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RESUMO 
 
 
O presente trabalho de pesquisa teve o escopo de promover uma analise acerca da 
influência da mídia no que tange ás decisões proferidas pelo Tribunal Popular, 
mormente no tocante á formação de juízo de valor no âmbito penal. Para que fosse 
atingido tal objetivo, houve inicialmente, um breve apanhado histórico-evolutivo do 
tribunal do júri, ressaltando sua instituição no Brasil. Não menos importante, passou-
se a listar os princípios que regem o Tribunal popular, bem como os princípios 
intrinsecamente atrelados a mídia, enquanto influenciadora do meio jurídico, quer 
para criar ou modificar leis, quer para aplica-las, detalha-se também a estrutura do 
júri pontuando o sigilo de votação e critério de sorteio dos jurados, tempo de defesa 
e acusação e recusas peremptórias. Por derradeiro, como cerne da questão, 
procura-se apresentar casos reais de crimes que foram amplamente divulgados pela 
indústria de comunicação, ressaltando como essa superexposição afeta o cidadão, 
uma vez que a finalidade precípua desta instituição –a informação- acaba soterrada 
pela intenção lucrativa, levando assim a colisão de diretos fundamentais 
constitucionais, tais condutas influenciam diretamente na formação do juízo de valor 
dos jurados e, não obstante contaminando os veredictos proferidos. Nessa seara, foi 
o presente trabalho desenvolvido utilizando-se do método indutivo, pesquisando 
temáticas gerais que cerceiam o assunto, através de revisão bibliográfica. 

 
Palavras chave: Tribunal do júri, mídia, direitos fundamentais.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
  
 A instituição do Tribunal Popular, em que pese possuir uma ampla historia 

ao longo dos tempos, desde que foi esboçada, passando por diferentes trajetórias, 

mantém características semelhantes, no que tange á união de juízes togados e 

leigos para decidir acerca de questões de relevância social. 

 

A presente pesquisa monográfica tem o escopo de analisa à influência 

dos meios de comunicação em massa sobre o Tribunal do Júri, quando da 

veiculação de noticias que envolvam fatos criminosos, mormente os de competência 

do referido Tribunal, quando acrescenta aos fatos um sensacionalismo exacerbado, 

impregnado de interesse econômico-lucrativos, afrontando assim, os princípios 

instituídos na Carta Magna vigente. 

 

Tendo a mídia como grande formadora de opinião pública, uma vez que a 

grande massa recorre-se tão somente a este meio para apurar os fatos, aceitando, 

portanto, como verdade única e absoluta a versão que esta indústria lhe apresenta. 

Justifica-se a escolha do tema em estudo, uma vez que é notória a influência 

exercida pela mídia, tanto para modificar ou criar leis novas, geralmente aprovadas 

em caráter emergencial, a fim de dar respostas imediatas para sociedade, quanto 

sobre os jurados, que já chegaram ao plenário com verdade construída pela mídia, 

contaminando o veredicto e prejudicando o principio da imparcialidade. 

 

Através da análise de casos reais de superexposição midiática, a exemplo 

do episodio Nardoni, Daniella Perez ou Suzana Richthofen, ressalta-se-á a 

característica própria indústria midiática de apresentar unilateralmente os fatos, de 
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acordo com as provas que ela mesma produz, acusando, julgando e condenando 

supostos autores de fatos criminosos, usurpando assim, para si prerrogativas 

exclusivas dos órgãos da justiça. 

 

O primeiro capítulo deste trabalho monográfico se atém aos aspectos 

histórico-evolutivos do instituto do tribunal do júri, detalhando a forma que o homem 

julga seus pares desde os primórdios ate a atualidade. 

 

No capítulo seguinte, serão elencados alguns princípios e direitos, 

previstos na Constituição Federal de 1988, considerados pilares do direito penal, 

destacando os que mais se entrelaçam com o tema proposto, no cumprimento 

efetivo do devido processo legal. 

 

O último ponto a ser tratado na presente pesquisa, consiste na influencia 

de fato exercida pelos órgãos midiáticos sobre as decisões proferidas pelo Conselho 

de Sentença, bem como as consequências jurídicas de tal influencia, abordando 

ainda, os efeitos que esta superexposição alcança na vida dos indivíduos que 

sofrem a exposição  

  

 Observando-se o presente trabalho pôde-se constatar que o método que 

foi utilizado foi o bibliográfico, ou seja, a maneira de se expor este trabalho será com 

base nos pensamentos de certos autores, que segundo a doutrina ou a 

jurisprudência, discorrem sobre este assunto. Sendo analisado cada etapa desta 

pesquisa bibliográfica, com requisitos criteriosos, será verificado a identificação do 

tema de estudo, sua delimitação, seu material de uso, a tomada de nota, a análise 

de interpretação do tema e, por fim, sua redação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – O TRIBUNAL DO JÚRI 

 

  

Iniciaremos nosso estudos trazendo à bailar as definições do instituto do 

tribunal do júri. A instituição do Júri possui uma extensa história que vem perdurando 

ao longo dos tempos, com algumas diferenciações, mas mantendo um sistema 

semelhante onde se unem juízes togados e leigos para decidirem questões de maior 

gravidade ou de repercussão social. 

 

1.1  Evolução histórica do tribunal do júri  

 

Segundo estudos, o Tribunal Popular teve sua origem na Inglaterra. 

Todavia, a discussão acerca da sua origem prossegue ate hoje entre estudiosos, 

uma vez que existem hodiernamente, estudiosos aponto que a instituição teria sido 

experimentada por outros povos antigos, com diferente constituição. Para alguns 

pesquisadores, a instituição teve origem nas civilizações primitivas, tais como os 

hindus, chineses e judeus/hebreus. 

 

Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 41) nos traz que o tribunal do júri 

teve seu embrião na Palestina antiga, defendendo que: 

 

Na Palestina, havia o tribunal dos vintes e três, nas vilas em que a 
população fosse superior a 120 famílias. Tais cortes conheciam e julgavam 
processos criminais relacionados a crimes puníveis com pena de morte. Os 
membros escolhidos dentre padres, levitas e principais chefes de Israel. 

 

Apegado a tal entendimento o autor não nos informa o momento exato de 

quando ocorreram os primeiros júris, deixando a questão em aberto. Consoante nos 

ensina Rogerio Lauria Tucci (1999, p. 15-16), existem evidencia que nos levam a 
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crer na existência do júri também em Roma, quando imperava o sistema acusatório 

do processo penal, mesmo momento em que surgiram as fases da quaestiones 

perpertue e a acusatio. 

 

As questiones se definiam em um órgão colegiado composto por 

cidadãos, que representavam a população romana, sendo presidida por um pretor 

(magistrado que administrava a justiça), cuja atribuição, devidamente definidas em 

leis previas e regularmente editada. 

 

Afirma Rogério Lauria Tucci (1999, p. 15) que a Lex Capurnia (Lei 

Capúrnia) de 149 a. C, foi quem instituiu a primeira quaestio, e se organizava de um 

tipo de comissão de inquérito que objetivava investigar e julgar casos em que 

servidores do Estado estivessem acarretando prejuízo ao provinciano. 

 

Tais questões, inicialmente, foram temporárias, embora posteriormente 

tenham adquirido caráter permanente, o que deu origem a denominação de 

questiones perpetuae (questão perpetua). No que tange sua estrutura, se compunha 

de um pretor que tomava o nome de questior, sendo os jurados denominados 

judices jurat que eram simples cidadãos, inicialmente selecionados dentre os 

senadores e posteriormente, entre os cavaleiros e os da ordem dos tribunos do 

tesouro. 

 

A Lei Pompeia, de acordo com Guilherme de Souza Nucci (1999 p. 59), 

acrescentou a exigência de alguns requisitos para que pudesse exercer a função de 

judice jurati tais como condições de renda, idade mínima de trinta anos aptidão legal, 

substituindo as listas especiais, elaboradas pelos pretores, por uma lista geral anual 

e publica regida pelo pretor geral da cidade do qual era tirados todos os judices para 

todas as questiones ou jurisdições. 

 

Todavia, conclui a doutrina majoritária que o júri em sua concepção mais 

aproximada do que se tem atualmente, originou-se na Inglaterra por volta de 1215, 

substituindo os Juízos de Deus, que se baseavam em juízos dos mais variados tipos 

de provas, apegados à concepção de que Deus é quem socorreria os inocentes. 

(TUCCI, 1999, p. 18-20) 
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Quanto ao surgimento do júri, Fernando Costa Tourinho Filho, (1996, p. 

406) escreveu: 

 

A doutrina dominante, entretanto, entende que sua origem remonta à época 
em que o Concílio de Latrão aboliu os ordália ou Juízos de Deus. Àquela 
época, enquanto surgia na Europa continental o processo inquisitivo, na 
Inglaterra passou a florescer o júri, instituição que os ingleses adotaram em 
substituição aos ordalia, e que constituía um velho costume normando: os 
homens bons da comunidade se reuniam para, sob juramento, julgar o 
cidadão acusado de cometer um crime. 

 

Assim, o júri foi institucionalizado na Inglaterra como sendo um Tribunal 

do Povo, onde os acusados eram processados e julgados por um dos seus, tendo, 

inicialmente, o escopo de julgar os crimes de bruxaria ou de qualquer caráter 

místico. 

 

 

1.2  Organizações princípiologica do tribunal do júri 

 

O Brasil e considerado como um Estado Democrático de direito conforme 

nos traz a Constituição Federal de 1988, em seu preâmbulo, passando a adotar esse 

modelo jurídico como princípio, consoante prevê o artigo inicial: “A Republica 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em estado democrático de direito [...]”. Tal concepção 

torna inadmissível qualquer forma de opressão contra o cidadão. 

 

Neste contexto, o professor Marcelo Cattoni, (2002, p. 63), nos ensina 

que a recepção pelo Constituinte deste paradigma implica na sua intenção de 

possibilitar a superação de desigualdades sociais e regionais, por meio do progresso 

da democracia participativa, social, econômica e cultural, com vistas a realizar um 

ideal de justiça social e processual, consensualmente construído, que será 

possibilitado somente com o fortalecimento do domínio público político, de uma 

opinião pública livre e de uma sociedade civil organizada e atuante. 

 

Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 35), nos ensina que o ordenamento 

jurídico e norteado por uma série de princípios e regras que, por sua vez, são 
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pressuposto fundamental da política processual penal de um Estado. Os princípios 

constitucionais devem, portanto orientar todo o ordenamento jurídico, considerando 

a constituição federal como pilar central do sistema.  

 

O estudo em análise tem por objetivo a busca de tais ferramentas que são 

pertinentes à pessoa do acusado perante o Tribunal do Júri. Dos diversos princípios 

que regem o processo penal brasileiro nos limitaremos a destacar aqueles que 

possuem uma base ou estrutura principiológica inerente ao devido processo legal.  

 

A Constituição Federal de 1988 prevê o Tribunal do Júri no Capítulo 

referente aos “Direitos e Garantias Fundamentais”, mais precisamente no artigo 5º, 

inciso XXXVIII, que diz respeito aos direitos individuais, espécies do gênero 

fundamental, in verbis: 

 

[...] É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; […] 

 

Sem o prejuízo de todos os princípios do processo penal e dos princípios 

gerais informadores do processo como um todo, a Constituição Federal de 1988, 

como visto, relata princípios básicos e característicos que deverão ser observados 

nos processos a serem julgados pelo Tribunal do Júri. Imprime, assim, algumas 

particularidades às decisões proferidas por este instituto, se comparadas àquelas 

proferidas pelo Juiz singular.  

 

1.2.1 Princípio constitucional da plenitude de defesa 

 

Plenitude da defesa é uma variante do princípio da ampla defesa, 

constante no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, no entanto, este princípio diz 

respeito a uma expressão ainda mais abrangente que o próprio princípio da ampla 

defesa, ou seja, a vontade do legislador, ao instituí-lo, foi a de possibilitar ao réu uma 

defesa imensurável. No aspecto processual, este deverá ser assistido por um 

profissional habilitado para tanto, o qual utilizará de mecanismos não somente 
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técnico, mas podendo servir-se de argumentação extrajurídica, invocando razões de 

ordem social, emocional, de política criminal. 

 

O autor Fernando Capez, (2012, p. 648) em seu livro de processo penal, 

trás o seguinte sobre esse princípio: 

  

A plenitude da defesa implica no exercício da defesa em um grau ainda 
maior do que a ampla defesa. Defesa plena, sem dúvida, é uma expressão 
mais intensa e mais abrangente do que defesa ampla. Compreende dois 
aspectos: primeiro, o pleno exercício da defesa técnica, por parte do 
profissional habilitado, o qual não precisará restringir-se a uma atuação 
exclusivamente técnica, podendo também servir-se de argumentação 
extrajurídica, invocando razões de ordem social, emocional, de política 
criminal etc. Esta defesa deve ser fiscalizada pelo juiz presidente, o qual 
poderá até dissolver o conselho de sentença e declarar o réu indefeso (art. 
497, V ),quando entender ineficiente a atuação do defensor. 

 

Ainda abarcada por este princípio, está à possibilidade de autodefesa por 

parte do acusado, possibilitando a este, em juízo, defender a sua tese pessoal de 

inocência no momento do seu interrogatório. Prova disso é o disposto no artigo 482 

do Código de Processo Penal, o qual preceitua que o juiz presidente, na hora de 

formular os quesitos aos jurados, deverá levar em consideração, aquilo que consta 

do interrogatório do acusado, sem prejuízo dos termos encerrados na pronúncia, nas 

decisões contidas à admissão da acusação e das alegações das partes, aquilo que 

consta do interrogatório do acusado (CAPEZ, 2010, p.631). 

 

A essência abstrata do princípio da plenitude de defesa remonta em 

conceder ao réu igualdade de condições para contra arrazoar tudo aquilo que lhe é 

dito em desfavor. Tem que haver igualdade, sob pena de não realização de um 

julgamento justo. 

 

Eugênio Pacelli de Oliveira (2011, p. 44), ao examinar o princípio em 

questão faz o seguinte apontamento: 

 

[...] defesa ampla é uma defesa cheia de oportunidades, sem restrições, é a 
possibilidade de o réu defender-se de modo irrestrito, sem sofrer limitações 
indevidas, quer pela parte contrária, quer pelo Estado-juiz, enquanto que 
defesa plena é uma defesa absoluta, perfeita, completa, exercício efetivo de 
uma defesa irretocável, sem qualquer arranhão, perfeição, logicamente 
dentro da natural limitação humana. 
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A plenitude de defesa é então, segundo Eugênio Pacelli Oliveira (2011, p. 

46) “uma defesa irretocável, tanto pelo fato do defensor ter preparo suficiente para 

estar na tribuna, ou de o réu utilizar-se do direito à autodefesa, ouvido em 

interrogatório e tendo sua tese levada em conta pelo juiz presidente, por ocasião da 

elaboração do questionário”. 

 

1.2.2 Princípio constitucional sigilo das votações 

 

O sigilo das votações é assegurado pela constituição, no art. 5º, inciso 

XXXVIII, alínea “b”, preservando os jurados de qualquer tipo de influência ou ainda, 

depois do julgamento, de eventuais represálias pela sua opção ao responder os 

quesitos formulados pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri. 

 

Trata-se de condição necessária para proteger-se a livre manifestação do 

pensamento dos jurados. Livre, porque os jurados devem conscientes da 

responsabilidade social de seus papéis, restarem imunes às interferências externas 

para proferirem o seu veredicto. 

 

O sigilo das votações é fundamental para que os jurados possam decidir 

com independência e imparcialidade, por consistir na liberdade de convicção dos 

jurados, torna importante ressaltar que os mesmos possam formular indagações nos 

momentos próprios, bem como solicitar esclarecimentos sobre eventuais dúvidas 

surgidas com a leitura dos autos ou na exposição dos fatos pela defesa técnica ou 

pela acusação, sem o temor da ter a publicidade de suas atitudes. 

 

Sobre princípio em tela, discorre Júlio Fabbrini Mirabete (2006, p. 494): 

 

A natureza do júri impõe proteção aos jurados e tal proteção se materializa 
por meio do sigilo indispensável em suas votações e pela tranquilidade do 
julgador popular, que seria afetada ao proceder a votação sob vistas do 
público. Aliás, o art. 93, IX, não pode se referir ao julgamento do júri, mesmo 
porque este, as decisões não podem ser fundamentadas.  
 

 

Ademais, a lei faculta aos jurados a qualquer momento, solicitar, por 

exemplo, onde se encontra a peça lida pelo orador, desde que, através de juiz 
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togado, vide art. 480 do CPP: 

 

Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e 
por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos 
autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, 
aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele 
alegado. 
§ 1º Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão  
a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. 
§ 2º Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará 
esclarecimentos à vista dos autos. 
§ 3º Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos 
instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. 

  

Considerações do Fernando Capez (2012, p.629) a respeito desse 

princípio:  

 

O sigilo nas votações é princípio informador específico do Júri, a ele não se 
aplicando o disposto no art. 93, IX, da CF, que trata do princípio da 
publicidade das decisões do Poder Judiciário. Assim, conforme já decidiu o 
STF, não existe inconstitucionalidade alguma nos dispositivos que tratam da 
sala secreta (CPP, arts. 485, 486 e 487). Quando a decisão se dá por 
unanimidade de votos, quebra-se esse sigilo, pois todos sabem que os sete 
jurados votaram naquele sentido. Por esta razão, há quem sustente deva a 
votação do quesito ser interrompida assim que surgir o quarto voto idêntico 
(sendo apenas sete os jurados, não haveria como ser modificado o destino 
daquele quesito).  

 

O corpo de jurados é composto por membros da comunidade, membros 

esses que são de todos os níveis sociais, são ricos, classe média e pobre, são 

também pessoas que ocupam os mais variados cargos, são dentistas, professores, 

marceneiros, motoristas e etc. 

 

Nesse sentido Paulo Henrique de Araújo (2012, p. 65) escreve o seguinte: 

 

Diante desta composição há de se reconhecer que este aglomerado possui 
como peculiaridade marcante a variação de níveis intelectuais, econômicos 
e sociais. Sendo assim a legislação tratou de proteger a total liberdade de 
consciência daqueles que exercerão a judicatura, mesmo que 
temporariamente. 
 

Por fim, cabe ressaltar que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri tem um 

importante papel a ser desempenhado, marcado por um estado de atenção 

permanente, que o ajuda a coibir quaisquer que sejam as formas de interferência no 

momento das votações, assegurando o devido sigilo. 
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1.2.3 Soberania dos veredictos 

 

O princípio constitucional da soberania dos veredictos consiste na 

impossibilidade de modificação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, 

embora haja algumas exceções a essa regra, o que adianta o doutrinador Fernando 

Capez (2012, p. 630): 

 

A soberania dos veredictos implica a impossibilidade de o tribunal técnico 
modificar a decisão dos jurados pelo mérito. Trata-se de princípio relativo, 
pois no caso da apelação das decisões do Júri pelo mérito (art. 593, III, d) o 
Tribunal pode anular o julgamento e determinar a realização de um novo, se 
entender que a decisão dos jurados afrontou manifestamente a prova dos 
autos. Além disso, na revisão criminal, a mitigação desse princípio é ainda 
maior, porque o réu condenado definitivamente pode ser até absolvido pelo 
tribunal revisor, caso a decisão seja arbitrária. Não há anulação nesse caso, 
mas absolvição, isto é, modificação direta do mérito da decisão dos jurados 
. 
 

Nesse diapasão as decisões do júri apesar de ter a soberania, elas são 

passiveis de reforma, e anulação, é um tema pacifico na doutrina e nos tribunais 

superiores. 

 
José Frederico Marques (1997, p. 23), considera ser impossível aos juízes 

togados substituírem os jurados em sua decisão sobre a causa. Porém, se a decisão 

dos jurados for contrária à prova dos autos, poderá o juízo de origem (ad quo), 

desde que provocado, produzir novo julgamento. Dessa forma, a soberania dos 

veredictos é condição necessária para que o júri exista em sua integralidade. 

 
Nesse viés convém lembrar que tanto defesa ou acusação podem 

recorrer da decisão dos jurados, pois como dito anteriormente, pode ocorrer decisão 

manifestamente contrária às provas dos autos. 

 
Júlio Fabbrini Mirabete (2006, p. 496) bem observa referida questão: 

 
A soberania dos veredictos dos jurados, afirmada pela Carta Política, não 
exclui a recorribilidade de suas decisões, sendo assegurada com a 
devolução dos autos ao Tribunal do Júri para que profira novo julgamento, 
se cassada a decisão recorrida pelo princípio do duplo grau de jurisdição. 
Também não fere o referido princípio a possibilidade da revisão criminal do 
julgado do Júri, (LXXXI) a comutação de penas etc. Ainda que se altere a 
decisão sobre o mérito da causa, é admissível que se faça em favor do 
condenado, mesmo porque a soberania dos veredictos é uma “garantia 
constitucional individual” e a reforma ou alteração da decisão em benefício 
do condenado não lhe lesa qualquer direito, ao contrário beneficia. 



11 
 

Assim, é soberano o veredicto do tribunal popular em razão do sistema 

processual penal inserido na constituição federal, pois seu reexame no que tange ao 

mérito, só poderá ser revista suas decisões por quem lhe deu causa, ou seja, o 

próprio tribunal do júri. 

 

1.2.4 Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 

 

Define a constituição ainda a, a competência do tribunal do júri para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, concedeu ao tribunal do júri a competência para 

o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Entendem-se estes como os 

previstos nos arts. 121, §§1º e 2º, 122, parágrafo único, 123 a 127 do Código Penal, 

conforme o art. 74, §1º do Código de Processo Penal. 

 

Os crimes de competência do júri abrangem o homicídio, simples, 

privilegiado ou qualificado, constantes nos art. 121, § 1º e 2º; o induzimento, 

instigação ou auxilio a suicídio previsto no art. 122, parágrafo único; o infanticídio, 

previsto no art. 123 e o aborto provocado pela gestante, ou com seu consentimento 

ou por terceiro, constantes nos arts. 124 a 127, todos previstos no código penal. 

 

Esses delitos tanto podem ser na forma consumada ou tentada, com 

exceção do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio (art. 122), (que não 

permitem a forma tentada). 

 

Vale a ressalva que as competências especiais por prerrogativas de 

função conferem ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d, certa relativização, uma vez que 

há hipóteses em que os crimes dolosos contra a vida não serão julgados pelo 

tribunal do júri. São os crimes praticados por autoridades como foro de processo e 

julgamento previsto diretamente pela constituição federal (arts. 29, VIII; 96, III; 102, I, 

b e c; 105, I, a; 108, I, a). Este casos configuram verdadeiras excepcionalidades. 

 

Em se tratando do crime previsto no art. 128 do código penal, convém 

salientar que o aborto, neste caso, não deve ser punido, pois o mesmo é praticado 

por médico para salvar a vida da gestante ou nos casos de a gravidez ser resultante 
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de estupro, caso este, em que é necessário autorização judicial. 

 

A ação penal, conforme assegura Júlio Fabbrini Mirabete (2006, p. 478), 

no processo de competência do tribunal do júri, tem duas fases, podendo-se dizer 

assim, bifásico. Pode, porém, ocorrer que uma dessas fases não aconteça, como no 

caso de haver impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. 

 

A primeira fase tem início com o recebimento da denúncia, terminando 

com a sentença de pronúncia transitada em julgado. Nesta fase, convém salientar 

que vigora o princípio in dúbio pro societate resultante no encaminhamento do réu a 

julgamento pelo tribunal do júri. (MIRABETE, 2006, p. 479) 

 

Júlio Fabbrini Mirabete (2006, p. 480), sobre esse principio, ensina: 

 
É a favor da sociedade que nela se resolvem eventuais incertezas 
propiciadas pela prova. Há a inversão da regra in dúbio pro reo para in 
dúbio pro societate. Por isso, não há necessidade, absolutamente, do 
convencimento exigido para condenação, como a confissão do acusado e 
depoimentos de testemunhas presenciais. 

 

Com isso, podemos dizer que após a fase de inquirição de testemunhas, 

alegações finais das partes e diligências procedem-se a pronúncia, que é a primeira 

fase do procedimento do júri, indo o recebimento da denúncia até a sentença 

pronunciativa. 

 

Esta fase é denominada, segundo Aramis Nassif (2001, p. 43), sumário de 

culpa, momento no qual há o exame da admissibilidade da acusação, partindo-se ou 

não para o julgamento popular. 

 

Nessa oportunidade da pronúncia, outras providências podem ser 

tomadas pelo juiz preterindo-se o seu pronunciamento, como é o caso da ocorrência 

da impronúncia, quando há negativa de admissibilidade; absolvição sumária, quando 

existir alguma excludente de ilicitude; ou desclassificação, quando o crime sub 

examine não for considerado doloso contra a vida, fugindo da competência do júri 

popular e indo para a área do juiz singular. 

 



13 
 

Já na segunda fase há a existência de sentença de pronúncia, com 

ofertamento do libelo por parte do Ministério Público, conforme prescreve o art. 417, 

do Código Processo Penal, e se encerra com a sentença do Juiz-Presidente em 

plenário do júri. Na fase da sentença aplica-se o principio in dúbio pro reo, princípio 

este vigente também nos processos de competência do juiz singular. 

 

A norma adotada pelo Código Processo Penal para a primeira fase do 

procedimento é similar ao rito ordinário, previsto para os crimes de reclusão, ainda 

que a infração a ser julgada pelo júri seja crime, cuja pena é detenção.  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO JÚRI 

 

  

Abre-se o presente capitulo, com o proposito de discorrer acerca da 

organização do tribunal do júri, dando enlevo a temática do sigilo de votação e 

critério para sorteio dos jurados em um primeiro momento, depois explanaremos 

sobre tempo para defesa e acusação e por ultimo vamos tratar a cerca das recusas 

peremptórias. 

 

2.1  O sigilo de votação e critério de sorteio dos jurados. 

 

Como todo juiz necessita de garantias para o livre ofício da judicatura, 

com o fim de se obter um convencimento imparcial e independente, os jurados, que 

são os juízes de fato do ordenamento jurídico brasileiro, também carecem de 

garantias para realizarem um julgamento livre de pressões. E como aquelas 

prerrogativas-inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e vitaliciedade - são 

incompatíveis com os jurados, a garantia mais adequada é o sigilo das votações. 

 

Visto que, o conselho de sentença é formado por pessoas do povo, que 

após o momento do júri retorna para o convívio social como uma pessoa comum, o 

sigilo é indispensável para a segurança das mesmas. Não sendo justo que sejam 

penalizadas por terem contribuído com um serviço gratuito e obrigatório para o 

Poder Judiciário. Tornando-se inafastável pela própria natureza da instituição. 

 

O sigilo das votações é instrumentalizado através das seguintes 

disposições: 
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Incomunicabilidade prevista no artigo 466 § 1º do Código de Processo 

Penal: 

 

Art. 466. In omissis. 
§ 1°. O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez 
sorteado, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar 
sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, 
na forma do § 2° do art. 436 deste Código. 

 

A sala secreta ou especial, lugar destinado a prolação dos veredictos, 

com arrimo no artigo 485, caput do Código de Processo Penal: 

 

Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os 
jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do 
acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim 
de ser procedida à votação. 

 

Bem como, na forma de apuração dos votos, pois no momento de 

responderem ao questionário, quando se obter mais de três respostas afirmativas ou 

negativas sobre a autoria ou a materialidade, se interrompe a abertura das cédulas 

haja vista, serem as decisões tomadas pela maioria dos votos, com espeque nos 

artigos 483, §1º e §2º e 489 do Código Processo Penal, in verbis: 

 

Art. 483. In omissis. 
§1.º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos 
quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação 
e implica a absolvição do acusado. 
§2.º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos 
relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com 
a seguinte redação: O jurado absolve o acusado? 

 
Pois do contrário, se prosseguisse a votação e o resultado fosse unânime, 

restaria quebrado o sigilo. Essa disposição foi determinada pela Lei nº 11.689 de 09 

de junho de 2008, após acolhimento da proposta do Promotor de Justiça Armando 

Lúcio Ribeiro no Congresso Nacional do Ministério Público em Belo Horizonte em 

outubro de 2005. 

 

Há ainda a questão das decisões serem baseadas exclusivamente em 

suas livres convicções, sem obrigatoriedade de motivá-las, bastando que respondam 

sim ou não aos quesitos. Do contrário, revelariam seus votos quando fossem 

justificá-los e o sigilo sobejaria prejudicado. 
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Em última análise, presta-se o sigilo das votações no Tribunal do Júri para 

a segurança dos jurados, como também, para um julgamento concorde com as 

convicções políticas, morais, religiosas, sociais, entre outras, das pessoas que 

atuam no Conselho de Sentença, ou seja, livre de ingerências externas. 

 

O Tribunal do Júri é formado por um juiz presidente e vinte e cinco 

jurados, sorteados da listagem oficial, sendo que para cada sessão de julgamento 

serão escolhidos apenas sete compondo o chamado Conselho de Sentença. Admite-

se para dar início ao julgamento a presença de pelo menos quinze jurados na 

sessão aberta. 

 

Disciplinam Adriano Marrey, Alberto Silva Franco e Rui Stoco (1997, 

p.107) acerca dos jurados: 

 

O jurado é órgão leigo, incumbido de decidir sobre a existência de 
imputação, para concluir se houve fato punível, se o acusado e seu autor e 
se ocorreram as circunstâncias justificativas do crime ou de isenção da 
pena, agravantes ou minorantes da responsabilidade daquele. São 
chamados de ‘juízes de fato’, para distingui-los dos membros da 
Magistratura – ‘juízes de direito’. 

 

 Serão selecionados entre todos os cidadãos de notória idoneidade moral 

sendo segundo Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 122) um serviço “obrigatório e 

sua recusa, por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, poderá levar a 

perda ou suspensão dos direitos políticos conforme o caso”. 

 

 Cabe salientar que apesar de constituir serviço público relevante de 

exercício obrigatório, existem algumas hipóteses de escusa dos jurados, que por 

determinada característica intrínseca à pessoa ou função pública exercida, estarão 

isentas de participar do julgamento. 

 

 Serão isentas do serviço de jurado: o Presidente da República e os 

Ministros de Estado; Governadores e seus Secretários; Membros do Congresso 

Nacional, Assembleias, Câmaras Distrital e Municipal; Magistrados, Membros do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, Servidores do Poder Judiciário, Ministério 

Público e Defensoria Pública; Autoridades e os Servidores da Polícia e da 
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Segurança Pública; Militares em Serviço Ativo; Cidadãos maiores de 70 anos; 

aqueles que requeiram demonstrando justo impedimento. (TÁVORA e ALENCAR, 

2010 p. 775). 

 

 Têm-se ainda pessoas que por determinadas qualidades serão 

totalmente impedidas ou suspeitas de atuar como jurado, uma vez que a qualidade 

atribuída poderá influenciar diretamente na imparcialidade do Conselho de 

Sentença. 

 

 Sobre o instituto, assevera Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar 

(2010, p. 778): 

 

Incompatibilidade, suspeição e/ou impedimento poderão existir, em face de 
parentesco com o juiz, com o promotor ou com o advogado, bem como na 
hipótese de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e 
descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados (enquanto durar o 
cunhadio, já que este se encerra com a dissolução da sociedade conjugal), 
tio e sobrinho, bem como padrasto, madrasta ou enteado. [...] o jurado que 
compôs o mesmo conselho de sentença do júri anterior do mesmo processo 
– julgamento, por exemplo, anulado pelo tribunal por ter se dado de forma 
contrária à prova dos autos – estará impedido de participar da nova sessão, 
sob pena de nulidade (súmula n.º 206, STF). Da mesma forma, não poderá 
servir o jurado que tiver manifestado prévia disposição em absolver ou 
condenar o acusado. 
 

Assim, caso não seja sanada eventual irregularidade tangente aos 

jurados, maculado estará todo o julgamento, devendo então ser anulado.   

 

2.2  Tempo para defesa e acusação 

 

Parte importante no tribunal do júri são os debates realizados entre 

acusação e defesa buscando a verdade processual e o convencimento dos jurados 

quanto á tese levantadas por ambos. Nessa ocasião, os advogados e promotores 

esbanjam todo seu poder persuasivo e sua inteligência que via de regra deve ser 

aguçada. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, (2009 p. 64-65): 

 

Encerrada a instrução plenária e chegada a hora dos debates. Nele poderão 
atuar: a) no polo acusatório o Promotor de justiça, representando o 
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ministério publico, o assistente de acusação, se requerer sua habilitação ate 
cinco dias antes da data da sessão de julgamento (artigo 430 do CPP), o 
advogado do querelante (na ação penal privada exclusiva )o do querelante 
subsidiário ( na ação penal privada subsidiaria publica; b) no pólo defensivo, 
o defensor constituído do réu ou da Defensoria Pública. 

 

Neste passo, o promotor fará a acusação, no prazo de uma hora e meia 

nos termos, sendo que esta, a tese da acusação, deverá estar dentro dos limites da 

pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, 

sustentando ainda, se for o caso, a existência de circunstância agravante conforme 

determina o art. 476, do Código de Processo Penal: 

 

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério 
Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões 
posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, 
a existência de circunstância agravante. 

§ 1º O assistente falará depois do Ministério Público. 

§ 2º Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro 
lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver 
retomado a titularidade da ação, na forma do art. 29 deste Código.  

§ 3º Finda a acusação, terá a palavra a defesa.  

§ 4ºA acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a 
reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.  

 

O representante do Ministério Público fará a acusação no prazo de uma 

hora e meia, podendo o assistente dividir o tempo com o promotor de justiça. Finda 

a acusação, a defesa falará pelo mesmo prazo. Após a defesa, a acusação terá a 

faculdade da réplica, por uma hora e a defesa poderá fazer a tréplica, por igual 

tempo, não se admitindo a inovação da tese pela defesa, sob pena de ofensa ao 

princípio do contraditório. Cumpre destacar o que traz o código de Processo Penal 

no Artigo 477 ao dizer que: 

 

Art. 477 O tempo destinado á acusação e á defesa será de uma hora e meia 
e de uma hora para réplica e outro tanto para treplica. 

§1.º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor combinarão 
entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo 
juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo, 
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 §2.º havendo mais de 1(um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa 
será acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro da replica e da treplica, 
observando o disposto no §1.º deste artigo 

 

A seguir, diante da réplica, a defesa terá a faculdade da tréplica, e esta 

significa refutar com argumentos a tese apresentada anteriormente. Esse instituto 

não é essencial, somente poderá ser invocado caso a acusação utilize a réplica. 

Sobre o assunto Mirabete, Júlio Fabbrini, ( 2004, p. 524-525.) Descreve o seguinte: 

 

Encerrada a inquirição das testemunhas, passa o julgamento para a fase 
dos debates em plenário, que se constituem obrigatoriamente de acusação 
e defesa e, facultativamente, de réplica e tréplica. Em primeiro lugar, 
conforme dispõe o artigo 471 “o promotor lerá o libelo e os dispositivos da 
lei penal em que o réu se achar incurso, e produzirá a acusação”. Assinale-
se que, embora não seja usual, podem oficiar na acusação dois promotores, 
desde que no exercício de suas atribuições normais ou em virtude de 
designação especial do procurador-geral, assim como nada impede que o 
réu seja patrocinado por dois ou mais defensores. 

 

Havendo mais de um acusado, o tempo eleva-se a duas horas e meia a 

cada parte. Isto quer dizer que havendo mais de um acusado o tempo das partes 

será acrescido de uma hora e elevado ao dobro o da réplica e tréplica; havendo 

mais de um defensor, ficará dividido o tempo entre os dois, por conseguinte, terá 

duas horas e meia para as considerações iniciais e duas horas para a réplica. Frisa-

se, que acusação e defesa poderão reinquirir as testemunhas em plenário durante 

os debates caso queiram para que se manifestem conforme disposto no artigo 

supracitado. 

 

Portanto, pode haver uma relativização do tempo disposto em lei para 

atender ás necessidades do Tribunal no caso de mais de um acusador ou de mais 

de um defensor. Ainda há que se destacar a proibição constante do artigo 479 do 

Código de Processo Penal: 

 

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento 
ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. 
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Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de 
jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, 
gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio 
assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à 
apreciação e julgamento dos jurados. 

Outro ponto a ser observado durante os debates e o disposto no artigo 
478 do Código de Processo Penal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci 
(2009, p. 67). 

 

Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade fazer 
referencia: a) á decisão de pronúncia ás decisões posteriores que julgaram 
admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como 
argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; b) ao 
silencio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de 
requerimento, em seu prejuízo. 

 

Com fim dos debates, o juiz presidente perguntará aos jurados se estão 

aptos a julgar o réu, ou se necessitam de outros esclarecimentos. Não havendo 

dúvidas a esclarecer, o juiz presidente, o conselho de jurados, o defensor do réu, o 

oficial de justiça e o escrivão são encaminhados para a sala secreta para que seja 

apurada a votação. Caso não haja na comarca sala especial, o juiz presidente pedirá 

aos demais presentes que se retirem do Tribunal, permanecendo apenas as 

pessoas já destacadas. 

 

Iniciada a votação, aplicam-se os quesitos dependendo da tese suscitada 

pelas partes. A votação será interrompida quando houver mais de três votos para 

absolver ou condenar o réu, inovação também introduzida pela lei 11.689/08, cuja 

finalidade consiste em proteger o conselho de sentença de possíveis insatisfações 

dos réus e de seus familiares. Sobre a escorreita aplicação da quesitação, Paulo 

Rangel (2009, p. 612) menciona que: 

 

Quesitos são perguntas feitas aos jurados sobre o fato objeto de 
julgamento, em especial se o réu deve ser absolvido. A regra é a liberdade 
do ser humano (art. 5º, XV, CR), logo a proposição deve ser feita no sentido 
da absolvição e não da condenação. Não se pergunta pelo avesso, isto é se 
o réu deve ser condenado, mas sim se deve ser absolvido. 
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Após a apuração dos votos e, havendo a condenação do réu, o juiz 

presidente fará a dosimetria da pena de conformidade com as alegações das partes 

feitas em plenário, quais sejam qualificadoras e circunstâncias agravantes e 

atenuantes, dentre outras que por ventura tenham sido suscitadas pelas partes ou 

se estiver presente na sentença de pronúncia. Contra a sentença prolatada, caberá 

recurso de apelação. 

 

Em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, a sentença não 

poderá ser reformada em seu mérito, salvo nos casos de revisão criminal, mas 

apenas existe a possibilidade de anulação da sessão para que outra seja realizada, 

caso o Tribunal Superior reconheça que o conselho de sentença julgou o caso 

contrariamente às provas dos autos, conforme exame feito no capítulo anterior. 

 

2.3  Recusas peremptórias  

 

Trata-se da possibilidade de se recusar alguns jurados que formarão o 

Conselho de Sentença no Plenário. Como se sabe, são convocados 25 jurados, dos 

quais deverão estar presentes ao menos 15, para que os trabalhos possam ser 

iniciados no dia do julgamento. Conforme dispõe o artigo 447 do Código de 

Processo Penal: 

Art. 447.  O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu 
presidente e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os 
alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada 
sessão de julgamento. 

 

A acusação e a defesa, no entanto, deverão aceitar ou rejeitar cada uma 

das 07 pessoas que formarão o Conselho de Sentença. As recusas podem ser 

motivadas (cujo motivo pode ser impedimentos, suspeições ou incompatibilidade) e 

para estas recusas não há número máximo, desde que se comprove o motivo da 

recusa. Ou a recusa pode ser peremptória, que é a recusa imotivada. A recusa 

peremptória é limitada ao máximo de três jurados para a acusação e três jurados 

para a defesa. 
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Vale lembrar, que na existência de mais de um acusado e eles serem 

defendidos por advogados diferentes, não havendo acordo entre eles, cada um terá 

direito a três recusas. Por fim, atente-se que o assistente de acusação não tem 

legitimidade para as recusas peremptórias conforme artigo 468 do código de 

Processo Penal. 

Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz 
presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão 
recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa. 

Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes 
será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o 
sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados 
remanescentes. 

 

Em seguida, o Código de Processo Penal, em seu artigo 469, caput, 

assevera que, caso haja mais de um réu, as recusas poderão ser realizadas por um 

só defensor. Quanto ao caput desse artigo, a doutrina entende que se trata de uma 

faculdade da defesa, ou seja, os defensores de cada réu estabelecem um consenso 

e apenas um deles exercerá o direito das 3 (três) recusas imotivadas. 

 

Entretanto, segue a doutrina, em especial Aury Lopes Junior (2012, p. 

1028), aduzindo que quando as defesas não formam um acordo, cada advogado 

deverá, individualmente, exercer o direito às três recusas imotivadas. Por exemplo, 

se forem dois réus, com defensores diferentes e não houver consenso, cada defesa 

poderá realizar três recusas imotivadas, sendo que se ambas as realizarem, 

totalizarão o número de seis recusas imotivadas. 

 

Havendo dois ou mais réus, as recusas poderão ser feitas por um único 
defensor. O problema é quando cada réu, através de seu respectivo 
defensor, exerce o direito de recusa em descompasso com o corréu. 

 

Tendo em vista os caminhos oferecidos, e já apontados, pela legislação 

federal, entende que o norte a ser seguido será o de que cada réu terá direito, 

individualmente, a três recusas imotivadas de jurados, ou seja, se um defensor está 
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atuando em favor de dois acusados, ele poderá, em nome desses, realizar três 

recusas imotivadas para cada um. 

 

Cabe ainda ressaltar que a circunstância aqui delineada não gerará 

nenhuma consequência nova ao rito do Júri, vez que caso o número de recusas – 

imotivadas e motivadas – termine por ocasionar o chamado “estouro de urna”, ou 

seja, crie a impossibilidade de obtenção do número mínimo de sete jurados para a 

formação do Conselho de Sentença, os parágrafos do art. 469 do Código de 

Processo Penal determinam a separação dos julgamentos, onde em regra cada 

acusado será julgado separadamente, e a respectiva ordem para realização dos 

novos julgamentos dos réus. 

 

Art. 469. [...] 

.§ 1.º A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das 
recusas, não for obtido o número mínimo de 7 (sete) jurados para compor o 
Conselho de Sentença. 

§ 2.º Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro 
lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de co-
autoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no art. 429 deste 
Código. 

 

Portanto, é essencial a proteção da garantia constitucional da Plenitude 

de Defesa no tocante ao momento de escolha dos jurados, uma vez que é nele que 

o defensor, seja de um, ou de tantos quantos forem os réus que esteja patrocinando 

em uma causa de Tribunal do Júri, deverá formar o Conselho de Sentença mais 

favorável para não dizer receptivo aos argumentos de seu constituinte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – A MÍDIA E O TRIBUNAL DO JÚRI  

 

  

A crescente popularização de programas de caráter tendenciosos à 

criminologia pelos órgãos midiáticos tem efeitos devastadores na consumação de 

julgamentos imparciais, ou injustos que recaem sobre os supostos autores de crimes 

de competência do Tribunal popular. 

 

Este capítulo se dedicará á forma com que os meios de comunicação em 

massa veiculam fatos de natureza criminosa, utilizando de um sensacionalismo 

exagerado com o escopo de, tão somente chocar a população e com isso elevar os 

índices de audiência, sem se preocupar em ferir princípios instituídos 

constitucionalmente. 

 

3.1  Casos de maior repercussão do júri brasileiro e as audiências 

televisionadas 

 

Podemos citar aqui inúmeros exemplos de crimes divulgados pelos meios 

de comunicação, ficando alguns na história, talvez pela singularidade dos atos 

praticados ou da proporção que alcançaram. Na presente pesquisa, vamos começar 

pelo sequestro do empresário Abílio Diniz, que ocorreu no ano de 1989, este 

sequestro durou cerca de seis dias,  teve amplas cobertura da mídia televisiva, 

envolvendo um indivíduo pertencente á camada mais rica da sociedade, resultando 

tal crime na aprovação da lei nº. 8.072/90, pelo Senado Federal, apenas 34 dias 

após sua propositura. (MASCARENHAS, 2010, p. 16-17). 
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A referida lei trata dos crimes hediondos, incluindo, no rol dos mesmo, o 

crime de extorsão mediante sequestro - o mesmo ao qual foi sucumbido o aludido 

empresário- consoante aduz-se de seu artigo 1º, in verbis: 

 

Artigo 1 da lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990 
Art. 1º São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, in 
fine), extorsão qualificada pela morte, (art. 158, § 2º), extorsão mediante 
sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º), 
estupro (art. 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 
único), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 
223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º), 
envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, 
qualificado pela morte (art. 270, combinado com o art. 285), todos do 
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de 
genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), 
tentados ou consumados. 
 

Insta salientar que já havia rumores acerca do assunto na casa legislativa, 

mas resta óbvio que a motivação foi o episódio do sequestro do empresário Abílio 

Diniz. E devido esclarecer que, até a ocorrência dos fatos mencionados, tal crime 

não integrava o rol dos crimes hediondos. Fica provado mais uma vez, a influência 

que a mídia tem sobre a legislatura nacional. 

 

No final do ano de 1992, mais precisamente no dia 28 de dezembro o 

Brasil parava na frente das telas dos seus televisores para assistir a chocante noticia 

do assassinato de uma jovem atriz, que tivera sua vida ceifada brutalmente por 

dezoito golpes de tesouras, por ninguém menos que seu par romântico na trama que 

estrelava. Era Daniela Perez, filha da renomada dramaturga Glória Perez. Seu algoz 

era o também famoso Guilherme de Pádua, auxiliado por sua esposa, Paula 

Thomaz, num episodio de fúria gratuita. O caso tomou proporções gigantescas, a 

mídia se ocupou dele por semanas, gerando um imenso furor e uma onda de 

comoção social. No dia do julgamento, em 1997, a mídia já considerava culpados os 

acusados antes mesmo que se sentasse no banco dos réus. Nesse viés a 

dramaturga Glória Perez mãe da atriz assassinada conseguiu o impressionante 

numero de 1,3 mil assinaturas, fazendo, assim com que fosse aprovado um projeto 

de lei que objetivava a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes 

hediondos, episódio que foi qualificado através da lei 8.930/94. (SOUZA E 

FERREIRA, 2012, p. 371). 
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Não menos explorado pela mídia, o caso Von Richthofen ganhou o pais 

em 2002, quando a jovem Suzana, juntamente com os irmãos Daniel (então 

namorado de Suzane) e Cristian Cravinhos assassinaram casal Manfred e Marisia 

Van Richthofen, pais da jovem, a golpes de marreta, causando um imenso furor nos 

meios de comunicação brasileiros. No ano de 2006, quando o caso foi submetido ao 

Tribunal Popular, os jovens foram condenados a 39 anos de reclusão em regime 

fechado, seis meses no regime semiaberto, sem prejuízo a multa. 

 

Mais de cinco mil pessoas se inscreveram a fim de conseguir ocupar um 

dos 80 lugares disponíveis na plateia do Tribunal do Júri de São Paulo. Ocorreu até 

o pedido de televisionamento do julgamento da jovem Suzane e dos irmãos 

Cravinhos, sendo este, entretanto, negado pelo Tribunal. No referido acórdão, 

afirma-se que: 

 

A publicidade do processo é uma garantia de que os atos nele praticados 
são feitos com lisura, daí a permanência das portas abertas de forma a que 
qualquer pessoa que esteja no Fórum possa ingressar e assistir à cerimônia 
solene. Daí a se pretender que todo o país possa assistir ao lamentável 
drama que se desenvolve no Plenário do Tribunal do Júri, inclusive com 
repasse de trechos para jornais internacionais, vai uma longa distância. 
(TJSP, 5ª Câmara da Seção Criminal, HC 972.803.3/0-00, Acórdão 
registrado sob o n. 01036668, relator Des. José Damião Pinheiro Machado 
Cogan). 

 

Podemos citar aqui o caso do jovem Gil Rugai, em 2004, em 

circunstâncias bem semelhantes ao caso Richthofen, quando o referido jovem 

também assassinou o pai e a madrasta, no ano de 2004. Amplamente divulgado pela 

mídia, o caso ocupou muitas horas de transmissão, sendo o jovem Gil, ao final do 

processo, condenado a 33 anos e 9 meses de reclusão pelos assassinatos. 

 

Nessa diapasão, quem não se lembra da explosão midiática que imperou 

a televisão brasileira em março de 2008, quando da morte da menina Isabella 

Nardoni, que tinha apenas 05 anos de idade, depois de ser jogada do sexto andar 

onde morava seu pai, Alexandre Nardoni e a madrasta da garota, Ana Carolina 

Jatobá. Instantaneamente ao acontecimento do fato, a mídia já exibia o pai e a 

madrasta como autores do crime, muito antes que fossem formalmente acusados. 

(ALVES FERREIRA E SOUZA, 2012, p. 375) 
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À época dos acontecimentos, bem como no inicio de 2010, no período em 

que o caso foi submetido ao júri, a imprensa se ocupou por semanas a fio na 

divulgação do caso, afrontando a privacidade do casal, antes suspeitos e agora 

formalmente acusados. Cumpre ressaltar que, nas duas datas citadas, o Brasil 

passava por diversos problemas de ordem econômica e social, dignos de serem 

abordados pela imprensa. No entanto apesar da iminência ruína econômica, o país 

decidiu por viver o lamentável acontecimento, alimentando-se das reportagens 

sensacionalistas acerca do caso em comento, que, com fome animalesca, explorou 

a fundo as misérias do ser humano. (ALVES FERREIRA E SOUZA, 2012, p. 377). 

 

Importante ressaltar que, quantos outros Alexandres e Carolinas existem 

espalhados pelos cantos do Brasil, quantas Isabellas foram enterradas nas mesmas 

circunstâncias que a Nardoni, sem que houvesse tamanho clamor social, uma vez 

que não houve interesse midiático na cobertura desses casos. Perguntamo-nos 

então: será que seus algozes foram julgados com tamanho afinco? Será que 

receberam penas tão severas? Ou, ainda, será que foram ao menos indiciados pelos 

crimes?  

 

Em 2008, outro caso de grande repercussão na imprensa foi o de Eloá 

Cristina que, aos 15 anos de idade, foi assassinada pelo seu ex-namorado, 

Lindemberg Farias, após ser mantida por mais de 100 horas em cárcere privado, 

juntamente com alguns amigos. Várias emissoras de televisão se mantiveram 

presentes durante todo o desenrolar dos fatos, cobrindo e transmitindo todos os 

acontecimentos, inclusive, fazendo um apanhado histórico da vida e intimidade da 

vítima, como também dos outros reféns. 

 

Em 2010, a morte da advogada Marcia Nakashima pelo ex-namorado e 

ex- sócio Mizael Bispo de Souza condenado em 2012 a vinte anos de reclusão 

ocasionou um julgamento televisionado pela imprensa, exceto o que transcorreu na 

sala secreta, local no qual os jurados decidem pela condenação ou absolvição do 

réu. Os jurados, como também as testemunhas, tiveram a opção de escolher se 

queriam que suas imagens fossem exibidas ou não. 
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A iniciativa de transmitir o julgamento partiu do juiz Leandro Jorge 

Bittencourt Cano, da Vara do Júri de Guarulhos, que optou por essa medida para 

evitar tumulto no Fórum da cidade, cujo espaço não comportaria o número de 

interessados em acompanhar o julgamento. 

 

É importante, entretanto, ressaltar que esse não se trata do primeiro caso 

de audiência televisionada no Brasil. Em 1990, no Rio Grande do Sul, foi transmitido, 

pela extinta TV Guaíba, o julgamento do deputado Antônio Carlos Dexheimer Pereira 

da Silva, acusado de matar a tiros outro parlamentar, José Antonio Daudt. 

 

Nota-se acerca dos casos acima descritos, que o lapso temporal entre o 

acontecimento dos fatos criminosos e o julgamento da ação penal é relativamente 

pequeno, enquanto casos semelhantes que não tramitam na “justiça midiática” se 

arrastam por anos a fio, sem merecer o mesmo nível de atenção, resultando muitas 

vezes em prescrição, fazendo com que as famílias das vítimas clamem caladas pela 

justiça que nunca chega, enquanto o poder judiciário trata de maneira exagerada os 

crimes de repercussão midiática, no intuito de fornecer resposta rápida e satisfatória 

para sociedade comovida e revoltada. 

 

3.2 A influência da mídia nas decisões dos jurados e seus efeitos na legislação 

penal. 

 

Na atualidade, vivenciamos em uma sociedade em que diversas 

situações fáticas são passíveis de sofrerem influência midiática, principalmente, 

quando se refere a julgamento pelo Tribunal do Júri. Podemos afirmar que os órgãos 

midiáticos exercem, constantemente, influência nas decisões proferidas pelos 

Conselho de Sentença, uma vez que, com a consolidação da indústria da cultura e 

comunicação, a mídia deixa ser coadjuvante para se tornar protagonista, entendida 

como potencial responsável pela informação e pela formação de opinião pública, 

tendo em vista que grande parcela da sociedade dela depende para ter 

conhecimento dos fatos e também para tomar suas decisões diárias. (CUNHA, 2012, 

p. 203). 
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Nesse sentido, é elevado o risco de um veredicto sustentado pela mídia, 

levando-se em conta, que o juiz leigo irá decidir por íntima convicção, não lhe sendo 

exigida a fundamentação, agindo o mesmo de acordo com sua liberdade de 

consciência, logo não se obrigam às provas do processo, à verdade obtida na 

instrução contraditória da sessão plenária. 

 

A instituição do Júri é composta por julgadores do povo, em grande parte, 

não possuem conhecimento técnico, sendo pessoas comuns que sensibilizadas com 

fatos que ocorrem cotidianamente, mormente com o aumento da criminalidade e 

falta de segurança pública, possuem opiniões pré-definidas, muitas vezes incutidas 

pela mídia, e inúmeros preconceitos. 

 

Corroborando a respeito do tema, Ana Lúcia Menezes Vieira (2003, p. 

246) assim manifesta: 

 

[...] o jurado é mais permeável à opinião pública, à comoção, que se criou 
em torno do caso em julgamento, do que os juízes togados e, por sentirem-
se pressionados pela campanha criada na imprensa, correm o risco de se 
afastarem do dever de imparcialidade e acabam julgando de acordo com o 
que foi difundido na mídia. 

 

Nesses casos, em que o julgamento é realizado pelo Tribunal Popular, a 

divulgação de pré-concepções, não vinculadas aos autos do processo, fortemente 

são possíveis de serem impregnadas no entendimento dos jurados que integram o 

corpo de jurados, de forma a manipular o julgamento a partir de critérios midiáticos e 

não jurídicos. 

 

Infelizmente, a publicidade dos atos processuais pelos veículos de 

comunicação de massa, nem sempre se limita à transmissão de forma objetiva, uma 
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vez que a mídia consegue “traduzir” a linguagem da Justiça, de tal forma que 

permite que a mesma transforme os acontecimentos rotulados de criminosos em 

grandes espetáculos públicos, deixando-os mais atrativos e sensacionalistas, que 

acabam fazendo com que a opinião pública os acolham, seja para absolver ou 

condenar. (CUNHA, 2012, p. 204). 

 

Diante de tal situação, torna-se impraticável, nesses casos de publicidade 

massiva do fato típico pela mídia, um pedido de deslocamento do julgamento de 

uma comarca para outra a fim de assegurar a imparcialidade dos jurados, o que na 

linguagem jurídica, se conhece por desaforamento, haja vista que inexiste localidade 

onde a mídia não exerça influência. 

 

Como visto, a imprensa pode formar o convencimento daquele expectador 

que será mais tarde será membro do conselho de sentença. Ao fazer afirmações 

categóricas sobre a existência do crime, sua autoria, perversidade e necessidade de 

imposição de duras penas, a impressão trazida pela mídia, produz mais efeito do 

que as provas produzidas e levadas pelas partes ao plenário. (CUNHA, 2012, p. 

220). 

 

Para que se confirme o que fora exposto acima, basta que se verifique a 

força exercida pela mídia no conhecido caso “Bruno e Eliza Samúdio”. No dia 

08/03/2013, o ex-jogador do Flamengo, que desde junho de 2010 passou a ser 

acusado de comandar o sequestro e a morte da jovem Eliza Samúdio, com quem 

teve um filho, foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por quatro crimes, a 

saber, homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere 

de Eliza e sequestro e cárcere de seu filho Bruninho. O corpo de Eliza até hoje não 

fora encontrado e o processo segue seu curso regular, uma vez que a defesa e a 

acusação interporão recurso em face da decisão da juíza de primeira instância. 
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 Os meios de comunicação divulgaram abundantemente os fatos que se 

desenrolaram no decorrer do inquérito policial e do processo. Além do mais, registre-

se que entre o fato e o julgamento, a mídia constantemente divulgava notícias sobre 

o aludido fato, isto com o auxílio de pessoas que atuaram nas investigações. 

Tamanha foi a publicação deste episódio, que em pesquisa simples na qual se 

digitou as palavras “Caso goleiro Bruno” no sítio do Google, obteve-se em 19 de 

Setembro de 2017 nada menos que 409.000 resultados, dentre os quais constam 

vídeos, postagens em blogs, opiniões de especialistas, de leigos, é principalmente, 

notícias. 

 

Os veículos da imprensa qualificaram Bruno como “um monstro” por ter 

cometido a infração penal. O jogador de futebol deixou de ser lembrando pela 

mesma mídia que o vangloriava, como o ídolo e capitão do time do Flamengo, em 

curto prazo de dias, que passou a chama-lo de assassino. 

 

Neste contexto, pergunta-se se haveria quaisquer chance ou já sentaria, o 

Goleiro Bruno, no banco dos réus aguardando tão-somente a realização dos 

procedimentos processuais penais, para que se conhecesse a quantidade da pena a 

ser imposta? Rogério Lauria Tucci , 1999, p. 42 .citando o jurista Márcio Thomaz 

Bastos, ex-ministro da Justiça, em uma outra oportunidade, já realizara tal 

indagação, quando asseverou que: 

 

[...] suponhamos que no júri dos supostos assassinos de Daniela Perez um 
ou dois mais réus fossem inocentes. Ele, ela, ou eles teriam alguma chance 
de absolvição, depois da operação de 'linchamento' montada pela mãe da 
vítima com o apoio da Rede Globo e de toda a mídia nacional? Claro que a 
resposta é negativa. 

 

Pode-se afirmar, nesse quadrante, que a demasiada pressão da opinião 

pública e dos meios de comunicação, muitas vezes, com todo o aparato jornalístico 

(câmeras, filmadoras, repórteres e helicópteros), bem assim, as faixas, apitos e 

instrumentos na frente da porta do Fórum, seguramente contribuem para a quebra 
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da idoneidade do julgamento. Com antecedência, jurados possuem sobre si todo a 

carga que comoveu à massa, durante a tramitação do processo, porém mais 

acirrada nos dias que antecedem o julgamento. 

 

Sobre tal aspecto, essa influência da mídia em cima dos jurados que 

compõe o Conselho de Sentença, pode-se destacar o rompimento do direito ao 

devido processo legal e ao direito do contraditório e da ampla defesa, que são 

assegurados ao acusado em seu julgamento, o que na mídia, em sua grande 

maioria, não se vislumbra. Também, destaca-se o princípio da presunção de 

inocência, que é conferido até momento em que o acusado é tido como culpado 

antes do seu julgamento. 

 

Há que se lembrar  ainda que o art. 5º, inciso X, da CF/88, prevê que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. São características de um direito singular, ou seja, cada pessoa tem a sua 

intimidade, sua vida privada, sua honra e sua imagem a ser preservada. Tais direitos 

também devem ser observados quando o cidadão pratica um crime doloso contra a 

vida, ainda que esse crime atinja a sociedade de uma forma subjetiva. É nesse 

contexto, que a liberdade de imprensa mais uma vez encontra restrições, haja vista 

que a consequência de dano à pessoa que ainda está para ser julgada é, muitas 

vezes, inevitável. 

 

A privacidade, por sua vez, não pode ser transgredida, baseada no direito 

à informação, quando esta não compõe o objetivo da conclusão de uma informação 

em busca de interesse econômico (o lucro), haja vista que a notícia, para a 

imprensa, é seu objeto de maior valia, tratado, verdadeiramente como negócio, 

absorvida em grande parte por vários interesses que escapam do fundamental, 

direito de informar. 
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Consequentemente, forçoso é se admitir que todo este excesso de 

emotividade e comoção social, alavancado pela mídia, os fatos narrados de forma 

teatral e espectularizada, às vezes ao arrepio das provas jungidas aos autos, a 

pressão da opinião pública, tudo isso influi decisivamente na atuação do jurado na 

sessão de julgamento, a tal ponto que, especialmente em casos de grande 

repercussão, seu veredicto já se encontra desenvolvido antes mesmo do sorteio de 

seu nome para compor o Conselho de Sentença, em detrimento do que ele possa 

ouvir ou ver durante a sessão. 

 

É imprescindível, assim, que em havendo a colisão de direitos 

fundamentais, que se adote critérios de valoração, a fim de avaliar, no caso concreto 

os bens colidentes, para que se verifique qual bem deverá prevalecer. Logo, quando 

um bem individual sofrer uma lesão, um prejuízo que possa justificar a restrição de 

outro bem individual, este deverá prevalecer. Assim, em um caso concreto, deverá o 

magistrado, obstar o exercício do direito de liberdade de expressão, de forma a 

preservação do bem jurídico de maior relevo, para que as pessoas não tenham 

violado o direito à intimidade, à honra, à vida privada e a imagem, em face do 

princípio da presunção de inocência e do devido processo legal, tendo como norte a 

dignidade humana e como instrumento os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Ao que se pode constatar ao longo da presente pesquisa, o ato de julgar 

fatos relevantes para a sociedade, através de seus pares, está presente no meio 

jurídico desde a era mosaica, passando por várias constituições até repousar nas 

feições que temos hoje no Tribunal Popular do Júri. 

 

De antemão, frisamos que não houve a mínima intenção de desmerecer a 

justiça Brasileira, mormente no tocante ao instituto do júri, ressaltando que a ideia 

precípua foi destacar a relevância da referida instituição, como forma de garantir a 

atuação plena descontaminada do mesmo. 

 

A presente pesquisa concluiu, quando da apresentação de casos reais 

envolvendo fatos criminosos, a designação da mídia como importante influenciadora 

da formação de juízo de valor e convicção dos juízes leigos, revelando esta face 

sensacionalista da imprensa, que condena o reu desde antes da apuração dos fatos. 

 

Ainda nesta seara, buscou-se demonstrar que a mídia trata o tema 

criminalidade como item comercial, vendendo sua versão unilateral dos fatos, e, não 

raras vezes, destruindo a vida e a honra de supostos autores de condutas delitivas, 

bem como de seus familiares, que podem figurar como inocentes ao final da 

investigação. 

 

Buscou-se avaliar os danos de não ter respeitados os direitos e garantias 

individuais previstos na Constituição Federal, tirando do suposto autor a plenitude de 
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defesa, sigilo de votação, soberania dos veredictos, princípios esses atropelados 

pela liberdade desenfreada de expressão, resultando assim, em um veredicto 

contaminado de parcialidade.  

 

Pôde-se observar que a mídia incita discurso de punição a qualquer 

preço, instigando a sociedade a clamar, cada vez mais por justiça, como se o ato de 

punir mais severamente fosse o portal para a resolução de todos os problemas 

sociais. O legislador, extremamente pressionado, não resiste aos apelos acaba 

criando novas leis, que não raras vezes, servem apenas como medidas paliativas, 

sem a efetividade a que seria proposta. 

 

Constatou-se ainda, que no atual direito Brasileiro não existe um que seja 

absoluto, que venha a se sobrepor aos demais de forma incondicional, o que deixa 

sua aplicação à mercê do ponderamento do julgado, esperando-se deste uma 

conduta cuidadosa, pautada na proporcionalidade e na razoabilidade, em 

reconhecer que a liberdade de imprensa deve sofre delimitações em detrimento dos 

direitos individuais, fazendo com que, ao final, seja resguardada a dignidade da 

pessoa humana. 

 

Destarte, tornar-se a justiça uma aliada à equidade, que, em sendo 

observada resguarda a dignidade humana. Esta, se devidamente respeitada, fará 

também respeitada toda a sociedade, e, por conseguinte, também a todos os direitos 

fundamentais garantidos constitucionalmente. 

 

Por fim, para que se enterre de vez as manifestações sensacionalista da 

mídia, necessário se faz que o consumidor final o telespectador não compactue com 

a teatralização dos fatos que lhe é vendida diariamente, alienando-o a uma perigosa 

visão unilateral. Em assim agindo, estará a indústria da comunicação obrigada a 

rever seus conceitos de informação.  
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