afirmar  fato  sem  ter  provas,  o  órgão  de  imprensa  divulgou  fato  falso”,  o  que

caracterizou “ilícita a ação, que causou gravame à imagem da autora dada a grande

circulação em âmbito nacional e na internet”.

Na motivação da sentença o julgador afirmou estar diante de uma autêntica

colisão de direitos fundamentais pois ao analisar as alegações das partes, afirmou

que "Tem-se, desta maneira, a contraposição do direito à informação, e o direito à

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas", acrescentando que

"embora  a  liberdade  de  imprensa  esteja  elevada  à  categoria  de  princípio

constitucional,  não se  pode esquecer  que,  pari  passu a  esta  garantia,  por  igual

vigora  outro  princípio,  da  mesma  hierarquia,  que  garante  a  inviolabilidade  da

intimidade, vida privada, honra e imagem do indivíduo. 

Continuando  a  decidir,  o  magistrado  efetivamente  aplicou  a  técnica  da

ponderação de interesses e concluiu que "Desta forma,  é limite  da liberdade de

imprensa  os  direitos  da  personalidade,  igualmente  tutelados  pelo  sistema

constitucional. O que não implica censura da imprensa livre, mas estabelece que a

liberdade de imprensa é ampla, mas não absoluta, nem ilimitada" (grifos do autor).

Outro exemplo foi a condenação de três veículos de comunicação, bem como

de um jornalista a pagarem a quantia de R$ 100 mil  a título de indenização por
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danos morais188 a um advogado que foi acusado de ter-se apropriado indevidamente

de  valores  ganhos  judicialmente  por  seus  clientes.  Entretanto  diante  da

comprovação  documental  por  parte  do  acusado  de  que  os  repasses  foram

devidamente  feitos  a  seus  representados,  verificou-se  a  violação  dos  direitos

fundamentais  do  advogado,  notadamente  sua presunção  de inocência,  já  que  o

noticiário afirmava como verdade absoluta a apropriação dos valores.

Um caso que chama a atenção,  uma vez que não envolve diretamente  a

imprensa e sim um dos órgãos responsáveis pela persecução penal, o Ministério

Público,  foi  a  condenação  de  dois  Promotores  de  Justiça,  pessoalmente,  no

pagamento da quantia de R$ 20 mil a título de danos morais a um advogado em

razão de divulgação de notícia envolvendo o causídico no Portal da instituição, que

depois foi retransmitida pelos órgãos de imprensa tradicionais.189

No caso, o autor da ação de indenização era suspeito de integrar, junto com

policiais, uma quadrilha que explorava o jogo de azar na baixada santista. Mediante

pedido  dos mencionados  Membros  do MP foi  decretada a  prisão temporária  de

diversas  pessoas,  entre  elas  o  advogado,  sendo  ainda  expedidos  diversos

mandados  de  busca  e  apreensão,  inclusive  para  a  residência  e  o  escritório  do

suspeito,  fazendo  a  ressalva  o  Juiz  Criminal  que  tais  diligências  deveriam  ser

realizadas com o mais absoluto sigilo “a fim de preservar não só as investigações,

mas,  enquanto  não  houver  ação  penal  instaurada,  também  os  direitos  dos

investigados”.190

Como após as  diligências  não se  colheu nenhum elemento de prova que

pudesse apontar o advogado como integrante da quadrilha, foi revogada a prisão

temporária do mesmo. Mesmo assim o portal do MP paulista publicou notícia com o

título “Operação do MP prende 13 policiais por envolvimento com o jogo ilegal na

Baixada Santista”, mencionando os nomes dos investigados detidos, dentre eles o

do advogado, sendo tal veiculação feita "em flagrante desrespeito à decisão judicial

e aos ditames da lei, sobretudo porque, na mesma data, o autor já se encontrava em

liberdade". Segundo o Juízo a notícia ia mais além pois 

188 Apelação Cível 2013.044521-1. Segunda Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira. Julgado em 15 mai. 2014.

189 Processo 4008748-62.2013.8.26.0562 em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Santos. Sentença proferida em 
11 set. 2014. 

190 Processo 0009663-32.2012.8.26.0590  em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de São Vicente. 
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Como se não bastase a relação nominal dos detidos pela operação, e ao
contrário  do  que  afirmam  os  réus,  há  expresa  descrição  de  fatos  que
haveriam de ser, por determinação judicial, sigilosos. Consta, por exemplo, a
identificação  de  todos  os  equipamentos  aprendidos  e  a  forma  como  a
“associação” agia para a consecução de seus objetivos.

Prosseguiu  o  Magistrado  afirmando  que  ao  divulgar  o  fato  no  portal

institucional, que foi utilizado como fonte para que diversos meios de comunicação

de massa dessem ampla publicidade às diligências realizadas 

Esse órgão especializado a um só tempo conspurcou e desrespeitou: (...) os
direitos  civis  dos  investigados,  expondo  suas  pessoas,  dignidades  e
reputações,  tanto  pessoais como profisionais,  fazendo-o desnecessária  e
prematuramente, antes de terem eles sido sequer indiciados em inquérito
policial, na medida em que, como é óbvio e sabido, a tão só notícia de que
alguém  foi  preso  gera  a  essa  pessoa  irreparáveis  e  gravíssimas
consequências

Finalizou-se a sentença nos seguintes termos, deixando-se claro que o dano

decorre não da prisão e sim da divulgação indevida dos fatos:

O dano moral experimentado pelo autor é flagrante e decorre não do pedido
de prisão temporária feito pelos réus, representantes do Ministério Público,
que é ato inerente às atividades do ofício, mas, sim, da desnecessária e
ilegal exposição do nome do autor para a imprensa, o que certamente lhe
causou lesão aos direitos de personalidade (especificamente: nome, honra,
imagem e  boa  reputação),  sobretudo  por  se  tratar  de  profisional  liberal,
como acima se disse.

Por fim, cabe esclarecer que da sentença condenatória todos os envolvidos

recorreram, o autor a fim de majorar o quantum indenizatório, e os réus requerendo

a  revisão  da  sentença,  julgando  improcedente  a  ação,  sendo  que  tal  recurso

encontra-se pendente de jugamento. 

Um dos casos mais chocantes de exploração sensacionalista por parte da

imprensa ocorreu em 5 de julho de 1993 quando o programa policial "Aqui Agora" do

SBT mostrou na íntegra e em rede nacional o suicídio de uma jovem de 16 anos que

se jogou do sétimo andar de um prédio.191

O  fato  havia  acontecido  por  volta  das  11h00  daquele  dia,  sendo  que  as

imagens foram veiculadas por volta das 20h30, ou seja, não há a justificativa de que

jornalismo ao  vivo  às  vezes  pode-se  deparar  com cenas  desagradáveis.  O que

houve foi muita ponderação o dia todo e como tais imagens certamente gerariam um

aumento sensível da audiência, o que de fato ocorreu, uma vez que a audiência

191 Disponível em http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1993-aqui-agora-exibiu-suicidio-de-
adolescente-e-chocou-o-brasil-4722. Acesso em 14 set. 2014.  

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1993-aqui-agora-exibiu-suicidio-de-adolescente-e-chocou-o-brasil-4722
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1993-aqui-agora-exibiu-suicidio-de-adolescente-e-chocou-o-brasil-4722
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naquele dia foi 33,5% maior que a média192. 

A reportagem foi duramente criticada por especialistas em comunicação pois

além de expor desnecessariamente a jovem, não havia qualquer interesse público

na  veiculação  das  imagens,  muito  pelo  contrário,  tal  transmissão  poderia  sim

estimular  a  prática  do  suicídio.  Jurandir  Freire  Costa  afirmou  que  “Eles  se

apresentam cheios de bons sentimentos, se horrorizam  junto com o público, mas

são abutres”193, ou seja, que o SBT pensou exclusivamente nos ganhos financeiros

que auferiria com a reportagem, muito embora tentasse transparecer tristeza com a

morte da jovem.

Os pais da falecida entraram com ação de indenização contra o SBT, sendo

que um ano após o incidente a rede de televisão foi condenada a pagar a quantia de

R$ 1,05 milhão a título de danos morais.194

Assim,  diante  do  estudo  de  alguns  casos,  verifica-se  que  a  técnica  da

ponderação  de  interesses  é  aplicada  frequentemente  pelo  Poder  Judiciário,  que

reconhece  uma  autêntica  colisão  de  direitos  fundamentais  entre  o  direito

fundamental da liberdade de imprensa, bem como os direitos da personalidade do

cidadão,  bem como outros  específicos  para  a pessoa que figura  na posição de

suspeito/acusado/réu durante a persecução criminal. 

Diante deste quadro, a jurisprudência reconhece a importância da liberdade

de imprensa como forma de legitimar e de aperfeiçoar qualquer regime democrático,

mas também afirma que tal liberdade não é absoluta e ilimitada, encontrando limites

em outros direitos de mesma hierarquia, sobretudo quando atua na cobertura do

noticiário criminal.  

192 Disponível em http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1993-aqui-agora-exibiu-suicidio-de-
adolescente-e-chocou-o-brasil-4722. Acesso em 14 set. 2014. 

193 Ibid.
194 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/9/30/brasil/19.html. Acesso em 15 dez. 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/9/30/brasil/19.html
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1993-aqui-agora-exibiu-suicidio-de-adolescente-e-chocou-o-brasil-4722
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/em-1993-aqui-agora-exibiu-suicidio-de-adolescente-e-chocou-o-brasil-4722
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CONCLUSÃO

Podemos concluir que muito embora a imprensa seja instituição fundamental

em  qualquer  regime  democrático,  a  mesma  está  suscetível  à  influência  dos

exercentes do poder político, que perceberam que os meios de comunicação são um

eficaz instrumento de promoção pessoal, pois através da aplicação das técnicas de

manipulação dissimulada no noticiário pode-se fácil e imperceptivelmente formatar a

opinião pública, sendo essa união imprensa-estado um verdadeito atentado à ordem

democrática, podendo-se citar o ocorrido no Brasil nos anos de 1960 como maior

exemplo dos malefícios dessa conjugação.

Tal  problema  se  agrava  quando  verifica-se  que  diversos  políticos  são

proprietários, direta ou indiretamente, pois muitas vezes são utilizados nomes de

familiares ou empresas nas quais sejam sócios, de veículos de comunicação de

massa,  servindo  tais  canais  de  comunicação  como  verdadeiras  plataformas  de

propaganda pessoal, sem contar que hoje diversos órgãos de imprensa tem como

principais anunciantes o Poder Público, seja através de propaganda institucional,

seja  através  de  anúncios  dos  integrantes  da  administração  descentralizada,

chegando  tais  investimentos  na  casa  dos  bilhões  de  reais,  levantando  sérios

questionamentos  sobre  a  imparcialidade  de  alguns  veículos,  tamanha  sua

dependência de verba estatal. 

O negócio da comunicação social  vive um novo paradigma, principalmente

em relação aos jornais, uma vez que a então maior fonte de renda, as assinaturas

mensais e anuais, entraram em declínio, fazendo com que as verbas publicitárias

assumissem tal  posto.  Entretanto,  os  anunciantes  requerem visibilidade  de  seus

produtos, o que, quando se fala em anúncios na imprensa, traduz-se em audiência,

o que muitas vezes obriga a veiculação de programação de baixo nível, sendo que o

noticiário policial é o seu maior vertente, uma vez que vivemos em uma chamada

“sociedade de risco” que busca, a todo tempo, não minimizar, mas erradicar todo

risco inerente à vida sociedade, sendo o punitivismo penal o instrumento mais eficaz

deste controle. Assim, o que se verifica é um sistema retroalimentado, no qual a

imprensa vende a expansão do direito penal como forma correta de apefeiçoamento

do ambiente social e a população, diretamente influenciada por aquela, prestigia tais
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noticiários uma vez que este veicula exatamente o que seu consumidor quer ouvir.    

Desta forma se faz importante a existência de mecanismos que impeçam a

criação de grandes conglomerados de mídia, evitando um monopólio no setor que

prejudicaria  a implantação das fontes de informação diversificadas,  requisito  dos

regimes democráticos, já que nesse cenário as elites que comandam esses grupos

econômicos poderiam facilmente pautar o noticiário e assim propagar na sociedade

somente os fatos que lhes beneficiem, conduzindo a opinião popular de acordo com

seus interesses.

O acusado e até mesmo o condenado em definitivo também são sujeitos de

direitos, sendo a eles outorgados diversos direitos previstos na Constituição Federal,

todos com status de direitos fundamentais,  bem como outros implícitos, caso do

direito ao esquecimento, sendo que todos funcionam como limitadores do exercício

da  liberdade  de  imprensa,  sendo  que  quando  esses  dois  grupos  estiverem em

conflito dever-se-á aplicar a técnica da ponderação de interesses levando-se em

consideração as circunstâncias do caso concreto.

Assim,  não  há  fórmula  rígida  para  a  solução  dessas  colisões  de  direitos

fundamentais, devendo sempre o interesse público ser o elemento que indicará qual

prato  da  balança  irá  pesar  mais,  evitando-se  assim  que  o  sensacionalismo

empregado  pelos  meios  de  comunicação,  sempre  em  busca  do  lucro,  viole  os

direitos fundamentais do réu.

Analisando  situações  como  a  acima  mencionada,  o  Poder  Judiciário  por

diversas vezes reconheceu que como qualquer direito fundamental, a liberdade de

imprensa também não é absoluta, principalmente quando em colisão com os direitos

da personalidade, devendo, em todos os casos, realizar-se uma ponderação dos

direitos em jogo, sendo que em razão do Princípio da Unidade da Constituição todos

devem continuar incidindo no caso concreto, havendo apenas uma modulação da

extensão de cada um conforme as especificidades de cada caso. 

Assim haverá situações em que a liberdade de informação, a liberdade de

imprensa e o direito de ser informado sobrepujarão os direitos do acusado, vez que

o  interesse  público  requer  a  ampla  divulgação  do  fato  e  até  mesmo  que  seja

fomentado  o  debate  público  sobre  o  caso.  Entretanto  haverá  casos  em  que  a
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exploração da notícia terá cunho meramente econômico,  sendo tal  caso criminal

explorado à exaustão apenas com o intuito de angariar audiência, devendo tal abuso

da  mídia  ser  coibido  pelo  Poder  Judiciário,  seja  através  de  condenação  no

pagamento de danos morais, a imagem ou até mesmo danos materiais, bem como

uma obrigação de fazer consistente em uma retratação pública ou um direito de

resposta. 

Em casos extremos, quando for flagrante a violação dos Direitos Humanos do

acusado, entendemos ser possível até mesmo a proibição da veiculação de matéria

jornalística, devendo o julgador tomar todas as cautelas necessárias para que tal

medida  não  se  transforme  em  uma  forma  de  censura,  prática  inadmissível  na

democracia, pois como vimos algumas matérias jornalísticas podem chegar a viciar

até  mesmo  o  devido  processo  legal,  mormente  nos  casos  de  competência  do

Tribunal do Júri, como vimos na análise do caso “Von Richtofen”, onde chegou-se a

veicular gravação cladestina de conversa sigilosa entre advogado e cliente em troca

de pontos de audiência,  já que os julgadores são pessoas da sociedade, muitas

delas sem conhecimento jurídico, que certamente iniciarão seu munus público sob

forte influência dos noticiários. 
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