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RESUMO 

REIS, Diego Pessoa Costa. O princípio da presunção de inocência e sua 

inobservância por parte da imprensa. 2004. 107 f. Dissertação de Mestrado – 

Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Segundo o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal de 1988, ninguém será considerado culpado até o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória. Mas a própria Carta Magna também 

prevê o princípio da liberdade de imprensa (art. 5º, XIV e art. 220), garantindo a 

divulgação de fatos que envolvem o cometimento de crimes. Ambos os princípios 

devem coexistir em harmonia, exercendo a imprensa relevante papel social, mas 

que deve ser pautado em respeito à dignidade da pessoa humana do acusado, 

que deverá ter garantido sempre seu status de inocente, até que transite em 

julgado eventual sentença condenatória. Partindo de uma análise histórica do 

princípio da presunção de inocência, a exemplo da forma como foi abraçado e 

expurgado, respectivamente, pelas chamadas escolas penais clássica e 

positivista, e fazendo ainda uma adaptação de sua repercussão social diante da 

teoria sistêmica de Niklas Luhmann, será demonstrado o ponto de equilíbrio com a 

liberdade de imprensa, ponto de equilíbrio que, aliás, só pode ser alcançado 

diante de cada caso concreto, casuisticamente. 

Palavras-chave: Presunção – Inocência – Imprensa. 
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ABSTRACT 

REIS, Diego Pessoa Costa. The presumption of innocence principle and its non-

observation by the press. 2004. 107 f. Master’s Dissertation – Centro de Ciências 

Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

According to the presumption of innocence principle, as laid down in the 5th article, 

LVII, of the Federal Constitution of 1988, nobody will be considered guilty until the 

full course of penal proceedings have been completed. But the Constitution itself 

also contains the principle of the freedom of the press (article 5th, XIV and article 

220), guaranteeing the right to publish facts about crimes committed. Both 

principles must be in harmony, with the press representing an important social 

function, but it must be carried out while respecting the human dignity of the 

accused, who must always be treated as innocent, until he is found guilty. Starting 

from a historical analysis of the principle of the presumption of innocence, 

according to the manner in which the case was heard and sentence passed, by the 

so-called classical and positivist penal schools, and moreover by adapting its social 

repercussion in line with the systemic theory of Niklas Luhmann, the point of 

equilibrium with the freedom of the press will be demonstrated. However, this can 

only be done casuistically in each concrete case. 

 
Key-words: presumption – innocence – Press 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como escopo a realização de um estudo acerca do 

princípio da presunção de inocência, previsto constitucionalmente e de grande 

importância em um Estado Democrático de Direito. Pretendemos encará-lo em 

sua repercussão social, do ponto de vista da imprensa, buscando o ponto de 

equilíbrio entre a presunção de inocência do indivíduo e o direito à informação, 

que devem coexistir em harmonia. Assim, encontraremos os parâmetros gerais 

para, em cada caso concreto, identificarmos a tênue linha divisória que os mantêm 

harmonicamente emparelhados, sem qualquer tipo de agressão recíproca. 

 O ilícito penal é aquele que mais reluz numa sociedade. Sua gravidade 

impõe a aplicação da pena e, após o seu cumprimento, em se tratando de 

privação da liberdade, ao indivíduo é dada a oportunidade de reintegrar-se à 

comunidade e mostrar-se capaz de viver em comunhão com todos – ao menos em 

tese, uma vez que, na prática, o fracasso do papel ressocializador da pena vem se 

evidenciando a cada dia. 

Por outro lado, o cometimento do crime também traz graves conseqüências 

que repercutem nas relações pessoais do autor do fato com as pessoas de seu 

convívio, e por mais que o tempo passe a mácula deixada insiste em não 

desaparecer. Aliás, essa repercussão negativa na imagem do indivíduo perante 

todos é algo que se observa antes mesmo do julgamento da ação penal, malgrado 

a culpa só seja auferível mediante uma sentença condenatória transitada em 

julgado, nos termos na Constituição Federal de 1988. O sociedade precisa lutar 
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contra a tendência natural do homem de condenar antes de julgar, ou de 

prejulgar.1

A busca do ideal de justiça num Estado Democrático de Direito impõe 

sacrifícios que, em situações várias, podem parecer desnecessários e paradoxais. 

E diante de tais situações, ao Advogado, ao Promotor de Justiça, ao Juiz e à 

Autoridade Policial impõe-se a adoção de determinadas posturas, amiúde 

incompreendidas pelo leigo, pelo cidadão carente de conhecimento técnico, 

despreparado para enfrentar com equilíbrio a árdua tarefa de alcançar a justiça 

utilizando métodos compatíveis com a democracia, porquanto, no estágio atual de 

desenvolvimento das idéias libertárias, não mais se pode aceitar a maquiavélica e 

cega justificação dos meios pelos fins. Assim, se uma prisão em flagrante é 

efetivada sem as observâncias legais, o juiz deve relaxá-la2, salvo se for o caso de 

decretação de prisão preventiva. E tal relaxamento de prisão, certamente, causará 

perplexidade à vítima do crime. 

 Nesse contexto percebe-se a importância da valorização e da observância 

dos princípios jurídicos decorrentes do respeito ao homem, entre os quais se 

insere o da presunção de inocência. Segundo a Constituição Federal de 1988, 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

                                                 
1 Voltaremos a tratar da questão, adiante, ao analisarmos sucintamente a chamada teoria do 
labelling approach. 
2 Segundo o art. 5º, LXV, da Constituição Federal de 1988, a prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária. Por outro lado, nos termos do art. 654, § 2º, do Decreto-lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), os juízes e os tribunais têm 
competência para expedir ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que 
alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 
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condenatória (art. 5º, LVII)3, significando dizer que qualquer atitude que 

desconsidere tal mandamento importa grave ofensa à Carta Magna, podendo 

ensejar responsabilidade administrativa, penal e civil.4

O Juiz, o Promotor, o Delegado, o Policial, enfim, aqueles que direta ou 

indiretamente interferem da persecução penal, devem volver seus olhos ao 

indiciado ou acusado com espírito de desconfiança, sim, mas jamais com a 

presunção, relativa ou absoluta, de estarem diante de alguém culpado antes 

mesmo da apuração desta culpa mediante o devido processo legal, assegurando-

se ampla defesa, contraditório e as demais garantias processuais imanentes à 

busca consciente da justiça através do direito5. O panorama de merecido 

descrédito pelo qual passam as instituições públicas no Brasil, ressalte-se ainda, 

mais do que nunca impõe a observância da presunção de inocência do cidadão. 

 Interessante observar, ainda, como fez Alberto Binder, que o status de 

inocente, a rigor, só surge quando há uma possibilidade concreta de incriminação. 

Ora, às pessoas que andam calmamente nas ruas, ocupadas com seus afazeres 

diários e corriqueiros, sem envolvimento com ações penais, inquéritos policiais ou 

quaisquer investigações, não se pode atribuir a qualidade de inocentes, porque a 

                                                 
3 O art. 5º, inciso LVIII, apresenta uma norma constitucional de eficácia contida e aplicabilidade 
imediata, tomando por base o critério de classificação de José Afonso da Silva. Aplicabilidade das 
normas constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 253-254, 1968. 
4 Hugo Nigro Mazzilli. A defesa dos interesses difusos em juízo. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 333. Claus Roxin. El proceso penal y los medios de comunicación en el derecho alemán. 
Libro homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Tomo 1. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, p. 290, 1998. 
5 Michel Foucault vislumbrou algumas regras aplicáveis ao poder de punir do Estado, entre as 
quais a regra da verdade comum, que implica a efetiva punição ao verdadeiro culpado. Segundo o 
autor, como uma verdade matemática, a verdade do crime só poderá ser admitida uma vez 
inteiramente comprovada. Segue-se que, até a demonstração final de seu crime, o acusado deve 
ser reputado inocente; e que, para fazer a demonstração, o juiz deve usar não formas rituais, mas 
instrumentos comuns. Michel Foucault. Vigiar e punir. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 
p. 82, 2002. 
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inocência, para existir com plenitude, necessita de uma acusação, em relação à 

qual a pessoa diz-se inocente. Seja tal acusação oficial ou extra-oficial, seja 

sigilosa ou noticiada pela mídia. Enfim, há a necessidade da possibilidade da 

declaração de culpa para que surja, com razão, o estado de inocência do 

indivíduo.6

 Eis a nossa grande preocupação, a razão pela qual nos dispusemos a 

investigar a evolução e o cabal significado do princípio da presunção de inocência: 

de que forma se poderá exercer o direito à informação sem que reste deixado em 

segundo plano o status de inocente do indivíduo que, em tese, cometeu uma 

conduta penalmente ilícita? 

 Diuturnamente temos acompanhado os noticiários, os jornais, a crônica 

policial, e observamos amiúde um flagrante desrespeito ao ser humano enquanto 

objeto da notícia. Parece-nos que a busca por elevados índices de audiência tem 

motivado profissionais da imprensa a tratar o indiciado, o réu, como um objeto 

desprovido de direitos e de respeito, exposto a uma avalanche de acusações 

aparentemente indestrutíveis e de observações pejorativas, humilhantes, 

implacáveis. E dias depois, se se contata que aquela pessoa nada tinha a ver com 

o fato investigado, será tarde demais: a sociedade já lhe terá feito um 

prejulgamento e uma condenação sui generis, tendo sua honra, sua imagem e sua 

dignidade sido irremediavelmente maculadas. 

                                                 
6 No se puede decir, por ejemplo, que la situación de cualquier persona en la sociedad sea una 
situación de “inocencia”. Los seres humanos que caminan por las calles no son inocentes. Es que 
la “inocencia” es un concepto referencial, que sólo toma sentido cuando existe alguna posibilidad 
de que esa persona pueda ser culpable. La situación normal de los ciudadanos es de “libertad”; la 
libertad es su ámbito básico, sin referencia alguna al Derecho o al proceso penal. Alberto M. 
Binder. Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 124, 2002. 

 12



 Com essa realidade não se compadece o espírito da nossa Constituição. 

Se são consagrados os princípios da presunção de inocência e da liberdade de 

imprensa, significa que ambos podem e devem coexistir em harmonia, e a busca 

do modo como se chegar a essa harmonia é o nosso intuito mediante o presente 

trabalho. 

 Para tanto, procederemos a uma análise do que significam os princípios da 

presunção de inocência e da liberdade de imprensa. Procederemos a um estudo 

do desenvolvimento do direito processual penal dentro desta temática e, diante de 

casos práticos, tentaremos casuisticamente demonstrar a viabilidade de se fazer 

um jornalismo sério e comprometido com os valores e os princípios 

constitucionais. O trabalho será desenvolvido da seguinte forma: 

 No capítulo I apresentaremos os aspectos gerais do princípio da presunção 

de inocência, localizando-o no nosso sistema de normas e relacionando-o com 

institutos afins. Não deixaremos de mencionar, naturalmente, a sua relação com a 

liberdade de imprensa, antevendo, em suma, o objeto central da pesquisa. 

No capítulo II faremos um estudo acerca do surgimento e do 

desenvolvimento do princípio da presunção de inocência, destacando a forma 

como atravessou a Idade Média e, após sua valorização a partir da chamada 

escola clássica, declinou sob a influência da escola positivista. Também se nos 

afigurou importante proceder a uma análise comparativa no tocante à adoção do 

referido princípio por parte de diversas legislações hodiernas, num estudo de 

direito comparado. 
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Escolhemos para o capítulo III uma abordagem teórica do princípio da 

presunção de inocência adotando como paradigma a chamada teoria dos 

sistemas, desenvolvida por Niklas Luhmann. Demonstraremos, assim, que a 

inobservância do princípio da presunção de inocência evidencia a deficiente 

clausura operativa de um sistema social alopoiéico. 

 Por fim, no capítulo IV partiremos para a cabal análise das implicações 

existentes entre o princípio da presunção de inocência e a liberdade de imprensa, 

demonstrando a tênue linha divisória que lhes permite, em cada caso concreto, 

coexistir. Faremos também um breve estudo acerca do paradigmático caso da 

Escola Base, que trouxe manifestas ofensas ao princípio da presunção de 

inocência em nome de uma liberdade de imprensa desenfreada, movida por um 

jornalismo irresponsável e sensacionalista. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

1.1. A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA SÓ SE INFIRMA COM A FORMALIDADE 

DA SENTENÇA CONDENATÓRIA 

 

 A simples percepção pragmática da existência do princípio da presunção de 

inocência, acreditamos, não basta àquele que se dispõe a estudar o direito 

processual penal e compreender o sentido e a importância dos institutos afins. É 

preciso, ainda, sentir de perto o seu espírito, sua razão dentro de um sistema de 

normas inspirado pelo ideal de justiça, o que por certo contribuirá para que a 

sociedade aperceba-se de sua gravidade e jamais procure desprestigiá-lo. 

 Observe-se que a presunção de inocência só sucumbe à formalidade 

traduzida no trânsito em julgado da sentença condenatória. A imediata descoberta 

da verdade material, entendida esta como a resultante da percepção sensorial da 

ocorrência de determinado fato, tido por verdadeiro em função de sua exata 

correspondência entre a impressão apreendida pelo cérebro do espectador e 

aquilo que realmente ocorreu no mundo fático, não é bastante. Por mais que as 

provas apontem que o réu é culpado, havendo documentos incontestes, flagrantes 

testemunhados por várias pessoas ou até mesmo filmados, o status de culpado só 

se adquire uma vez esgotadas todas as possibilidades de se recorrer a instâncias 
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superiores após a condenação. Até mesmo a própria confissão do acusado não é 

idônea a infirmar a sua presunção de inocência! 

 Não entenda o leitor que estamos a desprezar a importância da verdade 

material no direito processual penal, o que configuraria enorme disparate. A 

descoberta da plena realidade dos fatos apresentados é um norte invariavelmente 

buscado na relação processual, traduzido num princípio basilar. Aliás, a busca da 

verdade material constitui-se em cabal poder-dever dos órgãos incumbidos de 

fomentar a justiça, para o bem e a segurança da sociedade7. Mas o que 

pretendemos demonstrar é que, quanto à condição de culpado do réu, não basta a 

descoberta da verdade material, que pode ocorrer antes mesmo do recebimento 

da denúncia ou queixa, com uma prisão em flagrante8, por exemplo. Faz-se 

necessário ainda o cumprimento de uma formalidade consubstanciada no trânsito 

em julgado da sentença condenatória. 

 Qualquer condenação, naturalmente, pressupõe a materialidade do fato 

delituoso, o que implica a descoberta da verdade material. Trata-se, como vimos, 

de uma formalidade exigida pela Carta Magna, ao rezar que ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 5º, 

LVII). Trata-se de uma presunção relativa, ou juris tantum, significando dizer que 

                                                 
7 René Ariel Dotti. Princípios de Processo Penal. Revista de informação legislativa, nº 117. 
Brasília: Senado Federal, p. 99, 1993. 
8 CPP: “Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 
que faça presumir ser autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir 
ser ele autor da infração.” 
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admite prova em contrário9. Mas, ressalte-se, tal prova, a contrariar o estado de 

inocência do acusado, só pode ser levada em consideração com o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. 

 Na mesma ordem de idéias, podemos dizer que a formação de maus 

antecedentes de um réu não se pode arrimar em inquéritos policiais ou processos 

penais em curso. Deve, outrossim, valer-se de uma sentença penal condenatória 

transitada em julgado, única forma idônea a infirmar a presunção de inocência 

constitucionalmente assegurada.10

 

1.2. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROVISÓRIA 

 

Utilizamo-nos no intróito deste capítulo das esclarecedoras palavras de 

Anamaria Campos Tôrres: 

Embora poucas sejam as vozes que se levantam contra a prisão pena, ou seja, limitação 
da liberdade como sanção por ato de natureza criminosa, muitos discutem a prisão 
processual entendendo que não sendo antecipação de pena, pois vedado pelo princípio da 
presunção de inocência inserido na nossa constituição, não teria qualquer respaldo legal 
para a sua decretação. Esta não é uma posição científica. A prisão processual se justifica 
quando necessária para o próprio desenvolvimento do processo. Na verdade não está 
ferido o princípio da presunção de inocência, pois ela surge por necessidade premente de 

                                                 
9 Miguel Angel Montañes Pardo. La presunción de inocencia. Pamplona: Aranzadi Editorial, p. 
43, 1999. 
10 HABEAS CORPUS – INJUSTIFICADA EXACERBAÇÃO DA PENA COM BASE NA MERA 
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU DE PROCESSOS PENAIS AINDA EM CURSO – AUSÊNCIA 
DE CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-
CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) – PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. O princípio 
constitucional da não culpabilidade, inscrito no art. 5º, LVII, da Carta Política não permite que se 
formule, contra o réu, juízo negativo de maus antecedentes, fundado na mera instauração de 
inquéritos policiais em andamento, ou na existência de processos penais em curso, ou, até 
mesmo, na ocorrência de condenações criminais ainda sujeitas a recurso, revelando-se arbitrária a 
exacerbação da pena, quando apoiada em situações processuais indefinidas, pois somente títulos 
penais condenatórios, revestidos da autoridade da coisa julgada, podem legitimar tratamento 
jurídico desfavorável ao sentenciado. Doutrina. Precedentes. STF, HC nº 79.966-SP, Ministro 
Redator do Acórdão: Celso de Mello, D.J. de 29.08.2003. 
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asseguramento do processo na sua forma legal. Tem características de cautelar, logo 
exigidos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Acresça-se a 
garantia de sua motivação com limites estabelecidos na legislação ordinária. A prisão 
tratada com todas as cautelas legais, transmuda-se em garantia de liberdade, desde que, 
só excepcionalmente e dentro de estreitos limites, ela é permitida.11

 
O princípio da presunção de inocência relaciona-se diretamente com o 

instituto da prisão provisória, ou seja, com o encarceramento ocorrente antes da 

declaração de culpa do acusado, inconfundível com a segregação enquanto pena 

privativa de liberdade. Assim, devem estar presentes determinadas condições que 

justifiquem a privação da liberdade de um indivíduo sem que se trate de imposição 

de pena. 

São espécies de prisão provisória previstas em nosso ordenamento a 

preventiva, a temporária, a decorrente de flagrante delito e a decorrente de 

sentença condenatória não transitada em julgado. A constitucionalidade de cada 

uma dessas medidas deve ser atentamente analisada. 

Segundo nosso Código de Processo Penal, toda e qualquer espécie de 

prisão provisória deve estar consubstanciada nos requisitos que autorizam a 

decretação da prisão preventiva – garantia da ordem pública, garantia da ordem 

econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei 

penal (art. 312). 

No entanto, a questão tem gerado controvérsias jurisprudenciais. Ao arrepio 

do espírito constitucional, em alguns julgamentos o Supremo Tribunal Federal tem 

condicionado a interposição de recurso ao recolhimento do réu à prisão, 

                                                 
11 Anamaria Campos Tôrres. A busca e apreensão e o devido processo. Rio de Janeiro: 
Forense, p. 20, 2004. 
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independentemente da existência dos requisitos da decretação da prisão 

cautelar.12 Mas também vem tomando corpo no Pretório Excelso posicionamento 

diverso, em consonância com o cabal significado e o alcance do princípio da 

presunção de inocência.13

A doutrina tem combatido a rigidez com que os casos referentes a crimes 

hediondos têm sido tratados. Fala-se, inclusive, na inconstitucionalidade das 

próprias normas constitucionais que excluem das pessoas processadas ou 

condenadas em virtude de tais espécies de crimes qualquer benefício legal 

incorporado ao direito processual penal e à execução penal, em atenção aos 

princípios da presunção de inocência, da igualdade e da humanidade e 

racionalidade das penas.14

 

 

                                                 
12 O Ministro Maurício Corrêa, exempli gratia, no relatório do Habeas Corpus nº 81.323-2 (Rio 
Grande do Sul), em 30 de outubro de 2001 (DJ de 01.03.2002), arrimando-se no art. 2º, § 2º, da 
Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), asseverou que a regra é o recolhimento à prisão 
para poder apelar, só havendo necessidade de fundamentação se, por exceção, for deferido o 
direito de recorrer solto. Nesse sentido há vários precedentes desta Corte (HC 69.667, Moreira 
Alves, DJ de 26/02/93; HC 70.634, Resek, DJ de 24/06/94; HC 71.105, Sydney Sanches, DJ de 
23/09/94; HC 75.636, Néri da Silveira, DJ de 28/04/00 e HC 77.095, Néri da Silveira, DJ de 
30.03.01, entre outros). 
13 Podemos citar o seguinte julgado: PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Ante o 
princípio constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser tomada como 
exceção, cumprindo interpretar os preceitos que a regem de forma estrita, reservando-a a situações 
em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos, especialmente aqueles prontos a 
colaborarem com o Estado na elucidação de crime. PRISÃO PREVENTIVA – LEI Nº 9034/95 – 
MAGNITUDE DA LESÃO – MEIO SOCIAL – CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO - A magnitude da 
lesão é elemento do tipo penal, sendo neutra para efeito de segregação preventiva. O clamor social, 
na maioria das vezes a envolver visão apaixonada, não serve ao respaldo da custódia precária e 
efêmera, o mesmo devendo ser dito quanto ao prestígio do Judiciário, a quem incumbe, 
independentemente de fatores atécnicos, da capa do processo, da repercussão do crime, guardar a 
mais absoluta eqüidistância, decidindo à luz da ordem jurídica. HABEAS CORPUS nº 82.909-PR, 1ª 
Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, D.J. de 17.10.2003. 
14 Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli. Manual de direito penal brasileiro. Parte 
geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 138-139, 2002. 
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1.3. INAFASTABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

Apesar de o caráter de princípio constitucional já espancar qualquer 

intenção no sentido de desconsiderar a presunção de inocência, inclinamo-nos a 

tecer alguns argumentos a seu favor. Vejamo-los. 

 Primeiramente, sabemos que a Justiça não é feita por deuses ou criaturas 

perfeitas, mas por homens, falhos por natureza. A busca da certeza é uma das 

razões que inspiram a existência do processo, repleto de procedimentos que 

garantem às partes a oportunidade de demonstrar seus argumentos e fazer crer o 

juiz naquilo que sustentam ser verdadeiro. Mas casos de erros judiciários 

existem15, sem com isso querermos atribuir qualquer demérito ao Poder Judiciário. 

A exigência de um mínimo de segurança, já que ninguém jamais será julgado por 

deuses ou divindades (ao menos aqui da terra, dentro do ponto de vista teológico), 

é um imperativo que se mostra necessário ao prestígio do Estado, detentor da 

jurisdição, ou seja, da magnífica tarefa de dar a cada um que é seu. Vê-se, nesta 

ordem de idéias, o inter-relacionamento existente entre os diversos princípios 

constitucionais que informam nosso direito processual. De que adiantaria 

proclamar a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença 

condenatória se não se assegurasse ao réu a oportunidade de produzir as provas 

necessárias à sustentação de seus argumentos? De que valeria presumi-lo 

inocente se não se lhe desse conhecimento dos atos processuais da parte 

                                                 
15 Aliás, a própria Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXV, reconhece tal possibilidade, 
rezando que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença. 
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contrária e o direito de resposta? Como garantir um processo escorreito que dê 

suporte a uma sentença final sem que a sociedade possa fiscalizar as ocorrências 

e o pleno desenvolvimento da relação processual? A presença dos princípios da 

ampla defesa, contraditório e publicidade, respectivamente, como solução às três 

indagações, mostra que a presunção de inocência não tem vocação para a 

solidão, aliás como todo e qualquer princípio inserido em um sistema jurídico. 

 Por outro lado, sabemos ainda que casos existem em que fortes indícios ou 

a existência de flagrante delito podem conferir à acusação uma verossimilhança 

quase inabalável, o que, aos olhos leigos, faria desnecessária qualquer atitude no 

sentido de garantir ao acusado o direito de defender-se e de considerar-se 

inocente até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Para quê defesa? 

Para quê esperar o fim do processo para a imposição da pena? Qual o advogado 

que, de posse de tamanhas evidências, estaria disposto a patrocinar a defesa? 

São perguntas que atormentam a sociedade diante de tais situações. É claro que 

casos existem onde até mesmo o profissional do direito, consciente de seu papel 

para a administração da justiça, vê-se diante de certezas materiais inabaláveis, o 

que desde então infirmaria a presumida inocência do acusado. Mas ainda assim o 

princípio deve manter-se inabalado, porquanto a existência de exceções à regra 

faria do nosso processo um terreno muito escorregadio, onde cedo ou tarde 

tombaria em pedaços a justiça, dando lugar à incerteza e ao caos social. 

 Ressalte-se que, de certa forma, até o próprio processamento do indivíduo 

acusado do cometimento de um crime representa, por si só, uma penalização. 

Para Carnelutti, 
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Estar submetido a um processo é uma desgraça; e só é uma desgraça enquanto cada um, 
ainda que seja inocente, resigna-se enquanto sofre pela inexorável necessidade de lutar 
contra o delito; por isso é uma pena. Não apenas, pois, não se pode ser castigado. Não se 
pode ser castigado, tampouco condenado, sem um juízo prévio. Aqui a situação assume 
um aspecto paradoxal: é necessário, por conseguinte, julgar para poder julgar? A verdade 
é esta: é necessário, para julgar definitivamente, passar através de uma série de juízos 
provisórios; a escala dos juízos, precisamente. A escala da paciência, no fim das contas. O 
processo penal deveria ser um jogo de paciência mais largo que o processo civil. Antes de 
se castigar um homem, é preciso condená-lo; mas antes de condená-lo, é preciso julgar se 
ele pode ser submetido ao debate; a antes de submetê-lo ao juízo acerca da possibilidade 
de submetê-lo ao debate, há todavia um juízo anterior. Esse juízo é a imputação: o 
primeiro degrau da escada.16

 
 A presença do princípio da presunção de inocência é decorrência, ainda, da 

dialética eficiência-garantia do sistema processual penal. Referimo-nos ao embate 

necessário entre um processo penal eficiente, ou seja, que cumpra a contento seu 

papel de criação de condições para que o Estado exerça o jus puniendi, e as 

garantias dos direitos individuais, imprescindíveis para a proteção dos cidadãos 

contra possíveis arbitrariedades que, em última análise, maculam o próprio 

processo penal.17

                                                 
16 Estar sometido a un proceso es una desgracia; sólo es una desgracia a la cual cada uno, 
aunque sea inocente, se resigna en cuanto la sufre por la inexorable necesidad de luchar contra el 
delito; y por eso es una pena. No sólo, pues, no se puede ser castigado, sino que ni siquiera se 
puede ser condenado sin un previo juicio.  Aquí la situación termina por asumir un aspecto 
paradójico: es necesario, por conseguiente, juzgar para poder juzgar? A la verdad, así es: es 
necesario, para juzgar definitivamente, pasar a través de una serie de juicios provisionales; la 
escala de los juicios, precisamente. La escala de la paciencia, en fin de cuentas. El proceso penal 
debería ser un juego de paciencia más largo que el proceso civil. Antes de poder castigar un 
hombre, es preciso condenarlo: pero antes de condenarlo, preciso es juzgar si puede ser sometido 
a debate; y antes de someterlo al juicio acerca de la posibilidad de someterlo a debate, hay todavía 
un juicio anterior. Esse juicio es la imputación: el primer peldaño de la escalera. Francesco 
Carnelutti. Cuestiones sobre el proceso penal. Trad. p/ espanhol de Santiago Sentís Melendo. 
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, p. 139, 1961. 
17 Esta confrontación entre la búsqueda de la mayor eficiencia y la protección de los derechos 
individuales se enmarca, a su vez, dentro de otra oposición mayor. Así como hemos visto que el 
Derecho penal y el procesal penal se hallan inmersos en las relaciones políticas de una sociedad, 
la oposición entre eficiencia y garantía es también tributaria de la oposición poder-derecho, aunque 
esta última se desarrolla en otro nivel. El Derecho, en el marco primario de tal oposición, aparece 
siempre como un límite al poder. Un concepto formal de Estado de Derecho es aquel que denota al 
poder limitado por el Derecho. Un concepto sustancial de Estado de Derecho, por el contrario, es 
impensable sin la salvaguarda de la dignidad humana. Se podrá discutir el contenido o los 
alcances de esa dignidad, cuál es su origen o fuente y otros muchos aspectos particulares; pero lo 
cierto es que cuando un Estado no se plantea una salvaguarda sustancial de los derechos 
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 Podemos dizer, por fim, que o princípio da presunção de inocência é uma 

conseqüência natural e lógica do reconhecimento da falibilidade humana na tarefa 

jurisdicional. 

 

1.4. SIGNIFICADO E ALCANCE DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA 

 

 Questão interessante refere-se ao alcance do princípio da presunção de 

inocência. Trata-se, como sabemos, de um princípio cuja aplicação prática ocorre, 

com maior freqüência, no campo do direito processual penal. No entanto, 

podemos afirmar que um indivíduo que não teve contra si uma sentença 

condenatória transitada em julgado deverá ser considerado inocente em toda e 

qualquer circunstância. Dizemo-lo uma vez que o princípio, tal qual sua redação 

constitucional, não limita sua aplicação ao âmbito do processo penal. Reza a 

Carta Magna que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória, devendo tal assertiva ser interpretada da forma mais 

ampla possível, por tratar-se de um direito fundamental. 

 Assim, toda e qualquer conseqüência que decorra de uma presunção de 

culpabilidade, ainda que não se refira ao processo penal, deve ser de imediato 

expurgada, garantindo-se ao indivíduo o direito de considerar-se inocente até que 

o requisito idôneo a infirmar tal status reste preenchido. Ora, pouco adiantaria 

                                                                                                                                                     
humanos, no se puede hablar de “Estado de Derecho”, por más que en todos los casos el poder de 
ese Estado se canalice a través de normas jurídicas. Alberto M. Binder. Introducción al derecho 
procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 58, 2002. 
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considerar um acusado inocente apenas no âmbito penal, considerando-o culpado 

nas demais searas do direito, o que poderia gerar prejuízos irreparáveis ante uma 

posterior sentença absolutória. 

 O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem asseverado que o princípio da 

presunção de inocência circunscreve-se ao âmbito penal, podendo o servidor 

público, por exemplo, ser afastado a partir do oferecimento de denúncia contra o 

mesmo, até que transite em julgado eventual sentença absolutória. No mesmo 

sentido, julgou-se pela a impossibilidade de promoção de policial militar em razão 

do oferecimento de denúncia.18 Em outro julgamento, o Supremo Tribunal Federal 

previu, ao menos, o ressarcimento do policial militar em caso de absolvição.19

 Podemos dizer que o princípio da presunção de inocência representa muito 

mais que a não-culpabilidade antes do trânsito da sentença penal condenatória. 

Na verdade, possui um valor ideológico, sendo, 

antes de tudo, um princípio de justiça pelo qual se veda considerar culpável o acusado 
antes da sentença definitiva. É uma presunção política, já que garante de maneira 
específica a posição de liberdade do acusado diante do interesse coletivo da justa 
repressão penal.20

 

                                                 
18 Recurso Extraordinário. 2. Policial Militar. Impossibilidade de Promoção entre o oferecimento da 
denúncia e o trânsito em julgado da decisão. 3. Inexistência de ofensa ao artigo 5º, LVII, da 
Constituição Federal. 4. Precedentes da 1ª Turma. 5. Recurso Extraordinário conhecido e provido. 
RE nº 368.830-AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, D.J. de 10.10.2003. 
19 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE 
PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se 
no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual 
inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LIVV) no fato de a 
legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em 
face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de 
absolvição. 2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido. RE nº 356.119-RN, 
Relatora Ministra Ellen Gracie, 1ª Turma D.J. de 07.02.2003. 
20 Ana Lúcia Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
p. 171, 2003. 

 24



 De um modo geral, podemos vislumbrar duas implicações referentes ao 

princípio da presunção de inocência. Primeiramente temos a questão probatória, 

estando o ônus de demonstrar a culpa do réu a cargo da acusação. Trata-se, 

ainda, de regra de tratamento do acusado, não podendo ser colocado em 

situações incompatíveis com o status de inocente.21

 Por fim, ressalte-se que o princípio da presunção de inocência mantém 

íntima relação com o do devido processo legal, só podendo ser infirmada a 

situação de não-culpabilidade do indivíduo a partir do trânsito em julgado de uma 

sentença penal condenatória prolatada em um processo em que tenham sido 

assegurados todos os direitos e garantias fundamentais de ordem processual, 

consubstanciados, por exemplo, nos princípios do contraditório, da ampla defesa, 

da proibição da utilização de provas obtidas por meios ilícitos etc. No mesmo 

sentido, a sentença condenatória deverá estar devidamente fundamentada, uma 

vez que a obrigatoriedade de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais 

deve ser entendida como uma das garantias do cidadão inerentes ao próprio 

conceito de Estado Democrático de Direito.22

  

1.5. A LIBERDADE DE IMPRENSA NESSE CONTEXTO 

 

 Na batalha de fazer imperar o princípio da presunção de inocência na 

persecução penal, outros aspectos extra-processuais merecem importância e 

                                                 
21 Idem, p. 172. 
22 Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho. Aplicação da pena e garantismo. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris, p. 33, 2002. 
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detida análise, em função da influência que podem exercer na sociedade e até 

mesmo no processo e julgamento da causa.23 Não podemos afirmar que apenas 

aos profissionais do direito e àqueles de alguma forma ligados à apuração dos 

delitos basta o respeito ao princípio aludido. Todos os cidadãos, com destaque 

para certos setores profissionais, devem conter suas emoções e confiar nos 

órgãos encarregados de apurar, processar e julgar os delitos, órgãos estes 

detentores dos meios e da técnica necessários à busca da verdade. 

 Nesse cenário encontramos a imprensa, cujo papel de divulgação de fatos 

e de comunicação social deve pautar-se em consonância com os direitos e 

garantias individuais, entre os quais se encontra o princípio da presunção de 

inocência do acusado. Segundo a CF de 1988, 

a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição (art. 220) 

e 

nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto 
no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV (§ 1º). 

 

Segundo nosso entendimento, a liberdade de imprensa abarca a liberdade 

de expressão24 e a liberdade de informação. A primeira é parcial, correspondendo 

a um juízo de valor. A segunda é imparcial, correspondendo à divulgação fiel de 

fatos. Cada uma, no entanto, deve ser exercida de forma inconfundível, para que o 

                                                 
23 Antônio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes. Criminologia. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, p. 74, 2002. 
24 A liberdade de expressão, que tem como um de seus corolários a liberdade de imprensa, é uma 
decorrência direta da liberdade de pensamento. Trata-se, em última análise, do direito que tem 
cada indivíduo de exteriorizar seu pensamento, tornando-o público e possibilitando aos demais 
indivíduos o acompanhamento de suas idéias. Ver, a tal respeito: Ana Lúcia Menezes Vieira. 
Processo Penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 24, 2003. 
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indivíduo que receba o dado saiba identificá-la de imediato. Infelizmente, no 

entanto, têm-se visto informações jornalísticas carregadas de juízos de valor, o 

que não deveria ocorrer ante a imparcialidade necessária ao exercício da 

liberdade de informação.25

Uma matéria jornalística pode, de forma imparcial e responsável, narrar um 

acontecimento, trazendo ao final a opinião do âncora26 a respeito do fato, como 

ocorre amiúde no meio televisivo. De imediato criam-se condições para o 

telespectador distinguir a notícia e a opinião pessoal do jornalista. 

 Podemos dizer, seguindo o pensamento de Ana Lúcia Menezes Vieira, que  

a exigência de informação, que encontra raízes na previsão constitucional da liberdade de 
expressão das idéias, bem como a necessidade de um procedimento público como 
garantia da independência e imparcialidade do órgão julgador, que é pressuposto do justo 
processo, por vezes podem conflitar com o direito à honra, à privacidade e à intimidade 
das pessoas envolvidas no procedimento criminal. Os órgãos de informação devem atuar 
com a maior liberdade possível, contudo, não podem violar princípios basilares do 
processo penal, substituindo o due process of law por um julgamento sem processo, 
paralelo e informal, mediante os meios de comunicação. (...) Os excessos que envolvem a 
informação nos meios de comunicação, cobertos pelo manto da liberdade de imprensa, 
podem causar danos irreparáveis ao direito de defesa e à presunção de inocência do 

                                                 
25 Não somente a crônica, que é a exposição objetiva de fatos, com o fim de informar e formar a 
opinião pública, mas também a crítica, que pressupõe um juízo de valor positivo ou negativo, 
devem respeitar a dignidade da pessoa humana, evitando a linguagem com significado ofensivo. O 
profissional da notícia possui o direito de analisar os eventos, as condutas, narrando-os com 
subjetividade, posicionando-se criticamente em relação a eles. Esse direito é assegurado pela Lei 
de Imprensa (5.250, de 09.02.1967, art. 27, VIII) que estabelece não constituir abuso no exercício 
da liberdade de manifestação de pensamento e de informação “a crítica inspirada pelo interesse 
público”. Mas o direito de crítica não pode se transformar em manifestação agressiva à reputação 
alheia em constante invasão à intimidade da pessoa, ou atingindo-lhe a reputação. Na verdade, em 
qualquer narração existe o comentário implícito; todavia, no relato crítico a valoração é a 
característica, vem de forma explícita, com linguagem que expressa a leitura que o informador fez 
dos fatos, sua opinião pessoal sobre eles. Por conseguinte, embora a crítica prescinda de 
objetividade e serenidade dos termos utilizados, de coerência na exposição dos fatos, não é lícito o 
exercício desse direito que extrapole a colocação das idéias com termos vulgares, ofensivos à 
reputação do sujeito objeto da notícia. Assim, “se o opinar criticando é um direito, o opinar 
desmoralizando é um abuso”, que, mais uma vez se diga, excede o fim social da informação. Idem, 
pp. 165-166. 
26 Âncora é o principal apresentador de um programa de notícias, esporte, etc., e que usualmente 
atua como coordenador da equipe de apresentação do programa. Dicionário Aurélio eletrônico. 
Século XXI. Versão 3.0. Novembro de 1999. Versão eletrônica do Novo Dicionário Aurélio, de 
Aurélio Buarque de Holanda, Editora Nova Fronteira. 
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acusado, à pretensão punitiva estatal e às garantias fundamentais, relacionadas na Carta 
Magna, que dizem respeito à dignidade de cada indivíduo.27

 
 Eis o embate que cuidaremos de analisar ao longo do presente trabalho: a 

harmônica coexistência entre os princípios da presunção de inocência e da 

liberdade de imprensa. Não há qualquer estranheza em tal discurso, uma vez que 

o pluralismo jurídico existente numa sociedade democrática determina a presença 

de vários princípios. A sadia aplicação de qualquer deles, ressalte-se, depende da 

limitação sofrida em razão do contrapeso exercido por outros. Não há, portanto, 

princípio jurídico de aplicação absoluta em um Estado Democrático de Direito.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Ana Lúcia Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
p. 19, 2003 (grifo nosso). 
28 Por estas razones, en las modernas constituciones democráticas rige el principio del pluralismo 
ideológico que inaugura la tolerancia como valor jurídico e impide la hegemonía tiránica de ideas o 
valores. Para una sociedad pluralista no puede haber, en el orden de la convivencia, ideas 
absolutas ni valores absolutos, ya que en su seno precisamente unas ideas han de tolerar otras y 
todos los valores permitidos han de compatibilizarse entre sí. Juan Fernández Carrasquilla. Acerca 
de los principios del derecho penal. Libro homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Tomo 1. 
Caracas: Universidad Central de Venezuela, p. 88, 1998. 
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CAPÍTULO II – ESTUDO EVOLUTIVO 

 

2.1. O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E SUA EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA. 

 

 A presunção de inocência dos acusados é uma conquista muito recente na 

História da humanidade, em que pese alguns autores enxergarem o favor rei e o in 

dubio pro reu, previstos no Digesto de Ulpiano, como precedentes mediatos da 

presunção de inocência no direito romano.29

 Abelardo Levaggi, ao discorrer sobre a história do Direito Penal, consigna 

que durante a Idade Média, em contraste com o direito moderno, o indivíduo podia 

ser castigado em virtude tão-somente de sua má fama ou pela forma de vida 

levada, o que o fazia suspeito do cometimento de crimes, geralmente roubos e 

outros excessos. Nesta ordem de idéias, aqueles entregues à ociosidade eram 

considerados “delinqüentes prováveis”, e este estado de periculosidade presumido 

era bastante a carrear a imposição de uma pena. Assim, el derecho de la sociedad 

a ser protegida y el dever de la Corona de asegurar el ordem, se anteponíam al 

                                                 
29 Ulpiano, Dig. 48, 19,5: ninguém deve ser condenado por suspeitas, porque é melhor que se 
deixe impune o delito de um culpado que condenar um inocente. Apud Miguel Angel Montañes 
Pardo. La presunción de inocencia. Pamplona: Aranzadi Editorial, p. 29, 1999. 
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derecho individual.30 No mesmo sentido, o Estado Monárquico absoluto não quis 

reconhecer a presunção de inocência como direito do acusado.31

 Segundo Michel Foucault, 

as diferentes partes da prova não constituíam outros tantos elementos neutros; não lhes 
cabia serem reunidos num feixe único para darem certeza final da culpa. Cada indício 
trazia consigo um grau de abominação. A culpa não começava uma vez reunidas todas as 
provas: peça por peça, ela era constituída por cada um dos elementos que permitiam 
reconhecer um culpado. Assim, uma meia-prova não deixava inocente o suspeito enquanto 
não fosse completada: fazia dele um meio-culpado; o indício, apenas leve, de um crime 
grave, marcava alguém como “um pouco” criminoso.32

 
 A Santa Inquisição desconsiderava de forma expressa o princípio da 

presunção de inocência. Eis as palavras contidas do Manual dos Inquisidores, a 

respeito do interrogatório do réu: esta é a linguagem que se deve usar com ele. 

Com calma, sem irritação, e considerando sempre o acusado como culpado, mas 

só perguntando sobre as circunstâncias do delito.33

 Com a ascensão da burguesia e o advento do Iluminismo, as idéias liberais 

tomaram envergadura e o Direito Processual Penal viu-se no centro dessa nova 

perspectiva. Destaca-se, nesse contexto, a obra de Cesare Beccaria, intitulada 

Dos Delitos e Das Penas, de grande repercussão em toda a Europa. A partir de 

então, o princípio da presunção de inocência foi arraigando-se nos sistemas 

processuais das nações, destacando-se o art. 9º da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789. Além de a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LVII, declarar que ninguém será considerado culpado até o trânsito 
                                                 
30 Abelardo Levaggi. Manual de história del derecho argentino. Tomo II, 2ª ed. Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, p. 284, 1996. 
31 Ricardo de Brito A.P. Freitas. Razão e sensibilidade – fundamentos do direito penal moderno. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, p. 45, 2001. 
32 Michel Foucault. Vigiar e punir. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, p. 37, 2002. 
33 Nicolau Eymerich. Manual dos inquisidores. Trad. de Maria José Lopes da Silva. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Tempos, p. 124, 1993. 
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em julgado de sentença penal condenatória, destaca-se ainda a adesão do Brasil 

à Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica), 

através do Decreto Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992. Segundo o referido 

diploma, toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 

inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa (artigo 8, 1, primeira 

parte).34 Observe-se, entretanto, que o conteúdo do princípio da presunção de 

inocência segundo a Constituição de 1988 apresenta-se mais garantidor que 

aquele apresentado pelo Pacto de São José da Costa Rica, exigindo-se o trânsito 

em julgado da sentença condenatória. 

 No âmbito do Direito Penal Internacional o princípio da presunção de 

inocência também é uma realidade. Dizemo-lo em atenção ao art. 66 do Estatuto 

de Roma do Tribunal Penal Internacional, promulgado em nosso País mediante o 

Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Reza o referido dispositivo: 

Artigo 66. Presunção de Inocência. 1. Toda pessoa se presume inocente até prova de sua 
culpa perante o Tribunal, de acordo com o direito aplicável. 2. Incumbe ao Procurador o 
ônus da prova da culpa do acusado. 3. Para proferir sentença condenatória, o Tribunal 
deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável. 

 

 O princípio da presunção de inocência coaduna-se com a função garantista 

do Direito Penal.35 Os escopos do processo penal certamente restariam 

                                                 
34 Antônio Magalhães Gomes Filho. O princípio da presunção de inocência na Constituição de 
1988 e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 
Revista do advogado, nº 42. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, p. 30, 1994. 
No tocante à aprovação do Pacto de São José da Costa Rica, através do citado Decreto 
Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992, mencione-se ainda a sua ratificação pela Carta de 
Adesão de 25.09.1992, vindo, finalmente, a Convenção a ser incorporada ao direito interno pelo 
Decreto 678, de 06.11.1992, que determinou seu integral cumprimento. Ada Pellegrini Grinover, 
Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho. As nulidades no processo 
penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 77, 2001. 
35 A presunção da inocência do réu possui um conteúdo nitidamente garantista, estando prevista 
nas constituições políticas dos Estados e nos códigos penais por influência das revoluções liberais. 
Ricardo de Brito A. P. Freitas. As razões do positivismo penal no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 
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inatingíveis ao se prescindir de considerar o acusado como presumidamente 

inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

 A importância da presunção de inocência em um Estado Democrático de 

Direito é sensível, razão pela qual se insere, enquanto princípio, no Título II da 

Constituição Federal de 1988, referente aos “Direitos e Garantias Fundamentais”. 

Ora, “fundamental” é aquilo que serve de fundamento, dando o sentido de 

“básico”, “essencial”, “necessário”.36 E essencial é a parte sem a qual o todo não 

funciona, tratando-se de uma condição sine qua non. Concluímos, assim, que sem 

a garantia da presunção de inocência dos acusados o processo penal não 

funciona a contento, ou seja, não funciona em consonância com o sentimento de 

justiça peculiar a um Estado Democrático de Direito.37

A relevância do princípio da presunção de inocência também não passou 

despercebida a Roque de Brito Alves, para quem 

                                                                                                                                                     
Juris, pp. 193-194, 2002. A noção de garantismo no Direito Penal pode ser compreendida, 
igualmente, em atenção ao Direito Processual Penal. Ademais, o garantismo é tido como um 
modelo normativo de direito: precisamente, no que diz respeito ao direito penal, o modelo de estrita 
legalidade próprio do estado de direito, que no plano epistemológico se caracteriza como um 
sistema cognoscitivo ou de poder mínimo, no plano político como uma técnica de tutela capaz de 
minimizar a violência e maximizar a liberdade e, no plano jurídico, como um sistema de vínculos 
impostos à potestade punitiva do estado em garantia do direito dos cidadãos, logo, é garantista 
todo sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo e o satisfaz de maneira efetiva. 
Luigi Ferrajoli. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trad. de Perfecto Andrés Ibáñes e 
outros. Madri: Trotta, pp. 851-852, 1997. A teoria do garantismo penal, antes de mais nada, 
propõe-se a estabelecer critérios de racionalidade e civilidade à intervenção penal, deslegitimando 
qualquer modelo de controle social maniqueísta que coloca a ‘defesa social’ acima dos direitos e 
garantias individuais. Percebido dessa forma, o modelo garantista permite a criação de um 
instrumental prático-teórico idôneo à tutela dos direitos contra a irracionalidade dos poderes, sejam 
públicos ou privados. Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho. Aplicação da pena e 
garantismo. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, p. 19, 2002. 
36 Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira. Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 578, 1968. 
37 Segundo Konrad Hesse, os direitos fundamentais almejam criar e manter os pressupostos 
elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana. Paulo Bonavides. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Malheiros, p. 514, 2002. 
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são cinco os princípios fundamentais da vigente Constituição de 1988 em matéria penal e 
processual penal: 1. O da Legalidade dos Crimes e das Penas; 2. O do Devido Processo 
Legal; 3. O de Presunção de Inocência; 4. O do Contraditório Penal; 5. O da Amplitude de 
Defesa. 38

 

O referido penalista pernambucano, ainda, entende que os princípios da 

presunção de inocência, do contraditório e da amplitude de defesa podem sem 

englobados pelo princípio do devido processo legal (due process of law), que torna 

uma ação penal para ser válida ou ter eficácia sempre obediente às exigências ou 

formalidades legais.39

Os modelos processual-penais não prescindem de conceber o acusado 

como inocente até que sua culpa reste reconhecida mediante uma sentença penal 

condenatória. Trata-se de um dos postulados do chamado processo acusatório, 

que tem como missão principal conciliar dois aspectos importantes: a eficiência do 

sistema processual e a garantia dos direitos individuais. Fizemos tal ressalva 

anteriormente, mas agora colocamos a questão numa perspectiva histórica, 

rezando que o chamado processo inquisitivo deu demasiada ênfase ao aspecto 

eficiência, desprezando, em grande parte, os direitos individuais. O processo 

acusatório, por sua vez, cumpre a missão de equilibrar os fatores eficiência e 

garantia, condizendo, portanto, com o modelo de Estado Democrático de Direito.40

                                                 
38 Roque de Brito Alves. A Constituição e o direito de defesa. Diário de Pernambuco. Artigos. 
Recife, nº 157, p. A 3, 6 de junho de 2003. 
39 Idem. 
40 Empero, lo importante es destacar cómo, aun dentro de los grandes modelos procesales que 
utilizamos para comprender la evolución histórica, se produce una síntesis básica entre la 
búsqueda de eficiencia y la garantía. No es que el sistema acusatorio fuera garantizador y el 
sistema inquisitivo fuere eficiente. Ambos, a su modo, eran una síntesis de esas dos fuerzas. Se 
puede decir, no obstante, que los sistemas acusatorios resolvían esa síntesis de un modo que 
protegía mejor a los individuos y su dignidad y que, por el contrario, el sistema inquisitivo lograba 
una mayor eficiencia con mengua del respeto a la liberdad y dignidad de las personas. Alberto M. 
Binder. Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 63, 2002. 
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 Alberto Binder aponta algumas conseqüências práticas da adoção do 

princípio da presunção de inocência, que passamos a elencar: 1 – somente uma 

sentença pode infirmá-lo; 2 – através da sentença mantém-se o status de inocente 

ou surge o de culpado, não havendo uma terceira possibilidade; 3 – a 

culpabilidade deve ser juridicamente construída; 4 – tal construção implica a 

aquisição de um grau de certeza; 5 – o imputado não tem que “construir” sua 

inocência (ela já existe, devendo o acusador, aí sim, construir a culpa); 6 – o 

imputado não pode ser tratado como culpado; 7 – não podem existir ficções de 

culpabilidade, ou seja, partes de culpabilidade que não precisem ser provadas.41

 

2.2. AS ESCOLAS PENAIS CLÁSSICA E POSITIVISTA 

 

2.2.1. A luta entre as escolas 

 

Segundo Sainz Cantero, “escola penal” é a direção de pensamento que tem 

uma determinada orientação, trabalha com um método peculiar e responde a 

determinados pressupostos filosófico-penais.42 Divergem as escolas clássica e 

positivista, nesta ordem de idéias, quanto ao método e quanto aos pressupostos 

filosófico-penais adotados, significando tais divergências posições diametralmente 

opostas no tocante às mais relevantes questões criminológicas, processuais e 

jurídico-penais. 
                                                 
41 Idem, p. 125. 
42 Jose A. Sainz Cantero. La ciencia del derecho penal y su evolucion. Barcelona: Bosch, p. 71, 
1970. 
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Houve uma sucessão cronológica entre as escolas clássica e positivista. 

Surge primeiramente a escola clássica,43 de influência iluminista, em oposição ao 

Direito Penal da Idade Média, direito este de sensível dissonância com os 

postulados e exigências da dignidade da pessoa humana. Inexistiam, até então, 

quaisquer garantias individuais, a exemplo dos princípios da legalidade e da 

presunção de inocência.44 O processo era inquisitivo, sigiloso, com a utilização da 

tortura como meio legal de obtenção da rainha das provas: a confissão. As penas 

eram cruéis e infamantes.45

 Após a ascensão das idéias revolucionárias trazidas à baila pela escola 

clássica, surge a escola positivista, acusando o fracasso da primeira na luta contra 

a criminalidade. O giro metodológico sofrido pela ciência criminal, a partir daí, 

dotou a Criminologia de um empirismo até então inobservado. A chamada 

ideologia da defesa social também era um dos postulados da escola clássica, mas 

o método adotado pelos positivistas para concretizá-la mostrou-se bastante 

diverso, em atenção à passagem do estado liberal ao estado social, de cunho 

intervencionista.46 Vejamos, a seguir, as linhas básicas de cada uma das escolas, 

para que possamos, posteriormente, compreender o modo como cada uma delas 

se manteve diante do princípio da presunção de inocência. 

                                                 
43 O rótulo “clássica” foi dado por Ferri, pejorativamente, na tentativa de agrupar os penalistas dos 
quais divergia. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli. Manual de direito penal 
brasileiro. Parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 299, 2002. 
44 Sobre o princípio da presunção de inocência, se puede decir, en consecuencia, que este 
principio, nacido como una reacción ante los abusos de la Inquisición (como modelo de proceso 
penal arbitrario), forma la parte de la conciencia universal acerca del valor de la persona, aunque 
ello, de ninguna manera quiere decir que tenga una efectiva vigencia en nuestro país. Alberto M. 
Binder. Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, p. 124, 2002. 
45 Cláudio Brandão. Introdução do direito penal. Análise do sistema penal à luz do princípio da 
legalidade. Rio de Janeiro: Forense, pp. 21-25, 2002. 
46 Alessandro Baratta. Criminologia crítica e crítica do direito penal: Introdução à sociologia do 
direito penal. Trad. de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, pp. 41-42, 2002. 
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2.2.2. A escola clássica 

 

 Podemos destacar os seguintes nomes como legítimos representantes da 

escola clássica: Romagnosi, Filangieri, Mario Pagano, Pellegrino Rossi, 

Carmignani, Carrara, Ellero, Pessina,47 Jeremy Bentham, Cesare Beccaria e 

Anselm von Feuerbach.48

 Como dissemos linhas atrás, a escola clássica representou o espírito 

liberal, iluminista, como afirmação da liberdade dos homens diante da aspereza do 

regime medieval e absolutista.49 O próprio Ferri, um dos mais fervorosos 

defensores da escola positivista, admitia que a escola clássica detinha uma 

orientação político-social em pleno acordo com as reivindicações dos direitos 

humanos, pois, em reação aos excessos da justiça penal medieval, impôs limites a 

poder de punir do Estado, opôs-se à ferocidade das penas capitais, corporais e 

infamantes e apregoou a proteção às garantias individuais durante o processo e a 

aplicação da pena.50 Fala-se, segundo os moldes apregoados pela concepção 

clássica, em um programa de intervenção penal limitada cuja centralidade é a 

                                                 
47 Autores citados por Enrico Ferri. Princípios de direito criminal. O criminoso e o crime. Trad. de 
Luiz de Lemos D’Oliveira. São Paulo: Saraiva, p. 34-35, 1931. 
48 Autores citados por Alessandro Baratta. Criminologia crítica e crítica do direito penal: 
introdução à sociologia do direito penal. Trad. de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 
p. 32, 2002. 
49 O direito é a liberdade. Bem entendida, a ciência penal é, pois, o código supremo da liberdade, 
que tem por escopo subtrair o homem à tirania dos demais, e ajudá-lo a subtrair-se à sua própria, 
bem como à de suas paixões. Francesco Carrara. Programa do curso de direito criminal. Parte 
geral. Vol. I. Trad. de José Luiz Franceschini e J. R. Prestes Barra. São Paulo: Saraiva, p. 11, 
1956. 
50 Enrico Ferri. Princípios de direito criminal. O criminoso e o crime. Trad. de Luiz de Lemos 
D’Oliveira. São Paulo: Saraiva, p. 35-36, 1931. 
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tutela dos direitos fundamentais do homem contra os poderes irracionais, tanto 

públicos (Estado) como privados (terceiros).51

Atribui-se a Beccaria o ponta-pé inicial, do ponto de vista jurídico-penal, das 

idéias iluministas que caracterizaram a escola clássica, com sua obra Dos Delitos 

e das Penas, de 1764. Trata-se da chamada fase filosófica da escola clássica, de 

afirmação teórica das novas concepções, com ênfase para a teoria do contrato 

social.52  

Já Francesco Carrara, do chamado período ético-jurídico, adotou como 

base do jus puniendi estatal o direito natural. Vislumbra-se em tal fundamentação 

anti-contratualista um certo anti-historicismo, ou seja, um direito natural eterno e 

imutável, sendo tal concepção, consoante atesta Ricardo de Brito, fruto da 

preocupação de evitar qualquer tipo de reação conservadora e atentatória às 

novas conquistas liberais, proclamando, assim, um direito como expressão de 

uma justiça absoluta e independente da vontade dos ocupantes transitórios do 

poder.53 Apesar de enxergar o direito natural como fundamento do poder punitivo, 

Carrara jamais negou o caráter jurídico do crime.54

                                                 
51 Salo de Carvalho. Pena e garantias: uma Leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, p. 56, 2001. 
52 Leis são condições sob as quais homens independentes e isolados se uniram em sociedade, 
cansados de viver em contínuo estado de guerra e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza 
de conservá-la. Cesare Beccaria. Dos delitos e das penas. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 27, 1997. 
53 Ricardo de Brito A. P. Freitas. As razões do positivismo penal no Brasil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, pp. 75-76, 2002. 
54 O delito é um ente jurídico, porque a sua essência deve forçosamente consistir na violação de 
um direito. Mas o direito é congênito ao homem, porque lhe foi dado por Deus, desde o momento 
de sua criação, para que possa cumprir os seus deveres nesta vida; deve, pois, o direito ter 
existência e critérios anteriores às inclinações dos legisladores terrenos: critérios absolutos, 
constantes, e independentes dos seus caprichos e da utilidade avidamente anelada por eles. 
Francesco Carrara. Programa do curso de direito criminal. Parte Geral. Vol. I. Trad. de José 
Luiz Franceschini e J. R. Prestes Barra. São Paulo: Saraiva, p. 11, 1956. 
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2.2.3. A escola positivista 

 

Na época de nascimento do positivismo penal, a atividade estatal passava a 

apontar para um maior intervencionismo social. Seguindo tal ordem de idéias, já 

não bastava mais ao direito penal reagir contra o crime, devendo antecipar-se ao 

mesmo, ainda que para tanto fosse necessário intervir na tradicional esfera de 

liberdade individual e eleger uma política criminal antigarantista. 

 O declínio das concepções defendidas pela escola clássica deveu-se, 

segundo Ferri, ao excesso na reação contra os abusos da justiça penal medieval, 

que ocasionou uma injustificável diminuição dos direitos da sociedade em face do 

delinqüente, e ao método utilizado (dedutivo ou de lógica abstrata), incapaz de 

descobrir as razões do comportamento criminoso. Em suma, tais deficiências 

tinham como resultado o contínuo aumento da criminalidade e da recidiva, em 

evidente e quotidiano contraste com a necessidade de defesa social contra a 

delinqüência, que é a razão de ser da justiça penal.55 Acrescente-se ainda o 

crescente avanço metodológico das ciências empíricas, capitaneado sobretudo 

                                                 
55 Enrico Ferri. Princípios de direito criminal. O criminoso e o crime. Trad. de Luiz de Lemos 
D’Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1931, pp. 38-39. La ineficacia de las penas para reprimir los delitos, 
a pesar del despilfarro de esfuerzos y de gastos que provocan, el número siempre creciente de las 
reincidencias, el contraste peligroso y en ocasiones absurdo entre las demonstraciones de la 
psiquiatria y las teorías místicas sobre la responsabilidade moral del hombre, la exageración o la 
detención en el desarrollo de las formas del procedimiento, la introducción em los ritos anticuados 
de instituciones nuevas que no forman cuerpo con ellos, todo esto, con otras razones más, 
reclamaba y reclama ante la conciencia colectiva, um remedio científico y legislativo. Enrico Ferri. 
Sociologia criminal. Tomo I. Trad. p/ espanhol de Antonio Soto y Hernández. Madrid: Centro 
Editorial de Góndora, p. 10, s/d. 
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pelas obras de Darwin, estabelecendo relações de continuidade entre o plano da 

natureza e o homem.56

 A partir da política de “tratamento” do criminoso, Ferri vislumbrou uma  

profunda inovação metódica e funcional que na justiça penal, teórica e prática, trouxe e 
sempre cada vez mais trará a Escola Criminal Positiva, realizando assim as condições 
mais favoráveis a uma eficaz defesa social contra a criminalidade e a uma cuidadosa 
reeducação social do delinqüente. 57

 
Cesare Lombroso foi o responsável pela inauguração da escola positivista, 

com sua obra intitulada L’uomo delinqüente, em 1876, considerada a “certidão de 

nascimento” da Criminologia empírica “científica”.58 Sua tese assentou-se na 

etiologia do crime enquanto fator de ordem antropológica.59 Sua tipologia 

abarcava seis grupos de delinqüentes: o nato (atávico), o louco moral (doente), o 

epiléptico, o louco, o ocasional e o passional.60

Como seguidores de Lombroso vieram Ferri e Garofalo, cujas idéias 

continham o núcleo fundamental do positivismo: o postulado determinista e a 

rejeição do livre arbítrio e de seus pressupostos metafísicos. Apresentavam, 

                                                 
56 Jorge de Figueiredo Dias e Manoel da Costa Andrade. Criminologia: o homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, p. 11, 1997. 
57 Enrico Ferri. Princípios de direito criminal. O criminoso e o crime. Trad. de Luiz de Lemos 
D’Oliveira. São Paulo: Saraiva, p. 197, 1931. 
58 Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes. Criminologia. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, pp. 175 e 190-191, 2002. Jorge de Figueiredo Dias e Manoel da Costa Andrade. 
Criminologia: o homem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, p. 10, 
1997. 
59 Ressalte-se que, apesar do caráter eminentemente antropológico de suas concepções, 
Lombroso não descartava o elemento sociológico como fator determinante na contenção da 
criminalidade. Até o próprio delinqüente nato, assim, podia ser contido através das satisfações de 
suas expectativas. Em 1881, em sua obra Delinquenti d’occasione, escreveu que assim como há 
criminalidade ocasional, assim também há aquele que, nascido (nato) delinqüente, não se 
manifesta como tal, porque lhe falta a ocasião – isso quando a riqueza ou o poder favorece a 
satisfação de maus instintos sem chocar-se com o código. Apud Teodolino Castiglione. Lombroso 
perante a criminologia contemporânea. São Paulo: Saraiva, p. 17, 1962.  
60 Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes. Criminologia. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 191, 2002. 
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entretanto, direções divergentes os centros das idéias trazidas por cada um deles 

quanto ao paradigma etiológico. A Lombroso atribui-se o fator antropológico, a 

Ferri o sociológico e a Garofalo o psicológico.61 Para Ferri, 

a escola criminal positivista não consiste unicamente, como todavia pareciam 
comodamente crer muitos críticos, no estudo antropológico do criminoso; consiste numa 
renovação completa, uma mudança radical do método científico no estudo da patologia 
social criminal e do que há de mais eficaz entre os remédios sociais e jurídicos oferecidos. 
A ciência dos delitos e das penas era uma exposição doutrinária de silogismos, dados à luz 
por força exclusiva da fantasia lógica; nossa escola tem feito uma ciência de observação 
positiva que, fundando-se na antropologia, na psicologia e na estatística criminal, assim 
como sobre o direito penal e os estudos penitenciários, chega a ser a ciência sintética que 
eu mesmo tenho chamado de “sociologia criminal”.62

 

Garofalo, ressalte-se, propugnava e eliminação do delinqüente mediante a 

pena de morte, dês que o mesmo demonstrasse sua incapacidade de adaptação 

ao convívio social.63

 

2.3. O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA SEGUNDO AS 

CONCEPÇÕES CLÁSSICA E POSITIVISTA 

 

 Analisando as idéias apresentadas pelas escolas clássica e positivista, 

podemos concluir, com Antonio García-Pablos de Molina, que 
                                                 
61 Jorge de Figueiredo Dias e Manoel da Costa Andrade. Criminologia: o homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, p. 15, 1997. 
62 La escuela criminal positiva no consiste únicamente, como todavía parecía cómodo creer a 
muchos críticos, en el estúdio antropológico del criminal; pues constituye uma renovación 
completa, un cambio radical de método científico en el estúdio de la patología social criminal, y de 
lo que hay de más eficaz entre los remedios sociales y jurídicos que nos oferece. La ciencia de los 
delitos y de las penas era una exposición doctrinal de silogismos, dados a luz por la fuerza 
exclusiva de la fantasía lógica; nuestra escola ha echo de ello una ciencia de observación positiva, 
que, fundándose em la antropología, la psicología y la estatística criminal, así como sobre el 
derecho penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética que yo mismo he 
llamado “sociología criminal”. Enrico Ferri. Sociologia criminal. Tomo I. Trad. p/ espanhol de 
Antonio Soto y Hernández. Madrid: Centro Editorial de Góndora, p. 44, s/d. 
63 Jorge de Figueiredo Dias e Manoel da Costa Andrade. Criminologia: o homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, p. 19, 1997. 
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ao contrário da Criminologia Clássica, que tinha conotações com o pensamento iluminista 
e que adotou uma postura crítica frente ao jus puniendi estatal, o positivismo criminológico 
carece de tais raízes liberais, é dizer, propugna por um claro antiindividualismo inclinado a 
criar obstáculos à ordem social, e se caracteriza ademais por sobrepor a rigorosa defesa 
da ordem social frente aos direitos do indivíduo e por diagnosticar o mal do delito com 
simplistas atribuições a fatores patológicos (individuais) que exculpam de antemão a 
sociedade.64

 
Diante desse quadro ideológico, não fica difícil perceber que a tese da 

presunção de inocência foi adotada pela escola clássica, sofrendo considerável 

mitigação por parte da escola positivista. Beccaria, ao alvorecer da escola 

clássica, já dizia que um homem não pode ser chamado culpado antes da 

sentença do juiz, e a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter 

decidido que ele violou os pactos por meio dos quais ela foi outorgada.65

Ferri, por sua vez, encarnando o ideal positivista, defendia que só deveria 

ser presumida a inocência do acusado se estivéssemos diante de meros indícios, 

verificados nos chamados procedimentos de instrução ou período preparatório do 

juízo. No entanto, havendo flagrante de delito ou confissão do acusado, ou em se 

tratando de criminoso reincidente, não deveria ser presumida sua inocência, mas, 

ao revés, sua culpabilidade. Eis suas palavras: 

Quando se trata de um flagrante delito ou de uma confissão do acusado, confirmada por 
outros dados, esta presunção, que lhe é favorável, não me parece ter a mesma força 
lógica ou jurídica. E todavia a tem menos, por exemplo, quando o acusado não é um 
delinqüente ocasional que sucumbe pela primeira vez, ou o suposto autor de um ato ilícito 
ocasional; quem, falando com mais precisão, encontra-se nos casos de delinqüência 
evolutiva, sendo um reincidente ou delinqüente de profissão, ou quando o fato em si 
mesmo, diante dos motivos e circunstâncias, revela um criminoso nato ou louco, e pra ser 
mais preciso, o autor de uma forma de criminalidade atávica.66

                                                 
64 Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes. Criminologia. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 190, 2002. 
65 Cesare Beccaria. Dos delitos e das penas. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, p. 61, 1997. 
66 Cuando se trata de un flagrante delito o de una confesión del procesado, confirmada por otros 
datos, esta presunción, que le es favorable, no me parece tener la misma fuerza lógica o jurídica. 
Todavía la tiene menos, por ejemplo, cuando el processado no es un delincuente ocasioal que 

 41



 
Ferri prossegue em seu ataque ao princípio da presunção de inocência, 

taxando-a de presunção ilógica e acusando-a de contrária às razões mais claras 

de justiça e de utilidade social.67

Tal aspecto não passou despercebido à doutrina atual, na análise da 

evolução histórica do princípio da presunção de inocência. Para Alberto Binder, 

nem sempre foi reconhecida a existência desta situação da pessoa imputada. O 
positivismo criminológico, por exemplo, ou certas tendências processuais baseadas em 
concepções autoritárias, pretenderam limitar este status a certos imputados, como por 
exemplo aqueles ditos ocasionais. Para estas concepções não podia haver esta situação 
quando o imputado era multirreincidente, um habitual, ou simplesmente um sujeito 
“perigoso”.68

 
Garofalo, por seu turno, ressaltava a necessidade de um processo 

inquisitivo como forma apta à defesa social preconizada pela escola positivista. O 

processo acusatório, segundo tal autor, seria uma forma antiga de processo penal, 

surgida no tempo em que a perseguição dos criminosos não se considerava uma 

função social.69

A autora portuguesa Alexandra Vilela, analisando tais divergências entre as 

escolas, revela que 

                                                                                                                                                     
sucumbe por primera vez, o el autor supuesto de un acto ilícito ocasional, quien, hablando con más 
precisión, entra en los casos de delincuencia evolutiva, sino que es un reincidente, un delincuente 
de profesión, o bien el hecho en si mismo, en sus motivos y circunstancias, revela un criminal nato 
o loco, y para ser más preciso, el autor de una forma de criminalidad atávica. Enrico Ferri. 
Sociologia criminal. Tomo II. Trad. p/ espanhol de Antonio Soto y Hernández. Madrid: Centro 
Editorial de Góndora, p. 194, s/d. 
67 Idem, p. 195. 
68 No siempre se ha reconocido la existencia de esta situación de la persona imputada. El 
positivismo criminológico, por ejemplo, o ciertas tendencias procesales basadas en concepciones 
autoritarias, pretendieron limitar este status a ciertos imputados, por ejemplo, aquellos ocasionales. 
Para estas concepciones no podía jugar esta situación cuando el imputado era un 
multirreincidente, un “habitual”, o simplemente un sujeto “peligroso”. Alberto M. Binder. 
Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, pp. 125-126, 2002. 
69 Ricardo de Brito A. P. Freitas. As razões do positivismo penal no Brasil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, pp. 196-197, 2002 
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a escola positivista, e mais tarde com maior acuidade, a escola técnico-jurídica, rejeitam o 
princípio da presunção de inocência concebido nos moldes da doutrina clássica, 
baseando-se em argumentos de política criminal, revelando uma preocupação com o 
enfraquecimento de medidas de defesa social contra a delinqüência. Daqui decorre ainda 
que estas escolas rejeitem qualquer instituto que possa ser relacionado com o princípio do 
favor rei, uma vez que enfraqueciam a acção processual do Estado. Visa-se evitar o 
número de crimes punidos por falta ou insuficiência de indícios, com vista à obtenção de 
uma justiça penal eficaz e, ao mesmo tempo, uma política criminal efectuosa contra a 
criminalidade (...) assim, enquanto a escola clássica dirige os objectivos do processo para 
a tutela da liberdade individual em relação ao poder punitivo do Estado, as restantes 
escolas, preocupadas com o enfraquecimento daquele poder, constroem o processo penal 
destinado a reprimir a criminalidade verificando-se nelas uma propensão para um Estado 
forte e autoritário.70

 
 Podemos inferir a adoção do princípio da presunção de inocência por parte 

da escola clássica a partir das palavras de Carrara. Para o mestre, o juízo criminal  

deve atender aos direitos dos homens honestos que reclamam a repressão; e ao direito 
dos próprios inculpados, que desejam não ser condenados senão quando se haja 
esclarecido a sua culpa, como também não ser alcançados por um mal maior que o exigido 
pela necessidade da tutela jurídica, calculado com base na apuração exata do fato 
criminoso. E tem mesmo estes evidente razão em pleiteá-lo, porque o magistério penal 
deve ser protetor e não violador do direito, tornando-se violador tanto se fizesse recair a 
pena sobre pessoa que se não averiguasse culpada, pelos legítimos trâmites processuais, 
quanto se, ao reconhecido culpado, fizesse pesar uma punição superior à proporcionada 
pelos seus deméritos. Dessa maneira o rito processual serve aos honestos, não apenas 
enquanto os ajuda na descoberta dos delinqüentes, mas com o preservá-los de serem 
vítimas de erros judiciários; e, ainda, favorece devidamente os próprios culpados, enquanto 
impede que se lhes irrogue castigo que, ultrapassando a justa medida, viesse a constituir 
um fato antijurídico.71

 
Observe-se que Carrara insiste veementemente na condição de culpado 

para que ao indivíduo seja imposta a pena. E tal condição só pode ser 

estabelecida mediante os legítimos trâmites processuais. Assim, a culpa jamais 

poderá ser presumida, tampouco inferida, senão através dos meios de provas 

legalmente permitidos. Enquanto não se observarem tais meios e não se 

concretizar a tese da acusação, o indivíduo presume-se inocente. 

                                                 
70 Alexandra Vilela. Considerações acerca da presunção de inocência em direito processual 
penal. Coimbra: Coimbra Editora, p. 42-47, 2000. 
71 Francesco Carrara. Programa do curso de direito criminal. Parte Geral. Vol. I. Trad. de José 
Luiz Franceschini e J. R. Prestes Barra. São Paulo: Saraiva, p. 14, 1956. 
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 Os postulados da escola clássica encontram-se abraçados pela 

Constituição Federal de 1988. A dignidade da pessoa humana apresenta-se como 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III), e ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (art. 5º, LVII). Não há como sobrepor a tais normas, que 

consubstanciam cabais cláusulas pétreas, mecanismos de controle social que, em 

nome de uma desenfreada luta contra a criminalidade, venham pôr cobro aos 

direitos e garantias individuais. A tese positivista da contundente defesa social, de 

inegável importância histórica e metodológica, mormente no tocante ao 

surgimento Criminologia enquanto ciência autônoma e empírica, não mais se 

sustenta em um Estado Democrático de Direito. 

 No plano constitucional, portanto, nosso País é avançado, mas no campo 

prático e em alguns diplomas legislativos tem se mostrado alheio a tal realidade. O 

modelo clássico de afirmação dos direitos e garantias individuais foi adotado pela 

Constituição, mas a política criminal recente tem respirado “ares positivistas”. A 

Lei nº 8.072/1990, por exemplo, que dispõe sobre os crimes hediondos, prevê 

certas medidas que, em atenção à repressão criminal, alheiam-se à ideologia 

constitucional, como a taxativa proibição de concessão de liberdade provisória.  

 No plano prático, outrossim, temos a corriqueira utilização da tortura pela 

autoridade policial como método para obtenção de confissão, como se 

estivéssemos em plena Idade Média e a Constituição elegesse o sistema 

inquisitivo como informador do Direito Processual Penal. Além do fato de não 

terem acesso à ampla defesa os indivíduos provenientes das classes mais baixas, 
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acrescente-se como fator de “justificação” da utilização da tortura e da violência 

policial o papel desempenhado pela chamada 

imprensa sensacionalista, que ao enfatizar (e eventualmente exagerar...) a criminalidade 
dos estratos mais miseráveis da população, contribui decisivamente para a formação, no 
imaginário social, dos estereótipos que fazem dos pobres, pretos e favelados os eternos 
“suspeitos”.72

 
Tais fatos, evidentemente, não se coadunam com o princípio da presunção 

de inocência, previsto em sede constitucional, de índole garantista e outrora 

almejado pelos partidários da escola clássica, como Beccaria e Carrara.73

 

2.4. O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA SOB A PERSPECTIVA DO 

DIREITO COMPARADO 

 

2.4.1. Processo e Constituição 

 

 Sabe-se que as constituições das nações democráticas reservam parte de 

seu corpo aos direitos e garantias74 fundamentais do homem, encontrando-se 

inúmeros destes esposados ao longo da Constituição Federal, das mais variadas 

                                                 
72 Luciano Oliveira. Direito, sociologia jurídica, sociologismo. Notas de uma discussão. Texto 
apresentado no 8º Encontro Nacional da ANPOCS (Águas de São Pedro, São Paulo, outubro de 
1984), no Grupo Direito e Sociedade. 
73 Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho. Aplicação da pena e garantismo. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris, p. 20, 2002. 
74 Desde já devemos atentar para a diferenciação entre direito e garantia, consubstanciando-se o 
primeiro numa faculdade reconhecida pela lei, e a segunda na forma de proteção e no modo de 
assegurar a observância do direito, encontrando-se também prevista em lei. Paulo Bonavides. 
Curso de direito constitucional. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 481-485, 2002. A presunção de 
inocência, assim, é tida como uma garantia assegurada ao acusado, possibilitando o exercício, 
conseqüentemente, de vários direitos, de ordem material (v.g., direito à liberdade) e processual 
(v.g., direito de recorrer das decisões sem submissão à execução da pena). 
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matizes. Direitos de natureza civil, penal, processual, social etc., formam um 

sistema que protege o indivíduo contra atos atentatórios a sua dignidade, limitando 

a atuação dos demais indivíduos (limitação horizontal) e do próprio Estado 

(limitação vertical). 

 O Processo, como forma de composição de litígios75, encontra na 

Constituição inúmeros princípios que devem ser observados pela legislação infra-

constitucional.76 O processo penal, como ramo do Direito Processual, abebera-se 

da Constituição e molda suas regras em observância às diretrizes traçadas pelo 

Constituinte77, de modo que os princípios ali esposados encontram no inquérito 

policial e na ação penal ambiente propício para desenvolvimento.78

A relação entre Direito Processual e Direito Constitucional, portanto, é de 

indissociabilidade. Para F. Manduca, em seu El Procedimiento Penal y su 

                                                 
75 O processo, por excelência, é a forma de composição dos litígios. Mas ao seu lado existem a 
autodefesa e a autocomposição, reconhecidas pelo Estado em situações determinadas. Sobre o 
assunto, conferir José Frederico Marques. Instituições de direito processual civil. V. I. 
Campinas: Millenium, pp. 4-6, 2002. 
76 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco. Teoria 
geral do processo. 1ª ed. São Paulo: RT, p.47, 1976. 
77 A relevância dos valores tutelados pelo processo penal impõe que a própria Constituição Federal 
consagre os princípios reitores a serem adotados necessariamente pela lei ordinária, como 
garantia da rigidez constitucional. Afranio Silva Jardim. Direito processual penal. Rio de Janeiro: 
Forense, p. 318, 1999. Por sua vez, Paulo Lôbo, discorrendo sobre a relevância do estudo das 
normas constitucionais referentes ao direito civil, fala na sua constitucionalização, podendo a lição 
ser ajustada ao direito processual penal. Assim, com base no ensinamento do autor, podemos 
dizer que a constitucionalização é o processo de elevação ao plano constitucional dos princípios 
fundamentais do direito processual penal, a exemplo da presunção de inocência, condicionando a 
observância pelos cidadãos e a aplicação da legislação infra-constitucional pelos tribunais. Paulo 
Netto Lôbo. Constitucionalização do direito civil. Revista de informação legislativa, nº 141. 
Brasília: Senado Federal, p. 100, 1999. 
78 Para Geraldo Prado, o sistema constitucional, por isso, averbe-se, subordina pela via das 
normas constitucionais uma estrutura processual específica, cuja natureza, inequivocamente, 
pode-se acentuar, é a de sistema ou subsistema, como conjunto harmônico de normas e princípios 
constitucionais aplicáveis ao processo, e princípio, voltada tal estrutura para a concretização da 
persecução penal conforme os valores indiscutíveis dos direitos fundamentais, referendados em 
uma sociedade e Estado democráticos, importando, assim, interpretarem-se as instituições 
consoante tais sistema e princípio evolutivamente, porquanto somente assim se respeita o 
compromisso político haurido da Carta Constitucional. Sistema acusatório. A conformidade 
constitucional das leis processuais penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 77, 2001. 
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Desarrollo Cientifico, o processo penal é um capítulo do Direito Constitucional dos 

povos livres.79 Já Jorge de Figueiredo Dias enxerga o Direito Processual como o 

Direito Constitucional “concretizado”.80

 O princípio da presunção de inocência, assim, pode ser estudado, 

basicamente, à luz do Direito Constitucional ou do Direito Processual Penal. Sua 

previsão constitucional, enquanto garantia fundamental, tem no processo penal a 

mais evidente aplicabilidade, protegendo o indivíduo de concepções 

preconceituosas acerca de uma suposta culpabilidade que não prescinde de um 

ato formal – consubstanciado da sentença penal condenatória – para se 

reconhecer. A interpretação dos institutos processuais deve ser efetivada com 

base na presunção de inocência constitucionalmente exigida, e a exposição 

referente a este princípio não prescinde da análise de sua repercussão no 

processo. Nossa abordagem, portanto, serve ao Direito Constitucional Comparado 

e ao Direito Processual Penal Comparado. 

 Princípios como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, o 

duplo grau de jurisdição, a ação, a jurisdição, a proibição da utilização de provas 

ilícitas, o juiz natural, o acusador natural e a presunção de inocência, juntos, 

indicam o grau de desenvolvimento da Dogmática Processual Penal em nosso 

País e o respeito que se tem pela pessoa humana, na busca do ideal de justiça. 

 

 
                                                 
79 Apud José Frederico Marques. Instituições de direito processual civil. V. I. Campinas: 
Millennium, p. 78, 2000. 
80 Apud José Cirilo de Vargas. Direitos e garantias individuais no processo penal. Rio de 
Janeiro: Forense, p. 54, 2002. 
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2.4.2. Estudo Comparado81

 

 O Direito Comparado tem como objeto a análise comparativa entre as 

legislações de diversas nações. Ao estudo do direito comparado não basta a 

simples menção às normas de determinado país, fazendo-se necessário o uso do 

método comparativo. Ora, se analisarmos, por exemplo, a constituição dos 

Estados Unidos da América sem contrapô-la à brasileira, estaremos tão-somente 

procedendo a um estudo de “Direito Estrangeiro”, especificamente do norte-

americano. O Direito Comparado, pois, parte da análise do direito estrangeiro, 

mas como pressuposto para atingir seu cabal objetivo, utilizando o método 

comparativo, ao observar as semelhanças e dessemelhanças entre institutos 

jurídicos de distintos ordenamentos.82

 Segundo o entendimento de Mauro Cappelletti, o aumento da importância 

do Direito Comparado nos últimos anos deve-se ao crescimento dos intercâmbios 

econômicos, pessoais e culturais entre as nações, à natureza transnacional de 

fenômenos cada vez mais relevantes, à tendência de certos valores (como os 

direitos humanos) afirmarem-se em nível transnacional e à formação de 

                                                 
81 Abstraindo-se dos precedentes do Direito Comparado, a exemplo da comparação procedida na 
Idade Média entre os direitos romano e canônico, surgem em 1831 suas primeiras cátedras no 
Collège de France, e em 1869 funda-se a Sociedade de Legislação Comparada de Paris, com a 
primeira publicação especializada, o Bolletin de la Société de Législation Comparée. Em 1869, 
ainda, cria-se a cadeira de Direito Comparado em Oxford, evoluindo a partir de então a feliz 
trajetória da disciplina, com destaque para o Congresso Internacional de Paris de 1900. Em 1950, 
por iniciativa da UNESCO, cria-se o Comitê Internacional de Direito Comparado. Ivo Dantas. O 
direito comparado: formação histórica, métodos e técnicas de pesquisa. Anuário dos cursos de 
pós-graduação em direito. Nº 8. Recife: Universidade Federal de Pernambuco/Faculdade de 
Direito do Recife, pp. 179-180, 1997. 
82 Ivo Dantas. Direito constitucional comparado. Introdução. Teoria e metodologia. Rio de 
Janeiro: Renovar, p. 25, 2000. 
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organizações políticas e econômicas multinacionais, como a Comunidade 

Econômica Européia (CEE) e o Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL).83 

Mas independentemente dos fatores sociológicos de crescimento do estudo do 

Direito Comparado, sua importância mantém-se, sobretudo, por permitir ao jurista 

uma melhor compreensão do direito nacional, cujas características particulares se 

evidenciam, muito mais, através de uma comparação com o direito estrangeiro, 

consoante o magistério de Marc Ancel.84  

 Tomemos como exemplo o estudo comparativo do princípio da presunção 

de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, 

segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória. Analisando sua previsão em Constituições 

estrangeiras e o modo como se reflete nas respectivas legislações ordinárias, 

após a aplicação do método comparativo, certamente poderemos extrair valiosas 

lições no afã de melhor compreender seu alcance e de ajustar os institutos de 

Direito Processual Penal aos ditames da Constituição. 

 Interessante ressaltar que um estudo comparativo não visa a transposição 

do modo como é tratado determinado instituto por outra legislação à nossa 

realidade. Ademais, por mais que haja manifestas semelhanças entre os sistemas 

jurídicos comparados, trata-se de direitos distintos, aplicáveis em países que se 

diferenciam em vários aspectos – culturais, econômicos, sociais etc. É preciso que 

o estudioso do Direito Comparado esteja atento a tais diferenças, sob pena de 

incorrer em grave erro metodológico. Deve haver, portanto, uma espécie de filtro, 

                                                 
83 Idem, pp. 52-53. 
84 Idem, pp. 64-65. 
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ou seja, de percepção das relevantes dessemelhanças entre os ordenamentos e 

as realidades sociais dos países cujos direitos são objeto de comparação. 

 Faremos um breve estudo acerca do princípio da presunção de inocência 

em alguns países, cujas legislações nos pareceram mais propícias à aplicação do 

método comparativo. Escolhemos Portugal, Itália, França, Espanha, Irã e 

Inglaterra, abarcando, assim, países europeus de tradição romanística, uma 

república islâmica e a Inglaterra, berço do direito anglo-saxão, onde vige o 

chamado sistema da common law. A variedade originária de cada legislação, 

acreditamos, servirá a uma melhor comparação. Vejamos. 

 

2.4.3. Portugal 

 

 Segundo a Constituição da República Portuguesa de 1976, 

todo o argüido se presume inocente até o trânsito em julgado da sentença de condenação, 
devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa (nº 2 do 
art. 32º). 
 

 Ao expressar a celeridade processual como corolário do princípio da 

presunção de inocência, devendo o acusado ser julgado no mais curto prazo 

compatível com as garantias de defesa, o constituinte português demonstrou sua 

sensibilidade quanto à mácula assentada sobre o indivíduo durante o processo 

penal. Podemos afirmar que o rápido andamento do processo é uma 

conseqüência natural de um estado de inocência absolutamente presumido, o 

que, neste sentido, não precisava restar explícito pelo constituinte. Mas, 
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repetimos, a preocupação com a matéria foi grande e a sensibilidade fecunda, 

pois o acusado, na prática, antes mesmo de ver sua culpabilidade afirmada ou 

negada através da sentença, costuma sentir um pré-julgamento incriminador por 

parte da sociedade apaixonada. 

 O constituinte brasileiro quedou-se de consagrar de forma expressa a 

celeridade processual como corolário do princípio da presunção de inocência, o 

que não significa dizer que não tenha aplicação em nosso País. Trata-se de uma 

conseqüência lógica e implícita. A comparação do texto constitucional brasileiro 

com o português, portanto, permite ao jurista, consoante alertado linhas acima, 

uma melhor compreensão do direito nacional, cujas características particulares se 

evidenciam, muito mais, através de uma comparação com o direito estrangeiro.85 

Ambos os direitos, brasileiro e português, exigem expressamente o trânsito em 

julgado da sentença condenatória como forma de afastar a presunção de 

inocência, o que aproxima bastante as formas de tratamento do princípio aqui e 

alhures. 

 Como reafirmação do princípio da presunção de inocência, o art. 27º, nº 2, 

da Constituição da República Portuguesa, reza que 

ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em consequência 
de sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou 
de aplicação judicial de medida de segurança. 

 

                                                 
85 Marc Ancel, apud Ivo Dantas. Direito constitucional comparado. Introdução. Teoria e 
metodologia. Rio de Janeiro: Renovar, pp. 64-65, 2000. 
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 A nível de legislação infra-constitucional, abraçando o princípio da 

presunção de inocência, o nº 1º do art. 191º do Código de Processo Penal 

Português reza que 

a liberdade das pessoas só pode ser limitada, total ou parcialmente, em função de 
exigências processuais de natureza cautelar, pelas medidas de coação e de garantia 
patrimonial previstas na lei. 

 

No art. 204º, por sua vez, o legislador lusitano elencou as três exigências 

de caráter cautelar que permitem viabilizar a aplicação das medidas de coação e 

de garantia patrimonial: fuga ou perigo de fuga, exigências instrutórias (aquisição, 

conservação ou veracidade da prova) e perigo de perturbação da ordem e da 

tranqüilidade públicas ou perigo de continuação da atividade criminosa. 

 A matéria referente à prisão provisória é a que sofre a maior tensão entre a 

presunção de inocência do indivíduo e a necessidade de punição dos 

responsáveis pelas infrações penais. Merece comparação com os dispositivos 

acima citados do Código de Processo Penal Português, assim, o art. 312 do nosso 

diploma processual penal, segundo o qual 

a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 

 

 À fuga ou perigo de fuga (Portugal) corresponde a necessidade de 

assegurar a aplicação da lei penal (Brasil); às exigências instrutórias (Portugal) 

corresponde a conveniência da instrução criminal (Brasil); e ao perigo de 

perturbação da ordem e da tranqüilidade públicas ou perigo de continuação da 

atividade criminosa (Portugal) corresponde a garantia da ordem pública e da 

ordem econômica (Brasil). Vê-se, pois, que há manifesta consonância entre as 
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disciplinas referentes à prisão cautelar em Portugal e no Brasil, como corolário do 

reconhecimento, em nível constitucional, do princípio da presunção de inocência. 

 

2.4.4. Itália 

 

Segundo o art. 27 da Constituição da República Italiana de 1948, o acusado 

não é considerado culpado até a condenação definitiva. O dispositivo peninsular 

assemelha-se ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, segundo o 

qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória. Observe-se, no entanto, que a Constituição Italiana menciona 

a expressão condenação definitiva, e não sentença transitada em julgado, como a 

Brasileira. Tal fato poderia levar o comparativista a inferir a idéia de que a 

sentença condenatória, na Itália, ainda que não transitada em julgado, teria o 

condão de infirmar a presunção de inocência do condenado. Mas não é bem 

assim. Vejamos. 

Não se confundem sentença definitiva e condenação definitiva. Se 

vislumbrarmos em ambas o mesmo significado, incorreremos em equivocada 

interpretação do princípio da presunção de inocência na Itália. Ora, sentença 

definitiva, tecnicamente, não é sentença transitada em julgado, mas apenas a 

decisão que julga o mérito da causa, ainda que sujeita a recurso. Contrapõe-se à 

sentença terminativa, mediante a qual o juiz põe fim ao processo sem decidir o 

mérito da causa (CPC, art. 162, § 1º). 
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Já a expressão condenação definitiva, prevista na Constituição Italiana, não 

se contrapõe a uma eventual condenação terminativa, expressão esta inexistente. 

Condenação definitiva, na verdade, corresponde à nossa sentença condenatória 

transitada em julgado, o que aproxima o significado do princípio da presunção de 

inocência no Brasil e na Itália.86

 

2.4.5. França 

 

Segundo o art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, 

todo o homem é considerado inocente, até o momento em que, reconhecido como 
culpado, se julgar indispensável a sua prisão: todo o rigor desnecessário, empregado para 
a efetuar, deve ser severamente reprimido pela lei.87

 
Não há exigência expressa, vê-se, de sentença condenatória transitada em 

julgado para o reconhecimento da culpa. Tal exigência, na verdade, é inferida do 

Código de Processo Penal, consoante veremos abaixo. 

 O processo penal francês encontra-se atualmente condensado no Code de 

Procédure Pénale de 1957/1958, complementado com legislação avulsa que 

                                                 
86 Como já atrás assinalamos, a presunção de inocência encontra-se consagrada na CI, no nº 2 do 
seu art. 27º, embora com uma formulação que começou por não ser pacífica, posto que não era a 
única defendida, e continuou a não ser quando se começou a discussão acerca de se saber se 
estamos ou não em presença de uma verdadeira consagração constitucional do princípio da 
presunção de inocência. 
 Hoje é pacífico que existe no processo penal italiano um princípio da presunção de 
inocência, que tem a sua razão de ser na Constituição e nos textos internacionais atrás revisados. 
Alexandra Vilela. Considerações acerca da presunção de inocência em direito processual 
penal. Coimbra: Coimbra Editora, p. 61, 2000. 
87 Os princípios da referida Declaração constam do preâmbulo da Constituição Francesa de 1958, 
o que lhes confere autoridade superior à lei geral francesa. 
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substitui o Code d’Instruction Criminelle aprovado com Napoleão.88 Não há nos 

referidos diplomas legislativos referência expressa ao princípio da presunção de 

inocência, mas em diversos dispositivos podemos enxergar a sua aplicação. 

Tratando-se do Code de Procédure Pénale, por exemplo, o art. 471º impõe o 

adiamento da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória. Segundo o magistério de Alexandra Vilela, 

quer a jurisprudência, quer a doutrina francesa recentes, afirmam a vigência do princípio 
no ordenamento jurídico francês, mas insistem especialmente na sua incidência no âmbito 
probatório, como regra determinante da absolvição em caso de incerteza, com o 
conseqüente ônus da prova para a acusação, sem que se lhe atribua qualquer espécie de 
relevo em relação à disciplina da prisão preventiva.89

 
 Assim, em que pese na França a presunção de inocência não assumir a 

posição de destaque alcançada no Brasil, mormente no tocante à disciplina da 

prisão preventiva, podemos afirmar que até o trânsito em julgado da sentença 

condenatória o acusado é presumidamente inocente, graças ao art. 471º do Code 

de Procédure Pénale, que veda a execução antecipada da pena. Neste aspecto as 

legislações francesa e brasileira assumem recíproca identidade. 

 

2.4.6. Espanha 

 

A Constituição Espanhola de 1978, em seu artigo 24, nº 2, reza que 

asimismo, todos tienem derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y 
a la assistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a um 
proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 

                                                 
88 Alexandra Vilela. Considerações acerca da presunção de inocência em direito processual 
penal. Coimbra: Coimbra Editora, p. 64, 2000. 
89 Idem, p. 66. 

 55



pertinentes para la defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a 
la presunción de inocência (grifo nosso). 
 
Foi a primeira vez na história das constituições e das leis infra-

constitucionais espanholas que se abraçou, expressamente, o princípio da 

presunção de inocência.90

 O princípio da presunção de inocência, segundo a concepção da 

Constituição da Espanha, não corresponde rigorosamente à forma com que o 

mesmo é tratado pela Constituição de 1988, não se exigindo ali o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, a exemplo do que foi dito, no item anterior, 

quanto à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1989.  

 O autor espanhol Miguel Angel Montañes Pardo, aliás, enxergando uma 

presunção juris tantum no princípio esposado no art. 24º da Constituição 

Espanhola, assevera que a inocência 

apenas subsiste enquanto não for destruída pela prova em contrário (STS, 11 de julho de 
1984), pois a mesma equivale a situar todo acusado em uma posição inicial e inamovível 
de inocência, a ser destruída apenas por provas que demonstrem sua culpabilidade (STS 
de 2 de dezembro de 1985). Definitivamente, o direito à presunção de inocência que a todo 
acusado reconhece o artigo 24.2 da nossa Constituição constitui tecnicamente uma 
presunção “júris tantum”, que apenas pode ser desvirtuada quando o Tribunal sentenciador 
haja disposto, ao menos, de uma mínima atividade probatória por obrigação, obtida com 
todas as garantias legais e constitucionais.91

 

                                                 
90 Miguel Angel Montañes Pardo. La presunción de inocencia. Pamplona: Aranzadi Editorial, p. 
34, 1999. 
91 Sólo subsiste mientras no sea destruída por la prueba en contrario (STS 11 julio 1984), pues la 
misma, equivale a situar a todo acusado em una posición inicial e inconmovible de inocencia, sólo 
destruible por pruebas que demuestrem su culpabilidad (STS de 2 diciembre 1985). En definitiva, 
el derecho a la presunción de inocencia que a todo acusado reconece el artículo 24.2 de nuestra 
Constituición, constituye técnicamente una presunción “juris tantum” que unicamente puede ser 
desvirtuada cuando el Tribunal sentenciador haya dispuesto, al menos, de una mínima actividad 
probatoria de cargo, obtenida com todas las garantias legales y constitucionales. Idem, pp. 43-44. 
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A doutrina espanhola, assim, vê a superação da presunção de inocência, 

segundo a norma constitucional, a partir da produção das provas em contrário, 

não havendo sujeição específica ao trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. 

 Tal não significa dizer que durante a instrução processual o acusado estará 

sujeito a medidas coercitivas atentatórias ao seu estado de inocência, uma vez 

que a culpa, repita-se, só restará estabelecida após o julgamento da causa. 

Nenhuma medida que importe antecipação de pena, portanto, poderá ser imposta 

até a prolatação da sentença condenatória. Mas, uma vez presente a sentença 

condenatória, mesmo sem trânsito em julgado, não há mais presunção de 

inocência, podendo o condenado sujeitar-se à execução da pena, ainda que haja 

recurso pendente. No Brasil, ao revés, exige-se o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória para que a presunção de inocência seja desconsiderada. 

 

2.4.7. Irã 

 

Reza a Constituição da República Islâmica do Irã o seguinte: 

Artigo 37 [Presunção de Inocência]. Inocência há de ser presumida, e ninguém há de ser 
considerado culpado por uma acusação senão quando a culpa dele ou dela tenha sido 
estabelecida por um tribunal competente.92

 

                                                 
92 Article 37 [Presumption of Innocense]. Innocence is to be presumed, and no one is to be held 
guilty of a charge unless his or her guilt has been established by a competent court 
(http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ir00000_.html#I000_, em 23.11.2002). 
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 Apesar da adoção expressa do princípio da presunção de inocência, 

observe-se que o dispositivo constitucional iraniano não exige o trânsito em 

julgado da sentença condenatória, determinando tão-somente que a culpa seja 

estabelecida por um tribunal competente. Significa dizer que uma sentença 

condenatória definitiva, proferida por um tribunal competente, ainda que sujeita a 

recurso, é suficiente para o reconhecimento da culpa. O Constituição do Irã, 

assim, não prevê expressamente, como fez a Brasileira e a Portuguesa, a 

necessidade de uma sentença condenatória transitada em julgado. O princípio da 

presunção de inocência faz-se ali presente, mas com sensível mitigação, a 

exemplo do que ocorre segundo a Constituição da Espanha. 

 

2.4.8. Inglaterra 

 

 Podemos dizer, segundo o magistério de Paulo Bonavides, que a Inglaterra 

possui uma Constituição parcialmente costumeira, 

cujas leis abrangem o direito estatutário (statute law), o direito casuístico ou jurisprudencial 
(case law), o costume, mormente o de natureza parlamentar (Parliamentary custom) e as 
convenções constitucionais (constitutional conventions).93

 
Corolário do princípio da presunção de inocência é o direito do indivíduo de 

permanecer calado (Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXIII), não se podendo 

inferir de tal silêncio qualquer indício de culpabilidade. No entanto, o ordenamento 

britânico prevê a aferição da culpabilidade do acusado por meio da negatória, por 

                                                 
93 Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, p. 67, 2002. 
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parte deste, de responder as perguntas que lhe sejam formuladas, referentes à 

acusação. 

 De fato, a seção 35 do Criminal Justice and Public Order Act 1994 permite 

que, após o tradicional juramento de promessa de dizer a verdade, caso o 

acusado permaneça em silêncio, sem justa causa, o indício de culpabilidade 

estará configurado, podendo servir de base a eventual condenação.94 O princípio 

da presunção de inocência, assim, sofre na Inglaterra rude golpe, a ponto de 

podermos negar sua vigência. 

 Ressalte-se que o nosso Código de Processo Penal possui dispositivo 

semelhante, em que pese sua não recepção por parte da Carta Magna de 1988, 

em virtude de sua manifesta afronta ao princípio da presunção de inocência. 

Referimo-nos ao art. 186, in fine, segundo o qual 

antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado a 
responder às perguntas que Ihe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado 
em prejuízo da própria defesa. 

 

 Num Estado em que aos cidadãos seja garantida a presunção de inocência, 

do silêncio não se poderá inferir qualquer indício de culpabilidade.95 Eis, assim, a 

                                                 
94 Section 35 of Criminal Justice and Public Order Act 1994 provides that inferences can be drawn 
from an accused’s failure to give evidence or refusal to answer any question, without good cause, 
where the person has benn sworn. Glenn Hutton e David Johnston. Blackstone’s police manual. 
Evidence & procedure. London: Blackstone Press, p. 163, 2002. 
95 O acusado tem a faculdade de responder, ou não, às perguntas que lhe forem formuladas pelo 
Juiz. É a consagração do direito ao silêncio que lhe foi conferido constitucionalmente como 
decorrência lógica do princípio do nemo tenetur se detegere e do da ampla defesa. É possível que 
o Magistrado tenha uma impressão desfavorável quando o acusado guardar silêncio, entretanto 
não se pode admitir que tal impressão desfavorável se converta em indício para um decreto 
condenatório. O acusado é o único árbitro da conveniência, ou não, de responder. E ninguém pode 
impedir-lhe o exercício desse direito. Muito menos ameaçá-lo, sob a alegação de que o seu 
silêncio poderá prejudicar-lhe a defesa. Do contrário a defesa não estaria sendo ampla, nem 
respeitado o seu direito ao silêncio. Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo penal. Vol. 3. 
São Paulo: Saraiva, p. 271, 1999. 
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razão de afirmarmos que a Inglaterra não abraça o princípio da presunção de 

inocência como garantia dos acusados. 
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CAPÍTULO III – A DESATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA COMO FATOR ALOPOIÉTICO DO SUBSISTEMA JURÍDICO-

PROCESSUAL BRASILEIRO 

 

3.1. A TEORIA DOS SISTEMAS. O PENSAMENTO DE NIKLAS LUHMANN 

 

 Realizaremos, com brevidade, uma adaptação da chamada “teoria dos 

sistemas”, de Niklas Luhmann, à realidade processual penal brasileira, adotando 

como paradigma o princípio constitucional da presunção de inocência. Não 

procederemos a uma visão exaustiva dos conceitos e das idéias vislumbradas por 

Luhmann. Limitar-nos-emos às noções que dizem respeito ao objetivo pretendido, 

isto é, à análise dos aspectos que tocam ao processo penal. Mas, naturalmente, 

não podemos prescindir da menção a algumas notas introdutórias à teoria 

sistêmica, essenciais à compreensão dos fenômenos autopoiéticos e alopoiéticos 

no Direito Processual Penal.96

 Veremos a seguir as linhas gerais da teoria sistêmica, para que possamos, 

em capítulo posterior, proceder à análise proposta. Ressalte-se, desde já, que a 

                                                 
96 Conheçamos, rapidamente, Luhmann. Sua carreira acadêmica iniciou-se relativamente tarde. De 
1946 a 1949 cursou Direito na Universidade de Freiburg/Breisgrau. Ex-funcionário público, 
especializou-se em Administração em Harvard, Estados Unidos da América, tendo ali chegado 
apenas em 1960. Em 1965, já de volta à Alemanha, inicia sua carreira docente, obtendo 
posteriormente a cátedra na Universidade de Münster e, a partir de 1968, em Bielefeld. Faleceu em 
1998. Uma brevíssima biografia sua pode ser encontrada em Benjamin Zymler. Política e Direito: 
uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, p. 25, 2002. Ainda, da lavra de João Pissarra Esteves, na 
rede mundial de computadores – Internet, em http://ubista.ubi.pt/~comum/esteves-pissarra-
luhmann.htm, consultada em 13.01.2003. Luhmann, ressalte-se, esteve em Recife-PE em 
novembro e dezembro de 1993, ministrando o Ciclo de Palestras e Debates sobre a Relação entre 
Direito e Sociedade na Teoria dos Sistemas. 
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correta noção dos termos luhmannianos afigura-se imprescindível à compreensão 

das idéias apresentadas. Qualquer desatenção, emprestando-se a determinada 

expressão o sentido coloquial, convencional, fará com que a teoria dos sistemas 

se torne incompreensível. Outrossim, entender o direito autopoiético de Luhmann 

é um exercício de abertura da mente do leitor às mais abrangentes elucubrações 

sócio-jurídico-filosóficas do versátil sociólogo de Lüneburg, Alemanha.97

 A teoria dos sistemas de Luhmann é uma adaptação à realidade social da 

teoria biológica dos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela, que 

enxergaram a nota de vitalidade dos seres vivos na possibilidade de produzirem,  

por si sós, seus próprios componentes. Os sistemas vivos, segundo os referidos 

biólogos, seriam autopoiéticos em virtude da possibilidade de produção de seus 

elementos a partir de seus próprios elementos. A palavra autopoiese deriva do 

grego autos (“por si só”) e poiesis (“fazer”). Daí a noção de produção autônoma 

dos elementos dos sistemas. 

 Os sistemas sociais, segundo Luhmann, também são autopoiéticos, a 

exemplo dos seres vivos, mas com características próprias que permitem 

identificar tal autopoiese. Sendo autopoiéticos, os sistemas sociais produzem 

novos elementos utilizando-se de seus próprios elementos. Tal reprodução é 

realizada através do elemento autopoiético dos sistemas sociais, da unidade 

elementar de todos os sistemas sociais: a comunicação.98 É esta, portanto, que 

                                                 
97 Alexandre Coutinho Pagliarini. O positivismo de Hans Kelsen e Niklas Luhmann e a Constituição 
como instrumento normativo superior positivado. Revista de direito constitucional e 
internacional. Ano 8. Nº 31. Abril-junho. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 211, 2000. 
98 Marcelo da Costa Pinto Neves. Da autopoiese à alopoiese do direito. Anuário do mestrado em 
direito. Nº 5. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, p. 279, 1992. 

 62



torna autopoiético o sistema social, possibilitando a interação entre os indivíduos 

que o compõem. 

 Outra característica dos sistemas sociais que merece ser mencionada é a 

chamada auto-referência, ou seja, a possibilidade de auto-observação, 

reconhecendo destarte seus próprios elementos e componentes. Segundo 

Luhmann, 

um sistema pode denominar-se autorreferente quando ele mesmo constitui os elementos 
que lhe dão forma como unidades de função, e quando todas as relações entre estes 
elementos vão acompanhadas de uma indicação para esta autoconstituição, reproduzindo-
se desta maneira a autoconstituição permanentemente.99

 

Mas os sistemas sociais também procedem a uma hetero-observação, 

reconhecendo os elementos pertencentes ao ambiente externo. É possível tal 

hetero-observação em decorrência da chamada abertura cognitiva, ou seja, os 

sistemas não são “cegos”, apesar da clausura operativa com a qual operam. A 

partir da auto-observação (auto-referência) e da hetero-observação, possibilita-se 

o traçado dos limites que separam o sistema social do ambiente externo.100 O 

sistema social brasileiro, por exemplo, reconhecendo seus elementos a partir da 

auto-observação, distingue-se dos demais sistemas sociais da América do Sul, 

                                                 
99 Un sistema puede denominarse autorreferente cuando él mismo constituye los elementos que le 
dan forma como unidades de función, y cuando todas las relaciones entre estos elementos van 
acompañadas de una indicación hacia esta autoconstitución, reproduciéndose de esta manera la 
autoconstitución permanentemente. Niklas Luhmann. Sociedad y sistema: la ambición de la 
teoría. Barcelona: Paidós Ibéria, pp. 90-91, 1997. 
100 Existem sistemas com a capacidade de estabelecer relações consigo mesmo, e de diferenciar 
estas relações das relações ao seu redor. Essa tese compreende o sistema como tal e as 
condições de sua descrição e análise através de outros sistemas (igualmente autorreferentes). 
Texto original: exixten sistemas con la capacidad de estabelecer relaciones consigo mismos, y de 
diferenciar estas relaciones de las relaciones con su entorno. Esta tesis comprende el sistema 
como tal y las condiciones de su descripción y análisis a través de otros sistemas (igualmente 
autorreferentes). Idem, p. 44. 
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reconhecidos através da hetero-observação, efetivada pela abertura cognitiva.101 

Em outras palavras, o sistema inventa a si mesmo a partir da diferenciação 

sistema/ambiente.102

 Há vários subsistemas integrando-se ao sistema global, ou seja, ao sistema 

social. Tais subsistemas são o direito (subsistema jurídico), a política (subsistema 

político), a ciência (subsistema científico), a economia (subsistema econômico) 

etc. Segundo Benjamin Zymler, 

em síntese, cada subsistema social autopoiético, utilizando um meio de comunicação 
simbolicamente generalizado e seu código binário, passa a produzir atos comunicativos, 
selecionando as informações. No processamento destas, o subsistema social deve 
produzir uma descrição de si mesmo, de forma a definir os limites do subsistema e do 
ambiente. Assim, modula a fronteira do que é política, direito, ciência, definindo a si mesmo 
a partir da distinção sistema/ambiente.103

 
 Cada subsistema caracteriza-se e se diferencia dos demais subsistemas 

em decorrência da adoção de um código binário próprio e da utilização de um 

meio de comunicação simbolicamente generalizado, compatíveis com sua 

natureza. Assim, exempli gratia, o subsistema jurídico utiliza-se do código binário 

lícito/ilícito e do direito enquanto meio de comunicação simbolicamente 

generalizado; o subsistema científico utiliza-se do código binário verdadeiro/falso e 

do conhecimento enquanto meio de comunicação simbolicamente generalizado; e 

a política, do código binário situação/oposição e do poder enquanto meio de 

comunicação simbolicamente generalizado. 

                                                 
101 Reza o próprio Luhmann que um sistema autopoiético constitui os elementos de que é 
composto através dos elementos de que é composto, e, dessa maneira, demarca fronteiras que 
não existem na complexidade infra-estrutural do meio ambiente do sistema. Apud Marcelo da 
Costa Pinto Neves. Da autopoiese à alopoiese do direito. Anuário do mestrado em direito. Nº 5. 
Recife: Universidade Federal de Pernambuco, p. 276, 1992. 
102 Benjamin Zymler. Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, p. 20, 2002. 
103 Idem, p. 64. 
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Cada subsistema também se utiliza da auto-referência, reconhecendo seus 

elementos e funcionando em clausura operativa, mas também se utiliza da hetero-

referência, funcionando em abertura cognitiva e percebendo os ruídos externos 

emanados pelos demais subsistemas. Assim, o subsistema social jurídico 

autopoiético, que opera com base no código binário lícito/ilícito, percebe, graças à 

sua abertura cognitiva, a existência do subsistema social econômico autopoiético, 

que opera com base no código binário pobreza/riqueza.104

 Assim, o direito é um dos meios de comunicação simbolicamente 

generalizados, ao lado da política, do amor, da economia, da ciência, da arte etc. 

Ressalte-se que o termo comunicação, aqui, não assume o sentido coloquial, ou 

seja, de participação, informação, aviso, transmissão, ligação, passagem, 

convivência, comunhão.105 Comunicação, segundo dos sistemas, implica o 

elemento de autopoiese dos sistemas sociais, como a consciência, por outro lado, 

é o elemento de autopoiese dos sistemas psíquicos – que não são objeto de 

nosso estudo. Para Luhmann, 

o processo de diferenciação de um sistema social particular, funcionalmente especializado 
pelo direito, pressupõe restrições já disponíveis em forma de direito. Estas restrições, que 
são sempre já existentes permitem due diversi usi no processo de comunicação. A sua 
separação e a sua recombinação – é esta a minha tese – ativam o processo de 
diferenciação.106

                                                 
104 Por meio de código sistêmico próprio, estruturado binariamente entre um valor negativo e um 
valor positivo específico, as unidades elementares do sistema são reproduzidas internamente e 
distinguidas claramente das comunicações exteriores. Marcelo da Costa Pinto Neves. Da 
autopoiese à alopoiese do direito. Anuário do mestrado em direito. Nº 5. Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, p. 280, 1992. 
105 Aurélio Buarque de Hollanda Fereira. Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 307, 1968. 
106 Il processo di differenziazione di un particolare sistema sociale, funzionalmente specializzato per 
il diritto, presuppone restrizioni già esistenti, permettono due diversi usi nel processo di 
comunicazione. La loro separazione e la loro ricombinazione – è questa la mia tese – attivano il 
processo di differenziazione. Niklas Luhmann. La differenziazione del diritto. Contributi alla 
sociologia e alla teoria del diritto. S/c: Società editrice il Mulino, p. 64, s/d. 
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 Benjamin Zymler dá-nos conta de que a legitimidade do subsistema jurídico, 

segundo a concepção de Luhmann, pode ser incrementada a partir de dois 

mecanismos: a utilização da eficácia simbólica generalizante da força física e da 

participação em processos, legislativos, judiciais ou administrativos. Reza o autor 

que 

o subsistema jurídico evoluiu no sentido de implantar um mecanismo filtrante, cuja função 
é, em conjunto com os ruídos produzidos pelo símbolo simbiótico da força física, evitar a 
formação de expectativas cognitivas contrárias às decisões jurídicas. Esse mecanismo é a 
implantação de procedimentos regulamentados juridicamente antecedentes às decisões 
jurídicas.107

 
O processo penal, assim, seria um dos mecanismos para a estabilização da 

legitimidade necessária ao subsistema jurídico. 

 Em oposição à noção de autopoiese, tem-se a de alopoiese, trazendo a 

idéia de reprodução do sistema através de critérios, programas e códigos do seu 

meio ambiente. Deriva a palavra do grego alo (outro, diferente, diverso) e poiesis 

(produção, criação). Um sistema alopoiético, assim, caracteriza-se pela 

reprodução de seus elementos através do meio ambiente, e não autonomamente, 

como ocorre nos sistemas autopoiéticos. Podemos dizer que não há clausura 

operativa, mas abertura operativa – que não se confunde com abertura cognitiva. 

Esta caracteriza um sistema autopoiético, ao passo que aquela, a abertura 

operativa (contrária à clausura operativa) um sistema alopoiético, não autônomo. 

 

                                                 
107 Benjamin Zymler. Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, p. 107, 2002. 

 66



3.2. A DEFICIENTE CLAUSURA OPERATIVA DO SUBSISTEMA JURÍDICO-

PROCESSUAL BRASILEIRO É DECORRÊNCIA, ENTRE OUTROS, DOS 

RUÍDOS EXTERNOS CONSUBSTANCIADOS NA INOBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

 O subsistema jurídico é autopoiético enquanto se utiliza do meio de 

comunicação simbolicamente generalizado direito e do código binário lícito/ilícito, 

sem interferência de outros subsistemas sociais, ou seja, com clausura 

operativa.108 Mas, como vimos, a abertura cognitiva permite ao subsistema jurídico 

a percepção dos elementos pertencentes aos demais subsistemas sociais, 

permitindo-lhe assimilar, de acordo com os seus próprios critérios, os fatores 

do meio ambiente, não sendo diretamente influenciado por esses fatores.109 Uma 

radical clausura operativa, refratária à abertura cognitiva, frustraria a 

expectativa110 do direito enquanto instrumento adequado de solução dos conflitos. 

                                                 
108 A positivação do Direito na sociedade moderna implica o controle do código-diferença “lícito-
ilícito” exclusivamente pelo sistema jurídico, que adquire dessa maneira seu fechamento 
operativo. Marcelo da Costa Pinto Neves. Da autopoiese à alopoiese do Direito. Anuário do 
mestrado em direito. Nº 5. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1992, p. 280. 
109 Idem, p. 281 (grifo nosso). 
110 Dentro da concepção luhmanniana autopoiética de direito, que prega, repita-se, que o direito 
cria o próprio direito, e tomando como modelo emprestado de Maturana e Varela a teoria 
autopoiética, a modificação da formulação normativa é possibilitada pelo recurso às expectativas 
sobre expectativas. 
 O recurso renovatório das expectativas sobre expectativas pode ser assim exemplificado: 
um grupo de alunos nutre expectativas em relação ao seu professor (o ensino) que, por sua vez, 
tem expectativas em relação àqueles alunos (atenção e estudo). 
 A existência de expectativas sobre expectativas deve ser vista como campo de 
fermentação de novas escolhas que ensejarão a modificação da formulação normativa de outrora 
ou introduzirão um direito completamente novo naquele espaço. Alexandre Coutinho Pagliarini. O 
positivismo de Hans Kelsen e Niklas Luhmann e a constituição como instrumento normativo 
superior positivado. Revista de direito constitucional e internacional. Ano 8. Nº 31. Abril-junho. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 212, 2000. 
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O subsistema jurídico acompanha o desenvolvimento dos demais subsistemas e 

como eles também se desenvolve e evolui.111

 O subsistema jurídico-processual brasileiro é um nítido exemplo de 

alopoiese. O código binário lícito/ilícito é freqüentemente substituído por códigos 

binários pertencentes a outros subsistemas sociais. Antes mesmo de desenvolver 

a teoria sistêmica baseada na autopoiese,112 Luhmann já dizia que o processo 

deve permanecer na perspectiva normativa e não pode resvalar para a 

perspectiva da verdade ou da crença.113

Marcelo Neves, discorrendo sobre a crise do Estado na modernidade 

periférica, da qual o Brasil faz parte, reza que 

Direito e Política constituem, portanto, sistemas alopoieticamente determinados, na medida 
em que não se reproduzem operacionalmente por diferenças, critérios e elementos 
próprios, mas são difusa e instavelmente invadidos, na sua produção operacional, por 
diferenças, programas e elementos de outros sistemas sociais.114 115

                                                 
111 A capacidade de reciclagem (dimensão cognitivamente aberta) do Direito positivo possibilita que 
ele se altere para adaptar-se ao meio ambiente complexo e “veloz”. O fechamento normativo 
impede a confusão entre sistema jurídico e seu meio ambiente. A diferenciação do Direito na 
sociedade não é outra coisa do que o resultado da mediação dessas duas orientações. (...) Nessa 
perspectiva, o fechamento auto-referencial, a normatividade para o sistema jurídico, não constitui 
finalidade em si do sistema, antes é a condição de abertura. Marcelo da Costa Pinto Neves. Da 
autopoiese à alopoiese do direito. Anuário do mestrado em direito. Nº 5. Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, p. 282, 1992. 
112 O pensamento de Luhmann, segundo Alberto Febbrajo, tem duas fases: a primeira fase, por 
volta dos anos 70, nos artigos e nos livros “Sociologia do Direito”, volumes I e II, quando 
desenvolve uma teoria funcionalista do direito partindo de críticas a Talcott Parsons, do qual foi 
aluno; e a segunda fase, nos anos 80, quando desenvolve a teoria da autopoiese dos sistemas, 
partindo de estudos biológicos de Humberto Maturana. Artur Stamford. Decisão judicial: 
dogmatismo e empirismo. Curitiba: Juruá, s/p, 2000. 
113 Niklas Luhmann. Sociologia do Direito II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 18, 1985. 
114 Marcelo da Costa Pinto Neves. A crise do estado: da modernidade central à modernidade 
periférica – anotações a partir do pensamento filosófico e sociológico alemão. Anais do 16º 
congresso dos tribunais de contas do Brasil. Vol. 1. Recife: Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, p.164, 1992. 
115 João Maurício Adeodato, discorrendo sobre a diferenciação entre política e direito, demonstra o 
modo como ambos se relacionam, ou, ao menos, como deveriam se relacionar, pois enquanto a 
política é essencialmente modificadora da realidade, o campo do infinitamente improvável, o direito 
restringe essas modificações, contrabalançando-as. O problema da legitimidade: no rastro do 
pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 187, 1989. 

 68



 
Benjamin Zymler, na mesma linha de raciocínio, reconhece que 

o novo direito “auto-referente”, reflexivo, que descreve a si mesmo, não pode mais lançar 
mão diretamente dos códigos da política (poder), da religião (fé), da ciência (verdade), da 
moral (valores).116

 
 Dispusemo-nos a tomar o processo judicial como paradigma na análise da 

autopoiese/alopoiese do sistema jurídico. A existência de princípios processuais 

de observância obrigatória, a exemplo do princípio da presunção de inocência, 

traduz a linguagem própria do processo, cuja clausura operativa, do ponto de vista 

autopoiético, impede a interferência de fatores exógenos no andamento escorreito 

dos atos processuais.117

 A partir do momento em que concepções preconceituosas externas passam 

a informar e infirmar o status de presumidamente inocente do acusado, tem-se um 

excesso na abertura cognitiva do subsistema jurídico arrimado no processo 

penal.118 Pode-se falar, portanto, na deficiência da clausura operativa necessária 

                                                 
116 Benjamin Zymler. Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, p. 93, 2002. 
117 João Maurício Adeodato, tratando do procedimento judicial enquanto sistema procedimental de 
legitimação na visão de Luhmann, assevera que o subsistema das boas relações, por exemplo, 
baseado no amor e na amizade, não pode interferir no procedimento judicial, sob pena de 
comprometer a função legitimadora deste: o papel institucionalizado do juiz permite-lhe declarar-se 
suspeito, incompetente para decidir determinada questão, se é amigo ou está emocionalmente 
envolvido com uma das partes. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, p. 65, 2002. Analisando a mesma temática, Artur Stamford sobreleva a imparcialidade do 
magistrado, pois a confiança é adquirida dentro do processo como desconhecidos, e não 
previamente, como nas sociedades primitivas, pois os status sociais não conferem uma base firme. 
As dudiências judiciais como processo de legitimação e justiça social (à luz da teoria da justiça de 
Rawls e da legitimação pelo procedimento de Luhmann). Revista da ESMAPE (Escola Superior 
da Magistratura do Estado de Pernambuco). Vol. 3. Nº 7. Janeiro-junho. Recife: ESMAPE, p. 54, 
1998. 
118 O Direito enquanto sistema autopoiético é, ao mesmo tempo, normativamente simétrico e 
cognitivamente assimétrico. Só quando há uma assimetrização externa ao nível da orientação 
normativa é que surge o problema da alopoiese como negação da auto-referência operacional do 
Direito. Marcelo da Costa Pinto Neves. Da autopoiese à alopoiese do direito. Anuário do 
mestrado em direito. Nº 5. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, pp. 286-287, 1992. O 
autor, vislumbrando a falta de autonomia operacional do Direito positivo estatal, reza ainda que 
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ao sistema autopoiético.119 A chamada imprensa sensacionalista, por exemplo, 

pode apresentar-se como um dos fatores responsáveis pela infecção da 

presunção de inocência, inserindo na relação processual a idéia da presunção de 

culpabilidade e afetando o escorreito andamento dos atos processuais.120

 O eficaz e escorreito cumprimento da função processual no Estado 

Democrático de Direito, especificamente no campo penal, pressupõe que o 

acusado seja considerado inocente até que transite em julgado a sentença 

condenatória. Sabemos que injunções políticas e econômicas podem trazer ao 

sistema jurídico fatores que não pertencem ao código binário lícito/ilícito. Uma 

política baseada na chamada Escola Positivista do Direito Penal,121 por exemplo, 

caracterizada por uma desenfreada e irracional luta contra a criminalidade, e que 

para atingir tal finalidade utiliza-se de qualquer meio, ainda que desconsiderando 

os direitos individuais dos cidadãos, representa uma ruptura com a clausura 

operativa do sistema jurídico. Em última análise, ocorreria a desconsideração da 

própria cidadania em nome de uma política criminal, pois a cidadania é 

                                                                                                                                                     
isso significa a sobreposição de outros códigos de comunicação, especialmente do econômico 
(ter/não ter) e do político (poder/não poder), sobre o código “lícito/ilícito”, em detrimento da 
eficiência, funcionalidade e mesmo racionalidade do Direito (p. 290). 
119 Podemos falar, também, utilizando-nos da terminologia de Marcelo Neves, em bloqueio da 
autopoiese do Direito. Marcelo da Costa Pinto Neves. A crise do estado: da modernidade central à 
modernidade periférica – anotações a partir do pensamento filosófico e sociológico alemão. Anais 
do 16º congresso dos tribunais de contas do Brasil. Vol. 1. Recife: Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco, p.162, 1992. Utiliza o autor, ainda, a terminologia falta de fechamento 
operacional, no tocante à ingerência destrutiva de outras preferências na reprodução do Direito 
com base na diferença “lícito/ilícito” (p.166). 
120 ...a atuação das instâncias oficiais do sistema não pode ser alheia ao contexto social, senão 
que longe de sua fictícia assepsia se vê permanentemente influenciada pela opinião pública e, 
desde logo, pelos meios de comunicação. Antonio García-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes. 
Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 74, 2002. 
121 Como vimos no capítulo II, na chamada “luta entre as escolas penais”, a tese da presunção de 
inocência foi adotada pela escola clássica e posteriormente sofreu considerável mitigação por 
parte da escola positivista, tendo Ferri recusado tal princípio nas hipóteses de flagrante delito e 
confissão ou em se tratando de delinqüente nato. Ricardo de Brito A. P. Freitas. As razões do 
positivismo penal no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 193-194, 2002. 
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incompatível com ingerências bloqueantes e destrutivas de particularismos 

políticos e econômicos na reprodução do Direito.122 A presunção de inocência, 

nesse contexto, cederia espaço à presunção de culpabilidade. 

O princípio da presunção de inocência é uma conquista alçada ao nível 

constitucional, enquanto garantia fundamental, não podendo ficar apenas lançada 

no texto normativo sem ser efetivada e garantida a todos, pois a cidadania exige  

concretização das normas constitucionais referentes aos direitos fundamentais. Ausente tal 
concretização, permanece o texto, sem o seu significado normativo generalizado. Só 
quando a Constituição é um reflexo da esfera pública, existe e desenvolve-se a cidadania. 
Havendo bloqueios do processo de concretização constitucional por fatores políticos, 
econômicos e culturais, a reprodução autônoma do Direito não se realiza. E, portanto, a 
cidadania permanece no texto constitucional como bela fachada de uma construção 
interiormente em ruína.123

 
 A liberdade de expressão da opinião pública, assim, precisa estar em 

consonância com os princípios que protegem os direitos dos indivíduos. Para 

Luhmann, aliás, a opinião pública exerce o importante papel de, através dos meios 

de comunicação de massa, possibilitar a referência ao meio ambiente entre 

Público e Política, no subsistema político, formado a partir da diferenciação 

tridimensional entre Política, Administração e Público. Sobre o tema, assevera 

Benjamin Zymler que 

a opinião pública surge então como uma “hetero-referência” na comunicação entre Público 
e Política, que serve para introduzir no subsistema político um modelo simplificado do 
ambiente social. A valoração do discurso político passa a depender da repercussão das 
comunicações políticas na caixa de ressonância formada pela opinião pública. A afirmação 
de que a opinião pública recebeu bem ou mal dada ação governamental ou um 
comportamento da oposição permite assimetrizar a comunicação política, estabelecendo 

                                                 
122 Marcelo da Costa Pinto Neves. Entre subintegração e sobreintegração: a cidadania inexistente. 
Revista acadêmica.LXXV.Recife: Universidade Federal de Pernambuco, p. 85, 1992. 
123 Idem, pp. 86-87. 
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uma referência a partir da qual os atos comunicativos poderão eficazmente produzir 
comunicação.124

 
 Enquanto não se efetivarem no plano prático os princípios processuais 

garantidores dos direitos fundamentais dos indivíduos, o subsistema jurídico 

manter-se-á alopoiético. Além da nociva utilização, por parte do direito, de códigos 

binários pertencentes a outros sistemas, tem-se a deficiente clausura operativa ou, 

em outras palavras, tem-se a abertura operativa, através da qual os ruídos 

pertencentes ao ambiente externo maculam o bom funcionamento processual. 

 O princípio da presunção de inocência é previsto na Constituição Federal 

de 1988, e sua observância é necessária enquanto princípio fundamental. 

Considerar o acusado como inocente até que transite em julgado a sentença penal 

condenatória é sinal da clausura operativa com a qual deve contar qualquer 

subsistema jurídico-processual autopoiético. Ao revés, considerá-lo culpado antes 

do trânsito em julgado da sentença penal condenatória reflete a deficiente 

clausura operativa peculiar ao sistema alopoiético. Esta ainda é, infelizmente, a 

realidade brasileira, onde se observam graves atentados ao estado de inocência 

garantido através do texto constitucional. 

 

 

 

 

                                                 
124 Benjamim Zymler. Política e direito: uma visão autopoiética. Curitiba: Juruá, pp. 138-139, 
2002. 

 72



CAPÍTULO IV – O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E SUA 

(IN)OBSERVÂNCIA POR PARTE DA IMPRENSA 

 

4.1. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

A liberdade de comunicação é um direito que a Constituição Federal prevê 

e que se justifica em razão de diversos motivos. De fato, diz a Carta Magna, em 

seu art. 5º, incisos IV e IX, serem livres a manifestação do pensamento (vedado o 

anonimato) e a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença. Reza ainda o inciso XIV 

ser assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional. Por outro lado, temos em seu art. 220 

o seguinte enunciado: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição. Seu parágrafo primeiro, ainda, 

reza que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.125

O artigo 1º da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967) 

diz ser livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão 

                                                 
125 Direito à informação (CF, art. 220). Dano moral. A simples reprodução, pela imprensa, de 
acusação de mau uso de verbas públicas, prática de nepotismo e tráfico de influência, objeto de 
representação devidamente formulada perante o TST por federação de sindicatos, não constitui 
abuso de direito. Dano moral indevido. RE conhecido e provido. STF, RE nº 208.685-RJ, Relatora 
Ministra Ellen Gracie, D.J. de 22.08.2003. 
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de informações ou idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 

respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. 

Vê-se, portanto, que, salvo casos excepcionais em que o interesse público 

e a proteção à intimidade das pessoas fecham as janelas do processo a terceiros 

e impõem segredo de justiça, a divulgação jornalística dos acontecimentos 

representa um direito de todos, consubstanciado na liberdade de imprensa, bem 

servindo, inclusive, ao alcance da justiça, ao tornar fiscalizáveis os atos 

relacionados ao processo.126 O povo tem o direito à informação e o desejo de 

conhecer a realidade da sociedade em que vive, não podendo haver óbices, em 

regra, ao exercício dessa prerrogativa.127 Ademais, os olhos do povo sobre a 

persecução penal, fiscalizando, cobrando, conhecendo-a, servem como freio a 

eventuais arbitrariedades que venham a ser cometidas pelos funcionários públicos 

ou pelas autoridades.128 Trata-se de um fato que não passa despercebido pela 

doutrina, aqui e alhures.129

                                                 
126 Mas a imprensa que pode cumprir esse papel de difusão de conhecimentos necessários no 
desenvolvimento da democracia é somente a ética, que apresenta qualidade, imparcialidade, e não 
a manipuladora que visa escandalizar, ofender e denegrir imagens das pessoas. (...) Portanto, a 
mídia que excede ao informar apresenta-se como um poder tirano na formação da opinião pública 
e impõe-se como proprietária de uma verdade construída, ultrapassando sua verdadeira função 
social. Ana Lúcia Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, pp. 21-22, 2003. 
127 É possível inferir que no conceito de direito de informação existem três componentes difíceis de 
serem separados conceitualmente, principalmente nas comunicações massivas modernas 
caracterizadas por um desenvolvimento explosivo da quantidade e qualidade da informação e em 
razão do desenvolvimento ininterrupto de novos instrumentos, meios, formatos e tipos de 
informação. São eles: o direito de informar, o direito de se informar (investigar) e o direito de ser 
informado. O direito de informar consiste na possibilidade de veicular informações; o direito de se 
informar, por sua vez, é a faculdade de ter livre acesso às fontes de informação, é o direito de 
buscar as informações, sem impedimentos ou obstáculos; o direito de ser informado é a 
prerrogativa que possui qualquer pessoa à receptação de informações. Idem, p. 32. 
128 (...) falar em jornalismo é falar em vigilância do poder e, ao mesmo tempo, em prestação de 
informações relevantes para o público, segundo os direitos e necessidades do público (não do 
governo). Eugênio Bucci. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 18. 
Mas, para Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, o controle do funcionamento do 
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O exercício da liberdade de imprensa é a mais evidente encarnação do 

princípio da publicidade dos atos processuais.130 Tal princípio encontra-se previsto 

em nossa Carta Magna, nos artigos 5º, inciso LX (a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem) e 93, inciso IX (todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes). 

 Por sua vez, reza o nosso Código de Processo Penal, em seu art. 20, que a 

autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou 

                                                                                                                                                     
sistema penal por parte da população não passa de uma ficção. Manual de direito penal 
brasileiro. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 72, 2002. 
129 Claus Roxin ressalta que a indispensabilidade dos meios de comunicação radica en el hecho de 
que el principio de publicidad en el proceso penal, que ya en siglo XIX se estableció en Europa 
como factor democrático central de dicho proceso, hoy en día puede cumplir su función 
prácticamente sólo a través de los medios. La opinión pública y, por ende, el pueblo, como ente 
ostentador de la soberanía, debe controlar la corrección del proceso y la rectitud de las decisiones 
judiciales, o, en caso dado, criticar y prevenir así los abusos que de hecho ocurren en un proceso 
secreto, imposible de verificar, o que al menos se presumen por la poca fe que se tiene en la 
justicia. Sin embargo, bajo las condiciones da la sociedad de masas industrial, esta tarea de velar 
por la justicia sólo se puede cumplir si la prensa, la radio o la televisión informan sobre los 
procesos de relevancia nacional; además, las demás personas presentes en la audiencia por lo 
general no tienen ningún control efectivo sobre el proceso. El proceso penal y los medios de 
comunicación en el derecho alemán. Libro homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Tomo 1. 
Caracas: Universidad Central de Venezuela, p. 289, 1998. 
130 Alberto Binder, após relacionar o princípio da publicidade com a chamada “prevenção geral” 
(intimidação e produção de efeitos sociais através da ameaça do castigo, da pena), assevera que 
la publicidad del juicio se relaciona con otra dimensión de gran importância: el control popular 
sobre la administración de justicia. Prossegue o autor: hemos insistido varias veces a lo largo de 
esta obra en que el poder penal es un poder de alta intensidad que, por lo tanto, debe estar 
especialmente limitado. Si la sociedad ha tomado la decisión de dotar a algunos funcionarios (los 
jueces) del poder de encerrar a otros seres humanos en jaulas (cárceles), ese poder no puede 
quedar librado a la arbitrariedad y falto de control. Así como existen innumerables garantías 
judiciales que buscan limitar la arbitrariedad, la publicidad del juicio busca asegurar el control del 
ejercicio de ese poder. De este modo, los jueces deben dictar sus sentencias “de cara al pueblo” y 
los ciudadanos pueden tener una percepción directa de cómo ellos utilizan ese enorme poder que 
la sociedad les ha confiado. Debe quedar claro, pues, que la publicidad del juicio es el princípio 
que segura el control ciudadano sobre la justicia. Alberto M. Binder. Introducción al derecho 
procesal penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, pp. 106-108, 2002. 
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exigido pelo interesse da sociedade.131 Dispõe ainda, no art. 792, que as 

audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se 

realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do 

secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou 

previamente designados. Segundo o § 1º, se da publicidade da audiência, da 

sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou 

perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, 

de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato 

seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam 

estar presentes. Por fim, mencione-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 

155, inciso I, relativizou a publicidade dos atos processuais, impondo o segredo de 

justiça sempre que o exigir o interesse público. 

Como assevera Vera Lúcia Menezes Vieira, 

a publicidade, como princípio, apresenta duas vertentes: aquela que se refere às partes, 
possibilitando o contraditório e o exercício da ampla defesa, e a outra que é a publicidade 
perante terceiros, a qual tem por fim o controle público da Justiça e a contínua promoção 
da confiança popular nos tribunais. Tal princípio, conseqüentemente, é sustentáculo do 
devido processo e do Estado de Direito.132

 
                                                 
131 Embora o Código de Processo Penal brasileiro estipule o sigilo do inquérito, a realidade nos 
mostra que a investigação criminal vem alimentando os interesses jornalísticos e, sem dúvida, o 
“estrelato de autoridades públicas incumbidas de apurar fatos. A publicidade dos atos do inquérito 
policial ao indiciado, à vítima, aos seus advogados, que tanto se pretende assegurar, nada tem a 
ver com a ressonância e espetacularização da atividade investigatória das autoridades policiais 
que os meios de comunicação de massa instauraram na sociedade contemporânea. (...) São 
profundos o menosprezo e o desrespeito por parte dos profissionais da comunicação com aquele 
que está sendo investigado criminalmente. Em nome de liberdade de imprensa, mas com a 
finalidade última – para não dizer que por vezes é “única”- é a venda do jornal ou do espaço 
publicitário na imprensa televisionada, temos presenciado o “assassinato moral daquelas pessoas. 
(...) À míngua de disposição legal regulamentadora do conflito que se apresenta entre valores 
assegurados constitucionalmente, entendemos que o sigilo deve existir, também, para assegurar 
aos envolvidos no inquérito policial o direito à intimidade, à honra, à imagem e seus direitos à 
presumir-se inocente, direito ao silêncio, direito à ampla defesa etc. Ana Lúcia Menezes Vieira. 
Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pp. 202-206, 2003. 
132 Idem, p. 74. 
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 Além de concretizar o imperativo necessário do princípio da publicidade, há 

ainda outros fatores sociais que justificam a crônica judiciária. Mais uma vez 

utilizamo-nos das palavras de Vera Lúcia Menezes Vieira: 

como mecanismo de política criminal de uma sociedade, a mídia, pela crônica judicial, tem 
o papel de fazer com que a comunidade entenda e valore as causas que provocam fatos 
criminosos, para contribuir na remoção destas, quando possíveis de serem eliminadas. O 
delito que fere um interesse comum a todos adquire relevância pública e a sua ocorrência 
deve ser divulgada. A difusão de notícias relativas a fatos criminosos aparece como 
conseqüência quase que necessária do interesse popular em conhecer tais fatos, seja sob 
o aspecto dos dramas humanos, seja sobretudo como aspectos particulares de um 
determinado setor da patologia social.133

 
 Não obstante todos os citados permissivos, o papel da imprensa na 

divulgação de fatos e na comunicação social deve pautar-se em consonância com 

os direitos e garantias individuais, entre os quais se encontra o princípio da 

presunção de inocência do acusado. Assim, à imprensa devem ser impostos 

certos limites, em variadas vertentes. Primeiramente, ela deve atuar de modo a 

não prejudicar a apuração dos fatos, e aqui sobreleva a acutilada atenção dos 

profissionais encarregados das investigações, devendo ter o cuidado de manterem 

em sigilo as informações cuja divulgação mostrar-se desaconselhável.134 E ainda 

                                                 
133 Idem, p. 104. 
134 A respeito do tema discorreu o Ministro Nilson Naves, do Superior Tribunal de Justiça, ao abrir o 
Seminário “As novas tendências do Direito Penal”, evento promovido pelo Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 08 de maio de 2003. O discurso foi publicado, no 
dia seguinte, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no caderno do Poder Judiciário. Vejamos 
suas palavras: (...) e mais: virá à tona, no painel desta tarde, o tema relativo aos limites da 
liberdade de expressão. A propósito, em recente publicação, o tema foi muito bem focado pelo 
jornalista Luís Nassif ao falar-nos, ali, do incitamento provocado pela mídia antes do processo 
judiciário. Não se nega à imprensa a atividade investigativa; cumpre, no entanto, ter cuidado com o 
sensacionalismo e o denuncismo: a corrida contra o relógio, a pressa em ser a primeira a divulgar 
a notícia. Existe aí a possibilidade de descuidos, da divulgação de inverdades, até de informações 
erradas passadas ao jornalista com o intuito de prejudicar a pessoa investigada – informações que 
o investigador, na afoiteza de levá-las ao público, não teve tempo para confirmar. A 
responsabilidade do jornalista não pode ser sacrificada em favor da corrida pelo “furo”. Aliás, 
informações recebidas não podem deixar de ser verificadas e, se não forem confirmadas por outra 
fonte independente da primeira, devem ser postas de lado. Azado o momento para que 
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que, por qualquer razão, venha a imprensa a tomar conhecimento de fatos 

relevantes ao processo antes mesmo das autoridades encarregadas da apuração 

dos mesmos, deve ter a sensibilidade de perceber se é chegada a hora de 

divulgá-los desde já à população, ou se é melhor informar a quem de direito, e 

assim aguardar o trâmite procedimental necessário ao desenrolar das 

investigações para a devida divulgação. São situações em que ao bom senso 

deve ser dada a atenção cabível. 135

 Por outro lado, certas posturas devem ser adotadas pela imprensa de modo 

absoluto, abstraindo-se de análises detidas caso a caso. Referimo-nos ao respeito 

que se deve ter pelo acusado, objeto da matéria jornalística. A preocupação de 

tratá-lo e a ele referir-se como alguém presumidamente inocente até que se 

transite em julgado a sentença condenatória deve estar sempre e invariavelmente 

presente em toda e qualquer atuação do profissional de comunicação social, sob 

pena de afronta aos direitos do cidadão.136 A deturpação da imagem do acusado, 

                                                                                                                                                     
convoquemos atenta leitura do capítulo cobre os direitos da personalidade, constante do novo 
Código Civil (http://www.fisepe.pe.gov.br/cepe/materias2003/mai/tje090503.htm, em 09.05.2003). 
135 Hugo Nigro Mazzilli, discorrendo a respeito do projeto da chamada “Lei da Mordaça”, que impõe 
limites aos membros da Polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário na divulgação da fatos 
referentes a processos ou investigações em andamento, assevera que é preciso haver efetiva 
responsabilidade no trabalho investigatório não só dos profissionais do Direito (delegados, 
promotores e juízes), como também dos parlamentares que investigam (nas Comissões 
Parlamentares de Inquérito – CPIs), e até mesmo dos profissionais da Imprensa no chamado 
jornalismo investigativo (jornalistas e até editoriais que avançam opiniões sobre quem já 
prejulgaram culpados). Eventuais abusos devem merecer cobro administrativo, civil e até penal, 
conforme o caso. Mas tentar remediar abusos impingindo a mordaça, será ocultar da sociedade as 
investigações, com propósitos inconfessáveis, até porque, longe do sistema atual, em que a 
autoridade presta contas publicamente do que faz, amanhã teremos o inevitável efeito das 
informações passadas em off para a imprensa, que assegurará o sigilo da fonte... A defesa dos 
interesses difusos em juízo. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 333, 2002. 
136 Ademais, ao lado da violência policial entre quatro paredes, por parte da polícia judiciária, e a 
céu aberto pela polícia militar, ainda grassa como endêmica a corrupção na fase investigatória, 
transformando-se o uso legítimo da repressão penal em meio de coação contra culpados e 
inocentes para a obtenção de vantagens, fazendo com que a população tema tanto ou mais a 
polícia do que a delinqüência. Miguel Reale Júnior. Democracia e Cidadania no Brasil. Revista 
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ainda que o mesmo seja ao final condenado, implica abuso, podendo dar ensejo a 

responsabilidade administrativa, civil e criminal.137

É o outro lado da moeda. O lado obscuro, lamentável, que reflete o abuso. 

Se a imprensa contribui decisivamente para o aperfeiçoamento da democracia ao 

tornar fiscalizável o processo, muitas vezes extrapola com voracidade os limites 

de sua tarefa fiscalizadora, passando a influenciar a opinião pública de forma 

descabida. Deixa apenas de relatar fatos e começa a fazer com que estes tomem 

rumo diverso, ao sabor de interesses inconfessáveis. Claus Roxin, ao tratar do 

tema, adverte para um duplo perigo: por um lado, a imprensa pode causar danos 

imediatos ao acusado (prejuízos para a vida pessoal, profissional e até para a sua 

saúde), tratando-o com culpado antes do fim do processo; por outro lado, 

vislumbra o catedrático da Universidade de Munique a possibilidade de uma 

campanha da imprensa influenciar de forma favorável ou desfavorável um 

veredicto que deveria ocorrer ventilado pelos ares da imparcialidade.138 A mesma 

preocupação apresenta Ana Lúcia Menezes Vieira, enfatizando o perigo de dano 

                                                                                                                                                     
brasileira de ciências criminais. IBCCrim, nº 37. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 
144, 2002. 
137 A fotografia ou a reprodução da imagem do acusado, da vítima ou testemunhas, portanto, para 
ser lícita sem o consentimento deles, deve vir dentro do contexto da publicidade mediata do 
processo penal, com um fim social e que não seja divulgada apenas com o objetivo de explorar a 
imagem da pessoa. Ana Lúcia Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, p. 153, 2003. 
138 Por una parte, pueden causar daños inmediatos al acusado, por ejemplo, al tratarlo como 
culpable antes de haber finalizado el proceso. Ello puede significar un perjuicio para su vida 
privada, profesional y hasta para su salud, y no se remedia ni siquiera con su absolución. Por la 
otra, los medios pueden viciar el veredicto mismo, pues una campaña de prensa a favor o en 
contra del acusado puede influir de forma tal en los jueces que éstos sentencien a un inocente, 
absuelvan a un culpable o impongan una pena, cuya severidad habría sido distinta sin la presión 
de la opinión pública. Claus Roxin. El proceso penal y los medios de comunicación en el derecho 
alemán. Libro homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Tomo 1. Caracas: Universidad 
Central de Venezuela, p. 290, 1998. 
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causado pela mídia irresponsável em relação aos feitos de competência do 

Tribunal do Júri, pois, 

uma vez que o julgamento é feito por juízes leigos, a impressão que a mídia transmite do 
crime e do criminoso produz maior efeito neles do que as provas trazidas pelas partes na 
instrução e julgamento no plenário.139

 
Roque de Brito Alves, em recente publicação, afirmou que 

tecnicamente somente é culpado quem tem contra a sua pessoa sentença penal 
condenatória transitada em julgado, definitiva e não o simples indiciado, denunciado ou 
preso por prisão preventiva. Entretanto, em nossos dias, no Brasil, a presunção tem sido 
mais de “culpabilidade” que de “inocência”, sobretudo pela pressão da mídia, pela 
influência da opinião pública que apressadamente considera como “culpado” quem 
somente é “acusado”, antes mesmo de qualquer processo criminal ou decisão do Poder 
Judiciário, o único competente para um julgamento em uma democracia com o devido 
respeito a todos os direitos ou garantias constitucionais, atualmente – reafirma-se 
consagradas em princípios universais. Reafirme-se, também, a velha máxima do Direito 
Romano: “Devemos ser escravos da Lei para que sejamos livres”.140

 
O Código de Ética do Jornalismo, aprovado em 29 de setembro de 1985 

pela Federação Nacional dos Jornalistas, apresenta dois dispositivos que têm 

relação com o respeito ao princípio da presunção de inocência. Referimo-nos aos 

artigos 9º (É dever do jornalista (...) opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à 

opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem)141 e 14 (O jornalista deve ouvir sempre, antes da 

                                                 
139 Ana Lúcia Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
p. 246, 2003. 
140 Roque de Brito Alves. A constituição e o direito de defesa. Diário de Pernambuco. Artigos. 
Recife, nº 157, p. A 3, 6 de junho de 2003. 
141 Segundo o art. 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas, toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até 
que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que 
todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. 
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divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acusações não comprovadas, 

feitas por terceiros e não suficientemente demonstradas ou verificadas).142

Por outro lado, nossa conclusão aponta no sentido da perfeita coexistência 

entre os princípios da presunção de inocência e da liberdade de imprensa, 

bastando que se aperceba o ponto de equilíbrio entre ambos, encontrado a partir 

do momento em que a notícia jornalística é efetuada como tal, ou seja, como 

reprodução fiel dos fatos ocorridos, sem a necessidade de se tentar incutir na 

população idéias pré-concebidas a respeito do objeto da investigação. 

Claus Roxin noticia que, na Alemanha, a solução ocorre de forma a 

depender de cada caso concreto. Em se tratando de crimes muito graves ou cujos 

acusados são pessoas conhecidas do mundo político, prevalece o interesse de 

informação. Mas, na hipótese de criminalidad ordinaria, deve ser mantido o 

anonimato dos acusados, mencionando-se apenas suas iniciais.143

 Ressalte-se ser impossível traçarmos, abstratamente, uma linha nítida que 

divise as posturas atentatórias e aquelas que se encontram em posição de 

respeito ao princípio da presunção de inocência. Cada caso deve ser 

minuciosamente estudado e analisado com base nos costumes do local, levando-

se a cabo uma rigorosa interpretação lingüística e referente à cabal intenção 

                                                 
142 Segundo Francisco de Assis Serrano Neves, a imprensa conhece o processo criminal muito por 
baixo, muito elementarmente. Joga, quase sempre, apenas com informações, sempre 
tendenciosas ou parciais (resultantes de diálogos com autoridades ou agentes policiais, advogados 
e parentes das partes etc.). Ora, se assim é, a crônica ou a crítica, em tais circunstâncias, é, por 
via de conseqüência, às vezes injusta, não raro distorcida, quase sempre tendenciosa. Portanto, à 
vista de episódios que serão encaminhados ao Judiciário, ou que neste já se encontrem, cabe ao 
jornalista, por sem dúvida, a tarefa de aperfeiçoar sua prudência”. Apud Ana Lúcia Menezes Vieira. 
Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 109, 2003. 
143 Claus Roxin. El proceso penal y los medios de comunicación en el derecho alemán. Libro 
homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Tomo 1. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, p. 292, 1998. 
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daquele de quem partiu a notícia ou o comentário. Assim, o intérprete deve estar 

atento aos diversos aspectos que podem envolver qualquer afirmação pública 

acerca da ocorrência de um delito. Segundo Robert Alexy, aliás, quando dois 

princípios (como o da liberdade de imprensa e o da presunção de inocência) 

entram em conflito, um deles precede ao outro diante das circunstâncias de cada 

caso concreto. Abstratamente, ambos são equivalentes, variando seu peso, 

entretanto, diante de cada caso concreto.144

 

4.2. O ACUSADO PRESUMIDAMENTE INOCENTE ENQUANTO OBJETO DA 

NOTÍCIA JORNALÍSTICA E A IMPRENSA SENSACIONALISTA145

 

 Podemos identificar certos comportamentos de invariável cunho caluniador, 

difamador e injuriador. Expressões como “monstro”, “assassino”, “sanguinário”, 

“alma sebosa”, pressupõem a certeza da culpabilidade do acusado, o que, repita-

se, só poderá ser obtida através do trânsito em julgado de uma sentença 

condenatória.146

                                                 
144 Apud Anamaria Campos Tôrres. A busca e apreensão e o devido processo. Rio de Janeiro: 
Forense, p. 39, 2003. 
145 Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras circunstâncias 
editoriais, não mereceria esse tratamento. Como o adjetivo indica, trata-se de sensacionalizar 
aquilo que não é necessariamente sensacional, utilizando-se para isso de um tom escandaloso, 
espalhafatoso. Sensacionalismo é a produção do noticiário que extrapola o real, que 
superdimensiona o fato. Danilo Angrimani. Espreme que sai sangue. Um estudo do 
sensacionalismo na imprensa. São Paulo: Summus, p. 16, 1995. 
146 Em 1982, analisando um programa radiofônico policial do Ceará, Eduardo Diatahy B. de 
Menezes já denunciava que o uso de uma linguagem predominantemente emocional, apoiada num 
vocabulário pejorativo que remete ora ao pitoresco, ora ao grotesco; tudo isso reforça 
constantemente uma consciência de culpabilidade e o sentido de um destino inexorável, que 
associa povo com violência ou identifica pobreza com criminalidade. A violência da cidade no 
discurso radiofônico. Revista de ciências sociais. Nº 12/13. Fortaleza, 1981/1982. 
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 O comunicador deve conter seu ânimo e conduzir a reprodução dos fatos 

da maneira mais imparcial possível, evitando que a sociedade proceda a um 

prejulgamento de um indivíduo presumidamente inocente.147 Imparcialidade, no 

entanto, não se confunde com frieza ou apatia ao narrar um fato. Há uma linha 

tênue entre ambas (imparcialidade e apatia), bem como 

situações em que a tentativa de isentar-se inteiramente de toda emoção produz um 
alheamento no repórter que, aí sim, torna imprestável o relato. Sem a indignação, o 
espanto, a surpresa não há reportagem. O que não significa que o estilo deva ser meloso 
ou, noutro extremo, vociferante. Ele não deve ser esponja embebida em adjetivos: a 
precisão jornalística requer realçar a emoção que move os acontecimentos. A objetividade 
possível não é portanto a correspondência fria de uma descrição a objetos inanimados ou 
inumanos, mas o impacto quente dos fatos produzidos por seres humanos no discurso 
ininterrupto do jornalismo. Banir a emoção da informação é banir a humanidade no 
jornalismo. (...) A objetividade no jornalismo, que é intersubjetividade, não pede isenção 
total – pede equilíbrio.148

 
 Segundo o art. 27, da nossa Lei de Imprensa, não constituem abusos no 

exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação (...) IV – a 

reprodução integral, parcial ou abreviada, de notícia, crônica ou resenha dos 

debates escritos ou orais, perante juízes e tribunais, bem como a divulgação de 

despachos e sentenças e de tudo quanto for ordenado ou comunicado por 

autoridades judiciais; V – a divulgação de articulados, cotas ou alegações 

                                                 
147 A objetividade, como se sabe, é um mito. As “regras do bom jornalismo” exigem, entretanto, a 
busca da maior objetividade possível. O jornalista é humano e funciona a partir de uma bagagem 
cultural e ideológica. Seleciona, recorta, veta, vê, não vê. Instalado, aprende a conhecer o domínio 
do patrão e a terra livre onde pode decidir, favorecer este ou aquele, ou simplesmente anular os 
indesejáveis. Juremir Machado da Silva. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in)certezas da 
mídia. Petrópolis: Vozes, p. 24, 2000. O jornalismo continua a apoiar-se na mitologia do serviço 
público, do interesse social, da verdade e mesmo da objetividade, da neutralidade e da 
imparcialidade. Nada mais do que mercadorias reembaladas pelos departamentos de marketing 
(idem, p. 94). Quanto aos jornalistas, exigir que ajam com responsabilidade social e com 
consciência, que não abusem do poder de que estão investidos, que não se valham dele para 
destruir reputações e para deformar as instituições democráticas é exigir que o espírito que se 
encontra na origem do jornalismo não seja corrompido. Os meios de comunicação se edificam 
como novo palácio da aristocracia – por isso, mais do que antes, devem ser regidos por uma ética 
que preserve, acima de tudo, os direitos do cidadão. Eugênio Bucci. Sobre ética e imprensa. São 
Paulo: Companhia das Letras, p. 11, 2000. 
148 Eugênio Bucci. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, p. 95, 2000. 
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produzidas em juízo pelas partes ou seus procuradores; (...) VI – a divulgação, a 

discussão e crítica de atos e decisões do Poder Executivo e de seus agentes, 

desde que não se trate de matéria de natureza reservada ou sigilosa. Mas o 

dispositivo deve ser interpretado com parcimônia, pois 

quando a autoridade policial afirma que tal ou qual indivíduo é o criminoso ou o culpado de 
uma determinada infração, ela, autoridade, extravasa de seus poderes, que se limitam ao 
levantamento de provas e indiciamento de suspeitos. Esse excesso não pode ser o objeto 
de proteção que pretendeu dar a Lei de Imprensa. Se os meios de comunicação 
reproduzem como notícia a afirmação da autoridade, não podem defender-se invocando o 
art. 27, VI. O meio de comunicação tornou-se cúmplice de um abuso de poder. É 
inconcebível que se alegue que se desconheciam os limites dos poderes das autoridades 
policiais. Há aí clara violação do princípio da presunção de inocência.149

 
 Reza ainda o parágrafo único do mencionado art. 27 que nos casos dos 

incisos II a VI a reprodução ou noticiário que contenha injúria, calúnia ou 

difamação deixará de constituir abuso no exercício da liberdade de informação, se 

forem fiéis e feitas de modo que não demonstrem má-fé. Assim, poderá um 

veículo de comunicação noticiar um fato que importe a mera reprodução de uma 

afirmação abusiva feita por alguém. Se, por exemplo, um telejornal divulga que o 

Governador Fulano afirmou que o Prefeito Beltrano apropriou-se indevidamente de 

bens pertencentes a determinado município, não estaremos diante de abuso no 

exercício da liberdade de informação. A afirmação do governador poderá, em tese, 

configurar crime de calúnia, tipificado no art. 138 do Código Penal,150 mas a sua 

reprodução, nos termos do parágrafo único do art. 27 da Lei de Imprensa, repito, é 

devida e não consubstancia abuso. 

                                                 
149 Guilherme Döring Cunha Pereira. Liberdade e responsabilidade dos meios de 
comunicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 195, 2002. 
150 CP, art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena – 
detenção, de seis (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
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 Partindo da confissão do acusado, ou da existência da verossimilhança da 

acusação (baseada no flagrante, por exemplo), poderá a narrativa da matéria 

jornalística ter como verdadeira a imputação da conduta criminosa ao acusado, ou 

seja, poderá tê-lo desde então como o autor do fato. Isto não significa, no entanto, 

considerá-lo culpado, uma vez que pode haver motivos suficientes para a 

absolvição, a exemplo das excludentes de ilicitude (estado de necessidade, 

legítima defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal). 

Ora, a autoria do fato do fato não implica necessariamente a responsabilidade 

penal, tampouco a condenação. 

 Não se pode negar que o sensacionalismo na imprensa traz consigo 

interesses que transcendem a ética e o intuito de bem informar.151 Há então uma 

“conotação emocional”, influenciando a população que, sem o senso crítico 

necessário, apreende a informação associada ao juízo de valor imposto desde o 

seu nascedouro.152 Tal se dá porque, como bem salienta Ana Lúcia Menezes 

Vieira, 

a valorização da violência, o interesse pelo crime e pela justiça penal é uma prática 
enraizada pela mídia, que encontra seu melhor representante no jornalismo 
sensacionalista. Utilizando-se de um modo próprio da linguagem discursiva, ágil, coloquial 
e do impacto da linguagem, promove uma banalização e espetacularização da violência. 
(...) Esse tipo de imprensa utiliza-se de formas sádicas, calunia e ridiculariza as pessoas. 
Explora os temas agressivos dos submundos da sociedade hierarquizada onde o crime se 

                                                 
151 É na exploração das perversões, fantasias, na descarga de recalques e instintos sádicos que o 
sensacionalismo se instala e mexe com as pessoas. É no tratamento antianódino da notícia, quase 
sempre embalada em um caleidoscópio perverso, que o sensacionalismo se destaca dos 
informativos comuns. Danilo Angrimani. Espreme que sai sangue. Um estudo do sensacionalismo 
na imprensa. São Paulo: Summus, p. 17, 1995. 
152 Ademais, o crime é um tema que goza de alto prestígio perante a população, pois a mídia 
explora o mal para o bem dos seus consumidores. O bem cheira mal e entedia. O mal revigora e 
desperta interesse. Juremir Machado da Silva. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in)certezas 
da mídia. Petrópolis: Vozes, p. 35, 2000. Os jornais podem ser classificados em três subcategorias: 
sensacionalismo criminal (Notícias Populares, O Dia...), sensacionalismo social (Caras, 
Manchete...) e sensacionalismo por procuração ou star-system (Folha de S. Paulo, O Globo, Jornal 
do Brasil, O Estado de S. Paulo, etc.) (p. 42). 
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integra em condições de normalidade. É o jornalismo de escândalo que tem por fim agredir 
com o que é proibido, obsceno, temido, criando uma ficção que seduz. Não se presta a 
informar, e sim a vender aparência, entretenimento barato que consiste no lado atraente 
dos escândalos envolvendo crimes.153

 
 A força que a mídia exerce sobre a população é uma arma que, nas mãos 

erradas, pode acarretar graves injustiças.154 O direto à informação, 

constitucionalmente previsto, não condiz com o sensacionalismo adotado como 

postura por algumas instituições de imprensa, servindo nesse sentido à 

desagregação social.155

Vejamos a seguinte manchete: CIRCO VOSTOK: APÓS DOIS ANOS, 

CULPADOS AINDA NÃO FORAM JULGADOS.156 Ora, como considerar culpados 

aqueles que ainda não foram julgados? Como considerar culpados aqueles que 

não tiveram contra si uma sentença penal condenatória irrecorrível? Por mais que 

o texto da matéria jornalística demonstre que os acusados ainda não foram 

julgados e que, portanto, não podem ser considerados culpados, a epígrafe, por si 

só, reflete no pensamento do leitor a idéia da culpa presumida. 

                                                 
153 Ana Lúcia Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
p. 55-56, 2003. 
154 A incomensurabilidade do poder de que (os meios de comunicação) dispõem de interferir com 
toda uma sociedade, de influir na cultura e no comportamento de um sem número de seres 
humanos, se traduz tanto em potencial de transformação positiva das realidades da convivência 
humana, quanto em potencial lesivo de enormes proporções. Guilherme Döring Cunha Pereira. 
Liberdade e responsabilidade dos meios de comunicação. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, p. 75, 2002. 
155 A estética da aberração e a hegemonia do vulgar implica justamente a desconstrução do 
cidadão em favor do consumidor. Por que a mídia não deveria ser um ator social como todos os 
outros? Ela o é. Por que a mídia deveria ser neutra? Ela não o é. Assim, não lhe cabe ser um 
simples espelho do mundo. Ela não o é, mas finge ser. Aos poucos, os escrúpulos caem por terra 
e a grande orgia do aberrante ocupa as telas e suscita eco nos demais meios. Juremir Machado da 
Silva. A miséria do jornalismo brasileiro: as (in)certezas da mídia. Petrópolis: Vozes, p. 58, 
2000. 
156 Jornal do Commercio, Recife, Ano LXXXIII, número 99, p. 2, 9 de abril de 2002. 

 86



Ainda que a população, ao deparar-se com a notícia, faça algum juízo de 

valor acerca dos fatos, é preciso que isso não resulte de intenção pessoal do 

jornalista, ou seja, de manobra sua no sentido de convencer as pessoas acerca de 

determinada idéia. A pura e simples narrativa de um acontecimento, por si só, 

pode causar a adoção, por parte das pessoas, de determinada postura, o que não 

poderá ser evitado pelo mais cuidadoso profissional da imprensa.157

A título de exemplo, podemos trazer um caso de atropelamento culposo. Ao 

narrar o fato, o jornalista pode, baseado em depoimentos de testemunhas 

oculares, dizer que o automóvel estava em velocidade incompatível com a via 

onde ocorreu o acidente, gerando na população uma sensação de revolta e 

desaprovação em relação ao motorista. Posteriormente, prova-se que a alta 

velocidade foi causada por um defeito no automóvel, sendo então absolvido o 

acusado. É natural que, nesse caso, por mais que a notícia tenha sido repassada 

com isenção e imparcialidade, o motorista teve sua imagem abalada, em virtude 

do seu suposto desrespeito aos limites de velocidade impostos pelas normas de 

trânsito. Mesmo diante de uma confissão do acusado, seu status de inocente deve 

ser assegurado e mantido, até que, eventualmente, transite em julgado a sentença 

condenatória. 158

                                                 
157 A imprensa, nesses casos, costuma lavar as mãos: dá a notícia e o público interpreta como 
convém. Pelos usos e costumes do jornalismo, o repórter não leva nenhuma culpa se o povo acha 
que uma investigação é motivo para depredação e linchamento. Alex Ribeiro. Caso Escola Base. 
Os abusos da imprensa. São Paulo: Ática, p. 159, 2000. 
158 Imprescindível, portanto, a correta atuação da mídia, pois o suspeito ou acusado ‘é um indivíduo 
na plenitude de seus direitos’. Mesmo se preso preventivamente, se tiver confessado seu crime, 
ele, ainda, é juridicamente inocente, e como tal deve ser respeitado pela imprensa. Ana Lúcia 
Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 174, 2003. 
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 Além de ofender direitos personalíssimos do acusado, uma campanha 

jornalística, como já dissemos, pode ainda influenciar o julgamento da causa. 

Nossa legislação carece de dispositivos que, de forma expressa, penalizem 

posturas jornalísticas que influenciem ou tenham potencial de influenciar a 

imparcialidade afeta a todo e qualquer julgamento. No plano internacional, 

entretanto, podemos encontrar exemplos de expressa punição a tais posturas 

jornalísticas, como a contempt of court by publication (desacato à corte mediante 

publicação) do direito anglo-saxão.159 No mesmo sentido o direito austríaco, que 

prevê uma figura delitiva que penaliza o fato de se exercer influência sobre um 

processo penal (parágrafo 23 da Lei dos Meios de Comunicação Austríaca de 

1981).160 E na Alemanha existem projetos de lei com conteúdo similar, como o § 

452 do Projeto de Lei de 1962.161 Devemos ressaltar, no entanto, como faz Roxin, 

que tais normas penais incriminadoras parecem padecer de inconstitucionalidade, 

por ofensa aos princípios da taxatividade (decorrente do princípio da legalidade) e 

da liberdade de imprensa, que restaria manifestamente tolhida em razão da 

possibilidade de vir ou não a influenciar um julgamento, ainda que não agisse o 

                                                 
159 O criminal contempt of court configura ilícito penal que engloba todo comportamento que 
implique um atentado à administração da justiça, entre eles as publicações e comentários que 
suponham um juízo prévio (trial by newspaper) de um procedimento sub judice, principalmente as 
divulgações que ferem a presunção de inocência do investigado ou acusado. Idem, p. 112. 
160 Aquel que durante un proceso penal judicial después de la formulación legal de la acusación 
(…) antes del fallo de primera instancia, ventilara el resultado probable del proceso penal o el valor 
de una evidencia de una manera que permita influir sobre el resultado de dicho proceso, será 
sancionado por multa (…) por el tribunal. Claus Roxin. El proceso penal y los medios de 
comunicación en el derecho alemán. Libro homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Tomo 1. 
Caracas: Universidad Central de Venezuela, p. 295, 1998. 
161 Quien durante un proceso penal, antes de pronunciarse el veredicto de primera instancia, 
ventilara en los medios impresos, en reuniones, o a través de la radio, la televisión o el cine, el 
resultado futuro de dicho proceso o el valor de una evidencia y con esto se adelantara a la decisión 
oficial sobre esta causa, o quien revelara una información sobre el resultado de averiguaciones 
extraoficiales relativas a dicha causa que pudiera afectar la imparcialidad de los miembros del 
jurado, de los testigos o de los expertos, así como la búsqueda de la verdad o una decisión justa, 
será penalizado (…). Idem, p. 295. 
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jornalista com culpa.162 De fato, não se pode atribuir a uma eventual influência 

sofrida por juízes ou tribunais o condão de atribuir responsabilidade penal a um 

cidadão, que no exercício de seu direito de imprensa pode até ter agido conforme 

as normas éticas e em respeito aos princípios que consagram a proteção ao 

acusado. Não há em tais normas, portanto, descrição de conduta que venha a 

atender ao requisito da tipicidade inerente à observância do princípio da 

legalidade, dando-se mais atenção à influência sofrida pelo tribunal (o que é muito 

vago) que à conduta propriamente dita.163

 Merece menção a Lei Orgânica do Poder Judiciário da Alemanha, que em 

seu art. 169, § 2, limita o princípio da publicidade das audiências judiciais, rezando 

o seguinte: não se permitirão gravações nem filmagens de rádio, televisão ou 

cinema com fins de divulgação. O intento do legislador germânico foi, com razão, 

manter a sobriedade da atmosfera judicial, evitando que, porventura 

televisionados, os juízes, ao menos inconscientemente, caiam na tentação de 

corresponder às expectativas do público, fato manifestamente prejudicial à 

imparcialidade.164

 Claus Roxin sugere uma limitação das informações referentes a 

investigações e inquéritos em andamento, o que, segundo o autor, deu bons 

                                                 
162 Idem, pp. 296-298,. 
163 Em síntese: a tipicidade é o cumprimento do próprio Princípio da Legalidade porque ela tem 
uma função de garantia. Somente será possível imputar uma pena como conseqüência jurídica de 
uma conduta criminosa caso a mesma esteja prevista na lei; dessarte, a necessidade de 
adequação da conduta à lei garante a não incriminação de todas as outras condutas que não 
estejam tipificadas. Cláudio Brandão. Introdução ao direito penal. Análise do sistema penal à luz 
do princípio da legalidade. Rio de Janeiro: Forense, p. 94, 2002. 
164 Claus Roxin. El proceso penal y los medios de comunicación en el derecho alemán. Libro 
homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Tomo 1. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, p. 300, 1998. 
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resultados nos Estados Unidos. Assim, quaisquer publicações diriam respeito 

apenas aos passos formais das averiguações, como prisões provisórias ou 

instauração de inquéritos, mas sem a divulgação de detalhes a respeito dos fatos 

investigados. Caso algum funcionário venha a contrariar tal orientação, poderá ser 

incriminado segundo o § 353, b, do Código Penal Alemão (violação de segredo 

profissional que põe em perigo interesses públicos importantes).165 Em nosso 

ordenamento, podemos citar, nessa esteira de pensamento, o art. 325 do Código 

Penal (violação de sigilo funcional): revelar fato de que tem ciência em razão do 

cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena: 

detenção de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.166

 Merece menção ainda outra grave conseqüência advinda do 

sensacionalismo da imprensa. Refiro-me ao alargamento irracional do Direito 

Penal, incompatível com o Estado democrático de direito, em que vige o princípio 

da ultima ratio e do Direito Penal mínimo. Vê-se amiúde discursos apaixonados 

em prol do aumento de penas e da criminalização de condutas, como se tais 

expedientes tivessem o condão de efetivar os direitos fundamentais contidos na 

Constituição. Servem, na verdade, para mascarar a incompetência estatal no 

sentido de fazer valer as garantias e direitos individuais, efetiváveis por outros 

meios diversos da criminalização. Esta, aliás, mostra-se inidônea a cumprir tal 

                                                 
165 Idem, pp. 303-304. 
166 Segundo a Lei nº 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais), constitui direito do preso a proteção 
contra qualquer forma de sensacionalismo (art. 41, VIII), sendo defesa ao integrante dos órgãos da 
execução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina 
dos estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade, durante o 
cumprimento da pena (art. 198). 
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missão, servindo apenas para apaziguar os ânimos da população ante uma ilusão 

que jamais se concretizará por tal modo.167

 Interessante observar que, como visto em várias passagens, o acusado 

pode ser objeto de mídia jornalística durante o inquérito policial e a ação penal, 

momentos distintos da chamada persecução penal. A observância à presunção de 

não-culpabilidade durante o inquérito policial apresenta maior gravidade, uma vez 

que o referido procedimento investigatório não se reveste de algumas das 

importantes garantias conferidas ao acusado em sede de ação penal, ou seja, 

uma vez iniciado o processo propriamente dito, a partir do oferecimento da 

denúncia ou da queixa-crime. De fato, na ação penal são assegurados ao réu o 

contraditório e a ampla defesa, o que não ocorre durante o inquérito policial, 

tratando-se de um procedimento manifestamente inquisitivo,168 salvo raras 

exceções.169

                                                 
167 Cabe consignar que a preocupação com esses discursos (travestidos de democráticos) se 
intensifica, na medida em que se percebe que a população atemorizada pela criminalidade e, 
principalmente, pela sensação de insegurança (em muito incrementada pelos meios de 
comunicação), está ávida por argumentos “científicos” que possam justificar a diminuição das 
garantias individuais. Janaina Conceição Paschoal. Constituição, criminalização e direito penal 
mínimo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 146, 2003. 
168 O inquérito policial é inquisitivo, enquanto a ação penal é acusatória. Justifica-se tal 
diferenciação em razão de ser necessária à eficaz elucidação do fato investigado a presença do 
sigilo, para que a autoridade policial possa, respeitadas as garantias fundamentais do cidadão, 
fornecer ao titular da ação penal os elementos de convicção imprescindíveis ao processamento do 
feito. Referido sigilo, aliás, é garantido pelo art. 20 do Código de Processo Penal, segundo o qual a 
autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 
interesse da sociedade. Vale ressaltar, no entanto, que a Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia 
e da OAB), em seu art. 7º, inciso XIV, assegura ao advogado examinar em qualquer repartição 
policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda 
que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Analisando tais 
dispositivos, podemos acompanhar o pensamento de Ana Lúcia Menezes Vieira, para quem o 
sigilo do inquérito policial, previsto no art. 20 do CPP não se estende ao indiciado, ao ofendido e 
aos respectivos advogados constituídos. No entanto, freqüentemente, na fase preliminar da 
persecutio criminis, o direito de defesa se contrapõe ao direito de o Estado esclarecer o crime e 
não ver comprometidas as investigações. Assim, excepcionalmente, se for imprescindível para o 
êxito das investigações, a autoridade responsável pelo inquérito policial poderá manter em sigilo, 
inclusive para os advogados, algum ato que se realize no inquérito policial. Todavia, deve tratar-se 
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 Ora, tratando-se o inquérito policial de um procedimento inquisitivo onde 

não se observam os princípios do contraditório e da ampla defesa, podemos 

afirmar que o acusado, neste momento, encontra-se em posição bastante 

delicada, sem o pé de igualdade verificado ao curso da ação penal. Em razão 

deste fato, o profissional da imprensa deve redobrar o cuidado ao transmitir a 

notícia, evitando levar o indivíduo à execração pública sem a chance de 

apresentar seus argumentos e os elementos de prova em sua defesa. Não 

obstante, verificamos amiúde o contrário, ou seja, que muitos profissionais da 

imprensa, buscando audiência mediante o sensacionalismo e a auto-promoção, 

aproveitam-se desse momento de eminente fragilidade do acusado para 

apresentá-lo à sociedade como verdadeiro culpado, em razão de um flagrante ou 

de uma mera suspeita averiguada na delegacia de polícia, afrontando de forma 

inadmissível o princípio segundo o qual ninguém deverá ser considerado culpado 

senão após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. E depois, 

ante uma eventual sentença absolutória, ou ante mesmo a finalização de um 

inquérito policial cuja conclusão foi no sentido da não autoria do crime por parte do 

indiciado, nada mais há de ser feito, restando ao cidadão buscar uma 

compensação indenizatória em razão do dano moral sofrido – o que, em se 

tratando de um indivíduo pobre, como são aqueles que representam a maciça 

maioria das crônicas policiais, dificilmente ocorre. 

                                                                                                                                                     
de ato destinado à averiguação de crime grave, complexo, de difícil esclarecimento. O sigilo deve 
permanecer tão-somente enquanto durar a realização direito ato investigatório, a partir do que o 
advogado poderá ter acesso aos autos do inquérito. Nada justifica a manutenção do sigilo quando 
não há mais necessidade para o êxito da diligência. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, pp. 200-201, 2003. 
169 Tais exceções referem-se ao inquérito destinado à apuração de crimes falimentares e à 
expulsão de estrangeiros do País. 
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Podemos vislumbrar mediante tal fato uma verdadeira estigmatização 

sofrida pelas camadas inferiores da sociedade. Dizemo-lo em consonância com a 

teoria denominada labelling approach, de origem americana, surgida na década de 

70. Segundo Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, 

o labeling parte do princípio de que a deviance não é uma qualidade ontológica da acção, 
mas antes o resultado de uma reacção social e que o delinquente apenas se distingue do 
homem normal devido à estigmatização que sofre. Daí que o tema central desta 
perspectiva criminológica seja precisamente o estudo do processo de interacção, no termo 
do qual um indivíduo é estigmatizado como delinquente.170

 
Podemos relacionar a inobservância ao princípio da presunção de inocência 

à teoria do labelling approach. Como asseverou Ana Lúcia Menezes Vieira, 

a narração dos fatos e a estigmatização do investigado ou acusado resolvem o caso 
criminal, não havendo sequer a necessidade da aplicação da pena pelo juiz – a sentença 
dada pelos meios de comunicação, inapelável, transita em julgado perante a opinião 
pública, tornando-se irreversível diante de qualquer decisão judicial que venha a infirmar a 
crônica ou crítica.171

 
Por outro lado, prossegue a autora, 

a condenação do indivíduo, com sentença penal definitiva, não autoriza os meios de 
comunicação a exporem publicamente o sentenciado. A divulgação excessiva e com 
caráter de espetáculo não só da sentença condenatória, mas também da execução da 
pena, poderá ter reflexos negativos na reintegração social do réu. O estigma de criminoso 
se perpetua e a execração pública do preso poderá impedir seu retorno digno à 
sociedade.172

 

 

 

 
                                                 
170 Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade. Criminologia. O homem delinquente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, pp. 49-50, 1997. 
171 Ana Lúcia Menezes Vieira. Processo penal e mídia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
p. 168, 2003. 
172 Idem, p. 176. 
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4.3. O CASO PARADIGMÁTICO DA ESCOLA BASE 

 

Ganhou notoriedade nacional o chamado caso da Escola Base, em que 

foram indevidamente acusados de abusarem sexualmente de crianças de quatro 

anos de idade os senhores Ayres e Maria Aparecida Shimada, proprietários do 

estabelecimento, e outros funcionários. Viram estes suas vidas arruinadas e sua 

escola física e moralmente destruída. 

No dia 19 de março de 1994 o Jornal Nacional da Rede Globo exibiu a 

matéria jornalística referente às acusações, sem a versão dos acusados. No dia 

seguinte, os jornais impressos publicaram matérias tecnicamente corretas, 

demonstrando isenção e apenas a narrativa a respeito da instauração do 

inquérito.173 Apesar disso, a cobertura causou graves infortúnios: arremesso de 

coquetéis molotov na escola, insuportável assédio de jornalistas, escárnio da 

população, tentativa de linchamento etc. Outras matérias em jornais impressos se 

seguiram, bem como reportagens e entrevistas em televisão e rádio, sem o tom de 

isenção que merecia o caso. A manchete da Folha da Tarde de quinta-feira já 

concebia as denúncias como fatos verídicos: “Perua escolar carregava crianças 

para orgia”.174

                                                 
173 Renato Lombardi, d’O Estado de S. Paulo: o delegado Edélson Lemos, do 6º Distrito, do 
Cambuci, está apurando denúncia de atos libidinosos com alunos, que teriam sido praticados pelos 
diretores da Escola de Educação Infantil Base [...] Shimada e a mulher, Maria Aparecida, negam as 
acusações feitas pelas crianças e por suas mães. Eles disseram ao delegado que fundaram a 
escola há mais de dois anos e que a boa reputação fez com que conseguissem 72 alunos. Alegam 
que a polícia vai comprovar o que estão dizendo. Apud Alex Ribeiro. Caso Escola Base. Os 
abusos da imprensa. São Paulo: Ática, p. 44, 2000. 
174 Os jornais, portanto, aceitavam publicar qualquer denúncia, mesmo de pessoas não 
identificadas. A imprensa não era mais movida pelo animus narrandi, ou intenção de narrar. O que 
estava mais presente era o animus denunciandi, ou compulsão por denunciar. Essa prática é 
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Foram entrevistados os pais e até mesmo as crianças, como ocorreu no 

vespertino 60 Minutos, da TV Cultura, quando o repórter Gilberto Smanioto 

perguntava a uma suposta vítima se “a mulher deitava em cima dela”, “o que ela 

fazia”, “se ela a beijava na boca”, “se havia fotógrafos”. Uma entrevista veiculada 

para milhões de pessoas (dos mais variados níveis de escolaridade e classes 

sociais), com o objetivo de referendar algo que considerava verdade universal (as 

acusações), feita por um jornalista sem especialização em Psicologia Infantil ou 

Forense, exibindo respostas de uma criança de quatro anos de idade. Em 

entrevista ao delegado responsável pelo inquérito policial, o jornalista Alberto 

Tâmer, no programa Rede Cidade, da TV Bandeirantes, deixava-se levar pelo 

clima e fazia inúmeras perguntas repletas de juízos de valor.175

 Inúmeras manchetes e reportagens falaciosas se seguiram, não 

comportando este trabalho monográfico a reprodução de todas elas. Mas 

podemos, em resumo, citar acusações, sem qualquer base indiciária, de terem os 

proprietários da Escola Base dado maconha e cocaína para as crianças e 

transmitido Aids e outras doenças venéreas, de fazerem parte de uma rede 

internacional de pedofilia etc. A escola foi saqueada e destruída, sem que tenha 

sido instaurado nenhum inquérito policial para apurar o fato. O Promotor de 

Justiça que atuou no caso, Sérgio Peixoto Camargo, lamentou ao final das 

investigações a desnecessária provocação do aparelho policial pela fantasia de 

pessoas imaturas, ignorantes, apoucadas de compreensão e destituídas de lógica, 

                                                                                                                                                     
chamada também de “denuncismo” (...) Marcelo Godoy, da Folha de S. Paulo, trazia outros 
detalhes: [...] A mãe perguntou para o filho [C.] que aulas eram essas. O menino disse: “a tia Célia 
pegava meu pipi e beijava e dizia que era para ele ficar grande como o do tio”. Idem, pp. 56-57. 
175 Idem, pp. 48-51. 
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que não conseguem visualizar as gravíssimas conseqüências de seus atos 

impensados.176 Carlos Alberto Di Franco, chefe do Departamento de Jornalismo 

d’O Estado de S. Paulo e professor titular de Ética Jornalística da Faculdade 

Cásper Líbero, publicou um artigo intitulado “Assassinato pela Mídia”, 

asseverando que mesmo que a imprensa, num formidável esforço de reparação, 

conseguisse limpar o entulho esparramado pelos corredores da escola Base, a 

reputação dos protagonistas já teria sofrido um abalo irreparável (...). Há uma 

evidente desproporção entre o impacto da notícia falsa e a pálida força de 

retificação.177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 Idem, p. 141. 
177 Idem, pp. 153-154. 
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CONCLUSÃO 

 

 Diante das idéias apresentadas ao longo do trabalho, podemos concluir o 

seguinte: 

1. A sociedade merece e precisa da imprensa, cumpridora de seu 

importante papel de comunicação e informação a respeito dos 

acontecimentos diários. Mas a execução dessa importante tarefa deve 

ser pautada sob critérios que não desconsiderem importantes princípios 

presentes na Constituição Federal de 1988, como o da presunção de 

inocência. 

2. A chamada escola clássica do Direito Penal, abraçando o ideal 

iluminista após o período obscuro da Idade Média, abraçou o princípio 

da presunção de inocência como um de seus postulados. Já a escola 

positivista sobrepôs ao princípio da presunção de inocência a 

necessidade de dar uma efetiva resposta à criminalidade, pondo em 

segundo plano várias espécies de garantias individuais. 

3. Um estudo comparado acerca da forma como outras legislações adotam 

(ou não) o princípio da presunção de inocência faz-se frutífero para 

melhor compreendermos seu significado e alcance no País. Na 

perspectiva do Direito Comparado, podemos destacar a semelhança 

entre as Constituições Brasileira e Portuguesa, no tocante à disciplina 
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do princípio da presunção de inocência, exigindo ambas o trânsito em 

julgado da sentença condenatória. 

4. Podemos analisar o princípio da presunção de inocência partindo da 

chamada teoria dos sistemas, de Niklas Luhmann. A inobservância do 

referido princípio, assim, evidenciaria a deficiente clausura operativa de 

um sistema social alopoiéico. 

5. O princípio da presunção de inocência deve sobrepor-se à liberdade de 

imprensa, ou vice-versa? A reposta negativa a ambas as indagações 

impõe-se. Não há princípio absoluto, aplicável de forma incondicional 

em toda e qualquer situação. O equilíbrio é que deve se fazer presente 

quando estivermos diante de uma hipótese em que interesses opostos 

se apresentem. Uma cobertura jornalística, a respeito de inquéritos 

policiais ou de processos penais, que considere o acusado como 

culpado, sem que haja uma sentença condenatória transitada em 

julgado, ou seja, não mais sujeita a recurso, é a demonstração de uma 

flagrante ofensa ao princípio da presunção de inocência, essencial em 

um Estado Democrático de Direito. É preciso, portanto, que o acusado 

seja tratado como acusado, e jamais como culpado, mediante um 

deplorável e indevido pré-julgamento. Não bastam, portanto, veracidade 

e imparcialidade na veiculação da notícia, fazendo-se necessário tratar 

o noticiado como inocente, até que transite em julgado eventual 

sentença condenatória. 
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6. Cada caso concreto ditará o ponto de equilíbrio, bastando que o 

profissional da imprensa não descure da existência de princípios como o 

da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. 
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