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Resumo: 

Esta  pesquisa  explora  os  mecanismos  que  a  mídia  utiliza  a  fim de  gerar  sentidos  sobre
questões  jurídicas.  Investiga  como  as  notícias  jornalísticas  buscam  influenciar  a  opinião
pública e, por consequência, o cidadão carente de informação conceitualizada. Tem por base
os estudos de Charaudeau e Foucault  sobre a análise do discurso e adota como  corpus o
conteúdo  midiático  transmitido  pela  Rede  Globo sobre  os  acontecimentos  relacionados  à
aplicação de  pena  de  prisão  após  condenação  do réu  em Segunda  Instância,  em votação
realizada  pelo  Supremo Tribunal  Federal  no  dia  5  de  outubro  de  2016.  Uma vez  que  a
quantidade de reportagens sobre assuntos jurídicos vem crescendo rapidamente na imprensa
nacional,  em função  das  investigações  e  processos  ligados  a  operações  como Lava  Jato,
Zelotes, entre outras, é de grande importância a discussão sobre o senso de justiça sugerido
pela mídia.
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Introdução

A presunção  de  inocência  é  um  princípio  previsto  no  artigo  5º,  inciso  LVII  da

Constituição Federal de 1988, que oferece garantia processual para um réu até trânsito em

julgado, ou seja, até a finalização do processo condenatório. Este fundamento evita aplicações

punitivas de ordem jurídica, e garante a justiça e igualdade de todos os cidadãos perante a lei.

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: [...]

1.  Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação
Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação

2.  Estudante de Graduação 4º. semestre do Curso de Rádio, TV e Vídeo do FIAM-FAAM Centro Universitário,  email:
stalteri.wm@hotmail.com

3.  Orientadora  do  trabalho.  Professora  da  Escola  de  Comunicação  do  FIAM-FAAM  Centro  Universitário,  email:
heloisa.pereira@fiamfaam.br

1

mailto:heloisa.pereira@fiamfaam.br
mailto:stalteri.wm@hotmail.com


Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória. (BRASIL, 1988)

Até  o  trânsito  em julgado,  o  réu  podia  recorrer  a  recursos  que  provariam sua  não

culpabilidade, ou apenas retardariam a punição. Este contexto considerava a grande margem

de erro inerente à ordem jurídica, levando em conta juízos errôneos sobre como realmente

aconteceram os fatos, a ausência ou insuficiência de provas e até mesmo as contradições no

depoimento de testemunhas. O entendimento era de que essa margem de erro, que resultariam

em aplicação punitiva, poderia tornar a justiça injusta.

Embora a presunção de inocência seja válida para todos os cidadãos, ela se mantém

acessível  geralmente  àqueles  que  podem recorrer  ao  custeio  particular  da  defesa  por  um

advogado  especializado  –  muitos  réus  não  possuem  as  condições  financeiras  e  sociais

necessárias  para  impor  recursos  a  instâncias  jurídicas  superiores.  Vale  citar  também  a

existência de medidas de exceção, como a prisão preventiva: uma prisão cautelar processual

decretada pelo juiz durante o inquérito policial ou processo criminal. Ela é realizada antes do

trânsito em julgado de sentença penal condenatória, desde que o pedido esteja de acordo com

as formalidades e necessidades expressas em nosso ordenamento jurídico. Em consonância

com os parâmetros constitucionais, ela possui compatibilidade com o princípio constitucional

da inocência presumida.

Em 2009, o Supremo Tribunal de Justiça (STF) entendia que o réu poderia responder

em liberdade até que se esgotassem todos os recursos legais. Naquele ano, a Corte decidiu que

a prisão só era definitiva após o trânsito em julgado do processo, por respeito ao princípio da

presunção de inocência.  Então,  o STF entendeu, por sete  votos a quatro,  que a execução

provisória  da prisão não pode ser  feita  enquanto houver  recursos  pendentes  nos tribunais

superiores, alegando o princípio da presunção da inocência do réu. 

Seis  ministros  se  aposentaram  e  foram  substituídos  desde  então,  o  que  mudou  a

correlação de forças na Corte. Em 2011, o ministro Cezar Peluso apresentou a chamada "PEC

dos  Recursos",  com o  objetivo  de  reduzir  o  número  de  recursos  ao  STF e  ao  Supremo

Tribunal de Justiça (STJ) e dar mais agilidade às execuções de Segunda Instância,  mas a

proposta não prosperou.
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Em 17 de fevereiro de 2016, o STF julgou o Habeas Corpus 126.292, sobre uma prisão

decorrente de sentença condenatória em Segunda Instância decretada pelo Superior Tribunal

de Justiça de São Paulo (STJ/SP). O relator do processo foi o ministro Teori Zavascki. Até o

julgamento de 17 de fevereiro, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) era de que

uma pessoa só poderia começar a pagar a pena depois que todas as possibilidades de recursos

judiciais fossem esgotadas. Mas nesta data houve uma mudança na jurisprudência: foi então

decidido, por sete votos a favor, dos ministros Teori Zavascki (que também era relator da

Operação Lava Jato), Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar

Mendes  e  Cármen  Lúcia,  contra  quatro  votos  que  não  favoreciam  a  mudança  da

jurisprudência  da  Corte,  de  Rosa  Weber,  Marco  Aurélio,  Celso  de  Mello  e  Ricardo

Lewandowski,  a  aplicação  penal  em  Segunda  Instância,  a  fim  de  diminuir  o  tempo  do

processo –  isto é, a prisão poderia ser decretada antes de se esgotarem todos os recursos

legais do réu para provar sua inocência. 

A Segunda Instância é o segundo nível de julgamento de um processo. Explica-se: caso

seja  condenado  em Primeira  Instância,  o  réu  pode  recorrer  a  esta  Segunda  Instância  de

decisão, que analisa o processo e confirma a condenação ou absolve o réu; se a condenação

for mantida, o réu pode ainda recorrer à Suprema Corte para revisão do processo. Como a

decisão do STF de permitir a prisão após condenação em Segunda Instância foi tomada sobre

um pedido de Habeas Corpus específico (HC 126.292), ela não teve repercussão geral, por

isso ainda não era válida para todos os casos.

A Ordem dos  Advogados  do  Brasil  (OAB) e  o  Partido  Ecológico  Nacional  (PEN),

discordando  da  mudança  na  jurisprudência,  protocolaram  ações  para  que  as  prisões

ocorressem apenas após o fim de todos os recursos, com o trânsito em julgado. No dia 5 de

outubro de 2016, com 6 votos a favor e 5 contra, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz

Fux, Gilmar Mendes e a presidente da Corte, Carmen Lúcia, obtiveram vitória na sessão de

votação a fim de fazer prevalecer em todos os processos a decisão deliberada em fevereiro. Os

argumentos dos ministros que votaram a favor eram de que há demanda e uso abusivo de

recursos jurídicos aos tribunais – fatores estes que desprestigiam o poder da lei por estender

um processo por longo prazo; já os argumentos de quem votou contra criticavam a decisão em
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defesa do cidadão, que é subjugado à autoridade e pode ser acusado injustamente, indo parar

no sistema carcerário ineficiente do país.

É  importante  destacar  que  esta  mudança  acontece  em  meio  a  uma  crise  política

amplificada  pelos  efeitos  da  Operação  Lava  Jato  (investigação  sobre  casos  de  corrupção

envolvendo a Petrobras, a alta cúpula de governo, diversos partidos políticos e empresários do

ramo da construção civil). Entre as táticas utilizadas pela Polícia Federal nesta operação, as

delações premiadas estão em destaque: políticos e empresários acusados de corrupção são

impelidos a cooperar com as investigações realizando delações, obtendo assim tempo de pena

reduzido  ou  anulado.  A possibilidade  de  prisão  em Segunda  Instância  foi  apresentada  à

opinião pública como uma forma de “punir os corruptos”, mas também como uma fonte de

pressão  para  que  estes  não  pudessem  protelar  a  pena  e  se  tornassem  delatores  mais

rapidamente.

Comunicação e discurso

A maneira pela qual este assunto vem sendo mostrado na mídia envolve uma série de

escolhas  e  estratégias  que  podem  ser  chamadas  de  discursivas.  Uma  vez  que  buscamos

investigar as construções de sentindo operadas pela mídia televisiva brasileira sobre a questão

da  legalidade  da  prisão  de  réus  condenados  em  Segunda  Instância,  cabe-nos  apresentar

algumas considerações teóricas sobre o conceito de discurso. 

O discurso envolve a relação entre dois fenômenos da linguagem: externo (baseado em

perspectivas  históricas,  lógicas  de  ação  e  configurações  sociais)  e  interno  (baseado  nos

atributos linguísticos e nas estratégias de construção de sentido de um texto). Por meio dele –

o discurso – se estabelecem as relações de poder na sociedade (FOUCAULT, 1999), através

de microrrelações, muitas vezes de forma coercitiva e unilateral, de forma a orientar e instituir

práticas políticas. 

O  discurso  apresenta  dois  elementos  constitutivos:  enunciado  e  enunciação;  sendo

assim, para entender a sistematização do campo discursivo da análise do mesmo, julga-se

necessário um aporte teórico em matérias de semiótica e linguística. Partindo da percepção

dos acontecimentos, seres ou ideais vistos no mundo, através do olhar subjetivo do sujeito que
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fala, este nomeia, conceitualiza e qualifica todos os fenômenos, transformando o mundo em

um mundo significado,  projetando-se em um enunciador  (CHARAUDEAU, 2006).  O seu

papel, inicialmente é idealizar o possível receptor de seu enunciado, e os mecanismos para

atingi-lo. A comunicação é um fenômeno de troca que ocorre entre as duas instâncias durante

a enunciação: o enunciador (o sujeito que comunica), e o enunciatário (sujeito que interpreta,

a quem se direciona a fala), pois estes dois compartilham o mesmo universo de referências

(saberes  sobre  o  mundo,  valores,  comportamentos,  etc.),  e  finalidades  (suas  motivações),

portanto,  se  reconhecem como semelhantes.  Cada  uma das  instâncias  está  engajada  num

processo assimétrico de reconhecimento da outra, sendo a alteridade um princípio do aspecto

de comunicação.

Neste contrato de comunicação, o portador da voz que fala, o enunciador, visa atingir o

sujeito receptor. Seja para incitá-lo a agir, afetá-lo emocionalmente, ou nortear o indivíduo,

sutilmente, o discurso tem o poder de condicionar o receptor, ou público, como um conselho a

se seguir, por exemplo. Ao receptor-interpretante confere-se a possibilidade de interagir, mas

ambos levam em consideração a existência de restrições ao exercício da influência, havendo

entre as duas instâncias intercompreensão, tornando a situação de troca efetiva.

O  enunciado  corresponde  à  “história  contada”,  ao  reportar,  enquanto  a  enunciação

corresponde à maneira e ao momento de contar a história, ao ato de dizer. Partindo desta

premissa, um componente não existe sem o outro. A enunciação constrói a imagem daquele

que fala, o local que ele se atribui, a relação àquilo que ele diz a partir de referências do

universo em comum com o enunciatário, a quem o discurso é direcionado – a relação entre

este e o enunciador é proposta dentro do discurso. As práticas discursivas revelam que 

[…] no fundo, em qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que a
atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e que estas relações de poder
não podem se dissociar,  se estabelecer nem funcionar sem uma produção,  uma
acumulação,  uma  circulação  e  um  funcionamento  do  discurso.  Não  há
possibilidade  de  exercício  do  poder  sem uma certa  economia  dos discursos  de
verdade. (FOUCAULT, 1999, p. 179).
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O sujeito  que comunica,  usando de um elemento da retórica,  o  ethos,  constrói uma

imagem de si, fazendo as escolhas discursivas conforme sua própria finalidade, identidade,

propósito, construindo sua própria legitimidade, credibilidade e captação.

O discurso envolve, então, o contexto da enunciação, e, para que se realize, segundo

Foucault,  necessita  de determinadas  condições de uso para ser  realizado.  Foucault  (1999)

destaca (1)  o  ritual:  regras  e  procedimentos  pré-estabelecidos  para pronunciar  o  discurso,

como  gestos,  comportamentos,  circunstâncias;  são  um  conjunto  de  sinais  que  devem

acompanhar o enunciatário no discurso, por exemplo nos discursos religiosos e jurídicos; (2)

as  sociedades  de  discurso:  estas  produzem  e  conservam  discursos,  porém  o  número  de

indivíduos tende a ser limitado e a distribuição de conteúdo está sujeita a regras estritas, de

doutrinas que se difundem através de sua aceitação; assim como conectam alguns indivíduos,

tendem a lhes afastar de todos os outros; e (3) a apropriação social dos discursos: distribuição

de discursos que seguem linhas marcadas pelas distâncias, oposições e lutas sociais, assim,

em toda sociedade, a produção do discurso é controlada,  e hierarquizada.  O discurso está

presente em todos os aspectos sociais, econômicos e políticos, religiosos, como uma prática

social pela qual, através da língua, produz-se sentido, com finalidades de poder e controle.

A construção da imagem de si

Segundo Barthes (apud CHARAUDEAU, 2006 p. 114) o  ethos é atribuído ao orador

pela Retórica, e desenvolvido dentro do e para o discurso, no ato de linguagem, a fim de

ganhar  credibilidade,  parecer  fidedigno  (ainda  que  não  seja,  de  fato  sincero,  virtuoso  e

amável), pois a este, incialmente, cabe o papel de cativar o interlocutor, causando uma boa

impressão.

“O ethos relaciona-se ao cruzamento de olhares: olhar do outro sobre aquele que fala,

olhar daquele que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro o vê” (CHARAUDEAU,

2006, p. 115). Há duas identidades que o sujeito assume nesta situação de comunicação: a

identidade social e a identidade discursiva, respectivamente – a primeira funda a legitimidade

de ser comunicante, dando direito à fala e atribuindo-lhe o papel de locutor, e tem base nas

representações sociais que o circulam, sendo formada com “imaginários sociodiscursivos”; a
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segunda, a imagem que o locutor constrói de si,  dentro do e para o discurso, a partir das

estratégias de discurso que escolhe seguir, fundando uma posição institucional. Sendo assim,

o sujeito que fala aparece ao olhar do interlocutor como uma identidade social e psicológica,

que se manifesta como uma voz e um corpo. A fusão dessas duas componentes resulta no

ethos, que diz respeito à indivíduos, instituições ou grupos.

O sujeito constrói seu ethos tanto pelas ideias que expõe, quanto pela forma como o faz,

representando-as segundo o princípio da alteridade pelo qual orador e interlocutor passam por

um processo assimétrico de reconhecimento um do outro. Seu objetivo é ser crível. Ele pode

fundar sua imagem nos ethé de credibilidade (CHARAUDEAU, 2006, p. 119), demonstrando

condição de transparência (oferecendo provas de que aquilo que ele diz corresponde ao que

ele pensa), condição de performance (comprovando cumprir aquilo que propõe) e condição de

eficácia (comprovando o efeito das práticas antes anunciadas).  

Charaudeau (2006) destaca que o locutor de um determinado discurso como o político e

o jurídico deve se revestir de três categorias na composição de seu ethos: de sério, virtuoso e

competente. Como sujeito sério, deve apresentar uma postura rígida do corpo, uma expressão

facial  calculista  que  evidencie  autocontrole  do  indivíduo;  deve  mostrar  os  índices

comportamentais  que  demonstram um psicológico  frio  e  calculista,  focado  e  que  possua

autocontrole; os índices táticos que representam esta categoria demonstram sua energia para

trabalho, colocando-o na linha de frente na vida social e política. Este sujeito é reservado em

aparições na mídia e também toma cuidado com a sua vida privada, mantendo uma conduta

de “boa moral”. Os índices verbais são definidos por um tom firme e comedido, construindo

discursos com voz serena e escolhas simples, às vezes declarando coisas sobre si mesmo,

como sugerindo ser um exemplo a seguir. Suas escolhas devem ser simétricas, evitando que o

político – ou, no caso deste estudo, o “homem da lei” - perca a empatia, e também evitando

comprometer o crédito que lhe é dado pelo povo, que crê neste indivíduo. Deve-se levar em

conta que esta categoria depende de representações sociais, ou seja, para alguns, ele (como

um personagem) pode ser sério, para outros, não, sendo esta uma identidade social.

A segunda categoria, da virtude, se constrói por via do tempo, definindo a fidelidade do

político ou do jurista a seus compromissos e sua convicção. No caso da política, relaciona-se

com  seu  empenho,  tanto  na  vida  pública  quanto  na  privada,  evitando  ser  associado  a
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escândalos de corrupção e a situações que constrangem a moral de sua família; através da

transparência, ele acrescenta para si a imagem de honestidade pessoal, interesse pessoal, pela

população. 

O ethos de “virtude” é uma resposta a expectativas fantasiosas da instância cidadã,
na medida em que esta, ao delegar um poder, procura fazer-se representar por um
homem ou por uma mulher que seja modelo de retidão e honradez, ao menos, em
uma visão nobre da política. (CHARAUDEAU, 2006, p.124).

No caso do jurista, sua virtude relaciona-se ao senso de justiça que este desperta em seu

enunciatário, à sua imagem de cidadão comedido e à consistência das sentenças proferidas ao

longo do tempo – a defesa de uma interpretação específica das leis ou o respeito inequívoco à

Constituição, por exemplo.

O sujeito evoca sua competência para mostrar que tem os meios e poder para alcançar

seus objetivos. Aqui se interpela comumente pela experiência, mostrando que se conhece o

assunto, que se tem preparo para lidar com situações desse cotidiano. Muitos que usam desta

categoria o fazem citando suas experiências anteriores, evidenciando suas táticas diante de

provações que já viveram, e, por isto, esse é um problema para os que estão iniciando na vida

pública.

Toda construção de ethos se faz, então, em uma relação triangular entre si (o sujeito que

constrói a própria imagem com as identidades social e discursiva), o outro (que se deixa levar

pela adesão à pessoa que a ele se dirige) e um terceiro ausente, o portador de uma imagem

ideal  de  referência  (que  si  e  outro  devem compartilhar).  É  assim  tanto  para  os  ethé de

credibilidade, como também para os  ethé de identificação, que as imagens são extraídas do

afeto social.

É  importante  lembrar  que  não  apenas  as  personalidades  constroem  um  ethos.  Os

veículos midiáticos também elaboram uma imagem de si por meio da qual narram os fatos

jurídicos ou políticos. No caso da aprovação, no STF, da execução de pena de prisão após

condenação  em Segunda  Instância,  a  imprensa,  arrogando-se  o  papel  de  “quarto  poder”,

hierarquiza eventos, incitando o senso de justiça da sociedade, oferecendo acontecimentos

exemplares  e  resgatando  crimes  cometidos  no  passado,  ainda  em processo  condenatório,
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enfatizando que a população tem o direito de ver o autor de um crime receber punição. Ela

joga com a imagem e representação do sensível, desencadeando a capacidade de interpretação

do receptor, por meio de pressupostos inseridos na narrativa. 

A partir desses pressupostos, e levando em conta a relação entre os campos discursivos

jurídico,  político  e  comunicacional,  analisaremos  a  partir  de  agora  o  ethos discursivo

construído  pela  emissora  televisiva  Rede  Globo,  para  compreender  como  os  meios  de

comunicação constroem sentidos sobre questões jurídicas.

A justiça contra a impunidade

O número incalculável de acontecimentos suscetíveis de tornarem-se informação, o
fato de que nenhum organismo de informação pode estar  presente em todos os
lugares do mundo onde algo acontece, além das restrições de tempo de fabricação
(algumas  páginas  num jornal  e  meia  hora  de  rádio  e  de  televisão),  obrigam a
instância midiática a dotar-se de meios que lhe permitam abranger o máximo de
acontecimentos, selecioná-los e verificá-los. É na escolha dos critérios que regem
tais  atividades  que se  põe em jogo a  imagem de marca de cada organismo de
informação. (CHARAUDEAU, 2010, p. 74)

Chareaudeau destaca a construção de uma “marca” ou, como já dissemos, um ethos por

cada veículo de mídia. No caso do Jornal Nacional, veiculado pela Rede Globo, as tonalidades

em  azul  no  cenário  em  contraste  com  as  vestimentas  escuras  (geralmente  pretas)  dos

apresentadores,  a  postura  altiva,  ereta  e  o  tom  comedido  das  falas  busca  construir  uma

imagem  de  imparcialidade.  Nas  reportagens,  entretanto,  há  várias  estratégias  de  texto  e

imagens que evidenciam o ponto de vista defendido pela emissora.

Na edição do dia 05/10/2016 do Jornal Nacional, uma reportagem de cinco minutos

anunciou o resultado da votação sobre a legalidade da prisão após condenação em Segunda

Instância no STF. A apresentadora Renata Vasconcellos introduz o tema com a afirmação:

“Por seis a cinco, STF mantém prisão após a Segunda Instância”. Em seguida há imagens da

sede do STF e um narrador em  voice off informando que tal entendimento foi questionado

pela OAB e pelo PEN. Apresenta-se, então, um exemplo de réu que protelou a prisão por 16

anos  com  recursos.  Começa  a  ser  apresentada  a  votação,  com  imagens  dos  ministros

proferindo seus votos. A voice off destaca o “placar empatado” em quatro votos a favor e
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quatro contra. Aparece, então, o repórter Fernando Rego Barros, que anuncia estar ao vivo em

frente ao STF e informa que a votação acabou há pouco, descreve mais dois votos, afirmando

que “o placar então ficou empatado em cinco a cinco”,  e o voto decisivo foi da ministra

Carmen Lúcia, presidente do STF, que votou a favor; o “placar final” foi de 6 a 5 a favor da

prisão após condenação em Segunda Instância. A imagem volta para o estúdio e a reportagem

é encerrada.

Segundo Charaudeau (2010, p. 86):

A finalidade do contrato de comunicação midiática se acha numa tensão entre duas
visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica particular: uma visada de
fazer saber, ou visada de informação propriamente dita, que tende a produzir um
objeto de saber segundo uma lógica cívica (informar o cidadão); uma visada de
fazer sentir, ou visada de captação, que tende a produzir um objeto de consumo
segundo uma lógica comercial (captar as massas para sobreviver à concorrência). 

Inicialmente  há  uma  contextualização  do  tema,  na  qual  o  enunciador  coloca-se  na

posição de  fazer saber,  ou seja,  de informar ao enunciatário fatos que estão além de sua

percepção. As condições de veracidade são postas no texto de forma a superar o desafio da

credibilidade.  A primeira  condição,  de dizer  o  que  aconteceu – descrever  como surgiu  o

processo, mostrar o lugar onde a votação está acontecendo – permite instaurar o relato entre o

dito e o fato, tornando-o verossímil e tentando fazer com que a instância-público creia naquela

reconstituição.  O  plano  geral  de  câmera,  utilizado  durante  os  primeiros  segundos  da

reportagem, juntamente com a locução, fazem a inserção do STF no discurso, ainda que não

passem  uma  referência  temporal  específica  do  local.  Sequencialmente,  usa-se  o

enquadramento de baixo para cima (contra plongée), colocando a imagem “acima” do olhar

do  telespectador,  engrandecendo-a  diante  do  público  receptor,  garantindo,  a  priori,  o

reconhecimento da pertinência e legitimidade desta instância jurídica. 

A partir  daí,  a  argumentação  é  conduzida  como  um  embate  da  “justiça”  contra  a

“impunidade”. Ao fazer saber soma-se o fazer sentir, e a posição do enunciador (favorável à

prisão após condenação em segunda instância) fica evidente desde o exemplo utilizado para

demonstrar as consequências da espera da tramitação em julgado. A narração informa que:
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Em fevereiro,  o  STF decidiu,  por  sete  votos  a  quatro,  que  um condenado  em
segunda instância já pode ir para a cadeia, mesmo que ainda esteja recorrendo a
instâncias superiores. Antes podia aguardar em liberdade até o último recurso. Um
exemplo: durante 16 anos, o ex-senador Luiz Estevão, condenado pelo desvio de
recursos das obras do TRT de São Paulo, escapou da prisão graças a 35 recursos.
Ele foi preso logo depois da decisão do Supremo. (GLOBO, 2016)

O exemplo do ex-senador revela-se  prova –  essa consiste em não apenas reportar os

fatos (no caso, a votação sobre antecipação de pena), mas mostrar sua razão de existir.  O

enunciador  deixa  claro,  assim,  que  a  prisão  após  o trâmite  em julgado gera  impunidade.

Buscando fundamentar a validade daquelas explicações, esse recurso ativa o raciocínio da

instância  cidadã,  pois  o  importante  não  é  a  força  da  prova,  mas  a  sua  inteligibilidade.

Charaudeau  (2010,  p.  91)  diz  que:  “trata-se  na  verdade  de  um  desvio  no  processo  de

demonstração. Fazer ver o que não se vê a olho nu, não é necessariamente provar”.  Vale

lembrar  que  não há  outros  exemplos,  não  há  exemplo  de  pessoas  cujas  sentenças  foram

reformadas  no  STF  e  que,  portanto,  teriam  ficado  presas  injustamente  caso  houvesse  a

possibilidade de cumprimento de pena após condenação em Segunda Instância. 

O enunciador confia no poder demonstrativo das imagens para isso, fornecendo cenas

sem áudio do ex-senador ora sendo entrevistado em seu veículo e vestindo seu traje social, ora

cenas em que ele está sendo detido pela polícia, filmadas por uma câmera subjetiva distante.

O  valor de verdade se constrói de modo exterior ao fato, uma explicação elaborada que se

pode  definir  como  um conjunto  de  técnicas  de  saber  dizer.  Os  efeitos de  verdade  estão

situados no “acreditar ser verdadeiro” e surgem da subjetividade da relação do sujeito com o

mundo, “a relação que se estabelece entre a instância de produção e a de recepção é marcada

pela intencionalidade, ou seja, há uma intenção em se comunicar de determinada maneira e de

produzir determinados efeitos” (GONÇALVES, 2013, p. 219).

A reportagem prossegue, dando voz aos ministros durante a votação para legitimar o

discurso,  mostrados de  modo a enfatizar  um conjunto de sinais  (gestos,  comportamentos,

vestimentas) e ritos típicos do campo jurídico, que devem sem encenados pelo locutor durante

sua fala. Não foi mostrado o voto do ministro Marco Aurélio Mello, que havia votado em

seção anterior; passa-se, então, ao ministro Edson Fachin, que votou a favor da prisão em
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segunda  instância.  Foi  selecionado  pela  emissora  um  fragmento  do  discurso  desse  ator

político, de 17.3 segundos.

A execução  provisória  de  acórdão  penal  condenatório  proferida  em  grau  de
apelação, ainda que sujeita a recurso especial extraordinário,  não compromete o
princípio  constitucional  da  presunção de  inocência,  afirmado pelo  artigo  5º,
inciso 42 da Constituição Federal. (GLOBO, 2016, grifo nosso)

Esta primeira fala se contrapõe ao argumento que será destacado em todos os votos

contra a prisão após condenação em Segunda Instância, conforme veremos.

Em seguida,  o  narrador  em  voice  off fala  sobre  a  crítica  do ministro  Luíz  Roberto

Barroso ao sistema judicial nos moldes que eram correntes. Segue-se para trecho do voto do

ministro, de 33.5 segundos.

Ao  somente  se  permitir  a  execução  depois  do  trânsito  em
julgado, isso é um estímulo para que não se deixe transitar em julgado, o que
transformou  o  nosso  sistema  de  justiça,  e  o  nosso  sistema  recursal,  nesse
modelo caótico, que constrange a qualquer pessoa que tenha que explicar que um
determinado caso  teve  25  recursos  só no Superior  Tribunal  de Justiça.  É mais
puxado para o ridículo do que para o ruim 25 recursos no mesmo tribunal, todos
descabidos, todos não conhecidos. (GLOBO, 2016, grifo nosso)

Aqui, mais uma vez, coloca-se em evidência a presunção de inocência como um déficit

da Constituição, por que ofereceria excessivos recursos aos advogados para adiar a prisão,

prorrogando por tempo demais os processos.  O enunciador reforça o ponto de vista de que o

respeito ao trâmite em julgado gera impunidade – sentimento que se pressupõe compartilhado

com o enunciatário.

Não foi mostrado o voto do ministro Teori Zavascki, a favor da antecipação de pena (a

informação é dada pelo narrador). O próximo voto mostrado foi o da ministra Rosa Weber,

construindo  o  efeito  de  “equilíbrio”  e  “neutralidade”  da  cobertura  em  relação  ao

acontecimento.  Diz  a  juíza:  “Se  a  Constituição,  o  seu  texto,  com  clareza,  vincula  o

princípio  da  presunção  de  inocência  ou  da  não  culpabilidade  a  uma  condenação

transitada em julgado, eu não vejo como possa chegar a uma interpretação diversa”

(GLOBO,  2016,  grifo  nosso).  O  argumento  destacado  na  fala  da  ministra  é  aquele  já
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contraposto  no  início  da  reportagem.  Durante  esses  00:22.7,  o  enquadramento  de  câmera

passa de um plano fechado para outro, aberto, que mostra a expressão facial de outro ator,

Luiz Roberto Barroso – este franze sobrancelhas em expressão de discordância durante a fala

da ministra. Ou seja, não houve a precaução (ou o interesse) em destacar apenas a ministra no

campo visual do telespectador durante seu tempo de fala.

Sequencialmente  o  próprio  narrador  descreve  o  voto  de  Luiz  Fux,  reforçando  o

argumento de Luiz Roberto Barroso, de que o sistema punitivo atual aumenta a sensação de

impunidade: “O ministro Luiz Fux disse que os acusados usam os recursos  para evitar o

cumprimento  da  pena e  votou  pela  prisão  após  o  julgamento  em  Segunda  Instância”

(GLOBO, 2016, grifo nosso). Segue-se o fragmento do voto do ministro Dias Toffoli, de 22.8

segundos, que se posicionou contra a antecipação de pena e defendeu ainda uma terceira via –

a aplicação de pena de prisão após julgamento e condenação nos primeiros recursos no STF:

Não há dúvida,  essas  análises todas estão constitucionalmente reservadas ao
Superior Tribunal  de  Justiça,  em  razão  de  missão  constitucional  que  lhe  foi
outorgada de zelar pela rigidez da legislação penal e processual penal e também
pela  uniformidade  de  sua  interpretação  em  todos  os  seus  tribunais  pátrios.
(GLOBO, 2016, grifo nosso)

Mais uma vez, o argumento contrário apresentado é a inconstitucionalidade da aplicação

de pena antes do trânsito em julgado, já contestada no início da reportagem.

Posteriormente,  o narrador cita,  sem dar a cena como referência,  o voto de Ricardo

Lewandowski:  “Em seguida,  o  ministro  Ricardo  Lewandowski  votou  contra  a  prisão  em

segunda instância, levando o placar para quatro a quatro” (GLOBO, 2016). Aqui, a visada de

captação (fazer sentir) consiste em apresentar o caso como uma competição, um jogo entre

dois “times”: placar apertado, incerteza sobre quem vai ganhar, fim do jogo (da votação) se

aproximando… há  um claro  apelo  sensível,  a  votação  torna-se  uma  espécie  de  “disputa

emocionante”. Charaudeau (2010) lembra que a visada de captação é orientada para a busca

do maior número de cidadãos consumidores de informação, mas quanto maior for o número a

atingir,  menos  os  meios  para  atingi-los  dependem  de  uma  atitude  racionalizante.  Essa

instância está condenada a procurar emocionar seu público, a mobilizar sua afetividade.
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É então  que Fernando Rego Bastos,  repórter,  aparece  ao vivo pela  primeira  vez na

reportagem, estreitando a relação com seu público através de um plano médio de câmera,

tendo atenção do telespectador para anunciar “as finais” da votação. Ele cita o voto de Gilmar

Mendes, mostrado a seguir com tempo de fala maior, 37.3 segundos:

Levar em conta não só o aspecto normativo, que a meu ver legitima a compreensão
da presunção de inocência nos limites aqui estabelecidos a partir do voto do relator,
como também levar em conta a própria realidade que permite que exigir o trânsito
em  julgado  formal  transforme  o  sistema  num  sistema  de  impunidade.
(GLOBO, 2016, grifo nosso)

O repórter, dando continuidade, e finalizando a matéria: 

Depois dele foi a vez do ministro Celso de Mello que votou pela prisão do réu
somente  depois  que  todos  os  recursos  forem  julgados.  O  placar  então  ficou
empatado  em cinco  a  cinco.  O voto  decisivo foi  da  ministra  Cármen  Lúcia,
presidente do Supremo Tribunal Federal,  que também defendeu a prisão após a
condenação em segunda instância.  O placar final foi de seis a cinco a favor da
prisão após a segunda instância. (GLOBO, 2016, grifo nosso)

Ao final da reportagem, o enunciatário é levado a compreender que “justiça” venceu a

“impunidade” numa disputa emocionante, por seis votos a cinco.

Considerações finais

O contrato de informação midiática está fundamentalmente marcado pela pressão entre

fazer saber, que deve buscar um grau zero de espetacularização para satisfazer o objetivo de

credibilidade;  e  fazer  sentir,  que  deve  escolher  a  encenação da informação para produzir

efeitos de dramatização para captar consumidores  (CHARAUDEAU, 2010). A Rede Globo,

em  seu  Jornal  Nacional,  busca  construir  uma  imagem  de  si  que  passe  credibilidade,

promovendo  identificação  com  o  imaginário  social.  Mais  do  que  isso,  em  seu  ethos

discursivo, o jornal se coloca como um defensor, um paladino da justiça, capaz de explicar a

seu enunciatário os entraves que impedem a punição dos criminosos. 
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A análise de outras reportagens seria necessária para uma melhor compreensão de como

esse  ethos perpassa a produção jornalística da emissora, especialmente aquela que tematiza

questões jurídicas, como as ações e os julgamentos ligados à Operação Lava Jato – contexto

no qual a questão da impunidade também é aventada. Esta pesquisa representa um estudo

pontual, cujo intuito é contribuir para as reflexões acadêmicas acerca da influência midiática

nas  construções  de  discursos  sobre  o  justo  e  o  injusto,  o  certo  e  o  errado  na  sociedade

contemporânea.
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