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MIDIA, PODER E CONSTITUI<;:AO 

Fernando Luiz Ximenes Rocha 1 

A sociabilidade e indiscutivelmente insita a natureza humana. Corn efeito, 
o homem nao se contenta simplesmente em viver corn os demais, ele carece, 
acima de tudo, de conviver corn seus semelhantes, ou seja, as pessoas precisam 
estabelecer algo em comum, compartilhando valores, interesses e cren<;:as no 
seio do grupo social. Neste sentido e que a comunica<;:ao surge como o veiculo, 
segundo Xifra-Heras, "que permite aos homens participarem mutuamente de seus 
estados subjetivos e fazerem o interctimbio de suas ideias e sentimentos."2 

E proprio, ainda, dessa sua natureza gregaria a necessidade de obter infor
ma<;:ao, para que o homem consiga desenvolver-se socialmente, conhecendo 
de maneira mais ampla e adequada seu ambiente e seus pares, de modo que 
possa ordenar sua vida, seu comportamento individual e coletivo, objetivando 
firmar urn intercambio corn os outros seres humanos, compartindo urn destino 
comum, evitando qualquer tipo de isolamento, o que e antinatural, ao tempo 
em que busca fortalecer a solidariedade humana, essencial para enfrentar os 
desafios do mundo contemporanea. 

A informa<;:ao desponta, por conseguinte, como urn direito fundamental, 
o qual se manifesta em seu duplo aspecto: o primeiro, atinente a tradicional 
liberdade de imprensa ou de expressao, compreendida como urn direito ativo, 
que se coloca do lado de quem tern algo a comunicar e exige urn abstencionismo 
por parte do Estado, para o fim de viabilizar, sem a incidencia de impedimentos 
ou restri<;:6es, a ampla e diversificada divulga<;:ao de ideias e noticias no seio 
da sociedade. 0 segundo e 0 moderno direito a informa<;:ao, que se apresenta 
como urn direito passivo, que nao exige apenas uma postura negativa do poder 
estatal, mas igualmente uma concessao positiva do proprio poder, de modo a 
satisfazer a tendencia natural do homem de estar informado, a fim de que ele 
possa efetivamente participar das decis6es politicas mais relevantes para o 

1 Desembargador do Tribunal de Justi~a do Ceanl. Professor de Direito Constitucional da UFC. 
Mestre em Direito pela UFC. 

2 XrFRA-HERAS, Jorge. A Informnt;iio- amilise de uma liberdade frustada. Trad. GoM ES, Gastao Jacinto. 
Sao Paulo: Editora Universidade de Sao Paulo, 1975, p. 7. 
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destino de seu pais, contribuindo para a forma<;ao da opiniao publica corn 
vistas ao born funcionamento da democracia, porquanto, consoante ensina 
Konrad Hesse, somente o cidadao informado esta em condi<;6es de formar urn 
juizo proprio e de cooperar, de acordo corn a Constitui<;ao, no processo demo
cratico.3 

Desse modo, o direito de acesso a informa<;ao e de comunica<;ao nao se 
encerra no direito de ser cientificado sabre o que acontece na sociedade e de 
divulgar as noticias, compreendendo, mais do que isso, o direito de obter e de 
veicular a informa<;ao veridica. 

Nesse contexto, percebe-se porque a liberdade de comunica<;ao, erigida 
ao patamar de direito constitucional, nao pode ser limitada pela abominavel 
figura da censura previa, presente nos govemos ditatoriais coma medida inibi
dora de manifesta<;6es politicas e sociais oponentes a ideologia de tais govemos 
e impeditiva da veicula<;ao da verdadeira estrutura do poder instaurado, pro
ducente, nao raras vezes, de arbitrariedades, persegui<;6es aos adversarios e 
favoritismos aos bajuladores das tiranias. 

Alias, no principio, a prote<;ao da liberdade de imprensa visava garantir 
aos individuos a livre manifesta<;ao de expressao e opiniao em face do Estado. 
No entendimento liberal classico, coma assevera Vital Moreira, "a liberdade de 
criar;iio de jornais e a competi(:Cio entre eles asseguravam a verdade e o pluralismo 
da informafiiO e proporcionavam veiculos de expressiio par via da imprensa a todas 
correntes e pantos de vista."4 

Corn o passar do tempo, entretanto, a imprensa revelou-se ser tambem 
urn poder social, coma tal passivel de afetar direitos de particulares, coma a 
honra, a intimidade, a reputa<;ao, a imagem, etc., alem do que se tomou cada 
vez menos urn direito pertencente a maioria do povo, para ser cada vez mais 
privilegio de uma minoria. Hoje em dia, ja nao se pode conceber os meios de 
comunica<;ao coma simples emana<;ao da opiniao autonoma dos cidadaos, haja 
vista a sua concentra<;ao nas maos de grupos capitalistas, comprometidos corn 
interesses comerciais e ideol6gicos de grandes organiza<;6es empresariais, razao 
pela qual a informa<;ao tern assumido a fei<;ao de mercadoria, e, enquanto tal, 
sujeita-se as leis do mercado, sem qualquer compromisso corn a verdade e a 
etica. 

Destarte, hodiemamente, consoante preconiza Vital Moreira, "torna-se 
necessaria defender niio s6 a liberdade da imprensa mas tambem a liberdade face 
a imprensa. Na verdade, niio carecem menos de prote9iio os direitos dos cidadiios 
perante a imprensa do que as garantias da liberdade da imprensa contra o Estado."5 

3 Cf. Elementos de direito constitucional da Republica Federal da Alemanha. Trad . H ECK, Luis Afonso. 
Porta Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 305. 
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4 Cf. Direito de resposta na comunicariio social. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p . 9. 
5 Idem, ibidem. 
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Talvez por isso e que Jose Paulo Cavalcante Filho nos chama aten<;ao 
para o paradoxo presente entre dais principios aparentemente contradit6rios 
e nao obstante reais: o de que nao ha. democracia sem imprensa livre, nem ha. 
democracia corn imprensa livre, pelo que afirma ser indispensavel o esta
belecimento de controles democraticos ao poder brutal que as corpora<;6es de 
comunica<;ao acumulam atualmente, notadamente no Brasil, uma vez que a 
ampla liberdade de informar deve ter por contrapartida uma ampla respon
sabilidade corn o exercicio dessa liberdade.6 

De outra banda, nao podemos perder de vista que a liberdade de comu
nica<;ao social e, sobretudo, a imunidade a censura constituem urn direito 
fundamental do homem. Por consequencia, a sua titularidade nao reside nas 
empresas de comunica<;ao, que apenas tern a sua frui<;ao imediata, devendo 
exerce-la em name da sociedade que, coma bem assinalam Eras Roberto Grau 
e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, e a real titular da garantia de tal imunidade, 
que se destina, se gun do suas palavras, "a tolher niio apenas o contra le da informar;iio 
pelo Estado, mas, em especial entre n6s, a distorr;iio da informar;iio promovida pelo 
propriettirio do veiculo de informar;iio, pelo redator-chefe, pelo editorialista, pelo 
rep6rter."7 E insistem que devemos ensinar que "o titular da liberdade de imprensa 
niio e 0 jornal, a emissora de radio ou televisiio, mas 0 povo."8 Outra nao e a 
coloca<;ao de Jose Paulo Cavalcanti Filho, quando diz que "em uma sociedade 
verdadeiramente democratica, a liberdade de imprensa niio pertence aos meios de 
comunicar;iio, nem aos jornalistas. A liberdade de imprensa e do povo, coma o ceu e 
do condor."9 

Nessa linha de raciocinio, alerta Jose Afonso da Silva que os donos das 
empresas e os jornalistas tern o direito de exercer suas atividades, informando 
ao publico os acontecimentos e ideias, mas, igualmente, "o dever de informar 
a coletividade de tais acontecimentos e ideias, objetivamente, sem alterar-lhes a 
verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do contrario, se tera niio informar;iio, 
mas deformar;iio" .10 

A liberdade de comunica<;ao social nao pode, assim, ser concebida coma 
urn valor absoluto, legitimado a impor-se e a sobrepor-se aos demais direitos 
constitucionalmente protegidos, atributo este que, em definitivo, a ordem 
jurfdica realmente democratica nao reconhece a nenhum tipo de direito, nem 
mesmo ao mais sublime deles, que e 0 direito a vida. 

Isso porque, coma dito, nenhum direito fundamental e absoluto, estando 
sua existencia limitada, de modo inexoravel, a de outro direito tambem assim 

6 Cf. 0 mel eo feZ. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 93. 
7 Cf. "Direito e midia, no Brasil". In FIOCCA, Demian & GRAU, Eros Roberto. Debate sabre a 

Constitui(:iio de 1988. Sao Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 108. 
8 Idem, ibidem. 
9 Op. cit., p. 98. 
10 Cf. Curso de direito constitucional, 24." ed., Sao Paulo: Malheiros, 2005, p. 247. 
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considerado, em razao do que sempre e preciso ter em conta que a delimita<;ao 
do ambito dos direitos fundamentais do homem e uma variavel, sendo 
impossivel prestar o mesmo valor e resguardar a uma s6 vez a tutela de todos 
elesY 

Ja se observa, nesse contexto, que a tao decantada liberdade de expressao 
e comunica<;ao, como toda e qualquer especie de liberdade, ha de ser exercida 
corn responsabilidade e dentro de determinados limites, pois ser livre, como 
ensina Ana Lucia Menezes Vieira, "significa ser responsavel e, no momento em 
que tal liberdade e exigida e na medida em que se a exige, o individuo assume o peso 
da responsabilidade que a essa liberdade corresponde",l2 sob pena de transforma
la em arbitrio. 

Essa associa<;ao, presente no bin6mio liberdade-responsabilidade, remonta 
a Declara<;ao dos Direitos do Homem e do Cidadao, de 178913, estando presente, 
de forma mais explicita, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos, 
de 196614

, e na Conven<;ao Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de Sao 
Jose da Costa Rica), de 196915

• 

No direito patrio, a Carta Magna estabelece, em seu art. 220, caput e 
paragrafo primeiro, restri<;6es a publica<;ao de fatos e noticias pelos 6rgaos de 
divulga<;ao de massa, entre as quais merece relevo a veda<;ao ao anonimato, 

11 Nesse sentido, Norberto Bobbio leciona: "Na maioria das situaroes em que estti em causa um direito 
do homem, ao contrario, ocorre que dais direitos igualmente fundamentais se enfrentem, e niio se pode proteger 
incondicionalmente um deles sem tornar o outro inoperante. Basta pensar, para ficarmos num exemplo, no 
direito a liberdade de expressiio, par um !ado, e no direito de niio ser enganado, excitado, escandalizado, 
injuriado, difamado, vilipendiado par outro." (In A Era dos direitos. Trad. CouTINHO, Carlos Nelson. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992, p. 42). 

12 Cf. Processo penal e midia. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 43. 
13 "Art. 11. A livre manifestariio do pensamento e das opiniOes e um dos direitos mais preciosos do 

homem: todo cidadiio pode, portanto,falar, escrever e imprimir livremente, a exceriio do abuso dessa liberdade 
pelo qual devera responder nos casos determinados par lei." 

14 "Art. 19. [ ... ] 
[ ... ] 
2. Toda e qualquer pessoa tera direito a liberdade de expressiio; esse direito incluira a liberdade de 

procurar, receber e difundir informaroes e ideias de toda especie, sem considerariio de fronteiras, sob forma escrita 
ou oral, impressa ou artistica, ou par qualquer outro meio a sua escolha. 

3. 0 exercicio das liberdades previstas no paragrafo 2 do presente artigo comporta deveres e 
responsabilidades especiais. Pode, em conseqiiencia, ser submetido a certas restriroes, as quais, todavia, devem 
ser expressamente previstas em lei e ser necessarias para: 

a) garantir o respeito dos direitos ou da reputariio dos outros;". 
15 "Art. 13. [ ... ] 
1. Toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento e de expressiio. Esse direito compreende a liberdade 

de buscar, receber e difundir informaroes e ideias de toda natureza, sem considerariio de fronteiras, verbalmente 
ou par escrito, ou em forma impressa ou artistica, ou par qualquer outro meio de sua esco/ha. 

2. 0 exercicio do direito previsto no inciso precedente niio pode estar sujeito a censura previa, mas a 
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessarias para assegurar: 

a) o respeito a os direitos ou a reputariio das demais pessoas;". 
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o direito de resposta, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem das pessoas (art. 5.0

, incisos IV, V e X). 16 

Eis a conclusao de que nao pode a liberdade de comunica<;ao ser invocada 
para conspurcar a honra alheia, violar a imagem, a intimidade ea vida privada 
das pessoas; nao pode, enfim, servir de instrumento de agressao a dignidade 
humana. 

Impende, ainda, enfatizar que, nos dias atuais, quando falamos em liber
dade de imprensa e informa<;ao, estamo-nos reportando a todos os meios de 
comunica<;ao, nomeadamente os audiovisuais, pois jornal, radio e televisao 
encontram-se interligados, funcionando em cadeia, uns repetindo os outros. 
De feito, e preciso entender que a liberdade de comunica<;ao nao se situa mais 
apenas no campo dos direitos fundamentais, porem, como ja se disse, ela assume 
tambem, sobretudo a audiovisual, o carater de poder. De conseguinte, como 
leciona Jorge Miranda, "par imperativo de Estado de Direito e de regime demo
cratico pluralista, esse poder deve ser dividido e nem pode ser absorvido pelo poder 
politico de conjuntura (o do governo em jun9oes), nem par qualquer poder social 
(designadamente, o econ6mico)."17 

Lamentavelmente, na pratica, nao tern prevalecido a lucida li<;ao do mestre 
lusitano, pois cada vez mais e patente a concentra<;ao dos meios de comunica<;ao 
nas maos de grandes grupos economicos, corn forte tendencia ao monop6lio 
da informa<;ao, transmitida atraves de redes, onde todos os 6rgao de imprensa 
afirmam a mesma coisa sobre urn determinado acontecimento, sacrificando a 
liberdade do receptor de formar o seu proprio convencimento sobre o fato em 
questao. Pois, se nao existe pluralismo de correntes ou de opini6es, como pode 
o cidadao fazer seu juizo critico a respeito daquilo que esta sendo veiculado 
pelos jornais, radio e televisao de modo uniforme? Ele tende, diante dessa 
situa<;ao, a acreditar como sendo verdadeiro aquilo que a midia diz que o e, 
muito embora possa nao o ser. 

Ora, como acentua Ignacio Ramonet, "o {mica meio de que dispoe um cidadiio 
para verijicar Se uma injorma9fi0 e verdadeira e conjrontar OS diSCUYSOS dos dijerentes 
meios de comunica9iio. Entiio, se todos afirmam a mesma coisa, niio resta mais do que 

16 Sabre o tema, Edilsom Farias pontifica: "A Constituiriio reconhece a plena liberdade de informariio 
jornalistica em qualquer veiculo de comunicariio social, mas detennina expressamente a observancia da honra, 
da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas (art. 220, § 1. 0

). Os direitos personalfssimos 
mencionados estiio, indubitavelmente, entre as mais significativas restriroes a liberdade de expressiio e comunicariio 
e a liberdade de comunicariio social. A importilncia desses direitos coma restriroes dec01·re da colisiio, assaz 
freqiiente, entre eles e essas liberdades no plana da pratica social." (Op. cit., p . 249-250). Quanta ao direito 
de resposta, este tambem constitui urn limite a liberdade de imprensa, tendo par objetivo defender 
os cidadaos, na medida em que a imprensa, coma afirma Vital Moreira, "se perfilha coma um poder 
susceptivel de atentar contra os direitos e interess~s dos cidadiios". (In Direito de resposta na comunicariio 
social . Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 20). 

17 Manual de Direito Constitucional. 2." edi<;ao. Coimbra: Editora Coimbra, 1993, tomo IV, p. 400. 
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admitir esse discurso unico."18 E o chamado nivelamento produzido pela socie
dade de massas de que nos fala Xifra-Heras, o qual nao equivale, segundo 
ensina, "a igualdade de todos em tudo, mas a dissolu9iio e mobilidade do individuo, 
totalmente imerso no way of life imposto pelo 'sistema' e alimentado pelos meios 
de comunica9iio."19 0 homem acaba se tornando, consoante proclama o publicista 
espanhol, urn ser "heterodirigido", no sentido de submeter sua conduta aos 
limites uniformizadores proclamados pelos meios de informac;ao e coletiva
mente aceitos. Dai enfatizar a necessidade de os poderes publicos se preocupa
rem corn a informac;ao e a formac;ao dos cidadaos, para que eles possam orien
tar-se e tomar posic;ao em face de uma opiniao publica que pode estar con
dicionada pelos meios de comunicac;ao e por press6es economicas competi
tivas.20 

E o mais grave e que, na era da globalizac;ao neoliberal, que caminha 
celere sem observar qualquer parametro etico ou juridico e sem nenhuma 
preocupac;ao corn a promoc;ao do homem, corn o seu bem-estar material e 
espiritual, estamos a assistir, no mundo inteiro, a concentrac;ao brutal dos 
meios de comunicac;ao nas maos dos empresarios capitalistas, fazendo corn 
que a imprensa escrita e audiovisual seja dominada pelo pensamento de mer
cado, amesquinhando a nobre profissao de jornalista, cada vez mais fragilizada 
pelo medo do desemprego, o que a coloca a servic;o do capitaP1 Nessa con
textura, as empresas de comunicac;ao, corn o natural objetivo de defender seus 
interesses financeiros e economicos, buscam ampliar sua influencia e seu poder 
sobre a sociedade e os governos contemporaneos. E nessa busca incessante, a 
midia, estruturada sob a forma capitalista, nao consegue exercer, como dizem 
Eros Grau e Belluzzo, "cam integridade sua fun9iio original de vigiar e criticar os 
grupos que controlam o Estado."22 

Na atualidade, o conflito entre a imprensa e o poder toma dimensao 
inedita, conforme ensina Romanet, porque o poder nao e mais identificado s6 
como poder politico e porque a imprensa, os meios de comunicac;ao de massa 
nao se encontram mais, automaticamente, em relac;ao de dependencia corn o 
poder politico; o inverso e o que quase sempre ocorre.23 Neste ambiente, o 
poder se encontra em crise e disperso, estamos passando, segundo o citado 
autor, de urn poder vertical, hierarquico e autoritario, para urn poder horizontal, 
reticular e consensual, consenso este obtido, precisamente, pelas manipulac;oes 
da midia, a qual, por sua vez, perde sua missao civica de julgar e aferir os tres 

334 

18 Cf. A Tirania da comunica~iio. 2." edi<;ao. Petr6polis, Editora Vozes, 2001, p. 45. 
19 Op. cit., p. 48. 
20 Op. cit., p. 299 
21 A esse respeito, cf. RAMONET, Ignacio. Op. cit., p . 41 
22 Op. cit., p. 111. 
23 Op. cit., p. 39. 
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poderes politicos tradicionais concebidos por Montesquieu (Legislativo, Exe
cutivo e Judiciario ). 

Assim, embora se reconhe<;a que a comunica<;ao de massa e indispensavel 
a urn governo que se pretenda democratico, pois ninguem nega que a 
informa<;ao continua sendo essencial a uma sociedade livre e pluralista, tendo 
em vista nao haver real democracia nem homens livres sem uma boa rede de 
comunica<;ao e de informa<;6es descomprometidas, o que se percebe e a exis
tencia de uma confusao entre a midia dominante e o poder politico, a ponto 
de criar nos cidadaos uma suspeita: se a fun<;ao critica da imprensa e, nos 
tempos atuais, de fato cumprida. 

A midia tern interferido profundamente na a<;ao dos poderes politicos, 
principalmente no Executivo e no Legislativo. 0 primeiro, altamente compro
metido em suas prerrogativas pela ascensao do poder econ6mico e financeiro, 
no qual se inserem os detentores das grandes empresas de comunica<;ao. 0 
segundo e talvez o mais midiatico dos poderes, a influencia da midia em suas 
atua<;6es e decis6es e uma realidade incontestavel. 

Porem, a midia nao se contenta unicamente corn sua poderosa influencia 
nos dois citados poderes politicos, ela igualmente tenta interferir nas decis6es 
do Poder Judiciario, o que representa urn grave risco para a democracia, para 
a garantia do resguardo dos direitos fundamentais da pessoa humana e para 
a propria liberdade. 

Pe<;o licen<;a, pois, para me estender urn pouco mais nesse aspecto, em 
especial no que toca ao processo penal/4 no qual tern sido comum os meios de 
comunica<;ao condenarem antecipadamente seres humanos, num verdadeiro 
linchamento, em total afronta aos principios constitucionais da presun<;ao de 
inocencia, do devido processo legal, do contradit6rio e da ampla defesa, quando 
nao lhes invadem, sem qualquer escrupulo, a privacidade, ofendendo-lhes os 
sagrados direitos a intimidade, a imagem e a honra, assegurados constitucio
nalmente.25 E o que e pior, contando, na maioria das vezes, corn a colabora<;ao 

24 A respeito do tema vede o nosso "Midia, processo penal e dignidade humana". Boletim 
IBCCrim, ana 11, edi<;ao especial, out./2003, p . 2-3. Consultar, igualmente, "Liberdade de comunicac;ao 
e dignidade humana", in RoCHA, Fernando Luiz Ximenes & MoRAES, Filomeno. Direito constitucional 
contemporanea - Estudo em homenagem ao professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 
159-172. 

25 A esse prop6sito, eloqi.ientes sao palavras proferidas par Antonio Magalhaes Games Filho, 
em seu discurso de posse coma professor titular da Faculdade de Direito da USP, quando, em certo 
trecho, afirma: "A cena judiciaria e deslocada do ambiente sereno da sala de audiencias - em que a verdade 
processual e estabelecida racionalmente par meio das provas e ap6s o debate contradit6rio entre as partes - para 
espafOS dos meios de comunicafiiO onde se apresenta ao leitor ou telespectador uma verdade imediata e 
emocional. 0 juiz independente e imparcial, que precisa explicar na mo tiva~iio das senten~as as suas razoes de 
decidir, e substituido pelo jornalista, s6 comprometido cam a repercussiio do caso" . (Apud ToRON, Alberta 
Zacharias. lnviolabilidade penal dos vereadores. Sao Paulo: Saraiva, 2004, p. 67). 
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do Ministerio Publico e de delegados e, nao raro, de magistrados, os quais tern 
0 clever profissional de nao expor a imprensa suspeitos e acusados. 

Alias, essa pratica odiosa tern ido mais alem, pois e corriqueiro presen
ciarmos, ainda na fase da investiga<;ao criminal, quando sequer existe urn 
processo penal instaurado, meros suspeitos serem submetidos a toda sorte de 
humilha<;ao pelos 6rgaos de imprensa, em especial nos programas sensacio
nalistas da televisao, violando escancaradamente, como registra Adauto 
Suannes, "o constitucionalmente prometido respeito a dignidade da pessoa 
humana".26 Ao mesmo tempo esquecem que, como pontua o citado autor, "a 
finalidade do inquerito policial niio e nem pode ser a de causar vexames a pessoas, 
donde deve a autoridade policial agir cam 0 maxima de discri~iio, pais tudo 0 que 
ela tern em miios e uma hip6tese de trabalho, uma classifica~iio provis6ria (seja 
quanta ao enquadramento dos fatos, seja quanta ao possivel autor deles) que somente 
ap6s o crivo do Ministerio Publico e a concordancia do Poder Judiciario justificara 
os inconvenientes de um processo judicial".27 Nao foram poucos os inocentes que 
"nessa era do escandalo", de que fala o publicitario Mario Rosa/8 se viram 
destruidos, vitimas desses atentados, que provocam efeitos tao devastadores 
quanta irreversiveis sobre os bens juridicos pessoais atingidos.29 

De fato, temo-nos defrontado, no cotidiano, corn urn paradoxo curioso 
para o qual nos chama aten<;ao Marcio Thomaz Bastos: de urn lado, os 6rgaos 
de comunica<;ao de massa cobram, de maneira implacavel, etica da sociedade 
e de seus atores; de outra banda, no anseio do furo e da divulga<;ao de materia 
sensacionalista, agem corn pouca ou nenhuma etica,30 difamando pessoas, sem 
medir as conseqtiencias de seus atos, olvidando que tais abusos nao servem 
aos fins da informa<;ao, a qual, segundo ensina Gilberto Haddad Jabur, "deve 
acrescentar, educar, desvendar, elucidar e esclarecer, e niio ferir, ofender, vulgarizar, 
saciar a indiscri~iio alheia ou o desejo sovina de tantos" _31 

Chega-se ao ponto em que, consoante enfatiza Luigi Ferrajoli, "a san~iio 

mais temida na maior parte dos processos penais niio e a pena - quase sempre leve 

26 Cf. Os fundamentos eticos do devido processo penal. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, 
p. 159. 

27 Idem, p. 158. 
28 A respeito desses casos expostos na midia de forma sensacionalista, vede RosA, Mario. Era 

do esciindalo. 3.' edi<;ao. Sao Paulo: Gera<;ao Editorial, 2004. 
29 Entre esses inumeros casos, tornou-se emblematico o da Escola Basica de Sao Paulo, em que 

professores foram acusadas de abuso sexual contra crian<;as. A midia, sem esperar pelos resultados 
das investiga<;6es, condenou antecipadamente tais pessoas, que, ao final, concluiu-se tratar-se de 
cidadaos inocentes, os quais ainda hoje amargam a pena da execra<;ao publica e exclusao social que 
lhes foi imposta pelos meios de comunica<;ao e pelos policiais encarregados da apura<;ao dos fatos. 

3° Cf. "Juri e midia". In TucCI, Rogerio Lauria. Tribunal do juri- Estudo sabre a mais democnitica 
ins titui~iio juridica brasileira. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 114. 

31 Op. cit., p. 189. 
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ou nii.o aplicada -, mas a difama(ii.o publica do imputado, que tem nii.o s6 a sua honra 
irreparavelmente ofendida mas, tambem, as condi9oes e perspectivas de vida e de 
trabalho; e se hoje pode-se Jalar de um valor simb6lico e exemplar do direito penal, 
ele deve ser associado nii.o tanto a pena mas, verdadeiramente, ao processo e mais 
exatamente a acusa9ii.o e a amplifica(ii.O operada sem possibilidade de defesa pela 
imprensa e televisii.o. Desta forma retomou-se nos nossos dias a antiga fun(ii.O 
infamante da interven9ii.o penal que caracterizou o direito penal pre-moderno, onde 
a pena era publica e o processo corria em segredo. Apenas que a berlinda e colar de 
ferro hoje foram substituidos pela exibi9ii.o publica do acusado nas primeiras paginas 
dos jornais ou na televisii.o, e isto nii.o ap6s sua condena(ii.O mas ap6s a sua incri
mina(ii.O I ainda quando 0 imputado e presumido inocente". 32 

Nao se pode negar, por outro lado, que os jufzes, na qualidade de inte
grantes do ambiente social em que vivem, padecendo de vfcios e virtudes 
como seres humanos que sao, sofrem influencia dos meios de comunica<;:ao de 
massa, sendo quase impossfvel pretender-se que aquela serenidade absoluta 
que se espera dos magistrados no exercfcio de sua sagrada fun<;:ao de julgar 
nao seja abalada diante da a<;:ao poderosa da mfdia. 

A esse prop6sito, interessante e a coloca<;:ao feita pelo Desembargador 
Ranulfo de Melo Freire, em seu discurso de despedida do hoje extinto Tribunal 
de Al<;:ada Criminal de Sao Paulo, oportunamente lembrada por Sergio Salomao 
Shecaira, em artigo publicado sob o tftulo "Mfdia e crime", verbis: "Pais em que 
e incipiente a Jorma(ii.O de uma sociedade de estrutura democratica (37 e 64, antes 
de exce(ii.O, Jiguram apenas coma momentos expressivos de um regime de arbitrio) 
nii.o e Jacil o ministerio de julgar. Com o ouvido e a vista empanados de som e 
imagens (radio e canal de televisii.o) pregando o exterminio indiscriminado do 
marginal, nii.o sei com que armas o meu Tribunal de Al9ada Criminal (nii.o s6 agora 
mas desde a gera9ii.o de juizes que integram o Tribunal de Justi(a) p6de e pode travar 
a luta pela consecu(ii.o do devido processo legal. E ja se observou que a medida que 
cresciam a violencia e o arbitrio, o T ACRIM - sem se dar conta, talvez - ampliava, 
nos julgamentos, os mecanismos de defesa". 33 

Em verdade, nao e incomum assistirmos a edi<;:ao de decretos de prisao 
preventiva ou temporarias, ou a decis6es denegat6rias de liberdade provis6ria 
fundadas tao-somente na repercussao dada ao fato criminal pelos 6rgaos de 
comunica<;:ao social, sem que seja demonstrada, corn base nos elementos cons
tantes dos autos, a real necessidade da ado<;:ao da medida extrema da segre
ga<;:ao cautelar.34 

32 Cf. Direito e raziio: Teoria do garantismo penal. Trad. ZOMER, Ana Paula et al. Sao Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 588. 

33 Cf. "Midia e crime". In SHECAIRA, Sergio Salomao. Estudos criminais em homenagem a Evandro 
Lins e Silva - Criminalista do seculo. Sao Paulo: Editora Metodo, 2001, p. 362. 

34 Sobre o assunto, confira o nosso "A Constitui~ao ea prisao penal cautelar", In Revista dos 
Tribunais, a. 87, v. 749, mar~o de 1998, p. 502-519. 
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Todavia, essa nao deve ser a postura do magistrado, sob pena de abdicar 
de sua independencia e imparcialidade, ensejando o descn?dito no Poder Judi
ciario como institui<;ao promovente e restauradora da paz social. Logo, e preciso 
ter a coragem de nao se contaminar, na sua atividade jurisdicionat pelo cha
mado "clamor publico", orquestrado por campanha ruidosa encetada pela 
midia sobre determinado caso criminal.35 

Deveras, a garantia dos direitos fundamentais, para que nao passem de 
meras abstra<;6es, ha de ser confiada a juizes e tribunais independentes, pois, 
como preconiza Cappelletti, "as proclama96es (nacionais ou supranacionais) dos 
direitos fundamentais cessam de ser meras declara9oes filos6ficas no momento em 
que sua atua9iio e confiada, em concreto, aos tribunais ... ". 36 Entretanto, dita 
assertiva nao pode ser tomada por verdadeira se o Judiciario nao corresponder 
a confian<;a nele depositada, por indigencia de preparo ou de comprometimento 
corn a relevante missao que lhe e reservada, a qual exige do magistrado muita 
humildade, serenidade e, acima de tudo, bastante coragem, pois, consoante 
acentua Augusto Duque: "Nenhum homem, se pensasse no que e necessaria para 
julgar outro homem, aceitaria ser juiz".37 Ou, em outras palavras, como dizia 
Eduardo Couture, "no dia em que o juiz tiver medo, nenhum cidadiio podera dormir 
tranqiiilo ." 

Impende, por conseguinte, manter viva a celebre frase "M tribunais em 
Berlim", o que significa, no dizer de Luigi Ferrajoli, que "tem de haver um juiz 
independente que possa vir para reparar as injusti9as sofridas, para tutelar o individuo 
mesmo quando a maioria e ate a totalidade dos outros se coligam contra ele, para 
absolver, no caso de falta de provas, mesmo quando a opiniiio publica exige a 
condena9iio, ou para condenar, havendo prova, quando a mesma opiniiio publica e 
favoravel a absolvi9iio". 38 

35 A esse respeito, assevera Ana Lucia Menezes Vieira o seguinte: "uma campanha feita pela 
imprensa sabre um caso criminalniio deve, par si s6, influir negativamente no animo do juiz togado, atingindo 
sua imparcialidade. Cabe a ele, coma tecnico, cam formariio profissional voltada para a decisiio de conflitos, 
a coragem de subtrair-se ao estrepito midiatico e niio se deixar levar, no seu mister, pelos impetos alimentados 
no clamor popular, pelas paixoes contidas no eco da voz corrente da opiniiio publica, a qual se sustenta par 
impressoes pe1junct6rias que lhe transmitiu a imprensa". (Op. cit., p. 180). 

36 Mauro Cappelletti, Juizes legis/adores? Trad. OuvEIRA, Carlos Alberta Alvaro de. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p . 66. 

37 Apud BIITENCOURT, Edgar de Moura. 0 Juiz. 3." edi~ao. Campinas: Millennium, 2002, p. 88. 
38 Apud FRANCO, Alberta Silva. "0 Juiz eo modelo garantista". In Boletim JBCCrim n.0 56, jul./ 

/1997, p. 2. Sobre esse ponto, recomendamos, ainda, a leitura de pertinente artigo de Rogerio Lauria 
Tucci, no qual prestigia a corajosa atua~ao de urn jovem magistrado que, indiferente a pressao da 
midia, negou pedido de prisao preventiva a acusado da pnitica de crime de natureza tributaria, 
mostrando, no dizer do autor "invejtivel independencia, louvtivel seguranra e firme consciencia jurfdica, ao 
expressar, corn a conseqiiente naturalidade, os argumentos detenninantes da conclusiio negativa". Cf. "Liberdade, 
opiniao pt'tblica e independencia do juiz" . Boletim IBCCrim n.0 59, out./1997, p. 15. 
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Realmente, na condi<;ao de 6rgao indispensavel a efetiva<;ao dos direitos 
fundamentais, o magistrado deve estar, diuturnamente, cioso do clever funcional 
de preserva<;ao da dignidade das partes e demais sujeitos processuais presentes 
na demanda, independentemente da pressao exercida pela "mass media". 

Semelhante incumbencia, sabemos, nao e de facil concretiza<;ao, mas 
quando bem desempenhada, alem de realizar no plano pratico os valores cons
titucionais, enaltece o Poder Judiciario, conferindo-lhe prestfgio popular como 
entidade geradora de justi<;a e restauradora da ordem e pacifica<;ao social. 

E nesse afa de bem exercer a fun<;ao jurisdicionat coibindo ou anulando 
os efeitos da indevida intromissao da midia nos trabalhos judiciais, deve o juiz 
utilizar-se de todos os instrumentos processuais colocados a sua disposi<;ao, 
atuando corn firmeza e independencia, de modo a inibir a forte influencia 
exercida pelos veiculos de comunica<;ao de massa, que, na maioria das vezes, 
exige, indevidamente, a tomada de decis6es sumarias e atentat6rias as garantias 
processuais,39 conquistas das quais nao podemos abrir mao, sob pena de estar
mos, como enfatizam Eros Roberto Grau e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, a 
tecer a corda que nos enforcara, e, agindo assim, acentuam: "a mfdia 'analfa
betiza' o povo, incapaz de construir os espar;os publicos indispensaveis ao exerdcio 
da praxis democratica."40 

Nesse panorama de ideias, facil e perceber que nao estamos a nos colocar 
contra o direito de bem informar e a liberdade de comunica<;ao. Muito pelo 
contrario, por forma<;ao, sempre fomos urn intransigente defensor desses pos
tulados democraticos; somos daqueles que, como Thomas Jefferson, entendemos 
ser preferivel "jornais sem um governo a um governo sem jornais". 41 

A divulga<;ao operada pelos meios de comunica<;ao, corn certeza, exerce 
papel de fundamental importancia numa sociedade livre e pluralista, pelo que 
a liberdade de expressao e comunica<;ao constitui principio impostergavel num 
Estado que se pretenda democratico e de direito, p01·quanto e exatamente na 

39 Sobre o tema, Ant6nio Magalhaes Gomes Filho leciona: "[ .. . ]a obrigatoriedade de apresentariio 
das razoes da decisiio representa, e certo, um forte estfmulo a efetiva imparcialidade e ao exercicio independente 
da funriio judiciaria, impedindo escolhas subjetivas ou que constituam resultado de eventuais pressoes extemas. 
E. a exigi!ncia de explicitariio do iter decis6rio que induz a que nele apenas sejam considerados dados objetivos, 
ate porque e sempre dificil dissimular escolhas que foram resultado de motivos espurios ou de meros fatores 
subjetivos". (In A motivariio das decisoes penais. Sao Paulo: RT, 2001, p.99). 

No mesmo sentido, Ana Lucia Menezes Vieira ressalta: "A fundamenta~ao dos atos judiciais 
constitui, sem duvida, uma seguranc;:a para o acusado que esta expos to, e, por vezes, prejulgado pelo 
rumor popular; para a acusac;:ao ea defesa que terao igual tratamento na produc;:ao e avaliac;:ao das 
provas; e porque nao dizer, para a opiniao publica - tambem destinataria das razoes que levaram 
o juiz a decidir -, a qual podera exercer o controle do poder estatal por meio dos julgamentos." 
(Op. cit., p. 185). 

40 Op. cit., p . 108. 
41 Cf. "Escritos politicos" . Trad. CARVALHO, Le6nidas Gontijo de. In Os Pensadores. Sao Paulo: 

Abril Cultural, 1973, p. 41. 
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imprensa que sao elaboradas e difundidas opini6es, de modo que ela, como 
assinala Konrad Hesse, "e urn fat or essencial na jorma9iio da opiniiio publica. Em 
conexiio corn isso, a imprensa e urn dos meios_ mais importantes de critica e controle 
publico permanente."42 0 que nao podemos aceitar e essa pnitica desrespeitosa 
a dignidade humana, vista que ninguem perde a qualidade de ser digno por 
haver cometido urn delito, por mais horrendo que este possa ser, tampouco 
pela infelicidade de encontrar-se segregado. 

Nao se pode, igualmente, contemporizar corn a influencia nefasta que a 
midia possa ter na investiga<;ao criminal ou na propria instru<;ao processual 
e no julgamento efetuados pelos orgaos do Poder Judiciario, mediante pressao 
que venha a comprometer a independencia funcional dos agentes pti.blicos 
encarregados do exercicio dessas atividades, prejudicando o objetivo maior da 
persecw;ao penal, consistente na apura<;ao da verdade real, pois, desse modo, 
estar-se-ia sacrificando nao so a justi<;:a como tambem a liberdade. 

A guisa de conclusao, reiteramos a importancia de os poderes pti.blicos 
investir na informa<;:ao e na forma<;:ao dos cidadaos, de maneira que estes 
possam firmar sua propria opiniao em rela<;:ao a determinado fato, sem a 
necessidade de se tornarem refens da midia, e assim, tenham condi<;:6es de 
contribuir corn o processo democratico, nos termos da Constitui<;:ao. 

A midia, por sua vez, nao pode colocar-se acima da lei, alem do que, deve 
fazer sua propria critica e aceitar a critica alheia, nao olvidando ser imperiosa 
a ado<;:ao de urn posicionamento etico tal como ela exige da sociedade e de 
seus agentes. 

E preciso, ainda, estabelecer controles democraticos sabre a poderosa a<;:ao 
da midia, nao esquecendo que os meios de comunica<;:ao audiovisuais sao 
concess6es do poder publico, por isso mesmo, hao de ser regulados, sem que 
isso implique qualquer especie de censura, o que e inaceitavel no regime 
democratico. Por outro lado, impende nao perder de vista que a liberdade de 
imprensa nao pertence aos orgaos de comunica<;:ao, nem aos jornalistas, porem 
ao povo. 

Por igual, a imprensa nao deve afastar-se de seu compromisso corn a 
informa<;:ao verdadeira, para prestigiar tao-so aquela interessante ao mercado, 
que dita a conduta dos meios de comunica<;:ao, estruturados sob a forma 
capitalista, sacrificando sua missao democt·atica e republicana de bem informar 
ao povo, fonte legitima de todo e qualquer expressao de poder. 

Igualmente, nao podem ficar os membros dos tres Poderes do Estado 
submissos a a<;:ao vigorosa da midia, mormente os que comp6em o Judiciario, 
pois, se assim procederem, as proclama<;:6es (nacionais e supranacionais) dos 
direitos fundamentais nao passarao de meras declara<;:6es retoricas ou de 
simples cartas de boas inten<;:6es, despidas de qualquer efetividade. 

42 Op. cit., p.305. 
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E fundamental, ademais, que a Polfcia, o Ministerio Publico e a Magis
tratura se conscientizem de que nao podem transigir corn a exposi<;ao publica 
de simples suspeitos e acusados, os quais se encontram devidamente protegidos 
pela garantia constitucional da presun<;ao de inocencia. 

Por tudo isso, urge repensar o papel da comunica<;ao social, porquanto, 
a permanecer a situa<;ao atual, continuaremos todos, como diz Jose Paulo 
Cavalcanti Filho, "a ser vitimas impotentes e indefesas, reus infelizes perante o 
Grande Tribunal onisciente e onipotente da midia."43 E mister, portanto, que os 
profissionais da area e as empresas de divulga<;ao de massa tenham o cuidado 
para nao transformar o remedio em veneno, destruindo a propria liberdade de 
imprensa, e nao esque<;am tambem de que, consoante li<;ao de Roger Pinto, "a 
liberdade criou a imprensa. E a imprensa niio deve se transformar na madrasta da 
liberdade". 44 

43 Op. cit., p. 96. 
44 Apud BAsTOs, Marcio Thomaz. Op. cit., p. 116. 
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