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1. RESUMO 

O objetivo do trabalho é a análise da influência midiática no Judiciário e 

suas consequências no âmbito processual e social, partindo da análise de casos de 

grande repercussão e como as formas de divulgação utilizados pela mídia interferem 

na opinião pública. Todo suporte de comunicação é de suma importância como meio 

intermediário de transmissão de mensagens. Entretanto, o anseio por audiência e 

lucro acarretou na dependência do sensacionalismo, tratando a criminalidade como 

atração principal. Abusa-se de estereótipos e preconceitos para descrever o suspeito 

de um crime, determinando que este é indubitavelmente culpado. O indivíduo é 

desmoralizado e condenado sumariamente, alvo do discurso de ódio populista 

fomentado pela mídia. O Judiciário, urgente em atender o clamor público, apressa o 

processo. Por conseguinte, tem a imparcialidade nos julgamentos prejudicada e 

decisões fundamentadas em opiniões tendenciosas, com intuito de atender a sede 

vingança social. O projeto emprega o método dedutivo. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o avanço tecnológico, a comunicação e o acesso à informação foi 

facilitado. Entretanto, a competição por audiência e a priorização do lucro faz com que 

a mídia distorça e exagere os acontecimentos, tornando-se pouco confiável.  

A sociedade, baseando sua opinião naquilo que lhe é transmitido, passa a 

exigir sua própria justiça, submetendo o Judiciário a uma grande pressão, 

influenciando nas decisões dos julgamentos e desrespeitando o devido processo 

legal.   

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é discutir a influência da mídia nos julgamentos em 

diferentes instâncias e a importância de os atos judiciais atenderem aos princípios 

constitucionais, partindo da análise de casos de grande repercussão e os meios de 

divulgação utilizados pela mídia. 

 

 



4. METODOLOGIA 

Será adotado o método dedutivo, partindo-se de abordagem geral para se 

chegar ao específico e que permite a construção de nova abordagem teórica, 

utilizando-se procedimento bibliográfico. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O lucro gerado pela audiência fomenta a ganancia midiática que, por sua 

vez, se aproveita dos métodos sensacionalistas a fim de apelar para a comoção 

pública, sem medir os reflexos negativos.   

Nesta vertente, Marcelo Di Rezende Bernardes (2006) diz que “a mídia 

então ficou dependente de acontecimentos que envolvam a criminalidade para viver 

do sensacional.” 

O problema é que a sociedade, ao se deparar com notícias 

sensacionalistas, acaba por proferir discursos de ódio, condenando o sujeito antes do 

trâmite em julgado. Nesta linha de raciocínio, argumenta Francisco César Pinheiro 

Rodrigues:   

“Não somente por se tratar de uma questão de justiça, mas porque seus 

efeitos nunca desaparecerão totalmente. Mesmo que a vítima consiga 

provar a falsidade da denúncia, a desmoralização, pelo menos parcial, torna-

se fato consumado, legitimando a velha comparação com as penas de 

galinha espalhadas ao vento e que não podem ser recuperadas. “ 

Dalmo Dallari, em entrevista para o site Viomundo (2012), ressalta a 

importância de se ter um “preparo técnico” ao produzir matérias que envolvam o 

Judiciário, com “o cuidado de não transformar em teatro aquilo que é decisão sobre 

direitos fundamentais da pessoa humana”. Ao ser questionado sobre o 

posicionamento do STF em relação a interferência midiática, responde:  

“Eu entendo que de parte a parte está havendo erro. Os dois [STF e mídia] 

deveriam tomar consciência de suas responsabilidades, da natureza dos 

atos que estão sendo noticiados, comentados, para que não se dê este ar 

de teatro que estamos assistindo.” (DALLARI, 2012)  

Diante do exposto, ressalta-se a importância de conscientizar sobre o 

perigo da manipulação de informações em meios de comunicação de massas, visto 



que, nas palavras de Luiz Flavio Gomes (2008), “nem sempre a voz do povo ou a voz 

da mídia é a voz do devido processo legal”. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A mídia tende a manipular informações de maneira sensacionalista, 

gerando uma condenação predeterminada.  Essa condenação sumária é o que 

caracteriza o justiçamento, uma vez que o indivíduo é taxado como culpado para a 

sociedade, sofrendo a sanção de ser tratado com criminoso antes do trânsito em 

julgado. O Judiciário sente-se pressionado e viola o procedimento legal a fim de 

atender o clamor público fomentado pela mídia. 
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