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1 INTRODUÇÃO                                                                                                       
 

 

  "O Segredo de Justiça e o Direito à Informação: um Debate no Rádio" é 

a temática desenvolvida no presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cujo 

objetivo geral foi evidenciar a existência da relação conflituosa entre a mídia e o 

Poder Judiciário, decorrente da decretação do segredo de justiça e dos efeitos 

oriundos desse fenômeno, desafiado em um debate radiofônico regional, na busca 

de entender o seu alcance, com reflexos no âmbito nacional. 

  Inegável o direito de todos à informação. Nos dias atuais, num mundo 

globalizado, ninguém consegue viver sem ela. Desde a primeira viagem do homem à 

lua até o emblemático resgate dos mineiros no Chile, bem como as grandes 

denúncias feitas pela imprensa, que derrubaram até presidentes, as pessoas 

buscam cada vez mais a informação, utilizando-se dos veículos de comunicação. 

  No Brasil, tal direito é garantido na própria Constituição Federal. Mas 

esse mesmo direito à informação parecia estar particularmente abalado no momento 

em que a pesquisa se desenrolava. Às vésperas das eleições para Presidente da 

República de 2010, as investidas do governo, que supostamente arranhavam a 

liberdade de imprensa, evidenciavam o conflito, enriquecendo o cenário para o 

debate proposto e, também, da própria pesquisa.    

  Neste momento político crítico, de ebulição das ideias na disputa entre 

a liberdade de informação e uma suposta proteção dos chamados direitos da 

personalidade (honra, imagem e privacidade), desconfiava-se que, por influência de 

interesses escusos, informações de interesse público poderiam estar sendo 

sonegadas. 

 Só para se ter uma ideia do momento histórico em que se vivia, 

registraram-se várias reportagens, encartadas nos ANEXOS, inclusive uma polêmica 

capa da Revista “Veja”, com o título A LIBERTADE SOB ATAQUE (ANEXO F). 

 Noticiavam-se, inclusive na internet, ataques à liberdade de imprensa 

de forma expressa ou velada, em episódios inusitados preocupantes  que iam 

desde: a) proibição de divulgação de pesquisas de opinião de opção de voto, por 

ordem judicial; b) impedimento de abertura de arquivos da época da ditadura; c) 

representação por parte do instituto Datafolha  contra um magistrado no Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ); d) o caso Sarney x Estadão; e) a tentativa de censura 
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judicial por parte de segmentos da própria imprensa, como no jornal “Folha de S. 

Paulo”, que recorreu à Justiça e obteve ordem para proteger sua "marca" (porque 

dois internautas registraram um blog com o nome de "Falha de São Paulo);   até   f) 

censura dentro dos próprios veículos de comunicação, como a atitude do Estadão 

demitindo uma articulista conhecida,  por um artigo sobre política  que, segundo 

consta, teria irritado a ala conservadora, proprietária do jornal.  

 Numa rápida e breve retrospectiva do semestre, por meio do que foi 

divulgado na mídia nacional, ainda que o objeto de estudo fosse focado para o 

interesse regional/estadual, constatou-se que  a liberdade de expressão e de 

informação,  que constitui direitos fundamentais para a construção de qualquer 

civilização contemporânea, estava aparentemente  ameaçada. 

 Tal cenário transformou o momento vivido em  um terreno fértil para a 

tentativa de  alcance de um dos objetivos específicos do trabalho, qual seja,   a 

provocação ao debate,  evidenciando o  conflito entre juízes e jornalistas. Esse fato, 

no debate, serviu de instigação ao confronto, viabilizando o interesse no programa 

jornalístico. 

 O ápice do trabalho, como proposto, foi sua peça prática, o debate 

propriamente dito, realizado com juízes do  interior do Estado de São Paulo e 

jornalistas do município de  Presidente Prudente-SP.  

 Este pequeno laboratório pode ser projetado para revelar uma 

realidade nacional, por amostragem, já que, neste campo,  o que se vivencia 

regionalmente viabiliza a comparação do que ocorre no país pelo simples fato de  

que as leis e dificuldades são as mesmas, em todo o território nacional. 

 Assim, o que impede o amplo acesso às informações, nesta região, é o 

mesmo problema que ocorre em outras.  O  favorecimento, por exemplo,  consciente 

ou não,  eventualmente dado por membros do Poder Judiciário a certos integrantes 

dos  poderes constituídos – uma das hipóteses investigadas – podia ser fruto  da 

dificuldade de acesso à informação em todo o país, o que, na prática, poderia 

revelar  certos  privilégios de alguns agentes públicos. 

 Por outro lado, quanto menos acesso à informação a sociedade tem, 

menos politizada, em tese, estará e, por via de consequência, menor será o desejo 

de fiscalizar. A cobrança ética, independentemente do número populacional, pode 

estar ameaçada, e exatamente isso é o que se passou a  investigar. 

 Para tal, após a identificação dos passos metodológicos no capítulo 2 
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(dois), no capítulo 3 (três) a pesquisa tentou delinear quais as orientações legais e 

morais (princípios éticos) que norteiam a atividade jornalística.  

 Assim, desde sua aceitação como a atividade que conhecemos em 

nossos dias, pressupondo responsabilidades, direitos e deveres dos jornalistas, o 

corte teórico preocupou-se em analisar, em linhas gerais, como funciona tal 

atividade. 

  Focou-se principalmente nos direitos e garantias da liberdade de 

informação e de expressão, bem como o direito à informação jornalística 

propriamente dita. Ao lado dos conceitos teóricos, foram pinçados fatos da 

atualidade, como a pressão sofrida atualmente pelos meios de comunicação em 

razão do cerco à liberdade de imprensa. 

  Foi dada uma atenção especial aos princípios de proteção para o 

efetivo exercício dessas garantias que viabilizam a atividade jornalística, elevada em 

nível constitucional, porque inserida no bojo da Constituição Federal Brasileira, 

promulgada em 05.10.1988, há exatamente 22 anos da realização do debate 

idealizado nesta pesquisa e levado a efeito no dia 06.10.2010. 

  No capítulo seguinte, o de número 4 (quatro), denominado “O Judiciário 

e o Segredo de Justiça”, destacou-se o direito à informação como regra, mas a 

pesquisa não se esquivou de verificar se, apesar do princípio da publicidade dos 

atos processuais, haveria a necessidade da existência do segredo de justiça, ainda 

que por exceção.  

  Assim, neste capítulo, foi feita uma tentativa de estreitar a 

familiarização desses complexos conceitos jurídicos, bem como as hipóteses mais 

comuns em que poderia ocorrer a decretação do segredo de justiça, tema ao qual, 

aliás,  nenhum autor brasileiro se dedicou.  

  Para isso, e até para dar credibilidade ao instituto e demonstrar a 

imparcialidade da pesquisa, foi necessário analisar a sua aplicação no âmbito do 

poder judiciário. 

  Tal postura justifica a opção de inserção dos itens dedicados ao estudo 

dessas ocorrências no referido capítulo, ora quando oriundas de determinação 

judicial (subitem 4.2.1), na utilização do chamado poder discricionário do juiz 

(quando ele definirá a necessidade de manter um processo sob sigilo, em cada caso 

concreto), ora quando decorrem de exclusiva e imperativa disposição legal (item 

4.2.2), sendo dever do juiz assim agir e não uma faculdade. 



 

14 
 

  Já no capítulo 5, a pesquisa dedicou-se a um breve e sintético relato 

sobre a história do rádio e, na sequência, analisou os gêneros de programas de 

rádio e em particular a espécie debate no formato radiofônico. 

  Ainda no capítulo 5, a pesquisa procurou revelar a existência ou não da 

aparente confusão da literatura em torno da correta definição do que vêm a ser os 

formatos mesa-redonda e debate. 

  Vislumbrou-se que, tradicionalmente, embora não haja tal definição e 

diferenciação estanque, o primeiro formato (mesa-redonda) pressupõe uma mera 

discussão de ideias, sem que haja obrigatoriamente o embate. Já no segundo 

(debate), a oposição de ideias, a princípio, deveria estar presente e em destaque, 

  Portanto, foi apoiada nesse corte teórico e clima político social que a 

pesquisa deu seus passos rumo à realização da peça prática, organizando um 

debate para o rádio, onde juízes, ancorados pelo instituto jurídico denominado 

"segredo de justiça", confrontaram-se com os jornalistas, em evidente oposição 

natural. Estes últimos, na defesa do amplo acesso à informação, e juízes, na defesa 

dos direitos da personalidade. 

  Ao final, foi delineada a diretriz sobre a real e efetiva existência do 

conflito, permitindo a reflexão sobre o debate, formato pioneiro para a rádio 

universitário online. 

  O trabalho, enfim, como se verá ao final, pretendeu permitir aos 

amantes do jornalismo e estudiosos do direito – é o que se espera – ter uma 

pequena amostra de como um debate, com um tema intrigante, pode contribuir para 

a formação da opinião pública. 

  Esse, o desafio proposto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA     

 

 

2.1 Problematização 

 

 

Para a formulação do problema central, é importante relembrar, antes 

de mais nada, a definição do que vem a ser a situação-problema dentro da linha de 

pesquisa. 

Como destacam Lakatos e Marconi (1991, p. 126), há diferença entre 

tema e problema, pois “[…] enquanto o tema de uma pesquisa é uma proposição até 

certo ponto abrangente, a formulação do problema é mais específica: indica 

exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver.” 

  Eis o núcleo ou objeto da pesquisa, a grande mola propulsora deste 

trabalho, ou seja, evidenciar, por meio do debate, se a decretação do segredo de 

justiça realmente pode imprimir uma barreira ao acesso à informação em casos de 

repercussão e de interesse da sociedade. 

  A partir dessa constatação foi que o núcleo da pesquisa investigou, 

partindo das garantias que a lei maior do país, a Constituição Federal, confere à 

liberdade de acesso à informação pelos jornalistas, em função do interesse público, 

em confronto com outra previsão legal que é a possibilidade da decretação do 

segredo de justiça por parte dos juízes de direito1, em determinados processos, sob 

a alegação de êxito nas apurações policiais e judiciais, ou para garantir/preservar 

direitos pessoais dos envolvidos, como: privacidade, intimidade, honra e imagem.     

  Sabia-se que, periodicamente, tais conflitos resultam em dificuldades 

para os profissionais de imprensa que estão ativos no mercado de trabalho. Daí a 

pesquisa apoiar-se em duas vertentes para a problematização: ora pela visão do 

jornalista, ora pela do magistrado. 

                                                 
1 A expressão “Juiz de direito” nesta pesquisa, voltada ao meio jornalístico,  está sendo utilizada em 

sentido lato sensu englobando todos os magistrados, para facilitar a identificação do profissional, 
independentemente da área de atuação, pois a rigor,  Juiz de direito é, tecnicamente, 
denominação atribuída apenas àqueles ligados à chamada Justiça Comum (Estadual e Federal, 
responsáveis pelos julgamentos de causas cíveis e criminais), já os chamados Especializados 
(Militar, Eleitoral e do Trabalho), não  são identificados,  na primeira instância, como juízes de 
direito e sim de acordo com o ramo de atuação (juiz do trabalho, juiz eleitoral e juiz militar). Na 
segunda instância (Tribunais Regionais, Estaduais) são denominados, desembargadores e na 
terceira (Tribunais Superiores, no Distrito Federal), de  ministros. 
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  A partir dessa expectativa inicial, o presente Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), iniciando com a premissa de que há no ordenamento jurídico brasileiro 

previsão legal para decretação do segredo de justiça por parte do juiz, tenta 

evidenciar eventuais limites legais ao instituto guerreado. 

  O desafio da pesquisa foi entender o que ocorria e quais os limites que 

cada uma das carreiras, jornalística e magistratura, deve enfrentar ou respeitar para 

um bom relacionamento e desenvolvimento dos ofícios das atividades judiciária e 

jornalística, na busca da liberdade de informação e da preservação dos direitos da 

personalidade. 

  Em suma, essa a situação-problema que foi enfrentada. 

 

 

2.2 Objetivos 

 

 

2.2.1 Objetivo geral 

 

 

  Produzir um debate radiofônico, evidenciando a inegável relação 

conflituosa entre a mídia e o Judiciário decorrente da decretação do segredo de 

justiça e os efeitos oriundos desse fenômeno jurídico. 

 

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

 

 Enriquecer o conhecimento sobre o tema central da pesquisa, isto 

é, o direito à informação e o segredo de justiça, a partir de referencial teórico, 

colocando em prática o aprendizado da faculdade em um produto jornalístico; 

 Delimitar o tema relativo à atividade jornalística e seu alicerce na 

liberdade de informação, de expressão e o escopo do cidadão de ser informado, 

tentando diferenciar o que vem a ser interesse público e interesse do público; 

 Utilizar a divulgação da base da pesquisa na argumentação dos 

integrantes do grupo, visando dar subsídios para a execução do programa 
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radiofônico em formato de debate, envolvendo a atividade jornalística e eventuais 

barreiras impostas pelos juízes com a decretação do segredo de justiça em 

confronto com os direitos à informação e da personalidade; 

 Planejar, organizar e executar o debate radiofônico, realizado no 

dia 6.10.2010, com participação de 2 (dois) juízes, 2 (dois) jornalistas envolvidos no 

tema  segredo de justiça e o direito à informação, para  exibição  na Web Rádio 

Facopp (WRF). 

 

 

2.3 Justificativa 

 

 

  A pesquisa se justificou pelo ineditismo do tema, sua importância para 

o conhecimento/constatação/comprovação das dificuldades da atividade jornalística 

em confronto com a atuação do Judiciário. O descortino do relacionamento entre os 

representantes de cada um desses segmentos, bem como permitir uma reflexão 

sobre as praxes utilizadas no dia-a-dia de cada um desses atores sociais, por si só, 

foi motivo bastante para justificar a importância de tal investigação científica 

proposta. 

  A tentativa de desvendar a motivação que tais conflitos geram, entre 

jornalista e o Judiciário, quando da decretação do segredo de justiça, pretendeu 

expor, enfim, seus efeitos de modo que cada leitor/ouvinte em potencial pudesse 

tentar entender o que leva os supostos “adversários” a agir da forma em que se 

materializam as posturas de ambos, nas redações e nos fóruns. 

  A relevância, enfim, tem seu ápice na medida em que materializa a 

importante oportunidade de aprofundar uma reflexão sobre o tema, em prol da 

democracia. 

  A partir da pesquisa, buscou-se dar um norte à sociedade em geral e 

aos jornalistas em particular, no que se refere às verdadeiras regras que norteiam o 

instituto e se juízes estariam “escondendo” informações por mera comodidade, 

simplesmente esquivando-se de fornecê-las, por medo de que suas palavras sejam 

distorcidas, ou se de fato é um “mal necessário”. 

  Em síntese, o confronto entre os institutos denominados segredo de 

justiça e direito à informação, no debate, visou constatar, informar e divulgar a 
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existência do conflito e sua repercussão no meio, bem como propiciar reflexões e 

mecanismos sobre a possibilidade ou não de uma maior abertura democrática. 

 

 

2.4 Metodologia 

 

 

  Como bem destacam Lakatos e Marconi (1991, p. 83), “todas as 

ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos”. E a necessidade do 

método visa dar credibilidade à pesquisa. Do contrário, não teríamos um resultado 

científico e metódico que pudesse convencer os que por ela se interessem. Ou seja, 

a busca de qualquer pesquisa é atingir seu objetivo por meio do convencimento. E 

para isso é necessário utilizar métodos que já tenham sido estudados e aceitos pela 

comunidade científica. 

          Mas, antes de conhecer quais seriam estes argumentos e o que se tem 

desenvolvido no campo dessa  experiência, faz-se necessário investigar o   conceito 

de método:  

 

[…] é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões dos cientistas. (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 83) 

 

 Para a análise da complexidade do tema, ou aqueles que são capazes 

de dar embasamento para o modo de atingir o objetivo da pesquisa, refere-se este 

tópico ao tipo de abordagem teórica utilizada. Inicialmente, vale distinguir os termos 

e conceitos que nos interessam, de forma abstrata.  

  Severino (2000, p. 162) diferencia o método da técnica, dizendo “[...] 

entende-se por métodos os procedimentos mais amplos de raciocínio, enquanto 

técnicas são procedimentos mais restritos que operacionalizam os métodos, 

mediante o emprego de instrumentos adequados.” 

  Destarte, em relação ao tipo de abordagem, teórica, crítica ou racional, 

a pesquisa, quanto ao método utilizado, enquadrou-se, de início,  no dialético, que 

prima pela observação da realidade, partindo para o método qualitativo do tipo 

exploratório, ainda que com poucas entrevistas informais, mas em profundidade e do 
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tipo semi-aberto, apenas  para dar respaldo na investigação da postura dos 

debatedores visando dar vazão ao  debate radiofônico. 

  Para a ciência da pesquisa, a dialética tem um sentido específico. 

  Segundo Engels (apud LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 101, grifo do 

autor): 

 
[…] a dialética é a grande ideia fundamental segundo a qual o mundo não 
deve ser considerado como um complexo de coisas acabadas, mas como 
um complexo de processos em que as coisas na aparência estáveis, do 
mesmo modo que os seus reflexos intelectuais no nosso cérebro, as ideias, 
passam por uma mudança ininterrupta de devir e decadência, em que 
finalmente, apesar de todos os insucessos aparentes e retrocessos 
momentâneos, um desenvolvimento progressivo acaba por se fazer hoje. 

 

Resume o método dialético, afirmando que: 

 

[...] para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos 
fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está 'acabada', encontrando-se  
sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é 
sempre  o começo de outro. (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.101) 

 

    Ainda comenta que: 

 

Por outro lado, as coisas não existem isoladas, destacadas uma das outras 
e independentes, mas como um todo unido, coerente. Tanto a natureza 
quanto a sociedade é composta de objetos e fenômenos organicamente 
ligados entre si, dependendo uns dos outros e, ao mesmo tempo, 
condicionando-se reciprocamente. (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 101) 

 

Já Andrade (2003, p. 132) pontua que “o método dialético não envolve 

apenas questões ideológicas, geradoras de polêmicas. Trata-se de um método de 

investigação da realidade pelo estudo de sua ação recíproca.” 

  E a ação contraditória foi estudada em sua reciprocidade, na medida 

em que os envolvidos, por um lado os juízes, querem proteger o cidadão 

individualmente, decretando o segredo de justiça, e por outro, os jornalistas, tentam 

proteger a comunidade, titular do direito à informação. 

  Dessa forma, acreditou-se que o segredo de justiça não podia ser visto 

de forma isolada. Caberia a investigação de quando o instituto envolve e desperta o 

interesse da sociedade. 

  Dependeria, em tese, de cada caso concreto, na linha tênue que 
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separa a diferença entre o interesse público e o interesse do público. Daí a 

necessidade de investigação desses fenômenos a partir da observação, pelo 

método dialético, ainda que superficialmente, de casos que chamaram a atenção da 

mídia; por exemplo, o da exposição da intimidade da apresentadora Daniela Cicarelli 

(ANEXO A) e/ou a suposta censura judicial em torno do caso da família Sarney 

aplicada ao jornal “O Estado de S. Paulo” (ANEXO E), em confronto com o código 

de ética dos jornalistas e, em última instância, a função social da atividade 

jornalística. 

  Com esse olhar, portanto, examinou-se o maior número possível de 

obras disponíveis, trabalhos monográficos e artigos jornalísticos e jurídicos 

relacionados ao tema, incluindo bibliotecas reais e virtuais. 

  Essa postura visou, como em toda a pesquisa do tipo, evitar 

duplicidade de informações sobre o assunto e dispêndio de eventual esforço 

desnecessário, como se algo fosse inédito, quando na verdade não era,  buscando 

confirmar o que já havia sido escrito sobre o objeto central da pesquisa. 

  Razão por que foi realizada uma revisão bibliográfica, nela se 

constatando o que já se desconfiava: ninguém deu um enfoque mais detalhado 

sobre o assunto central.  

  Observou-se que, enquanto o direito à informação foi relativamente 

debatido nas academias, praticamente nenhuma literatura jurídica foi encontrada 

sobre o tema específico “segredo de justiça” (em interpretação mais detalhada e 

apenas em referência às leis postas e artigos esparsos).  

  Também foi feito um corte teórico sobre o formato debate para o rádio, 

e verificou-se que sobre o assunto específico, embora existam poucas obras, a 

literatura a que se teve acesso, incluindo um autor norte americano, é bem 

explicativa e foi fundamental para a montagem da programação.  

  Para responder aos questionamentos, foi necessário, portanto, utilizar 

os métodos de pesquisa bibliográfica, que permitiu ao grupo aprofundar-se nos 

temas, por meio das obras literárias, desde a identificação, localização e obtenção 

das referências pertinentes ao assunto. 

  Atentou-se, finalmente, para os métodos mais atuais e muito utilizados 

nas pesquisas na área de comunicação social do tipo exploratório e qualitativo. 

Para tal, a pesquisa optou pela regra da representatividade e não da 

exaustividade, pois a primeira analisa todos os documentos relativos ao assunto e a 
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segunda apenas uma amostra.  

Nesse sentido é o seguinte pensamento: “[...] as pesquisas sociais, de 

forma geral, abrangem um universo de elementos tão grande que se torna 

impossível considerá-los em sua totalidade, sendo necessário trabalhar com uma 

amostra.” (GIL, 1999, apud FONSECA JÚNIOR, 2009, p. 292) 

  Também materializou-se a pesquisa do tipo exploratório, que é aquela 

que permite a “[...] avaliação de uma situação concreta desconhecida, em um dado 

local, alguém ou grupo, em algum lugar.” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 225) 

  Reforça o entendimento sobre a escolha desse método e o alcance 

desse tipo de pesquisa a definição de Andrade (2003, p. 124), para quem “a 

pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo o trabalho científico. São 

finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando bibliográfica, 

proporcionar maiores informações sobre determinado assunto.” 

  Utilizou-se também, paralelamente, da chamada técnica de análise da 

documentação direta intensiva (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 161), já que objeto 

principal da pesquisa no corte teórico e visava ao preparo para o debate, sendo 

motivado pela curiosidade despertada por fatos efetivamente existentes.  

  E ainda na lição de LAKATOS e MARCONI (1991, p. 161), “[...] as 

técnicas da observação – utilizam os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar 

fatos ou fenômenos que se desejam estudar.” 

 Para tal, no início do segundo semestre de 2010, iniciaram-se os 

contatos para a identificação do pensamento dos debatedores, todos previamente 

consultados, em conversa informal, sobre suas posições acerca do tema, de modo a 

atingir a tripla finalidade, desenvolver as hipóteses para a formulação de perguntas 

pertinentes ao debate, familiarização dos pesquisadores com os debatedores de 

modo a clarear os conceitos, como ensinam as doutrinadoras, quando da realização 

das pesquisas exploratórias.  

Importante frisar seu conceito, com o registro de que: 
 
 
[…] exploratórias – são investigações de pesquisa empírica cujos objetivos  
são  a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 
desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 
ambiente, dado ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura 
mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. (LAKATOS; MARCONI, 
1991, p. 188) 
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Assim, trazendo subsídios dos próprios envolvidos, permitiu a pesquisa 

que todos estivessem relativamente preparados para a intermediação, no debate 

radiofônico, finalidade última deste trabalho, onde se colocou o tema central em 

confronto direto, como já adiantado no início. 

  Em conclusão, a pesquisa buscou demonstrar o posicionamento dos 

envolvidos, com uma visão crítica, sempre com o foco de interesse voltado para o 

cidadão, destinatário da prestação jurisdicional do Estado e também receptor dos 

produtos da mídia, verificando, por meio das respostas dadas no que foi expresso no 

debate radiofônico, em que medida os juízes e os jornalistas se comportam e seus 

reflexos na relação Mídia-Judiciário, quando o assunto é o segredo de justiça. 
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3 O JORNALISMO E A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 

  

 

 O jornalismo é uma das atividades mais antigas da humanidade. Não 

como a conhecemos hoje, decorrente da atividade daqueles que estão diretamente 

ligados à profissão de jornalista e que têm como matéria-prima a informação, e sim 

naquilo que os estudiosos do assunto convencionaram chamar de pré-jornalismo.  

Segundo apurou a pesquisa, pré-jornalismo  é a fase que engloba o 

período em que se consideram  todas as manifestações que visavam à divulgação 

de notícias. Donnini (2002, p. 17), após relatar as três posições quanto à origem do 

jornalismo, conclui que a atividade propriamente dita não pode ser identificada no 

passado distante, pelo menos não como ele é atualmente reconhecido. 

Para a primeira corrente, teria nascido em Roma, onde a divulgação de 

notícia tinha um caráter público. A segunda corrente defende seu nascimento na 

Europa, a partir da expansão da imprensa na Idade Média.  Já a terceira corrente só 

reconhece a atividade jornalística nos primeiros anos do século XIX, quando o 

jornalismo passa a ser um fenômeno de massa (a partir do surgimento da máquina a 

vapor) e sua utilização nas máquinas de impressão. 

 Mas, é o mesmo autor citado, no que interessa, quem destaca que o 

jornalismo da maneira que hoje conhecemos, a rigor, só teria nascido de fato a partir 

da sociedade industrial, com máquinas de impressão, e de forma muito interessante 

– pontua – num estado liberal (DONNINI, 2002, p. 20). 

 Nessa linha de raciocínio, importa destacar que, na fase conhecida 

como pré-jornalismo, não se reconhecia a atividade como é vista em nosso tempo 

contemporâneo, não só pela dificuldade de divulgação da notícia, de forma 

expansiva, ou para a massa, mas principalmente em razão da impossibilidade de 

liberdade no exercício da atividade. 

 E a razão é simples: antes, o jornalismo nasce sob a censura estatal, 

primeiro ator social propenso a divulgar apenas as “notícias” que lhe interessavam. 

Daí por que se convencionou chamar essa fase, sem liberdade de expressão plena, 

de pré-jornalismo. 

 Em nosso país, o nascimento do jornalismo não foi diferente. E como 

lembra Donnini (2002, p. 20) “[...] no Brasil, a história da imprensa iniciou-se da 

forma mais indesejada: com a sua proibição”, ainda na época da colonização 
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portuguesa. Registra que em 1747, por meio de carta régia, a Corte proibiu a 

impressão de livros e avulsos em nosso território. 

A despeito da criação dos primeiros jornais brasileiros ter ocorrido há 

mais de dois séculos, contados a partir da fundação dos pioneiros, em 1808 (Correio 

Brasiliense) e em 1825 (Diário de Pernambuco), em nossos dias, ainda não é 

significativo o número de leitores desse tipo de veículo.  

A escassez de leitores sempre foi uma verdade incontestável em nosso 

país. Por exemplo, em 2002 havia quatrocentos jornais impressos no Brasil – 

informava Arbex Junior (apud DONNINI, 2002, p. 22), o que já era considerado 

insignificante em relação à população.  

Ainda segundo Donnini (2002, p. 22), basta fazer uma interessante 

comparação da demanda de leitores/consumidores do produto notícia no Brasil e 

chega-se à razão de 1/23. Ou seja, havia apenas um exemplar para um grupo de 

vinte e três pessoas, enquanto na Grã-Bretanha – exemplifica – tal proporção cai 

para um exemplar para quatro habitantes.  

 Não obstante, com o avanço da tecnologia e a difusão de outras mídias 

no Brasil, a partir dos ventos da globalização iniciada no final dos anos 80 e início da 

década de 90, houve uma democratização do produto notícia, principalmente em 

razão da mídia eletrônica, que materializou o jornalismo online, tornando o acesso à 

informação praticamente em pé de igualdade com todas as demais nações 

democráticas, com acesso às novidades tecnológicas disponíveis em todo o mundo. 

É bom destacar que, a rigor, embora a imprensa falada e escrita 

brasileira, pela lei, não devesse estar sujeita a qualquer tipo de censura prévia,  não 

se pode deixar de reconhecer que, nos últimos anos, há uma preocupação mundial 

nesse sentido e em particular na América do Sul, como destaca o Presidente do 

Uruguai, José Mujica, em entrevista intitulada Um socialista atípico, concedida à 

revista “Veja” (edição 2184, 29 set 2010, p. 19-23) (ANEXO F). 

A imprensa caminha buscando seu espaço de liberdade nos países de 

vocação democrática, embora no quesito o Brasil ainda esteja engatinhando, pois 

não faz muitos anos ainda estava sob a pressão da ditadura do regime militar. 

 Assim, é forçoso reconhecer que, apesar de todo o avanço tecnológico, 

aqui como em alguns países, como a China e o Irã, exemplificativamente, não em 

razão da tecnologia mas por decisão política de seus governantes,  não há por parte 

da sociedade, em todos os seus segmentos, um amplo acesso a conteúdos 
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confiáveis de  informação.  

O mesmo fenômeno acontece, de forma explícita, na Venezuela de 

Hugo Chaves, como fartamente divulgado pela mídia nos últimos anos, ora com 

fechamento de jornais e ou censura à rede de TV, quando emitem opiniões 

contrárias à sua ideologia.  

De forma um pouco mais velada, a mesma ocorrência é perceptível 

mais recentemente nos países vizinhos da América do Sul e no Brasil em particular. 

Um exemplo recente ocorreu em nosso país, que, de forma incompreensível para 

muitos, sofre arranhões leves no exercício da plena liberdade de expressão. 

Basta lembrarmos o episódio recente, às vésperas das eleições 

presidenciais, quando houve a tentativa de censurar as charges e programas 

humorísticos envolvendo os candidatos e políticos, de forma que o Supremo 

Tribunal Federal, em 03.9.2010, veio a declarar inconstitucional a norma (ADIN 

4451/2010).   

O fato revelou um ranço de censura que preocupou a sociedade civil. 

Tal proibição do gênero mobilizou parte da sociedade civil e a classe artística em 

passeata amplamente divulgada na mídia, onde atores conhecidos desfilaram no Rio 

de Janeiro ao lado dos comuns, com adereços tipo nariz de palhaço. 

  Mais um exemplo emblemático ocorreu em 21.9.10, conforme divulgou 

a emissora de TV SBT. Em mais uma inauguração de obra em Porto Nacional/GO, o 

presidente Lula voltou a criticar a imprensa. Em seu discurso disse: “vocês têm 

acompanhado o que dizem na internet, vocês assistem TV, ouvem rádio e vocês vê 

(sic) que às vezes beira o ódio e eles ficam torcendo contra porque um peão não 

pode dar certo, ele tem que dar errado e ficam torcendo a vida inteira.”  

           Continuando sua crítica, o presidente de então, Luís Inácio Lula da 

Silva, parecia pugnar pela liberdade de imprensa, mas na sequência a criticou, ao 

dizer que “[…] a liberdade de imprensa é uma coisa sagrada para proteção da 

democracia, agora a liberdade de imprensa não é para ficar inventando coisa o dia 

inteiro. Você tem liberdade de imprensa para informar corretamente e oposição pode 

até fazer crítica política e não o que a gente vem assistindo de vez em quando.” 

No mesmo veículo, tanto no Jornal do SBT na noite do dia 21, como no 

telejornal da manhã seguinte, primeira edição, em 22.9.10, a reportagem criticou a 

fala do presidente. No jornal noturno, a crítica veio do âncora, o jornalista Carlos 

Nascimento, que, fazendo referência ao episódio, em resposta ao presidente 
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afirmou, com ironia, que para a constituição brasileira “liberdade de imprensa é 

liberdade de imprensa!”. Já o comentarista José Neumanne Pinto, no telejornal do 

SBT, de manhã, após a veiculação da mesma matéria e fala do presidente, foi mais 

enfático e criticou com veemência a fala de Lula, bem como a articulação de parte 

de movimentos sociais que deflagraram uma campanha contra os jornais, 

convocando um ato de apoio ao governo de então, em São Paulo, para o dia 23.9.10 

e alertou: “pasmem, a reunião será realizada no Sindicato dos Jornalistas do Estado 

de São Paulo, o que prova que esse sindicato não representa a luta pela liberdade. 

E finalizou dizendo que o ato “era um absurdo!”  

Apesar de na mesma manhã do dia 22 o telejornal da Globo, Bom dia, 

Brasil, nada falar sobre o assunto, ele estava no ar, tanto que o então  candidato à 

presidência José Serra, o entrevistado do dia, em suas considerações finais assim 

se manifestou, mesmo sem ser indagado sobre o assunto: “a liberdade de imprensa 

é uma condição para a existência da democracia e a imprensa está passando no 

momento por uma chantagem” . 

Outra demonstração de que tal direito ainda não é pleno no Brasil está 

bem delineada no comentário a seguir, feito por um advogado especialista em 

Direito de Imprensa e professor na Universidade Federal do Paraná, comentando a 

interferência da censura no caso que ficou conhecido como “Sarney x Estadão” 

(ANEXO E), onde a família do político, com apoio no Judiciário, acabou tendo a 

proteção do segredo de justiça, o que impediu que o veículo citado exercesse em 

liberdade sua atividade jornalística: 

 

Ao longo da história, na relação entre Estado, imprensa e direito, muitas 

vezes houve cooptação da imprensa pelo Estado. A imprensa funcionou 

como porta-voz daquilo que os governantes queriam dizer. Mas, em um 

regime democrático, é natural que a imprensa não seja um menino de 

recados dos governos, e sim tenha um papel crítico e reflexivo. Alguns 

governantes ficaram com essa concepção de que a imprensa se torna 

inimiga quando divulga ideias contrárias, o que é um posicionamento 

evidentemente autoritário. E o episódio envolvendo o Estadão não é 

isolado. Essa postura antidemocrática ocorre em vários locais do Brasil e da 

América Latina, como na Venezuela. Além disso, a censura pode ser feita 

de vários modos: quando são impostas pesadas indenizações de maneira 

indiscriminada contra a imprensa ou quando a utilização do direito de 

resposta é feita sem critério. Esse precedente de que a imprensa pode ser 

calada cresce cada vez mais. Para qualquer que seja a ideologia ou 

orientação política do governante, a liberdade de imprensa tem que ser 

preservada, até mesmo para que ele possa ter senso de critica e a 

população possa formar suas próprias opiniões. (LEONARDO, 2010, p. 3) 
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Como lembra o mesmo advogado retro citado “[...] em uma democracia 

não existe liberdade irrestrita, porque ser livre significa ser responsável por exercer 

essa liberdade.” (LEONARDO, 2010, p. 4) 

Nesse sentido, não só pode como deve ser punido e responsabilizado 

eventual infrator em ocorrendo abuso. Contudo, é a subjetividade de tais limites, 

ficando a critério do juiz em cada caso concreto, que tem preocupado os 

profissionais envolvidos no setor jornalístico, principalmente após o vazio legislativo 

deixado pela revogação da lei de imprensa em 2009. 

 Como se observa, o Brasil, apesar dos seus mais de 500 anos, só há 

pouco mais de duas décadas conhece o que é a democracia, com a promulgação, 

em 1988, da Constituição Federal, que é a lei maior do país e que em seu artigo 

quinto consagrou vários direitos, entre eles a liberdade, cimentada no artigo 5º da 

Carta: 

 

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, a liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (grifo nosso). 

 

 De fácil percepção que o legislador, de início, resguardou o maior bem 

que uma pessoa pode ter, isto é, a vida, e na sequência a liberdade, que não é 

apenas de locomoção, como alguns leigos equivocadamente possam crer.  

 A liberdade, constitucionalmente garantida, é ampla e compreende 

inclusive a manifestação do pensamento, como se analisa no tópico seguinte, sob a 

ótica do jornalista, embora não seja prerrogativa, a rigor, exclusiva desse 

profissional. 

 

 

3.1 Liberdade de Expressão 

 

 

 A liberdade de expressão, como vimos acima, está englobada entre os 

direitos fundamentais do homem. Portanto, o mais amplo dos direitos relacionados à 

liberdade de manifestação do pensamento é a própria liberdade de expressão, que 

também encontramos na Constituição Federal, como fenômeno de proteção à 
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liberdade de pensamento, embrião da liberdade de expressão, assim dispondo o 

texto magno, em seu Art. 5º, “IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística 

e de comunicação, independente de censura ou licença.”  

 Assim, a liberdade de expressão materializa-se não só em poder falar e 

expressar pensamentos, sentimentos, opiniões, como também em ficar calado, já 

que ela pode se manifestar tanto em atitude positiva (fazer/expressar) como em 

negativa (não fazer/ não expressar). 

Logo, não pode tal liberdade sofrer, de regra, qualquer tipo de limitação 

prévia ou censura de qualquer natureza, quer seja política, ideológica ou artística. 

(MORAES, 1997, p. 59) 

Evidente que, a despeito dessa constatação, tal liberdade não é um 

direito absoluto, embora princípio constitucional que deva ser respeitado. 

Graças a tal importância, o direito de expressão tem sido considerado 

pela doutrina como uma exteriorização quase que sagrada no campo da moral, uma 

espécie dos direitos da personalidade. 

Nesse sentido, Zisman (2003, p. 43) pontua que “o direito à liberdade 

de expressão é, dessa forma, uma espécie de direito da personalidade, que se inclui 

neste gênero no grupo dos direitos à integridade moral.” E defende, inclusive, que 

não pode ser objeto de renúncia por parte de seu titular. É como se alguém 

chegasse e dissesse “eu não faço questão de me expressar” e a sociedade lhe 

dissesse a frase clássica, em sentido contrário, “fale agora ou outra hora, pois não 

posso te mandar calar para sempre”. Calar alguém seria hipótese, pois,  

inconcebível. 

Como adverte Célia Rosenthal Zisman (2003, p. 43): 

 

[…] por ser direito da personalidade, o direito à liberdade de expressão é 
direito indisponível, e não se reveste de natureza patrimonial. E por ser 
essencial é direito inato, inerente a cada pessoa que já nasce com esse 
bem, que se define em direito de expressar seus pensamentos, consistentes 

em sentimentos ou opiniões, e até e, direito de não se manifestar […]. 
 

  
Nessa linha de raciocínio, vale a pena relembrar a lição do jurista 

Miguel Reale (apud  ZISMAN, 2003, p. 49): 

 

Não pensem que há na ordem jurídica a preocupação de levantar paredes 
em torno da atividade individual. O ideal é que cada homem possa realizar 
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os seus fins de maneira mais ampla, mas é intuitivo que não poderia 
coexistir o arbítrio de cada um como o dos demais sem uma delimitação 
harmônica das liberdades, consoante clássico ensinamento de Kant. Desse 
Modo, o Direito delimita para libertar, quando limita, liberta. 

 

Como bem lembra Claudio Luiz Bueno de Godoy (2008, p. 48), para 

entender melhor o que vem a ser exatamente a liberdade de expressão e de emitir 

opinião, basta uma rápida leitura sobre a síntese legal constante do Pacto de São 

José de Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22.11.69, 

ao qual o Brasil só aderiu em 1992 (Decreto nº 678/92). 

No art. 13.1 do referido Pacto, o texto é esclarecedor na comparação 

ao invocar o conceito, conforme constata o autor retro citado. 

Na redação do artigo mencionado é consagrada a liberdade de 

expressão como condição de “buscar, receber e difundir informações e ideias de 

toda a índole, sem consideração de fronteiras, seja oralmente, por escrito ou em 

forma impressa ou artística, ou qualquer outro meio eleito.” (GODOY, 2008, p. 48). 

Segundo doutrina jurídica unânime, a liberdade de expressão é o mais 

amplo dos direitos relacionados à liberdade de manifestação do pensamento, do 

qual decorre a liberdade de informação, que analisaremos no próximo tópico. 

 

 

3.2. Liberdade de Informação 

 

 

O direito à informação, sem amarras ou interferências (que pode ir 

desde o alcance de melhores tecnologias de propagação, ausência de interferência 

na transmissão técnica ou linguística, bem como a inexistência de censura), resulta 

no princípio da liberdade de acesso pleno ao conhecimento de todos os fatos da 

realidade, a informação propriamente dita, o que também está assegurado na Lei 

Maior, que prevê, em seu art. 5º, inciso XIV: “É assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional.”  

E complementa, em outro importante inciso: 

 
XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
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Destaque-se que a liberdade de informação deriva da liberdade de 

manifestação do pensamento, assegurada na Constituição Federal de 1988, o que 

está cristalizado também no Art. 5º, inciso IV: “É livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato.” 

E nada melhor para o exercício coletivo da manifestação do 

pensamento do que a utilização dos meios de comunicação. Por isso, é perfeita e 

ainda atual a secular colocação do famoso jurista e político Rui Barbosa (apud DI 

FRANCO, 2005): 

 

A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a Nação acompanha o que 
lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, devassa o que 
lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam. (...) O poder 
não é um antro: é um tablado. A autoridade não é uma capa, mas um farol. 
A política não é uma maçonaria, e sim uma liça. Queiram, ou não queiram, 
os que se consagraram à vida pública, até à sua vida particular deram 
paredes de vidro. Agrade, ou não agrade, as constituições que abraçaram o 
governo da Nação pela Nação têm por suprema esta norma: para a Nação 
não há segredos; na sua administração não se toleram escaninhos; no 
procedimento dos seus servidores não cabe mistério; e toda encoberta, 
sonegação ou reserva, em matéria de seus interesses, importa, nos homens 
públicos, traição ou deslealdade aos mais altos deveres do funcionário para 
com o cargo, do cidadão para com o país. 
  
 

  O jornalista lembra a citação de Rui Barbosa ao comentar a tentativa 

de aprovação de uma medida provisória, ainda no governo Lula, que pretendia 

impedir o acesso a documentos públicos considerados de importância para o 

Estado, em artigo intitulado “documentos da ditadura - Informação versus 

secretismo", no jornal “O Estado de S. Paulo”, edição de 28/03/05. O jornalista 

referido, consultor do jornal referido, Carlos Alberto Di Franco, diretor do Master em 

Jornalismo, professor de Ética da Comunicação e representante da Faculdade de 

Comunicação da Universidade de Navarra no Brasil e diretor da Di Franco - 

Consultoria em Estratégia de mídia Ltda., destacou ainda que: 

 

a exceção ao princípio da publicidade dos atos de governo deve ser 
excepcional, e o sigilo não deveria estender-se além de um prazo 
claramente fixado em lei. A medida provisória, no entanto, entrega a uma 
comissão do próprio governo decidir quais são esses documentos e, 
ademais, não determina que essa comissão estabeleça um novo prazo. 
Quer dizer: o segredo pode eternizar-se. O secretismo de Estado é um 
perigo para a democracia. Governos, independentemente de seu colorido 
ideológico, sucumbem, freqüentemente, à tentação do autoritarismo. (DI 
FRANCO, 2005) 
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José Afonso da Silva, citando Greco (apud GODOY, 2008, p. 48), 

nessa linha de raciocínio, pontua que “o conhecimento dos fatos, de 

acontecimentos, de situações de interesse geral e particular implica, do ponto de 

vista jurídico, duas direções: a do direito de informar e a do direito de ser informado.” 

Outro estudioso do tema, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho (apud FARIAS, 1996, p. 128) admite que “na verdade, ambas estão 

sempre unidas, porquanto a liberdade de pensamento teria escasso valor sem a 

correspondente possibilidade de expressar-se ou difundir-se.”  

No mesmo sentido, Carlo Frederico Grosso (apud FARIAS, 1996, p. 

133) delimita que “o direito à informação se desdobra em duas vertentes, tanto os 

atos de comunicar quanto os de receber livremente informações pluralistas e 

corretas.” 

E, como destaca Modesto Saavedra López (apud FARIAS, p. 133), a 

Constituição visou proteger não só o emissor como também o receptor do processo 

da comunicação. 

A importância do tema aumenta quando mais se vislumbra que tal 

direito foge do indivíduo e se expande para a coletividade:  

 

O direito de informação ou de ser informado, então, antes concebido como 
um direito individual, decorrente da liberdade de manifestação e expressão 
do pensamento, modernamente vem sendo entendido como dotado de forte 
componente de interesse coletivo, a que corresponde, na realidade, um 
direito coletivo à informação. (GODOY, 2008, p. 49) 
 

 

Nesta linha de raciocínio, um exemplo, típico, é o direito à informação 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, onde prevalece o interesse difuso e 

coletivo. Ilustrando, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre 

o produto que está adquirindo, em todos os detalhes, sob pena de ser considerada 

nula qualquer transação. 

Para muitos, portanto, teria nascido o direito e a plena liberdade de 

acesso à informação como um desdobramento do direito subjetivo que o homem 

tem de manifestar o próprio pensamento, este, logo, derivado da liberdade 

individual, mas com prevalência do interesse público. 

Explica-se. O cidadão bem informado será capaz de escolher o melhor 

político que fará as futuras leis que regrarão seu dia-a-dia, bem como aquele que 
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governará sua cidade, seu estado e seu país.  

Assim, caminhou a doutrina para a verdadeira vocação do direito de 

informar ou ser informado, algo, enfim, mais amplo, irradiado do princípio da ampla 

liberdade de expressão, como já visto, pela importância para o direito da 

coletividade, o que desemboca no conceito de liberdade da informação visando o 

bem da coletividade. 

Em reforço e na mesma linha de raciocínio, é significativa a opinião de 

Claudio Luiz Bueno de Godoy (2008, p. 49, grifo nosso) sobre o tema: 

 

Na verdade, porém, não se excluem, propriamente, as posições de aparente 
antagonismo, erigidas acerca do direito à informação, que vão desde a 
corrente liberal assentada no individualismo, na liberdade de manifestação 
do pensamento, passando pelas chamadas teorias funcionais, em que a 
liberdade de informação e de imprensa são uma garantia de expansão 
social, calcada no interesse da sociedade no acesso à informação, até as 
teorias institucionais, que sobreleva uma liberdade de opinião pública 
institucionalizada, a qual desloca a liberdade de informação para o campo 
dos direitos políticos do cidadão.  

 
 

Todavia, cumpre registrar que tal disposição também não é para ser 

entendida como um aparato para afirmar que o direito à informação é incontestável, 

absoluto. Sua relatividade vem da certeza de que a regra comporta exceções; 

contudo, deve estar em sintonia com o princípio constitucional da liberdade de 

informação, hoje ancorada e ampliada para a ótica coletiva, tornando-se, enfim, um 

bem maior porque visa ao interesse da sociedade. 

Daí a importância de desvincular os conceitos afins, embora 

umbilicalmente ligados ao princípio em questão, da liberdade de informação, para 

identificação de cada vertente, em cada caso concreto. 

Aquilo que um dos poucos senão o único juiz que se debruçou sobre o 

tema pontuou, com propriedade, como sendo uma espécie de mote para a formação 

da opinião individual e, pela lógica, que o conjunto delas no mesmo sentido acaba 

por formar a opinião pública. 

Segundo Godoy (2008, p. 48), o direito de informar é capaz de formar a 

opinião do indivíduo, que ele, como expressão ainda da liberdade de pensamento, já 

sob sua vertente exterior, tem o direito de propagar. 

Em conclusão, não há dúvida de que toda pessoa tem direito de 

receber informação transparente sobre todos os fatos que a cercam, não só para 
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melhorar a sua vida, mas para melhorar a vida de todos, o que desloca o direito 

individual para o coletivo. 

Resumindo, é necessário visualizar que a liberdade de informação se 

materializa como princípio, desdobrando-se em vias sólidas e concretas como 

estradas de mão dupla, ou tripla, capazes de amparar diferentes situações que, no 

entendimento dos estudiosos, até por necessidade de aplicação da lei, podem ser 

vislumbradas de forma tríplice, como a seguir se antecipa, ainda que 

superficialmente. 

Do ponto de vista das garantias dos transmissores e receptores da 

informação, permitindo o exercício da liberdade de informação, tal direito pode ser 

visto sob três aspectos: a) de informar; b) de se informar; c) de ser informado. 

No próximo tópico, será analisado o direito à informação enquanto um 

papel social do jornalista. 

 

 

3.3 O Direito à Informação Jornalística 

 

 

Os vários aspectos do direito de informação tratados acima valem para 

qualquer pessoa, inclusive para o próprio jornalista, enquanto cidadão, incluindo o 

exercício de outras liberdades decorrentes da informação, mas não 

necessariamente jornalística, no sentido técnico do termo.   

Neste tópico, porém, analisa-se o direito à informação sob o aspecto 

técnico e restrito à profissão. O que foi denominado no ordenamento jurídico como o 

direito à informação jornalística. Naquilo que a legislação visou enfaticamente 

proteger, qual seja, os veículos de propagação da informação, seus profissionais ou 

a comunicação social propriamente dita. 

A começar pela proteção ao sigilo da fonte, há proteção legal do 

exercício da profissão, em nível constitucional, também no Art. 5º, inciso XIV: “É 

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

necessário ao exercício profissional”. 

É fácil perceber, pela simples leitura do inciso retro transcrito, que o 

legislador brasileiro tem consciência da importância da atividade jornalística e inicia 
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o arcabouço protecionista a partir da fonte. 

Mas, a Lei Maior não para por aí.  A informação jornalística recebe 

ainda mais proteção constitucional, respaldada em comandos específicos da própria 

Constituição Federal, quando esta, no parágrafo primeiro do artigo 220, também 

invoca os dispositivos/incisos fundamentais de seu próprio art. 5º, que dispõe em 

seu parágrafo primeiro 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. (grifo 

nosso) 

Os incisos citados referem-se, respectivamente, aos seguintes direitos: 

liberdade de manifestação do pensamento/de expressão; direito de resposta e 

proteção aos direitos da personalidade com consequentes indenizações por danos 

em caso de violação; a liberdade ao trabalho; e acesso à informação e proteção ao 

sigilo da fonte. Enfim, todos, à exceção do X, dão respaldo à atividade jornalística. 

Como podemos observar, o art. 220 da CF/88 está dentro do capítulo 

da comunicação social e regula,  em nível constitucional e de forma específica, a 

atividade jornalística. 

Segundo a opinião dos estudiosos do assunto, reservou-se à atividade 

jornalística uma fundamentação própria, alicerçada no direito coletivo da 

comunidade de ser informada, conforme dispõe o artigo acima transcrito em seu 

parágrafo primeiro. 

Consagra-se, portanto, o direito de informação jornalística, o qual, além 

de estar garantido pela lei maior do país, busca auxílio em seu procedimento no 

código de ética da profissão: propagação da verdade dos fatos, busca de versões, 

interesse público, entre outros. 

E quando isso não ocorre, a comunidade reage por meio de 

movimentos sociais, principalmente em momentos políticos calorosos, como os 

vividos às vésperas das eleições em 2010, e tendem a  resistir e se solidarizam com 

a imprensa. 

  A demonstrar essa afirmação está o trecho significativo extraído da 

reportagem da revista “Veja” sob o título A IMPRENSA IDEAL DOS PETISTAS 

(ANEXO F), às vésperas do debate, peça prática desta pesquisa, que reflete melhor 

a reação da sociedade, quando percebeu que o direito à informação jornalística 

estava sendo ameaçada: 
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[...] um grupo de notáveis se organizou para repudiar os ataques contra a 
liberdade de imprensa. O grupo incluía, além de representantes históricos 
da esquerda, como o jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, nomes 
como o arcebispo emérito de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, e os ex-
ministros da justiça Paulo Brossard, Miguel Reale Júnior, José Carlos Dias e 
José Gregori. Reunido no centro de São Paulo, no Largo São Francisco, em 
frente à Faculdade de Direito, o grupo presenciou a leitura de um manifesto 
em defesa da democracia [...]. (PORTELA, Fábio, 2010) 
 
 

Para a atividade ser exercida, sem medo de retaliações, é fator 

importante regulamentar o exercício da profissão e dar respaldo a outras garantias. 

Discute-se atualmente, por exemplo, a necessidade de nova Lei de Imprensa em 

substituição à anterior. Há opiniões divergentes em razão da ausência de lei 

específica. 

De qualquer forma, há um regulamento, ainda que na esfera 

administrativa, sem força de lei (porque emanado da própria entidade de classe), 

que  tem servido de referência para embasar a análise de conflitos oriundos do 

exercício da profissão, o chamado  Código de Ética do Jornalista, que foi atualizado 

em 4 de agosto de 2007, em Congresso Extraordinário realizado em Vitória (ES), e 

que substituiu o antigo, que vigorou durante 20 anos. 

O atual Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros possui 19 artigos e 

define inicialmente, no primeiro capítulo, o direito à informação e nele estão as três 

vertentes decorrentes e já analisadas no tópico anterior, conforme registro em seu 

artigo primeiro: “Art. 1°. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base 

o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange o seu direito de 

informar, de ser informado e de ter acesso à informação.” 

O direito à informação está calcado na Lei Maior. Portanto, possui uma 

pilastra básica, que é o interesse público em ver divulgada a notícia, bem como o 

direito de ser informado, em uma via de mão dupla, como já pontuado em tópico 

específico, tendo a imprensa o direito-dever de informar, como exaustivamente 

analisado.  

Mas, o que exatamente o jornalista tem o dever de informar? A 

resposta está no próprio Código de Ética, em seu artigo segundo, que dispõe: 

 

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um 
direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido 
por nenhum tipo de interesse, razão por que: 
I. a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de 
comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza 
jurídica – se pública, estatal  ou privada – e da linha política de seus 
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proprietários e/ou diretores; 
II. a produção e divulgação da informação devem se pautar pela veracidade 
dos fatos e ter por finalidade o interesse público. (grifo nosso) 

 

Ou seja, cabe ao jornalista no exercício de sua profissão revelar os 

fatos de maneira precisa e com maiores detalhes possíveis, mas sempre sob o olhar 

do que é interesse público. 

Neste momento, depara-se com outro obstáculo, ainda não resolvido 

pela doutrina: o que seria exatamente o interesse público?  

  A discussão e dúvida quanto ao alcance exato da expressão e seu 

conceito não é apenas brasileira, mas se desenvolve em nível internacional. 

 Nesse sentido, lembra a advogada gaúcha Larissa Savadintzky (2006, 

site CONJUR, p. inicial), citando Harwood L. Childs, ao questionar o verdadeiro 

sentido do interesse público: 

   

Mas o que é o interesse público? ― perguntarão nossos espertos amigos. 
Quem tem competência para indicá-lo? A verdade ― prossegue a hábil 
argumentação ― é que ninguém sabe em que consiste o interesse público. 
Mesmo os acadêmicos, os eruditos, os cientistas, a inteligência não chegam 
a um acordo.” (CHILDS apud SAVANDINTZKY, 2006) 

 

 A par dessa dificuldade reconhecida, os que necessitam atuar na 

profissão e os estudiosos do direito acabam por tentar diferenciar os seus limites, 

pois é no interesse público que reside a zona cinzenta que permite avançar ou 

retroceder na publicação de notícias que envolvam pessoas e seus direitos, também 

protegidos constitucionalmente, os chamados direitos da personalidade (honra, 

imagem etc.). 

A mesma advogada destaca que nos Estados Unidos há uma tentativa 

de delimitação do tema e uma alternativa foi, em cada caso, disciplinar que cabe ao 

supostamente ofendido e somente a ele "apenas o ônus de provar o dano sofrido, 

quando afetados por notícias falsas que não têm relevância pública ou interesse 

geral." (RIGAUX apud SAVANDINTZKY, 2006). 

Assim, ao comentar outra forma de distinção que vem sendo utilizada 

naquele país para tratar da proteção à intimidade das pessoas públicas e 

personalidades dos demais particulares que possa justificar o interesse público (que 

é diferente do conceito de interesse do público e não ao interesse coletivo com 

função social relevante), o mesmo autor retro citado por Larissa Savadintzky (2006, 
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site conjur, s/n) aduz que “a jurisprudência americana faz a balança pender para o 

lado da liberdade de expressão, ao passo que o Tribunal Constitucional Federal 

Alemão,  parece mais atento ao direito de personalidade da vítima do caricaturista”. 

No Brasil não há um estudo capaz de permitir que se faça uma análise 

da tendência dos tribunais. Mas, pelo que se tem noticiado na imprensa, nos últimos 

tempos, em cada caso concreto o Judiciário poderá pender para um lado ou para 

outro.  

E tal postura do Judiciário justifica-se, em boa parte dos casos, na 

medida em que a Lei Maior também ampara outros direitos, de igual importância. 

São os chamados direitos da personalidade. 

São direitos subjetivos, como se verá a seguir, e materializam o direito 

do homem de receber do estado a proteção à sua honra, imagem, privacidade e 

intimidade, impondo, pois,  limites à atividade jornalística. 

Os direitos da personalidade estão elencados na Constituição Federal, 

que em seu artigo quinto, no capítulo dos direitos fundamentais, dada a importância 

do direito a ser resguardado e protegido, e de igual forma enfático, dispõe no inciso 

X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

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

violação.” 

Simples leitura do inciso transcrito leva à conclusão de que, sim, a 

atividade jornalística não é absoluta, mas relativa, exatamente porque encontra seus 

limites nos direitos igualmente protegidos da personalidade humana, impondo limites 

à atividade dos jornalistas.  

E com este amparo legal, o Judiciário, por seus juízes, se alicerça 

buscando o fundamento, na maioria das vezes, para proibir o jornalista de ter acesso 

a determinadas informações, decretando o segredo de justiça, gerando o inegável 

conflito entre o Poder Judiciário e mídia. 

Esse conflito está bem pontuado nos estudos sobre o tema e vale a 

pena transcrever a advertência de Claudio Luiz Bueno de Godoy (2008, p. 27): 

 

Costumeiramente, o exercício da liberdade de imprensa suscita colidência 
com o direito à honra, à imagem e à privacidade. Inclusive a ponto de, 
segundo René Ariel Dotti, existir verdadeira tendência material de que a 
liberdade de informação e direito à privacidade, honra e imagem se 
destruam, nas palavras do autor, reciprocamente, quando colocados em 
confronto. Ou, para Manuel da Costa Andrade,  honra, imagem e 
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privacidade são bens jurídicos pessoais que carregam consigo, quando 
exposto o homem ao relacionamento social, intrínseca vocação conflitual 
com a liberdade de informação, fazendo-se mesmo 'portadores duma 

imanente colisão de valores'. 

 
Por sua relevância, tal colisão ou conflito, inegável, pois, foi  tema 

central da peça prática desta pesquisa, no formato de debate radiofônico, de modo 

que o impacto causado pelo debate, bem como as possíveis reflexões e eventuais  

conclusões dos ouvintes, decorrentes do confronto, serão relatados no memorial 

descritivo. 
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4 O JUDICIÁRIO E O SEGREDO DE JUSTIÇA 

  

 O Judiciário constitui um dos três poderes do Estado: Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Assim dispõe a Constituição Federal em seu artigo segundo: 

“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário. 

 Tal Poder encontra seu fundamento legal na organização do Estado 

Brasileiro na Constituição Federal, entre seus artigos 92 e 126. Sua função é 

compor conflitos de interesse, em cada caso concreto. (SILVA, 1995, p. 522). A isso  

denomina-se jurisdição e se realiza por meio de um processo judicial. 

  Não se orienta por critérios particulares ou privados, mas sim por uma 

determinação legal, a lei, para exercer sua função. Na atualidade, trata-se de um 

monopólio do Estado, pois, diferentemente do passado, quando se distribuiu pelas 

mãos de senhores feudais ou da Igreja (SILVA, 1995, p. 523), a nenhum cidadão 

brasileiro atualmente é dado o direito de fazer justiça com as próprias mãos, numa 

conduta de exercício arbitrário das próprias razões. 

 Essa conclusão decorre da interpretação constitucional dos seguintes 

incisos do artigo 5º, inserto no capítulo I, Título II, da Constituição Federal, que trata 

dos direitos e garantias fundamentais, materializando o chamado princípio da  

inafastabilidade da jurisdição: 

 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou         
ameaça de direito. 
LIII – ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente.  
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal. 

 

 

Destaque-se que, no mesmo artigo acima citado, outro importante 

regramento, também constante do art. 5º, é aquele que regula os direitos 

fundamentais do ser humano, com ênfase à vida e à liberdade: 

 
 
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 [...] (grifo nosso)  

 

Percebe-se que a liberdade vem elencada justamente ao lado do maior 

bem que um ser humano pode ter: a vida. Está em segundo lugar na escala de 
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valores. E tal posicionamento não é mera coincidência. Relacionado antes de outros 

direitos, não menos importantes, como a igualdade, a segurança, equivale dizer que 

o legislador constituinte, representando a vontade do povo brasileiro, prefere a 

liberdade a outros direitos.  

E essa liberdade não é apenas a de ir e vir, mera locomoção, e sim de 

ter acesso a determinadas informações, por exemplo, ou à sua liberdade de 

pensamento e de expressão, como já analisado no capítulo anterior.  

E para preservar tão importantes direitos, o Poder Judiciário foi 

estruturado de tal forma que pudesse bem distribuir a justiça que monopolizou. Além 

de possuir órgãos de cúpula – os chamados tribunais superiores –, foi dotado um 

sistema descentralizado pelos entes que compõem o Estado. 

  Na chamada “primeira instância”, encontram-se os juízes de primeiro 

grau. Cada órgão do sistema Judiciário possui sua competência legalmente 

atribuída, significando a legitimidade para dizer o direito em cada caso concreto.  

No caso específico da Justiça Comum Estadual, todos os municípios 

que detêm a categoria de comarca possuem os três poderes constituídos em seu 

território. Assim, obrigatoriamente, contam com pelo menos um magistrado para 

exercer a função jurisdicional naquela área, segundo informação constante no sítio 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP, 2010). No caso do Judiciário 

Federal, geralmente, a abrangência jurisdicional ultrapassa os limites do município 

sede e congrega vários municípios, de acordo com informação colhida no sítio do 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. (TRT15, 2010) 

 As decisões desses magistrados interferem no cotidiano dos cidadãos 

que se vinculam a essas localidades, ou seja, seu poder de condenar e aplicar 

punições afeta a vida das pessoas que estão sob sua jurisdição e isso lhes confere 

representatividade própria.  

Muitas vezes, entretanto, as ações dos magistrados em processos 

específicos e em cada caso concreto repercutem na vida dos cidadãos, embora   

sejam por estes conhecidas através das notícias veiculadas na imprensa falada e 

escrita. Daí a importância do direito à informação, em seus desmembramentos, 

conforme já visto em item próprio. 

 E, como alertam Guerra e Amaral (2010, p. 1), o direito à informação “é 

um instrumento importante para a democracia e pode ser utilizado para a 

fiscalização dos 'poderes' e das instituições.” 
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 É com essa visão que iremos analisar no próximo tópico, partindo da 

investigação de quando e como é que o Judiciário pode limitar a regra constitucional 

imposta, de atendimento ao princípio da publicidade dos atos, sem ferir os próprios 

comandos da constituição, por exceção. 

 

 

4.1 Divulgação das Informações como Regra 

 

 

Como já analisado no capítulo 3 (Jornalismo e a Liberdade de 

Informação), não obstante toda a administração pública, incluindo o Poder Judiciário, 

por norma rígida, estar obrigada a observar princípios que permitam ao cidadão ter a 

mais ampla liberdade de acesso às informações, de acordo com o art. 37 da 

Constituição Federal, nem sempre tais comandos legais são cumpridos pelos 

integrantes dos poderes da República.  

Dispõe o citado artigo art. 37: “A administração pública direta, indireta 

ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e […].” (grifo nosso) 

  Não se nega a existência das exceções ao princípio da publicidade, o 

que se pretende destacar, e o que ora se faz, é que, embora a regra comporte tais  

exceções, elas, pelo caráter excepcional, só podem ser definidas por lei ordinária, 

desde que não conflitantes com a  própria lei maior, como determina o comando 

constitucional. 

Ou seja, somente a lei infraconstitucional poderá restringir o amplo 

acesso aos atos judiciais, por exceção, e desde que haja constitucionalidade. Ou 

seja, mesmo a lei deve obedecer às regras impostas na Constituição. 

 E as exceções já vieram ao mundo jurídico nos principais códigos 

processuais, que são aqueles que ditam regras de como serão atingidos os direitos 

perseguidos pelos cidadãos, mediante a interposição de ações judiciais.  

Se é a Constituição que dispõe que, em regra, os atos judiciais devam 

ser públicos, em respeito ao princípio da publicidade, estará atendido o comando 

maior, da Constituição Federal (CF/88), como especifica o artigo quinto, em seu 

inciso LX: “A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
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defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. 

  Somente a lei, pois, pode fazer com que a administração impeça o 

amplo acesso aos atos e, por consequência, à informação que quiser ter acesso. 

 No século passado, a informação e o poder que dela emanava 

estavam concentrados nas mãos dos governos. Atualmente, principalmente com a 

proliferação da rede mundial de computadores, a informação passou a ser 

manipulada por grandes corporações especializadas e, num segundo momento, 

também pelas pessoas físicas, que, de simples usuárias, passaram a se integrar e 

interagir com os meios de comunicação diretamente, ou, indiretamente, por meio 

das chamadas redes sociais.  

 Mas, o direito à informação é o poder conferido a qualquer cidadão de  

consultar facilmente dados cadastrais de empresas, sócios ou colaboradores para 

verificar e/ou confirmar, por exemplo, antecedentes criminais e profissionais, 

inclusive pela Internet. 

 Todavia, pelo que se depreende de estudos sobre o tema, seu conceito 

é mais amplo e caminha pela inserção das notícias veiculadas (ou que deveriam ter 

sido) na mídia, resultante da liberdade de imprensa, como já visto no capítulo 3. 

 Não se nega, contudo, conforme sinalizado, que o direito à informação 

está sendo mitigado. Tanto é verdade que, conforme já se adiantou no capítulo 

anterior, tramita no Senado Federal um Projeto de Lei Complementar, sob o número 

41 de 2010, que visa regulamentar o direito à informação pública e há um 

movimento para sua aprovação.    

Entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2010, a ONG “Transparência 

Brasil” entrou em contato com os principais candidatos ao Senado em todo o país, 

questionando-os a respeito de suas posições. No final do prazo para respostas, a 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e a “ONG Artigo 19” se 

juntaram para reiterar o questionamento aos candidatos que ainda não se haviam 

manifestado.  

Informava o site da ONG que iniciou o movimento que até 17.9.2010 

cerca de 27 senadores haviam respondido e de alguma forma se comprometido com 

sua aprovação, enquanto cerca de 70 ainda não tinham se comprometido, e no dia 

28.9.10, quando se comemoraria o Dia Mundial do Direito à Informação, ela, ONG, 

iria divulgar a lista dos que não se comprometeram. 

Como se percebe, o direito à informação, que deveria ser a regra, 
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preocupa os atores sociais envolvidos, já que apenas com base na autorização 

constitucional, por exceção - repete-se -, é que poderiam ser introduzidas restrições 

excepcionais ao direito amplo de publicidade dos atos e por via de consequência ao 

direito de acesso à informação, incluindo os atos judiciais, o que será objeto de 

investigação no próximo tópico. 

 

 

4.2 Proibição de Acesso à Informação como Exceção 

 

 

Na reunião de leis que definem as regras de como os cidadãos terão a 

entrega da prestação jurisdicional pelos juízes, os chamados códigos (que também 

são criados por leis), o legislador, constituindo-se de políticos eleitos pelo povo, ao 

longo dos anos foi criando exceções à regra maior de amplo acesso às informações, 

flexibilizando o princípio da publicidade dos atos. 

Nos códigos, a lei fixa diretrizes, por exemplo, de como as partes, 

assistidas por seus advogados, deverão respeitar os procedimentos, os prazos e 

outros detalhes em cada ramo do Judiciário, de acordo com cada tipo de ação a ser 

movida, neles incluindo-se os casos em que a publicidade dos atos cederá ao 

segredo de justiça, e, por via de conseqüência, impedirá o acesso de pessoas 

estranhas ao processo. 

 Essas exceções à regra geral de publicidade tanto podem ocorrer nas 

causas cíveis, disciplinadas no Código de Processo Civil - CPC, nas trabalhistas, 

reguladas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e ou nas ações criminais, 

tratadas no Código de Processo Penal - CPP, entre outras. 

As restrições mais conhecidas foram lançadas, respectivamente, na 

Constituição (nos artigos e incisos já citados no corpo deste trabalho) e em alguns 

artigos de códigos e leis esparsas, por exemplo, nos artigos 20 do CPP, que trata do 

sigilo no inquérito policial, 155 e 444 do CPC, e mais recentemente na lei de 

entorpecentes, na lei de transmissão de dados para a prática de atos processuais, 

na lei que permitiu a implantação do processo virtual ou eletrônico na Justiça do 

Trabalho etc. 

 Atualmente, tanto os Tribunais de Justiça do País como outros 

institutos públicos e privados também divulgam ou permitem acesso às informações 
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sobre pessoas físicas e jurídicas, como, por exemplo, o Serviço de Proteção ao 

Crédito - SPC, entre outras agências públicas, privadas e do terceiro setor, estando 

todos  na vanguarda do direito à informação e prestam relevantes serviços ao País, 

inclusive emitindo certidões para terceiros, fora do processo, quando interessados, 

por exemplo, em compra de imóveis, para evitar aborrecimentos futuros em razão de 

eventuais dívidas e processos do  vendedor. 

É sabido que a inserção de nomes e ou dados das pessoas nestes 

cadastros administrativos tem resultado em grandes discussões quanto à possível 

violação do direito à privacidade de muitos, principalmente quando restringem ou 

violam direitos fundamentais (erro na inscrição ou manutenção em cadastros de 

“devedores”, quando não correspondem à realidade, por exemplo). O mesmo ocorre 

em relação aos dados inseridos nos sites do Judiciário. 

  Na esfera trabalhista, por exemplo, há uma tendência em não se 

permitir a publicação de listas ou relações de trabalhadores que movem ações 

contra seus patrões, apenas para evitar que sejam formadas as chamadas “listas 

negras”. Nelas, alguns empregadores baseiam-se para impedir o acesso ao 

emprego de trabalhadores “problemáticos”, embora se saiba, contudo,  que as tais 

listas resistem às denúncias, que já existiram ou existem, camufladas em entidades 

de proteção empresarial. 

 Ações Civis Públicas já foram movidas por membros do Ministério 

Público do Trabalho visando extinguir tais listas ou passagem de informações deste 

naipe. Mas isso não impediu, por exemplo, a passagem das mesmas informações, 

sigilosas, diretamente, ou indiretamente (por telefone ou outros meios).  

 Isso gera a desconfiança de que o comportamento empresarial resulta 

na passagem de qualquer informação prejudicial e, desde que comprovado nos 

autos do processo, poderá ensejar, inclusive, ação de indenização por dano moral. 

  Aliás, neste exemplo, interessante a ementa da última reunião dos 

juízes do trabalho, em nível nacional, onde discutiram, entre vários assuntos, a 

preocupação com a vinda dos processos eletrônicos. 

  Eis a ementa publicada no jornal da Associação dos Magistrados do 

Trabalho da 15ª Região (ANEXO D): 

 

Processo digital. Princípio da publicidade. Restrição. Embora submetido ao 
princípio da publicidade (CF, arts. 5º, LX, 37, caput, e 93, IX) o processo 
judicial não deve servir como porta fácil para violação da privacidade dos 
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litigantes. Assim, a adoção do processo eletrônico não pode violar aos  
dados sensíveis dos jurisdicionados, incluindo-se aí a informação sobre a 
existência do próprio processo trabalhista. Toda e qualquer forma de 
discriminação não poderá ser permitida pela hiperexposição de dados 
sensíveis. Petição inicial. Requisitos; Adequação da lei (CLT, art. 840, § 1º) 
ao novo ambiente virtual. Como meio de preservar a privacidade dos dados 
sensíveis das partes, propõe-se a alteração da Instrução Normativa nº 
30/2007 do  Tribunal Superior do Trabalho para estabelecer mecanismo 
compulsório de cadastramento de dados de identificação das partes em 
formulário eletrônico a ser considerado como elemento integrante das 
petições. Tese 4.1 Autoras: Associação magistrados trabalhistas da 15ª 
Região/ Campinas-SP e Região e da 10ª Região/ Distrito Federal e 
Tocantins. (AMATRA15, 2010) 

 

  A Instrução Normativa nº 30/2007 do TST (ANEXO C) regulamentou a 

Lei 11.419, de 19.12.2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial e 

nela cuidou no art. 25, § 5º, de permitir o acesso à rede por meio de suas 

respectivas partes processuais e para o Ministério Público, “respeitado o disposto 

em lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça”. E no art. 26, § 1º, cuidou 

de determinar a proteção do sistema de segurança de acesso e armazenamento de 

forma a “preservar a integridade dos dados [...]”. 

   Atualmente, cumpre esclarecer que uma pesquisa na internet não 

permite o acesso por parte de novos empregadores a eventuais ações movidas na 

justiça pelo candidato à vaga de emprego (pois é necessário ter conhecimento do 

número do processo). Obter a informação da existência de algum processo, só com 

o nome do trabalhador, não é possível, via online. Recente Resolução, sob o nº 

427, de 20.4.2010, tem teor semelhante e foi editada pelo STF (Supremo Tribunal 

Federal), relativamente aos procedimentos do processo virtual. 

  Dispõe a referida norma em seu art. 18 que: “Os processos que 

tramitam em Segredo de Justiça só podem ser consultados pelas partes e 

procuradores habilitados e no e-STF a atuar no processo.” 

 A par desta preocupação, a legislação pátria, de regra, privilegia a 

proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana preconizados na Constituição 

Federal. Para robustecer o estudo, interessante lembrar o que diz o artigo 5º, inciso 

V, da CF/88, fazendo remissão implícita a dois direitos da personalidade e que, em 

alguns casos, podem inclusive restringir a atuação dos jornalistas: “Art. 5º - É 

assegurado o direito de resposta, na proporção do agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem.” 

  Neste sentido, o inciso X do mesmo artigo citado acima, da 
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Constituição Federal, é esclarecedor ao se referir, também, à proibição de violação 

de eventuais direitos da personalidade, valendo a pena repetir aqui a sua 

transcrição, constante no capítulo anterior, em seu Art. 5º, inciso X: “São invioláveis 

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

  Os limites do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem, 

ou dos chamados direitos da personalidade, são muito polêmicos. Os estudiosos 

não sabem ao certo todos os desmembramentos que tais direitos podem alcançar.  

  Só para ficar em um deles, o direito de proteção à imagem, por 

exemplo, é interessante destacar que há dois, ou duplo conceito do sentido do que 

vem a ser a imagem do indivíduo. A chamada imagem-atributo seria aquela onde é 

possível ofender aquela imagem que todos têm de determinada pessoa. Por 

exemplo, a “imagem do homem público”, a “imagem do esportista”, ou a “imagem da 

dona de casa”. (ARAÚJO, 1996, p. 72) 

  A Constituição não tem palavras inúteis, e os estudiosos entenderam 

que no inciso V ela pretende proteger essa imagem-atributo e no inciso X refere-se à 

chamada imagem-retrato, que nada mais é do que a exteriorização, por meio de 

foto, da figura física da pessoa. (BERTI, 1993, p. 50) 

   Outro aspecto interessante no direito de imagem, que integra o direito 

da personalidade, diz respeito à proteção da imagem individual em obra coletiva, no 

chamado direito de arena.  

  É o que acontece, por exemplo, quando a imagem isolada de uma 

pessoa faz parte de uma obra coletiva, por exemplo, uma telenovela. Protege-se 

tanto quem criou a obra como quem dela participou. Em nome do conjunto que se 

inclui, tem-se o direito individual protegido, como dos jogadores individualmente 

considerados em uma partida de futebol ou os peões em um rodeio. Direito, aliás, já 

protegido inclusive no direito do trabalho. (ARAÚJO, 1993, p. 73) 

  Para tal, o sujeito deve participar de forma ativa no conjunto da obra. 

Ou seja, um sujeito que integra ocasionalmente uma obra, sem ser considerado 

individualmente, não merece proteção. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que é 

filmada no meio de uma multidão, numa cena corriqueira de rua. Nesse caso, não há 

participação ativa e está lá apenas coincidentemente. É diferente de uma pessoa 

contratada para participar de uma cena, como figurante, e assim estará protegida 

enquanto sua imagem em exposição. (FACHIN, 1999, p. 100) 
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  Como se percebe, só por um único exemplo é possível imaginar 

quantas polêmicas podem surgir na tentativa de proteger os direitos personalíssimos 

do cidadão. A partir destas considerações, pois, é que se pretende analisar, 

superficialmente, eventuais limites impostos ao direito à informação. 

Antes, interessante o registro de mais um exemplo, dentro da variada 

gama de direitos protegidos pela grande família dos chamados direitos da 

personalidade.  

Aproveita-se o exemplo da advogada Larissa Savadintzky (CONJUR, 

2006, p. 1), lembrando uma ocorrência em seu estado de origem, ao referir-se ao 

caso concreto dessa complicada missão dos julgadores, envolvendo o direito de 

informar versus o direito da personalidade. 

 Conta a advogada que uma das edições do jornal Zero Hora de Porto 

Alegre, o sexto maior em circulação do país, que divulgou a lista dos 200 mais bem 

pagos funcionários públicos do Rio Grande do Sul, entre eles auditores do Tribunal 

de Contas do Estado, sofreu censura. Alguns auditores impetraram Mandado de 

Segurança (MS) pedindo que a Justiça proibisse o governo estadual de informar os 

seus salários e o Zero Hora de publicá-los, alegando que a divulgação causaria 

constrangimentos e exposição pública. 

  Segundo relata, eles obtiveram a concessão de medida liminar de 

segurança, considerando que o direito à privacidade dos auditores estava 

ameaçado. Cinco dias depois, o tribunal gaúcho reformou a decisão, revogando a 

liminar e autorizando a divulgação da matéria. A censura sobre o Zero Hora foi um 

incidente institucionalmente dramático porque representou um conflito de direitos no 

campo democrático, contou e alertou a advogada. 

  A jurista citada destaca trecho da sentença, que concedeu liminar de 

segurança, impedindo a publicação, com exposição da falta de segurança que o 

ordenamento jurídico impõe aos julgadores e, consequentemente, às vítimas, onde 

havia o seguinte destaque: “aqui se questiona até onde o Estado pode adentrar na 

vida das pessoas. Até onde a imprensa pode divulgar, nominalmente, meus ganhos, 

alcançando-os à comunidade?” (SAVADINTZKY, 2006, p. 1) 

  Com a pergunta da magistrada, pontua-se no próximo tópico, também 

de maneira superficial, que se decretou o segredo de justiça em caso que, a rigor, 

não tinha a imposição legal.  

 Esse exemplo é significativo para a percepção de que há uma linha 
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que diferencia as hipóteses legais de restrição já existentes de forma expressa na lei 

daquelas em que a decisão pela restrição fica ao talante do juiz. 

 

 

4.2.1 Por determinação legal 

 

 

Apesar da aparente subjetividade, o certo é que dispositivos legais 

trataram de regulamentar os limites do direito à informação no confronto com os 

direitos da personalidade, até para não ficar a mercê do julgador, em cada caso 

concreto, como se adiantou no tópico anterior. 

Nestas exceções legais é que se encontram regulamentadas todas as 

hipóteses em que, por decisão do legislador, caberá ao juiz o dever de aplicação do 

chamado segredo de justiça, de ofício (sem requerimento da parte) ou a pedido dos 

interessados. 

Segundo Freitas (2008, p. 1), segredo de justiça consiste em “manter 

sob sigilo processos judiciais ou investigações policiais, que normalmente são 

públicos, por força de lei ou de decisão judicial.” 

  Portanto, em determinadas situações, o interesse de possibilitar 

informações a todos cede diante de um interesse privado, em hipóteses 

excepcionais ou até de interesse público (quando se constata que o sigilo das 

investigações é indispensável para que o estado possa alcançar o seu objetivo). 

   No Brasil, há previsão de segredo de justiça ou sigilo, por exemplo,  

nos seguintes dispositivos legais: artigos 5º, XII, XIV e XXXIII; 93, X; e 136, 

parágrafo 1º, I, “b” e “c”, da Constituição Federal (como já visto no capítulo 3,  

dedicado ao direito à informação); 325 do Código Penal; 20 do Código de Processo 

Penal; 10 da Lei 9.296/96; 11 da Lei Complementar 10.300/01; e 155 do Código de 

Processo Civil, além de dispositivos em leis esparsas (p. ex., art. 1º, § 6º, da Lei 

4.717 76). 

  O rol supra, como se observa, com exemplo inclusive de leis esparsas 

(fora dos códigos), não tem a pretensão de ser exaustivo, até porque a legislação 

brasileira está em constante transformação e corre-se o risco de, enquanto se 

relaciona o que está em vigor, outra lei esteja sendo editada neste momento. 

  Quanto à efetiva aplicação do segredo de justiça, Freitas (2008, p. 1) 
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assim se manifesta, com propriedade:  

 

O tema tem várias faces. De um lado, à unanimidade, todos concordam que 
as questões de Estado devem tramitar sigilosamente (por exemplo, direito 
de família). De outro, o sigilo nas investigações policiais desperta grandes 
polêmicas. No meio, sem que ninguém aponte um caminho, ficam temas 
pouco estudados, mas não menos importantes (por exemplo, publicidade 
dos processos disciplinares contra magistrados, Lei Complementar 69, 
artigo 54).  

 

  É o mesmo autor já citado quem relaciona, em quatro grandes tópicos, 

as hipóteses legais que com maior incidência se materializam na realidade forense, 

as quais, via de regra, interessam ao jornalismo, e com o direito à informação se 

chocam: 

 
a) Investigações policiais: busca a Polícia Judiciária colher provas, regra 
geral em Inquérito Policial, sem a interferência da defesa (CP, art. 20), vez 
que nesta fase ainda não há o contraditório. Os advogados criminalistas, ao 
contrário, reivindicam o direito de acesso aos Ips (Inquéritos Policiais), como 
assegura o artigo 7º, XIV, da Lei 8.096/94. O STF deu boa solução, 
assegurando ao advogado o direito de obter informações já introduzidas nos 
autos, mas não as que se referem a diligências em curso (HC 82.354/PR, 
Rel. Sepúlveda Pertence). É dizer, tem direito de saber o que há, mas não o 
que haverá; 
b) Ações penais em geral: processos criminais são, regra geral, públicos e o 
sigilo só se justifica se houver ofensa que exponha a vítima a situação 
constrangedora (por exemplo, em caso de estupro com violência); 
c) Ações penais originárias: as ações penais propostas contra autoridades 
com direito a foro privilegiado, nos tribunais recebem, regra geral, segredo 
de Justiça, com base no artigo 54 da Loman. Todavia, o artigo 93, X, da 
Constituição Federal, afirma que as decisões administrativas dos tribunais 
serão motivadas e em sessão pública. Na praxe forense tem se mantido o 
sigilo, mas a publicidade prevista na Carta Magna, ao meu juízo, deve 
prevalecer sobre o sigilo da Loman. 
1. Legislação civil: as ações de Estado são sigilosas (art. 155, II, do 
CPC). Mas o que é o interesse público previsto no inciso II? Na minha 
opinião, é aquele que se sobrepõe ao do particular, que afeta a comunidade 
como um todo. Por exemplo, há interesse público em uma ação que discuta 
a localização de antenas eletromagnéticas, cujos efeitos são 
desconhecidos. 

 

  Relativamente às hipóteses, é o mesmo autor quem adverte que, 

identificadas as previsões, “nem por isso as soluções são simples.” (FREITAS, 2008, 

p. 2) 

  É ele ainda quem também lembra que o artigo 10 da Lei 9.296/96 

afirma “ser crime quebrar segredo da Justiça sem autorização judicial.” 

  Com propriedade, o mesmo autor citado, contudo, faz a seguinte 

indagação e advertência: 
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Mas como garantir o sigilo, se o processo passa pela Polícia, Vara, MP 
(Ministério Público) e advogado? No sistema atual não existem regras sobre 
a tramitação e qualquer dos atores ou servidores  podem passar à frente 
informações, por corrupção, vaidade, amizade ou outro sentimento. E a 
jurisprudência não registra condenações. (FREITAS, 2008, p. 2) 
 
 

Nessa mesma linha de raciocínio, muito interessante a fala do jornalista 

Eugênio Bucci, no jornal da TV Cultura do dia 29.11.2010, ao comentar matéria afim: 

“O segredo é da justiça e não de justiça. Eles (O Judiciário) que guardem seus 

segredos. O repórter tem o dever de analisar se deve publicar e noticiar o fato se 

tiver acesso a ele.” 

Assim como a advogada gaúcha lembrava um exemplo interessante,  

lançado no tópico anterior, vale a pena transcrever  outras ocorrências sulistas, a 

revelar que os gaúchos, o que já é tradição no meio jurídico, estão sempre na 

vanguarda. 

 

Novas questões surgem diariamente. No TJ do Rio Grande do Sul, dois 
acórdãos originários do vazamento de resíduos de um aterro sanitário para 
um rio, causando a morte de toneladas de peixes, tiveram posições 
divergentes. No âmbito administrativo, a 4ª Câmara Cível, julgando o AI 
70017436676, em 14 de fevereiro de 2007, garantiu a uma empresa o sigilo 
do processo administrativo, portanto, sem divulgação de seu nome, até 
decisão definitiva. Todavia, no âmbito penal, a 4ª Câmara Criminal, no MS 
6001884735, em 28 de junho de 2007, decidiu que “A decretação de sigilo 
processual, que é medida excepcional, requer a comprovação de relevante 
interesse social ou necessidade de preservação da intimidade, 
principalmente, das vítimas”. Portanto, posições opostas, fico com a 
segunda, que dá realce ao interesse público. (FREITAS, 2008, p. 2) 
 

 
  O site Consultor Jurídico divulgou notícia interessante sobre o segredo 

de justiça e compilou a seguinte estatística: 

 
Trinta dos 105 inquéritos criminais propostos pelo Ministério Público e 
endereçados ao Supremo Tribunal Federal em 2008, ou 29% do total, 
estavam sob sigilo, informa o Consultor Jurídico, com informações da Folha 
de S. Paulo. Isto significa que uma em cada quatro investigações contra 
autoridades deixou de ser pública e só pode ser consultada pelos 
investigados, diz a reportagem. 
Em 2007, o percentual registrado foi quase dez pontos menor, 19.5%. O 
artigo da folha disponível na íntegra no site da OAB, destaca que o uso 
crescente da ferramenta tem dividido juízes, promotores e advogados. 
O ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, criticou a utilização 
indiscriminada do segredo de Justiça. 'O uso (sem justificativa do sigilo) é 
um ranço de uma época da qual não temos saudade. É uma visão míope, 
retrógrada. A regra deve ser a publicidade'. 
Já o criminalista Alberto Toron se manifestou contra a falta de 
regulamentação. 'O sigilo se tornou instrumento contra a defesa dos réus. 
Hoje os dados sigilosos são vazados para a imprensa, e o advogado é 
sempre o último a saber.'  
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Para o presidente da OAB, Cezar Britto, '[o]s processos devem ser públicos, 
são de interesse público", acrescenta a reportagem. 

  

 Por outro lado, questões de máxima relevância, como o cabimento e 

alcance do segredo de Justiça, limites da censura judicial, também têm sido 

discutidas em outros países, a despeito da proteção legal e o poder dado ao 

Judiciário. 

  Outro acesso à rede mundial de computadores, desta feita no Blog 

“Jornalismo nas Américas”, mostrou interessante reportagem a revelar essa 

realidade, por ocasião de um debate sobre o tema em Lisboa: 

 
O segredo de justiça faz aumentar o clima de suspeição, quando os 
indivíduos julgados estão em prisão preventiva. 'As pessoas pensam que 
quem está detido é automaticamente culpado'. Daqui resulta a necessidade 
de os agentes 'prestarem informação regular em relação aos presos neste 
regime', dizendo que um determinado preso é ainda um 'presumível 
inocente'. (LIMA, 2010, p. 1) 

 

  Mas, na defesa da privacidade do cidadão, identificou-se que a crítica 

que se faz ao redor do mundo é a mesma que vige no Brasil. E ainda no mesmo 

evento citado a repórter informa que: 

 
O chefe de redação do "Le Monde" ultrapassou a questão deixando a 
pergunta: 'Como é que a Justiça pode desempenhar o seu papel dentro da 
democracia e qual a função da comunicação social neste processo?'. 
Outra questão em debate foi a distinção entre vida privada e vida pública 
dos cidadãos. Aquele jornalista francês defendeu que 'a conquista do 
espaço privado é uma conquista da democracia, pois protege os indivíduos 
do Estado e quando um jornalista viola esse espaço e entra na intimidade 
está a ser cúmplice de 'invasão totalitarista do Estado'. 'Enquanto jornalista', 
afirmou, 'não tenho o direito de fazer aos outros aquilo que não quero que 
me façam'.”  (LIMA, 2010, p. 1) 

 

 Quando há lei impondo que o juiz decrete a restrição, em tese, a 

polêmica é menor. Outra realidade mais polêmica refere-se à decretação por livre 

entendimento do juiz, o que será melhor explorado  no tópico seguinte. 

 

 

4.2.2 Por decisão judicial 

 

 

  Outra questão que intriga os jornalistas é a aparente arbitrariedade dos 

juízes na decretação do segredo de justiça, sem nenhum critério objetivo. 
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 E parece ser essa a leitura possível de um dos artigos que 

regulamentaram a exceção à regra de publicidade dos atos judiciais no âmbito das 

relações de natureza civil.  

Cabe ao juiz, a princípio, decidir em cada caso concreto. Esta é a 

interpretação mais simplista dos artigos abaixo transcritos, extraídos do Código de 

Processo Civil brasileiro: 

     

 Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm todavia em segredo de 
justiça os processos: 
I – em que o exigir o interesse público; 
II – os que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, 
conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores. 
Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus 
atos é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar 
interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, 
bem como do inventário e partilha resultante do desquite. 

 

Quanto ao artigo acima, seus incisos e parágrafo, listamos alguns dos 

comentários pertinentes dos juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery sobre o entendimento da intenção do legislador: 

 

Publicidade dos atos processuais. É enumerada como direito fundamental do 
cidadão (CF 5º LX), mas a própria CF faz referência aos casos em que se 
admitirá o sigilo e a realização do ato em segredo de justiça. A lei enumera 
os casos, nada impedindo que o juiz confira a outros, ao seu critério, em 
virtude do interesse público, processamento em segredo de justiça, 
hipóteses em que deverá justificar seu proceder (CPC 155 I e II, 444, 815. 
823. 1120 e 1177/ ECA 143 e 144; LA 1º/ LOMAN 27§ 7º; LDI 52). (grifo 
nosso) 

 

 

Como podemos perceber nesse primeiro comentário, alguns juristas 

entendem que a discricionariedade do juiz é permitida e ilimitada e o rol, constante 

no artigo retro transcrito, seria apenas exemplificativo e não taxativo (limitado), 

desde que prevaleça o interesse público. 

Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, o segredo de justiça 

também é regra e tal previsão vem delineada nos artigos 143, 144 e 247, que, em 

resumo, definem que “são sigilosos os atos judiciais que digam respeito a crianças e 

adolescentes. (NEGRÃO; GOUVÊA, 2005, p. 261) 

  Nestes casos, o interesse público é do Estado, ou na preservação das 

pessoas envolvidas ou a situação em que vivem, por suas peculiaridades, ou  

enquanto responsável pela busca de provas, e não o interesse público do jornalista 
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em relação ao direito à informação. 

  Ou seja, em tese, basta que o juiz justifique o motivo da decretação do 

sigilo, motivando o ato. Sua discricionariedade, portanto, começa a ter um limite: a 

capacidade de motivação. E mais: que convença. Mas, a sociedade representada 

pelos jornalistas, como instrumento de efetivação do direito à informação, via de 

regra, não se convence de tais motivações. 

  Aí é que entra a interpretação dos juízes, em cada caso, para saber se 

houve violação e abuso do poder, de instâncias superiores e ou por parte do próprio 

Poder Judiciário.   

  Os juristas Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa (2005, p. 262), 

ao comentar o CPC, em seu art. 155, já transcrito alhures, destacam como exemplo 

uma causa que tratava de mera divulgação, pela imprensa, sem maiores detalhes, 

de resultado de julgamento numa ação de investigação de paternidade e a suposta 

vítima perdeu a ação onde pretendia uma indenização: “Liberdade de imprensa. 

Segredo de Justiça. Simples notícia de julgamento da causa não lhe transgride o 

segredo de justiça”. (STJ 45/456 e STJ 691/182) 

    Na mesma linha, são os comentários de outro jurista, Montenegro Filho 

(2010, p. 222): 

 
[…] o art. 93, IX da CF/88 veio marcado por uma forte corrente publicista e 
favor da imprensa e, por que não dizer, da própria economia do país, ao 
garantir acesso ao que pode estar certo ou errado nas relações sociais, sob 
a ética do Judiciário, as pessoas passam a se informar sobre o resultado 
das ações ou omissões dos cidadãos, o que teria um efeito didático 
evitando repetir problemas futuros.  
 

 

Para ele, a publicidade é também uma forma de garantir fiscalização 

das ações dos magistrados, dos protagonistas e dos coadjuvantes da relação 

jurídico-processual. 

Se o juiz pode decidir, por exceção, os casos em que o interesse 

particular irá prevalecer sobre o público, é preciso que a imprensa tenha a maior 

liberdade para analisar se, de fato, trata-se de algo a ser preservado. É do mesmo 

jurista, Montenegro Filho (2010, p. 222), o seguinte comentário: 

  

[…] sendo conferido a todos os integrantes da comunidade o direito de 
compulsar os autos dos processos, não apenas para terem acesso às 
informações do seu interesse, como também de modo profilático ou 
educativo, já que o serviço jurisdicional é do interesse público, não se 
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limitando às pretensões das partes em conflito. A existência de processo 
não intranquiliza apenas o autor e o réu. Mais do que isso, o conflito de 
interesses que ata membros da comunidade intranquiliza todas as demais 
pessoas, pelos aspectos econômicos e morais da controvérsia, impedindo a 
circulação de riquezas (numa visão meramente econômica), prejudicando a 
vida empresarial do país etc.” (grifo nosso) 

 

Se é certa a afirmação acima, não é menos correto afirmar que, apesar 

de toda essa preocupação com a informação e acesso amplo aos autos, existe 

também a possibilidade de o juiz poder decretar o segredo de justiça em processos 

cautelares. 

As cautelares decorrem dos processos que visam garantir o direito 

ameaçado, concedendo-se uma liminar imediata, quando presentes dois requisitos 

no caso levado ao Judiciário: o perigo da demora e a grande probabilidade de ser 

verdadeira a alegação de violação de algum direito, visível aos olhos do juiz. 

São exemplos o arresto (art. 815 do CPC), uma cautelar/liminar que 

autoriza a apreensão judicial deferida pelo juiz quando alguém (devedor) tenta se 

desfazer de um ou mais  bens (não determinados) e que irá garantir o pagamento de 

um débito que ainda pende de reconhecimento judicial, ou sequestro (art. 823 do 

CPC), que se diferencia do arresto pelo fato de a apreensão judicial mirar um bem 

específico e objeto de uma ação judicial, ou ainda,  na busca e apreensão (art. 841 

do CPC) de algum bem específico que esteja em posse de outra pessoa 

indevidamente". (ACQUAVIVA, 2004) 

Ou seja, toda vez que a lei relegar com a expressão “pode”, é uma 

faculdade de o juiz decidir se utilizará ou não o instituto do segredo de justiça.  Do 

contrário, usaria a expressão “deve”. 

  No caso de processos envolvendo dados de domínio estritamente 

privados e documentos sob segredo de justiça e de sigilo telefônico, fiscal e 

bancário, devem ser preservados, em favor do consagrado direito à privacidade, por 

exceção, desde que não haja exageros e que o interesse público e o direito 

constitucional do direito à informação também sejam levados em consideração. 

  Interessante registrar que fichas médicas, a rigor, deixam de ser 

sigilosas quando anexadas aos processos. Há divergência sobre o assunto. 

Contudo, a lógica é que tal sigilo, inclusive anotações lançadas pelos médicos em 

prontuários de seus pacientes, perdem o caráter confidencial fora do âmbito do 

hospital e consultórios, e só teriam inicialmente esse caráter quando em poder do 
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profissional em razão do dever de sigilo do médico, a exemplo dos advogados. Uma 

vez nos autos, documentos antes sigilosos, ultrapassado o campo de atuação 

desses profissionais, deixariam de ter esse status. 

  Voltando à incidência dos casos em segredo de justiça, observa-se que 

as ocorrências mais importantes onde se imprime a decretação do segredo e com 

maior repercussão na mídia envolvem as investigações policiais. São elas também 

que trazem maior apelo social e curiosidade. Como já vimos em item específico, as 

estatísticas mostram o exagero. O jornal "Folha de S. Paulo" apurou em 2008 que de 

105 inquéritos propostos pelo MP 30 estavam sob sigilo, conforme divulgada no site 

consultor jurídico. (CONJUR, 2009) 

  Este número, considerado exagerado, foi reconhecido pelo próprio 

Poder Judiciário, por um de seus mais significativos representantes. A editoria de 

importante site jurídico destacou uma fala do ministro Marco Aurélio Mello, do STF: 

“O uso (sem justificativa do sigilo) é um ranço de uma época da qual não temos 

saudade. É uma visão míope, retrógrada. A regra deve ser a publicidade.” 

(CONJUR, 2009, p. 1) 

 Observa-se que na esfera criminal, portanto, os juízes têm exercido o 

poder discricionário de forma mais acentuada. Se o policial não quer passar a 

informação, em tese, o Judiciário poderia ser acionado para que o juiz decida. 

 Mas a morosidade das decisões traz uma preocupação para os 

jornalistas. Daí a investida sobre os advogados ou servidores, fonte de informações, 

em alguns casos famosos como se acompanha na mídia. 

  Neste momento entra a coragem e audácia de muitos jornalistas. Só 

para ilustrar, vale lembrar o caso da jornalista Andréa Michael, da "Folha de S. 

Paulo", por noticiar em abril de 2008 (Operação Satyagraha) que empresários 

vinham sendo investigados por envolvimento em esquemas de corrupção. A Polícia 

Federal foi quem pediu à Justiça a prisão da repórter.  Além da prisão, requereu 

busca e apreensão nos documentos da jornalista. A Justiça negou. 

   O então ministro Gilmar Mendes, do STF, no site do próprio Tribunal, 

classificou como absurdos os pedidos da PF: “prender um jornalista por revelar uma 

informação faz inveja ao regime soviético. Ainda bem que o juiz negou o pedido, 

disse.” (SOARES, 2008, p. 1)    

  O STF deu boa solução em um caso em que um advogado requereu 

uma autorização para obter informações. Foi assegurado ao advogado o direito de 
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obter informações já introduzidas nos autos, mas não as que se referem a 

diligências em curso (HC 82.354/PR, Rel. Sepúlveda Pertence). É dizer: tem direito 

de saber o que há, mas não o que haverá.  

 Nas ações penais em geral, nos processos criminais, que via de regra 

são públicos, o sigilo só se justifica se houver ofensa que exponha a vítima a 

situação constrangedora (por exemplo, em caso de estupro com violência). 

  Dispõe o artigo 20 do Código Penal: 

 
Art. 20 – A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à 
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 
Parágrafo Único - Deve a autoridade policial assegurar no transcorrer do 
inquérito o sigilo necessário à elucidação dos fatos, bem como nas 

hipóteses em que deve ser ele mantido no interesse da sociedade. 
 
 

  Refere-se a lei apenas aos fatos e circunstâncias que podem por em 

risco o sucesso das investigações, na primeira hipótese, ou que possam causar 

transtornos à ordem pública.  

  Ou seja, também quando a notícia ainda está nas delegacias poderá 

haver discricionariedade do delegado, não só do juiz, mas esta situação não é objeto 

de análise neste estudo. 

   A fim de preservar o sigilo garantido pelo art. 5º, XII, da CF, no que se 

refere aos dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e 

eleitorais (sic), o art. 3º da Lei nº 9.034, de 03 de maio de 1995, referente ao crime 

organizado, prevê que, ocorrendo a possibilidade de sua violação, a diligência deve 

ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotando o mais rigoroso segredo de justiça.  

  Ainda a respeito do sigilo, embora por outro prisma, é importante o 

registro da proposta de alteração de lei, no Congresso Nacional, por meio do Projeto 

de Lei nº 2.961/97, na Casa de origem, e nº 65/99, vindo a ser a conhecida “Lei da 

Mordaça”. Criada na Câmara dos Deputados, tentava alterar os dispositivos, 

especialmente da Lei nº 4.898/65, reguladora  dos casos de abuso de autoridade, 

estabelecia a impossibilidade de divulgação de informações aos meios de 

comunicação, onde exigia, no que interessa: 

 
[...] velar o magistrado, o membro do Ministério Público, o membro do 
Tribunal de Contas, a autoridade policial ou administrativa, ou permitir 
indevidamente que cheguem ao conhecimento de terceiro ou aos meios de 
comunicação fatos ou informações de que tenha ciência em razão do cargo 
e que violem o sigilo legal, a intimidade, a vida privada, a imagem, e a honra 
das pessoas. (grifo nosso) 
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  Em acesso recente, 23.9.10, no site da Câmara dos Deputados, o 

último parecer indicava que tal projeto de lei, felizmente, foi arquivado em 08.06.07 

(ANEXO B). 

  Ou seja, não apenas nos casos de sigilo legal, mas em qualquer 

hipótese em que tramitem procedimentos investigatórios ou processos judiciais com 

participação das autoridades mencionadas no dispositivo citado, seria criada a  

possibilidade de vedação de informação aos órgãos de mídia, quando, no dizer do 

legislador, houver necessidade de preservação da intimidade, honra e imagem das 

pessoas. 

  Debate semelhante deverá ocorrer quando da suposta discussão sobre 

uma nova Lei de Imprensa (Projeto nº 3.232/92), com a revogação da antiga em 

2009. 

  Em resumo, pretendia o projeto referido impor restrição às autoridades 

impedindo-lhes a manifestação sobre processos públicos e, com isso, limitando 

ainda mais a liberdade de imprensa. 

  Se o processo de alguma maneira pode representar dano aos direitos 

da personalidade ou mesmo ao interesse público, é possível a decretação do sigilo. 

Isso a Constituição permite. O que não pode ocorrer é impor, genericamente, o sigilo 

na comunicação de atos processuais que não são sigilosos, que são públicos, por 

conseguinte restringindo atividade institucional de informação sobre fatos levados a 

processo público. 

  Casos famosos em passado recente despertam a indignação de todos, 

desde o decidido no caso da atriz Daniella Cicarelli, em 2006, cuja decisão causou 

estranheza à época, no sentido de que, apesar de estar, em tese, na sua intimidade, 

quando sofreu exposição de cenas na internet por ocasião de seu namoro em uma 

praia espanhola, estaria sujeita a tal surpresa. 

  Ao acionar o site do TJ (Tribunal de Justiça) constata-se a indicação de 

que o processo ainda está tramitando em segredo de justiça. Mas, basta uma busca 

no mais conhecido site de buscas (Google) para chegar ao site jurídico e o acesso à 

decisão do Tribunal está facilmente acessível. Destaca-se um trecho, só a título 

ilustrativo:  

 

Aliás, sobre essa circunstância e devido ao fato de a questão atingir pessoa 
conhecida, como Daniella Cicarelli, é de rigor mensurar se a informação que 
está sendo transmitida caracteriza adequada utilidade de conhecimento, 
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isto é, se é bom para a sociedade insistir na transmissão do vídeo em que 
os dois cometem excessos à beira-mar. Não soa razoável supor que a 
divulgação cumpre funções de cidadania; ao contrário, satisfaz a 
curiosidade mórbida, fontes para mexericos e  'desejo de conhecer o que é 
dos outros, sem conteúdo ou serventia socialmente justificáveis' 
[GILBERTO HADDAD JABUR,  'A dignidade e o rompimento da privacidade' 
in Direito à Privacidade, Ideias e Letras, 2005, p. 99]. (CONSULTOR, 2006) 

  Outro caso mais recente chama a atenção. O jornal "O Estado de S. 

Paulo" foi proibido por liminar de transcrever qualquer trecho da Operação Boi 

Barrica, que a Polícia Federal desenvolve sobre as atividades do empresário 

Fernando Sarney. O advogado especialista Rodrigo Xavier Leonardo, em 20.09.09, 

no site Gazeta (ANEXO D), assim se manifestou ao ser entrevistado acerca do caso: 

 
P. Qual a sua opinião a respeito do afastamento do juiz que decidiu pela 
censura ao jornal, que já dura 51 dias? 
R. A decisão que decretou a suspeição dele não teve relação com a amizade 
com a família Sarney, mas veio em razão de, após ter proferido a decisão 
contra o Estadão, ele ter se manifestado contra a mídia para se defender. Na 
medida em que ele, membro do Poder Judiciário, em vez de analisar o 
processo com serenidade, foi à imprensa criticá-la, não teve uma postura 
adequada para um magistrado. E é por causa dessa postura que ele foi 
declarado suspeito. No entanto, o bom magistrado, dentro de qualquer 
possibilidade da existência de relações que influenciem seu modo de julgar, 
não deve esperar que alguém diga que ele é suspeito, mas deve ele mesmo 
se declarar suspeito. A legislação brasileira permite que um magistrado se 
declare suspeito por motivo de foro íntimo e nem explique o porquê, para que 
não passe por uma situação constrangedora. Em relações como essa, é um 
dever moral e jurídico se declarar suspeito. 
P. O senhor considera lícita a divulgação de escutas telefônicas ou 
investigações que corram em segredo de Justiça? 
R. Em alguns casos, o Poder Judiciário tem se usado do segredo de Justiça 
de maneira absolutamente despropositada. Isso não pode ser um mecanismo 
para se evitar que alguns assuntos sejam debatidos, e só deve ser usado em 
hipóteses extremas para proteção da privacidade e da intimidade das 
pessoas ou em situações em que a exposição do conteúdo do processo 
possa dificultar a investigação. O que vemos, no entanto, são situações de 
segredo de Justiça sem sentido. No caso do Estadão, por exemplo, está se 
divulgando um fato de interesse público, mostrando de que forma uma família 
de autoridades trata a coisa pública como se fosse um espaço privado. Do 
ponto de vista legal, o segredo serviria para que essas informações não 
fossem divulgadas, mas isso não cabe ao jornalista e sim às autoridades 
públicas que têm o dever de guarda do processo. Quando a informação for 
relevante e de interesse público, como é o caso envolvendo a família Sarney, 
a liberdade de imprensa tem de prevalecer.  (GARCIA, 2009, p. 1) 

 

Outra censura de todos conhecida envolveu o colunista José Simão, 

do jornal “Folha de S. Paulo”, impedido de publicar o nome da atriz Juliana Paes. Do 

interior ao caso da proibição da biografia de Roberto Carlos, não é de se estranhar 

que, após as manifestações do atual presidente Lula, intelectuais e outras pessoas 

de renome na sociedade civil tenham se unido em 22.9.10 para um Manifesto, que 
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foi divulgado em ato público no Largo São Francisco em São Paulo (ANEXO F), 

enquanto no dia seguinte, 23.9.10, os simpatizantes do governo se reuniam no 

Sindicato dos Jornalistas em São Paulo para uma campanha de apoio ante aquele 

movimento que intitularam de contrário ao governo (ANEXO F). 

Coberto de razão, pois, o jornalista Ricardo Noublat, (2009) em seu 

blog: 

 

 Aos juristas cabe a discussão específica do convívio imposto à Constituição, 
pelo Judiciário, com a censura autoritária. Mas, aos cidadãos, sobre os 
quais recaem os efeitos generalizados da censura, ainda não são permitidas 
algumas respostas a propósito. Se for justificável o segredo de justiça que 
acoberta determinados trabalhos policiais e respectivos processos, que 
critérios os regem? O conhecimento desses critérios, afinal de contas, não 
deve estar ao alcance de todos como parte da garantia de que a Justiça 
seja a mesma para todos? E até para que os critérios não sejam mais um 
segredo de Justiça. No processo judicial da Operação Boi Barrica, por 
exemplo, já que o Judiciário decide que a cidadania não deve saber das 
constatações e de figurantes, e o batiza com o segredo de justiça, por que a 
decisão? Nunca sendo os segredos obras perfeitas, nem sendo proibida a 
publicação de que o processo judicial existe, o segredo de justiça vira 
mistério e o mistério vira suspeita. Como já se deu com o processo 
decorrente da Operação Boi Barrica. (NOUBLAT, 2009) 

 

  Como é fácil deduzir, os critérios utilizados pelo Judiciário têm sido alvo 

de críticas.  

  Mas há esperança de mudança no comportamento, já que parte dos 

próprios integrantes do Poder Judiciário já reconhece falhas, como se observa em 

tópico do texto abaixo transcrito, constante de artigo publicado pelo Diretor de 

Imprensa da Associação Paulista dos Magistrados na gestão 2010, membro 

componente do debate realizado como parte integrante desta pesquisa, registrando 

que a regra de publicidade e amplo acesso à informação dirige-se também ao Poder 

Judiciário, além dos demais Poderes da República:  

  Eis a opinião do juiz citado, inserta no jornal “Diário de Sorocaba”: 

 

Parece evidente que essa regra não pode servir apenas para o Poder 
Judiciário, mas para toda a Administração Pública, aplicando-se aos três 
Poderes da república, também ao Executivo e ao Legislativo.  
O segredo não existe para ocultar posições impopulares nem a prática de 
ilícitos. Esse segredo não é tutelado pelo Estado, está à margem do 
regramento jurídico positivado, é contrário aos princípios constitucionais 
expostos. 
É importante atentar sempre para a finalidade da norma jurídica. O 
resultado da sua aplicação não poderá ser proteger falcatruas, a pretexto de 
preservar a imagem de quem a praticou; esconder o mal feito, a pretexto da 
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preservação da ordem pública; ocultar a malversação de dinheiro público, a 
pretexto da segurança jurídica; dissimular, enfim, o mal que se pratica, a 
pretexto de se fazer um bem para a sociedade. 

Regra fundamental de hermenêutica, a interpretação da norma jurídica não 
pode levar ao absurdo, essas as considerações que pareceram oportunas e 
necessárias, para que os leitores entendam as razões de existir do segredo, 
quando o princípio é a transparência e a mais ampla publicidade de todos 
os atos praticados pela Administração Pública. (THEMER, 2008, p. 1) 

 

  E quando a sociedade exige explicações sobre eventual postura, há 

uma reação do governo, como no recente episódio ocorrido no mês de setembro de 

2010, às vésperas das eleições de outubro, no caso da então ministra da casa civil, 

Erenice Guerra, a partir de denúncia da revista “Veja”, que desencadeou um 

movimento na mídia rotulado pelo governo Lula de “golpismo midiático”, movimento 

esse que atingiu o auge na reunião realizada em 23.9.2010, no sindicato dos 

jornalistas de São Paulo, conforme registro na reportagem já citada A Imprensa Ideal 

dos Petistas (ANEXO F). 

  O posicionamento da entidade de classe, o sindicato dos jornalistas, 

cedendo a entidade para o debate, foi motivo de críticas acirradas por parte de 

jornalista de expressão nacional (comentarista José Neumanne Pinto, Jornal do SBT 

manhã de 22.9.10), conforme já relatado em outro tópico, que rotulou o fato como 

prova de que o sindicato de classe não representava os interesses da categoria, 

cujo desfecho resultou no chamado Manifesto do Largo São Francisco do dia 

23.9.2010, assinado por vários representantes da sociedade civil brasileira, inclusive 

juristas e políticos respeitáveis e de renome, a favor da ampla liberdade de 

expressão. 

Conclui-se que a decretação judicial do segredo de justiça é de fato um 

mistério, uma espécie de segredo do segredo, o qual, ainda que em análise 

superficial, esta pesquisa pretende desvendar, em um momento em que o Poder 

Judiciário, assim como a imprensa e os limites da liberdade de cada um desses 

segmentos, tem sido questionado pela sociedade democrática brasileira. 

Convém registrar, ao final deste capítulo, que este específico corte 

teórico pretendeu apenas dar uma pequena contribuição, numa espécie de ponta do 

grande iceberg, servindo também de suporte para o debate que se realizou, aliado 

aos detalhes técnicos sobre o rádio, desde um passeio geral e breve sobre sua 

história e a escolha do formato, conforme se verá no capítulo seguinte. 
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5 O RÁDIO A SERVIÇO DO INTERESSE PÚBLICO 

 

 

  A principal função do rádio é servir ao interesse público. E como lembra 

Porchat (1993, p. 15-16): 

 

A primeira aplicação prática do rádio – na época da radiotelegrafia – foi a 
comunicação entre navios e terra. Ainda sem voz, a transmissão feita pelas 
ondas sonoras significaram rapidez e eficiência no salvamento de vidas e 
propriedades no mar. Isto faz quase um século. Hoje, o rádio moderno, 
tecnicamente sofisticado, companhia do indivíduo em qualquer situação, 
tem que ser também grande prestador de serviços.   

  
 

Ao discorrer em torno da prioridade do interesse público ou coletivo, 

sob a ótica do rádio, a mesma autora destaca que “melhorar as condições de vida 

da comunidade é a meta do jornalista. Toda matéria veiculada tem este objetivo. 

Para isso é preciso denunciar e fazer campanhas que tenham por fim a solução dos 

problemas que afetam a sociedade.” (PORCHAT, 1993, p. 32)  

Nesta mesma linha de raciocínio, quanto ao papel do rádio como 

formador de opinião, Porchat (1993, p. 35) é enfática: 

  

A força e o poder do rádio surpreendem a todo momento. A informação 
repercute de forma instantânea, direta e indiretamente. Um ouve, fala para o 
outro e todos acompanham o fato, num alcance  espantoso. A consciência 
disto é fundamental nas atividades do jornalismo. Consciência da 
capacidade que tem de atingir todas as faixas de público, de mobilizar e 
agitar a cidade; unir e politizar a população. 
 

 

E a abrangência de todas as faixas do público ficou evidenciada em 

aula ministrada pelo professor Homéro Ferreira (2007), o qual destacou que para 

medir a importância do rádio na comunicação brasileira, como um dos instrumentos 

de propagação da informação, é fácil intuir, de plano, que ele se sobressai pelo 

simples fato de atingir o maior número de pessoas, a baixo custo, o que permite 

incluir também a população mais carente.  

 Interessante, por exemplo, a incidência de ouvintes de baixa renda que 

procuram emprego pelos anúncios feitos no rádio.  É comum o rádio em primeiro 

lugar, como mídia preferida pelas donas de casa. Ilustrando, ao se lançarem no 

mercado a procura de uma empregada doméstica, via de regra, valem-se do rádio e 
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não do jornal, para a contratação desta mão-de-obra. (FERREIRA, 2007) 

 A razão desta prevalência é de fácil percepção. A população menos 

abastada não tem acesso às informações em veículos que dependam de dinheiro 

para adquirir, como é o caso dos exemplares de jornal ou revistas.2 

 Por isso que se comenta que, querendo um trabalhador braçal ou 

doméstico, o anúncio no rádio é o melhor caminho, do contrário, estará lendo, por 

exemplo, um jornal, na casa ou estabelecimento do patrão e, portanto, empregado e 

não desempregado, como deseja o anunciante. (FERREIRA, 2007) 

A migração da população brasileira mais abastada, como ouvinte, do 

rádio para a TV ocorreu paulatinamente quando de sua introdução (comemora-se 

neste ano 60 anos de sua fundação), e assim, inicialmente, em razão de nem todos 

poderem ter acesso a um aparelho de TV à época, a par de seu natural fascínio 

sobre todos. 

Contudo, não menos interessante é constatar que aos poucos o rádio, 

apesar do maior acesso da população à TV com a proliferação dos aparelhos a 

menor custo, vem reconquistando seu antigo público. Deixa de ser destinado a uma 

prevalência do público de classe social menos privilegiada, passando a ser 

novamente um veículo com um público eclético nos últimos tempos. 

Prova disso é o registro, no Manual de Jornalismo da Rádio Jovem 

Pan, do resultado da pesquisa feita em 1988 pela Escola Superior de Propaganda e 

Marketing, de ter tido o mérito de ser uma das pioneiras em conquistar a classe 

média, como analisa Porchat (1993, p. 14): 

 

A pesquisa recente feita pela Escola Superior de Propaganda e Marketing 
apontou entre os ouvintes que têm a Jovem Pan como emissora favorita, 
60,7% de concentração na classe média, sendo destes, 50,7% da  classe  
B. Mas, é a instrução, ou necessidades de informação, que distingue a 
audiência da Jovem Pan. O nível de instrução coincide em grande parte 
com as boas condições socioeconômicas deste segmento da população. 
Mas não forçosamente. Também apresentam-se como ouvintes cidadãos de 
baixa renda e escolaridade, com alto grau de conscientização.[...] quando 
começou a interação da Jovem Pan com a classe média de São Paulo é 
difícil saber […]. 

 
 

Mas, a afinidade do rádio com a classe menos favorecida é sentida até 

na literatura especializada, por exemplo, na criativa comparação  da necessidade do 

                                                 
2 No município de Presidente Prudente/SP um exemplar de jornal, em set/2010, custa em média 

R$1,50, ou seja, representa 60% de uma passagem de ônibus, atualmente equivalente a  R$ 2,50.   
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rádio  ser um veículo leal e eficiente,  como uma empregada doméstica: em tópicos,  

o autor faz uma interessante analogia do rádio com a empregada doméstica:  

 

é  leal ao empregador e não tenta servir a outros interesses ou utilizar sua 
posição privilegiada em benefício próprio; entende as nuanças e as 
fraquezas da família para a qual presta serviços e ao aceitá-los é 
plenamente aceita; está disponível quando precisam dela, seja qual for o 
membro da família que lhe pedir ajuda – os mais jovens e os mais velhos, 
bem como o chefe da casa; é realmente útil, cumprindo exigências e 
prevendo necessidades e problemas; é bem informada, dá bons conselhos 
e é capaz de contar verdades desagradáveis; trabalha bastante, é 
tecnicamente apta e eficiente; é espirituosa e camarada, educada e pontual; 
e oferece seus serviços a preço razoável. (MCLEISH, 2001, p. 21) 

 
 

E ao se constatar esta vocação do rádio, de servir, não é possível, 

contudo, desprezar o seu dilema. Apesar da eficiência, não pode ser muito caro o 

seu acesso. Em razão disso, o nível de serviço é materializado de acordo com o que 

se paga, de uma maneira geral. 

Mas, sabendo de suas limitações, o rádio não pode relegar, sob esse 

pretexto, sua função de interesse e serviço ao público. 

E, como prestador de serviços que também é este veículo, deve 

prestar contas ao público, a quem serve. Por isso, é perfeita nesta discussão a 

opinião que segue: 

 

As características que distinguem a radiodifusão de serviço ao público 
podem, no entanto, ser derivadas do significado que damos à palavra 
prestador de serviço. Uma tal emissora certamente não é arrogante, 
estabelecendo-se como um poder por si só. Ela é sensível às necessidades 
do ouvinte, tornando-se disponível para todos – e não só para os ricos e 
poderosos; de fato, sua universalidade faz questão de incluir os menos 
favorecidos. Seus atrativos cobrem um amplo espectro, ela é competente e 
confiável, divertida e informativa. Os programas voltados para a minoria não 
devem ficar escondidos na madrugada, mas fazer parte da diversidade 
disponível no horário nobre. É popular, visto que num determinado período 
alcança uma parcela significativa da população. (MCLEISH, 2001, p. 21) 
 
 

 Daí por que, dada a importância do veículo capaz de atingir o maior 

número de pessoas, independentemente da classe social, foi que a pesquisa optou 

por utilizá-lo, mesmo sabendo da complexidade do tema, fruto de um desafio de 

levar ao povo o que ele realmente precisar saber, ou seja, as dificuldades de 

propagação da informação e eventual interferência do Judiciário e ou das regras 

estabelecidas. 

 Partindo dessa constatação, como veículo de massa que é, vale a 
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pena, sem muita pretensão, dar um passeio superficial pela história do rádio.  

 

 

5.1 Breve Histórico 

 

 

As iniciativas da institucionalização da invenção do rádio podem ser           

localizadas, no mundo, entre 1850 e 1900, com o desenvolvimento da telegrafia por 

fio, da telegrafia sem fio e da radiocomunicação em geral. Localiza-se mais 

precisamente em 1896, quando da primeira transmissão do sem fio (ainda emitido 

em código MORSE). A rapidez com que chegou a alcances cada vez maiores na 

recepção do sinal demonstra que os esforços despendidos e recursos empregados 

tiveram respostas em curto espaço de tempo. Enquanto o telefone levou cerca de 

oitenta anos para se desenvolver plenamente, o rádio o fez em menos de vinte e 

cinco anos. (FEDERICO, 1982, p.11) 

Como destacam Barbeiro e Lima (2001, p. 7): 

 
O rádio viveu três momentos cruciais: a sua invenção e propagação pelo 
mundo, o advento da televisão e o desenvolvimento da Internet. Mergulhado 
nas circunstâncias históricas desses acontecimentos, o rádio sofreu 
modificações profundas até chegar ao que é hoje em sua contribuição para 
a difusão de notícias e entretenimento.  

 

 Prova disso é que, quando surgiram as primeiras estações de 

radiodifusão, as comunicações se embaralharam de tal maneira que interferiram 

com os aparelhos receptores domésticos causando verdadeira mistura caótica que 

impossibilitava a sintonia e decodificação do sinal, já dificultada pela 

rudimentaridade do veículo ainda em evolução. Tanto que, no inicio, uma estação, 

mesmo que de baixa potência, podia alcançar, em zonas não congestionadas, 

milhares de quilômetros de distância ultrapassando os limites territoriais e marítimos. 

(FEDERICO, 1982, p.12) 

Conta e destaca, ainda, que: “o primeiro programa levado a efeito foi o 

das irradiações dos resultados das eleições de Harding e Cox, seguindo-se os 

eventos esportivos com o anúncio de transmissão das lutas de pesos pesados 

mundialmente conhecidos.” (FEDERICO, 1982, p. 13) 

Mas, no Brasil, a radiodifusão só passa a ter significativa atuação, não 
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a partir da primeira transmissão oficial, que fora mais uma demonstração pública em 

1922 e outras emissões experimentais, e sim a partir de 1924. 

Como acentua, com propriedade, o rádio no Brasil passou por diversas 

fases. Nesta linha de raciocínio, explica Federico (1982, p. 32): 

A primeira fase realmente se iniciou em 1925 e vai até 1934, considerando-
se a ideologia presente no pressuposto (ideais) de utilização do veículo, 
características e formas de atuação (situação real), e impulso para as 
mudanças. A segunda fase considerada entre 1935 e 1955 reporta-se à 
consolidação do veículo (década de 40), fase áurea (década de 50), fatores 
conjunturais e novos impulsos para a mudança com a concorrência 

publicitária da TV e introdução do vídeo-tape (1955).  

Para a terceira fase, a autora define como marco a mudança na 

estrutura do rádio pela concorrência ferrenha da TV, que se impôs a partir da 

década de 1960 até 1972, com a introdução da TV a cor. (FEDERICO, 1982, p. 32)  

Interessante destacar ainda que, apesar das primeiras iniciativas da 

transmissão de programas de rádio terem partido, no Brasil, da economia privada, 

aqui também, como na maioria dos demais países, a influência estatal foi maior. O 

fato se explica porque tem a jurisdição direta dos seus governos, ou através de 

órgãos públicos indicados, não só a outorga de licenças, como também o controle 

sobre os veículos eletrônicos. Alguns deles até mesmo os exploram diretamente 

instalando e operando os serviços. (FEDERICO, 1982, p. 16) 

 Apesar disso, não tinham os amantes do rádio, naquela época, a visão 

da interatividade de hoje, como o que ocorre, por exemplo, com a fusão entre a 

internet e o rádio. Por isso a célebre previsão de Bertold Brecht, no início da década 

de vinte, no século passado, visionária do que hoje é possível e parece tão 

atualizada: 

 
[...] é preciso transformar o rádio, convertê-lo de aparelho de distribuição em 
aparelho de comunicação. O rádio seria o mais fabuloso meio de 
comunicação inimaginável na via pública, um fantástico sistema da 
canalização. Isto é, seria se não somente fosse capaz de emitir, como 
também receber, portanto, se conseguisse não apenas fazer escutar pelo 
ouvinte, mas também pôr-se em comunicação com ele. A radiodifusão 
deveria, consequentemente, afastar-se dos que a abastece, e constituir os 
radiouvintes como abastecedores. Portanto, todos os esforços da 
radiodifusão em realmente conferir aos assuntos públicos o caráter de coisa 
pública são totalmente positivos. (BRECHT apud PRADO, 2006, prefácio) 

 

Em conclusão, um passeio pela história do rádio leva à certeza de que 

a possibilidade de interação veio não só pela participação dos ouvintes por telefone 
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como também, atualmente, pela internet, atingindo uma grande parte da população 

em um dado momento, em uma sociedade com a diferença substancial de que os 

ouvintes podem ter acesso à informação não mais parado em suas casas, 

imprimindo um novo ritmo às comunicações. Destaca sobre esse fenômeno Porchat 

(1993, p. 20) que: “[...] Rádio é repetição porque a audiência é rotativa. [...] a 

programação também acompanha o dia do cidadão em movimento.” 

A partir dessa constatação e falando em programação, mostra-se 

interessante pontuar quais são os gêneros e formatos da  programação do rádio no 

Brasil, o que será analisado a seguir. 

 

 

5.2. Gêneros e Formatos Radiofônicos  

 

 

Analisada a importância de se ter uma boa programação de rádio e que 

se adeque ao estilo da emissora, até em razão da concorrência que eventualmente 

se dedique ao mesmo tipo de segmento, é importante agora identificar quais são os 

gêneros dessa programação, ou seja, quais as possibilidades de formas de 

expressão do jornalismo, segundo identifica Dovifat. (apud BARBOSA FILHO, 2009, 

p. 57) 

A constatação de diferentes categorias de programas de rádio ou 

gênero não implica necessariamente em aceitar uma tipificação estanque, embora 

se saiba que no jornalismo ocorrem lentamente tais condições de transformação, 

fusão, redução, enfim qualquer alteração nos gêneros hoje reconhecidos: 

 

A dinâmica do processo comunicativo sugere que os gêneros sejam 
transitórios, que exista criação em cima da produção de textos. Na literatura 
há um consenso entre os teóricos descritivos que os gêneros mudam 
conforme a época, como também o enunciado do texto o público receptor. A 
recíproca não se aplica ao jornalismo, cujo movimento é muito lento e os 
gêneros são recorrentes nas formas, quase invariáveis no tratamento da 
história. (BARBOSA FILHO, 2009, p. 59) 

 

  Contudo, antes de identificar quais os gêneros já aceitos por meio 

desta pesquisa sobre rádio, é interessante compreender a diferença conceitual entre 

o gênero e formato e conceitos afins. 

Para alguns estudiosos da comunicação, na área televisiva, a 
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conceituação de formato, por exemplo, é difícil, sendo mais comum a denominação 

para o rádio e ainda está em construção uma teoria para a TV: 

 

Trata-se do termo formato, tido como jargão no mercado de produção mas 
não reconhecido ou sistematizado em obras científicas que abordam o 
tema. Ao gênero de um programa associa-se diretamente um formato. 
Busquei na filosofia o significado de formato para explicar esse aspecto 
fundamental de um programa de televisão […] Concluímos que o termo 
formato é nomenclatura própria do meio (também utilizada por outros 
veículos, como o rádio) para identificar a forma e o tipo da produção de um 
gênero de programa de televisão. Formato está sempre associado a um 
gênero, assim como gênero está diretamente ligado a uma categoria. 
(SOUZA, 2000, p. 44-46) 

 

Mas, apesar da reconhecida dificuldade, na literatura sobre rádio, 

encontrou-se uma diferenciação específica, entre os conceitos afins, como 

preconiza Barbosa Filho (2009, p. 71-72): 

 
Formato radiofônico: é o conjunto de ações integradas e reproduzíveis, 
enquadrado em um ou mais gêneros radiofônicos, manifestado por meio de 
uma intencionalidade e configurado mediante um contorno plástico, 
representado pelo programa de rádio ou produto radiofônico (concordando 
com conjunto). 
Programa de rádio ou produto radiofônico: é o módulo básico de informação 
radiofônica; é a reprodução concreta das propostas de 'formato radiofônico', 
obedecendo a uma planificação e as regras de utilização dos elementos 
sonoros; e 
Programação radiofônica: é o conjunto de programas ou produtos 
radiofônicos apresentados de forma sequencial e cronológica. (grifos do 
autor) 

 

 

Como bem explicitado acima, o formato é que delimita o tipo de 

programa (plástica) que será apresentado e nada tem a ver com o conceito de 

programa de rádio (produto) ou a programação de uma emissora.  

 Delimitam-se os gêneros radiofônicos em sete grandes categorias e  

diversas  espécies (formatos) correlatos como se identifica, em classificação 

específica para o rádio, como segue: 1) Gênero jornalístico: notas, notícia, boletim, 

reportagem, entrevista, comentário, editorial, crônica, radiojornal, documentário 

jornalístico, mesas-redondas ou debates, programa policial, programa esportivo e 

divulgação tecnocientífica; 2) Gênero educativo-cultural: programa instrutivo, 

audiobiografia, documento educativo-cultural, programa temático; 3) Gênero de 

entretenimento: programa musical, programa ficcional, programete artístico, evento 

artístico e programa iterativo de entretenimento; 4)  Gênero publicitário: Esporte, 
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jingle, testemunhal e peça de promoção; 5)  Gênero propagandístico: Peça 

radiofônica de ação pública, programas-eleitorais, programas religiosos; 6) Gênero 

de serviço: Notas de utilidade pública, programete de serviço, programa de serviço; 

e 7) Gênero especial: Programa infantil e programa de variedades. (BARBOSA 

FILHO, 2009, p. 89) 

A partir dessa visualização mais detalhada, é possível o correto 

enquadramento do formato de debate dentro do primeiro grande gênero, jornalístico.  

Segundo Souza (2000), o debate deve incitar a discussão: 

 
DEBATE – Para aumentar a polêmica em determinados assuntos, os 
programas dos gêneros variedades e auditório,  lançam mão do formato de 
debate. O debate pressupõe a discussão sobre um tema entre os vários 
participantes, convidados e público. Como não existe divergência de 
opiniões se os participantes pensarem da mesma maneira,  a produção 
convida pessoas com perfis diferentes até para que o programa não fique 
morno. O gênero esportivo também usa esse formato. (SOUZA, 2000, p. 
171) 

 

E o mesmo autor, especializado em programação para a TV, ao 

descrever o outro formato mesa-redonda, esclarece, sob seu ponto de vista, que 

existe diferença entre os formatos, como se verá adiante, embora para os 

especialistas em rádio isso não seja uma verdade incontestável: 

 
MESA-REDONDA – Discussão de temas por vários convidados, 
entrevistados, especialistas e comentaristas. Mediado por um apresentador 
principal, o formato mesa-redonda é frequentemente utilizado pelo gênero 
esportivo. Confunde-se com o formato de debate por causa da eventual 
discordância dos participantes que, no entanto, não é a tônica do programa. 
Os programas de prestação de serviços, da categoria informação, também 
aplicam em seus gêneros a fórmula do formato mesa-redonda para 
esclarecer temas de interesse da população, sem necessariamente gerar 
discussão. (SOUZA, 2000, p. 173) 

 
Como se adiantou acima, a despeito da perfeita diferenciação do autor, 

cuja obra consultada está direcionada para o debate televisivo e cujo pensamento 

transcreveu-se, em sua essência, acima, existe uma diferença muito superficial para 

os que se dedicaram ao formato no rádio, que na verdade podem ser agrupados em 

um único, em razão da proximidade. Para a TV, seria essencial a discordância; para 

o rádio, não necessariamente. 

  No que diz respeito à confusão dos conceitos  entre os formatos, mesa-

redonda e debate, como visto, ela também é encontrada  na TV, apesar de o autor já 

citado no início desta polêmica entender que existe diferença.  
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  É o mesmo autor quem lembra, com propriedade, que as emissoras 

costumam denominar algumas mesas-redondas como debate. Essa ideia está 

evidente no comentário de Souza (2000, p. 143): 

 

O formato mais frequente é o de mesa-redonda, como o programa de 
mesmo nome na Gazeta, e Cartão Verde (Cultura), ambos sobre esportes 
(apesar de o segundo não ser classificado pela emissora como programa de 

debate). 
 
 

No âmbito da programação radiofônica, essa confusão se acentua, 

como se percebe em breve leitura dos autores que se dedicaram aos formatos 

citados. Para eles, na prática, nenhuma diferença há, e isso se reflete nos conceitos 

que identificam em suas obras, ficando latente que não há consenso sobre a 

diferença entre mesa-redonda e debate. Para eles – repete-se - os conceitos se 

confundem porque há um elo comum. 

Pois tais formatos, na opinião de Barbosa Filho (2009, p. 103): 

 

São espaços de discussão coletiva em que os participantes apresentam 
ideias diferenciadas entre si. Normalmente, são mediados por um 
apresentador que impõe as regras previamente aceitas pelos participantes, 
tendo em vista delimitar o tempo de fala de  cada  um,   organizar as 
perguntas e a sequência das perguntas e a sequência das respostas. 

       

 Kaplun (apud BARBOSA, 2009, p. 103-104) considera o debate “ou 

'discussão' como uma variação da mesa redonda”, porém ressalta que “este possui 

algumas particularidades se comparado as mesas-redondas propriamente ditas.” 

  No que se refere, ainda, ao conceito de mesa-redonda, esse mesmo 

autor relembra o conceito de Prado (apud BARBOSA FILHO, 2009, p. 104), que 

considera tal formato, “[...] a fórmula mais completa, dinâmica, ágil e atraente de 

polemizar no radio é a mesa-redonda. Nela participam representantes de diversos 

pontos de vista sobre o tema a ser debatido. Os pontos de vista expostos podem ser 

contrapostos ou complementares [...]”.  

   Enquanto na mesa-redonda, pois, a polêmica pode ser espontânea, 

em razão da diversidade de opiniões, nem sempre ela florescerá ou será esperada. 

Ao contrário, no debate, a polêmica é quase um pressuposto, visto que, a rigor e via 

de regra, sempre existirá, até porque os convidados são escolhidos com esse 

propósito, o que vem a acalorar (o debate), como o próprio nome do formato 
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pressupõe. 

  Contudo, em um quesito o autor não diverge, no que diz respeito à 

necessidade de, tanto na mesa-redonda quanto no debate, ser preciso utilizar um 

recurso indispensável, a gravação ao vivo, ainda que sua transmissão seja feita 

depois, o que torna o programa mais interessante e surpreendente: 

 

Suas apresentações devem ser 'ao vivo' ou ter aparência de 'ao vivo', 
mesmo que gravadas anteriormente à emissão. Os cortes, exceto aqueles 
referentes aos blocos comerciais ou de chamadas, artificializam  a 
discussão e suscitam, consequentemente, perda de credibilidade do veículo 
junto ao público. O debate pressupõe a presença de defensores de ideias 
que possam expor valores sem a presença, no ar, de assessores, 
especialistas e comentaristas. O debatedor está sozinho para defender seus 
princípios. A mesa-redonda é composta por especialistas que, tendo ou não 
valores comuns, procura esclarecer e elucidar o público sobre um ou mais 
temas abordados. (BARBOSA FILHO, 2009, p. 103) 

 

 

  Quanto à distinção entre o responsável pela condução do formato, ora 

se fala em apresentador, ora mediador único. Daí por que, no tocante às 

características da maioria dos programas de debate na TV e no rádio, Souza (2000, 

p. 143-144) recorda que “às vezes há outros entrevistadores ou comentaristas, que 

fazem aumentar a diversidade de opiniões a respeito do tema”, e destaca que tal 

fenômeno ocorria, por exemplo, no programa 25ª hora (Record), inicialmente 

classificado como religioso, lembrando, entre os demais que seguem essa mesma 

linha, por exemplo: 

 

O programa Silvia Poppovic (Bandeirantes) desenvolveu uma fórmula de 
sucesso, reunindo apresentadora experiente, alguns debatedores fixos 
(psicólogos, médicos, artistas) e convidados com currículos variados, além 
de ter como pano de fundo o auditório, para eventuais intervenções. 
(SOUZA, 2000, p. 143) 
 
 

Como é fácil constatar, nem mesmo nos veículos mais tradicionais 

consegue-se afastar a confusão nos semelhantes formatos. 

A autora Magaly Prado, radiomaker, jornalista e professora de pós- 

graduação em produção e direção de rádio na Faculdade de Comunicação Cásper 

Líbero, em seu livro Programação de Rádio – Um Manual Prático, vai além e 

apresenta o formato em uma suposta via única: “mesa de debate”. 

São dela as seguintes explicações para o formato dúplice, cuja 

aparente “confusão”, se é que se pode assim entender, inicia-se pelo título do 
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formato: 

 

MESA DE DEBATE. Tarefa árdua para o produtor é a escolha dos 
convidados para um debate. Ele deve levar em conta o comportamento de 
cada um, ou seja, não se coloca na mesma mesa, pessoas com estilo 
parecido, fica monótono. Explico melhor: mais de dois com espírito 
polêmico, vários que falam mole, e assim por diante. O ideal é balancear 
com pessoas de jeitos variados para que o debate transcorra de forma 
dinâmica. (PRADO, 2006, p. 22) 

 

 
Interessante observar, também, a opinião de Mcleish (2001) quanto à 

semelhança e classificação de programas híbridos que ficam na zona cinzenta entre 

o debate e entrevistas/mesas-redondas: 

 

O chamado chat show ou talk show também pode ser classificado como 
programa de debates. 
Aqui, uma personalidade bem conhecida do rádio apresenta um convidado 
com qual conversa. Talvez seja incorreto descrevê-lo como um entrevistado; 
uma vez que as “personalidades” tem opiniões próprias e estão ávidas por 
expressá-las, o resultado provavelmente é um debate. A fórmula “mediador 
mais um” pode ser um método mais satisfatório, em particular quando se 
trata de assuntos mais leves. Já não funciona tão bem no caso de temas 
polêmicos e de atualidades, pois fica mais difícil para o mediador 
permanecer neutro, se ele participa do debate. De qualquer maneira, o 
perigo é o radialista, com o intuito de extrair informações de seu convidado, 
agir como se fosse a “oposição” e ser identificado como o “antitudo”. Nesses 
casos, a forma mais aceitável é a entrevista. É importante para ouvintes e 
radialistas que se faça uma clara distinção entre debate e entrevista. 
(MCLEISH, 2001, p. 107) 

 

  Em resumo, são estas as considerações sobre as diferenças, ainda 

que frágeis, entre um formato e outro. 

Para evitar equívocos, pois, é interessante analisar as características 

peculiares apenas do formato objeto desta pesquisa, ou seja, o debate, sem prejuízo 

da revelação de que, na prática, os conceitos se misturam. 

 

 

5.2.1 O formato debate e suas principais características  
 

 

Superada a discussão sobre as diferenças dos formatos debate e 

mesa-redonda, cada qual com suas particularidades, mas sem diferenças 

substanciais, na visão dos radialistas, resta analisar as características do formato 
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que nos interessa, apenas para focar no programa objeto deste trabalho: o debate. 

  A princípio, assim como na mesa-redonda, como visto no item anterior,  

a regra básica sobre o debate é que ele deve ter apresentações “ao vivo”, mesmo 

que gravadas as falas  antes da transmissão. 

  Nesse sentido também é a opinião de Mcleish (2001, p. 108), “[...] 

esses programas de perguntas são mais contundentes quando transmitidos ao vivo”. 

  Os cortes, à exceção daqueles referentes aos comerciais ou de 

chamadas, tornam a discussão artificial, podendo gerar falta de credibilidade do 

veículo junto ao público. (BARBOSA FILHO, 2009, p. 103) 

Para outros, o debate se assemelha às entrevistas. Belau (apud 

BARBOSA FILHO, 2009, p. 104) assim se manifesta: “[…] suas características e 

realização são as mesmas que as da entrevista, com a única exceção de um 

'moderador', apresentador ou líder, da roda de opiniões, para uma atuação 

interessante e uma igualdade de participação dos distintos entrevistados.” 

Por outro lado, Prado (apud BARBOSA FILHO, 2009, p. 104) considera 

o debate radiofônico como: 

 

[…] a forma mais viva da polêmica. Nele se produz um enfrentamento 
aberto de duas posturas opostas. Do debate devem surgir os dados 
necessários para justificar cada postura, e em consequência, para 
esclarecer o tema polêmico. Do resultado do debate surgirá o 
posicionamento do público ao lado de uma postura e de outra. Este 
posicionamento nem sempre é definido ou definitivo [...]  

 

Embora haja polêmica, os autores, na maioria, entendem que as 

produções de baixo investimento são a alternativa de emissoras com pouco poder 

financeiro para produzir programas informativos mais sofisticados. E o gênero 

debate não necessita de grandes investimentos – cenário e transporte de 

convidados são elementos básicos – e pode preencher um espaço da grade horária 

com duração elástica. 

A característica principal do gênero é o número de entrevistados e 

entrevistadores, bem como de pessoas que criam o debate, diferentemente da 

entrevista, que pode ser produzida com apenas um apresentador e um entrevistado. 

 Os assuntos e os convidados variam conforme a proposta da emissora: 

pode-se debater um único tema, com vários convidados opinando e respondendo às 

indagações dos entrevistadores e apresentadores fixos; pode-se realizar um debate 



 

73 
 

sobre vários temas num único programa, dando-lhe também um tom de atualidade e 

variedade. 

Por outro lado, a escolha do tema não pode ser motivo de 

engessamento da discussão e, pelo menos em tese, é possível a troca de tema, 

como adverte Prado (2006, p. 23): 

 

É bastante comum o assunto escolhido na pauta do dia não render. Os 
convidados não conseguem chegar a uma conclusão, as opiniões estão 
fracas e o debate não acontece de fato. Nesse caso, pode-se introduzir 
outro tema para a discussão. Um debate de uma hora deve ter assuntos 
divididos em blocos. 

  
 

Quanto ao número de debatedores, ensina a já citada professora Prado 

(2006, p. 22) que o ideal é que não ultrapasse seis, mas o número ideal estaria entre 

três ou quatro: 

 

Não adianta colocar mais de seis em uma mesa para debate de uma hora 
(tempo usual de debates no rádio). Com mais de seis, corre-se o risco de 
alguns não terem chance de abrir a boca. A chave do sucesso de um 
debate é a presença de três ou, no máximo, quatro convidados bem 
articulados. A agenda do produtor nessa hora é um  trunfo. Dependendo do 
tema que será discutido, a procura vai recair naqueles que melhor sabem 
articular uma conversa, fazendo com que o debate flua bem.   

 

  No que diz respeito, ainda, ao número de participantes, na opinião de  

Mcleish (2001 p.107) “a 'cegueira' do rádio impõe suas próprias limitações e, 

portanto, quatro ou cinco  interlocutores deve ser considerado o máximo. Mesmo 

assim, é preferível uma combinação de vozes masculinas e femininas.” 

  Toda essa preocupação é para não dispersar a atenção do ouvinte, 

porquanto há certo consenso de que tais programas são pouco interessantes para a 

maioria da população com pouca paciência ou cultura para ouvi-los, e para serem 

aceitos há de ser despertado muito interesse. 

Nesse sentido manifestou-se José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o 

Boni, conhecido empresário e ícone da TV brasileira, ao ser perguntado pelo 

repórter do jornal “O Estado de S. Paulo” Pedro Dória, no programa em forma de 

mesa-redonda, Roda Viva, da TV cultura, em 13 de setembro 2010, com 

intermediação da jornalista Marília Gabriela, se seria possível tornar os debates na 

TV “menos chatos”, após lembrar o insucesso dos debates com os candidatos à 

Presidência da República no final da década de 80 e a perda da credibilidade na 
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edição pós-análise de que Lula havia se destacado melhor na ocasião, quando da 

disputa eleitoral com o futuro presidente Collor, com edição confessadamente 

manipulada pelos telejornais da Rede Globo (a pedido do então proprietário Dr. José 

Roberto Marinho). 

Boni admitiu o absurdo da manipulação em entrevista ao jornal 

“Estadão”, a quem o patrão respondeu no mesmo jornal “ele não entende nada de 

política”, e depois confessou que para manter o emprego seria melhor que o patrão 

pensasse assim. Acha os debates políticos na TV “tão chato quanto um desfile no 

carnaval de uma escola de samba morna” e não vê como poderia torná-los menos 

monótonos. 

E isso é um risco, principalmente quando há regras rígidas. É o próprio 

Boni, na mesma entrevista citada, quem destaca que, no caso de debates políticos, 

há uma agravante: “o debate com candidatos tem conotação eleitoral e é um retrato 

da lei, não permite que se faça de outra forma, há regras já estabelecidas”. 

Essa crítica vale para tentar não incorrer em erro semelhante. Permitir 

um tom mais natural ao debate retira a formalidade que cansa o ouvinte. Se na TV, 

onde há imagem, ausente a visão, esta verdade existe, maior preocupação há no 

rádio. Há que se tentar afastar tal ocorrência no rádio onde há apenas um sentido, a 

audição, prevalecendo. 

Destaca ele ainda, comparando com um debate que assistiu na TV 

americana, que foi o único que não lhe trouxe a monotonia, pois foi conduzido não 

por um simples mediador e sim pelo próprio produtor. Ele mesmo produzia, mexia 

em tudo, traçava as diretrizes ao vivo, sem formalidade e trabalhava com o elemento 

surpresa. Não fazia “meras perguntas de algibeira”, pontuou Boni, e ou previamente 

conhecidas e sim perguntas inteligentes. E finalizou: “nada como perguntas bem 

formuladas para minimizar a chatice de um debate”. 

 Os programas de natureza definida – esportivo, político, educativo, 

entre outros – também usam a mesma fórmula para aprofundar o tema e apresentar 

especialistas em assuntos, criando segmentos. 

 Além de mostrar líderes regionais, o gênero debate também é uma 

forma de produção que permite à pequena emissora um baixo investimento para 

cumprir a carga horária prevista pela legislação brasileira para produções locais. 

De qualquer forma, não se inventou no Brasil uma fórmula mágica 

capaz de imprimir tais elementos para o debate no rádio. Até porque – temos que 
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admitir – nem é tão comum a sua existência, cabendo eventuais improvisos ao 

mediador, permitindo-se incrementar o debate com outros recursos. Por exemplo: 

 
O programa de debate pode ainda apresentar pequenas reportagens que 
ilustram o tema, ou ainda entrevistas com o convidado principal, que vai 
debater com o público ou convidados, sempre com a mediação do 
apresentador. (SOUZA, 2000, p. 143) 
 
 

  No que diz respeito ao tempo máximo de um debate, o programa 

observou o que recomendam os estudiosos do tema (APÊNDICE A), os quais são 

unânimes em sugerir que a média de duração deve ser de trinta a sessenta minutos. 

Exemplifica-se:  

 

A duração do programa é outro elemento característico do formato. Pode se 
tratar de um gênero que tem a intenção de quase esgotar um assunto com 
opiniões distintas, a duração também é mais elástica, com o mínimo de 
trinta minutos e até mais de uma hora. A dinâmica de produção a variedade 
dos temas apresentados determinam a duração. (SOUZA, 2000, p. 43) 

 

 

Lembra Mcleish (2001, p. 107) que para se ter um debate ideal, em 

formatos mais singelos, deve haver dois interlocutores (representando visões 

opostas) e mais um mediador imparcial. 

Mas admite que para alguns temas é interessante que o produtor 

consiga perceber eventuais necessidades que surjam, fazendo justiça ao tema, 

principalmente quando o assunto não é algo tão bem definido. Nesses casos, é mais 

interessante que possa ser abordado num “debate de mão dupla”, sendo melhor 

incluir outras opiniões, num debate multifacetado. 

Interessa destacar que não é o formato físico da mesa de debates que 

faz dela uma “mesa-redonda”. Continuará sendo um debate quando houver posições 

marcadas e antagônicas sobre um determinado tema. Lembra Robert Mcleish (2001, 

p. 103) que: “uma forma de apresentação bastante aceitável é aquela em que as 

perguntas são dirigidas – provavelmente por um público – a uma mesa-redonda de 

participantes que representam diferentes partidos políticos ou interesses 

específicos.”  

Como se percebe, tal formato continuará um debate e não uma mesa-

redonda pelo simples fato de lá estar uma mesa circular. 
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5.2.2 A escolha dos participantes 
 

 

 Esclarece Mcleish (2001, p. 108), a respeito da escolha dos 

participantes, que é uma tarefa importante: “A rigor, todos os participantes devem 

começar o debate no mesmo nível ou 'em pé de igualdade'”. Contudo, ainda assim o 

debate tende a favorecer o mais articulado e organizado. Por isso, é o mesmo autor 

quem anuncia que o mediador deve tentar criar oportunidades para que todos 

possam apresentar seus argumentos.  

Destaca, nessa linha, que: 

 
É possível “induzir” um debate de maneira a favorecer um determinado 
ponto de vista, mas já que o ouvinte tem de ser capaz de chegar a uma 
conclusão depois de ouvir diferentes opiniões expressas de modo adequado 
o produtor não deve buscar o equilíbrio – seja de habilidade, seja de 
opiniões. Em geral, de um lado, há os “porta-vozes oficiais” e de outro os 
bons radialistas! Às vezes eles se combinam na mesma pessoa, mas nem 
todos, nas circunstancias de um debate radiofônico, pensam rápido, são 
fluentes e convincentes – por mais competentes que possam ser em outros 
aspectos. Ao selecionar o porta-voz de um partido político, é praticamente 
obrigatório incluir sua “sombra” oposta – qualquer que seja a qualidade de 
seu desempenho no rádio. (MCLEISH, 2001, p. 108) 
 

 
É ainda de Mcleish (2001, p. 108) a lição sobre como escolher um bom 

debatedor, de preferência o líder do partido, o membro do conselho, o presidente da 

companhia, o porta-voz oficial.  

Mas também não descarta a necessidade de escolhas menos 

exigentes e fechadas, contrariando ao que rotula de escolha “aberta e um debate 

multifacetado”, que, segundo ele, “exige a presença de uma variedade de interesses 

a mais ampla possível”. (MCLEISH, 2001, p. 108) 

 Concluindo, resume ele que as pessoas que devem ser escolhidas de 

preferência são aquelas que detêm poder e tomam decisões. Ou membros de 

organizações com representação legal e voltadas para a preservação do 

comportamento ético. Por fim, produtores e consumidores de bens e serviços. 

 Quanto ao ouvinte, ele deve estar afinado com o tema do debate. O 

assunto, por si só, deve lhe interessar e para isso pode ser convidado para 

participar, ao vivo. 

 Segundo Mcleish (2001, p. 108): 

 
O ouvinte também deve ser considerado um participante e o assunto tem de 
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ser algo que lhe diga respeito. Se ele for diretamente afetado, poderá ser 
convidado a tomar parte, seja por carta, telefone, fax ou e-mail. No caso de 
um encontro publico, o radialista poderá fazer uma cobertura com 
transmissão externa.     

 

 

5.2.3 O mediador 

 

 

Tarefa difícil é escolher um mediador para um debate. A exemplo dos 

grandes entrevistadores, há qualidades visíveis que são destacadas pelos mais 

experientes na temática e, assim, o mediador deve ser bem escolhido, sob pena de 

o debate tornar-se um fiasco. 

Nessa linha, pontua Mcleish (2001, p. 109), ironizando ao final: 

 
Escolhidos o assunto e os participantes, o programa precisará de alguém 
para mediar o debate. O ideal é que seja uma pessoa culta, firme, sensível, 
de raciocínio rápido, imparcial e educada. Ele ou ela deverá estar 
interessado em quase tudo e precisará ter senso de humor – o que não é 
fácil! 
Depois de achar esse modelo de virtude humana que além do mais possua 
uma boa voz para o rádio e um aguçado senso, timing, há vários pontos 
que, antes da transmissão exigem atenção. 

 

Ainda sobre a atuação do mediador, cabe-lhe, ou à sua equipe de 

produção, pesquisar o assunto e as informações essenciais, que deverão ser por ele 

colhidas e verificadas. 

 Eis o que pondera sobre o assunto o mesmo autor: 

 
O material de referência poderá ser encontrado em bibliotecas, arquivos de 
recortes de jornais ou na internet e na própria sala de redação da emissora. 
O mediador precisa ter os fatos ao seu alcance e também anotações sobre 
as opiniões já expressas, de modo que possa entender os pontos 
polêmicos. Depois ele poderá preparar um “esquema” básico do debate, 
esboçando os principais pontos a serem cobertos. Isso não é um script, 
mas sim um lembrete das questões essenciais no caso de serem 
esquecidas. (MCLEISH, 2001, p. 109) 

 

Como visto, o tema central do debate deve ser objeto de pesquisa 

prévia para que o assunto flua, sem interferências ou dúvidas. 

O assunto deve ser bem pesquisado; informações essenciais, colhidas 

e verificadas. O material de referência não se limita a livros. 

O mediador deverá estar munido de todas as informações; tanto dos 
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fatos ao seu alcance como também das anotações sobre as opiniões já reveladas 

pelos debatedores. Enfim, deve estar plenamente inteirado de todos os pontos 

polêmicos. 

 

 

5.2.4 O produtor 

 

 

Segundo Prado (2006, p. 22), “a agenda do produtor na hora de 

escolher os entrevistados é um trunfo.”  

Dentre as suas principais tarefas, ainda na visão de Prado (2006, p. 

22), “cabe ao produtor zelar pela pesquisa sobre o assunto ou assuntos que vão a 

debate. Nomes dos envolvidos, dados atualizados com suas devidas fontes de 

aferição, detalhes inusitados que ajudam a esquentar o bate-papo etc., também são 

de responsabilidade do produtor.” 

Ainda, na opinião de Prado (2006, p. 23): “depende do apresentador 

fazer a mediação, porém é o produtor que está de fora controlando o tempo e 

sabendo exatamente há quantos minutos determinado convidado está no ar. É ele 

quem tem a obrigação de alertar o apresentador para o corte.” 

Outra tarefa importante do produtor está elencada, pela mesma autora 

citada, quando se refere à sua atuação nos intervalos do debate:  

 

O horário dos intervalos comerciais entre os blocos é quando o produtor 
mais trabalha. Ele relata ao âncora como está o termômetro do debate e o 
aconselha a insistir em assuntos contundentes ou pegar mais leve com as 
intervenções. Os convidados também recebem orientação de como estão se 
portando. Se estão gritando ou falando para dentro. Casos delicados de 
convidados que falam demais deles mesmos ganham leve repreensão do 
produtor, que vai procurar mostrar o quão desagradável para o ouvinte é 
ouvir aquela falação. (PRADO, 2006, p. 24) 
 
 

Finalizando, Prado (2006, p. 24) pontua outra importante tarefa antes 

de começar o debate: “o produtor deve conversar exaustivamente com cada 

convidado, dando as devidas dicas de como ele deve se portar. Por exemplo: não 

interromper o outro, evitar falar palavrões, não apelar, não acusar ninguém sem 

provas, não mencionar marcas de produtos.”  

Tantas outras tarefas do produtor de rádio, não menos importantes, 



 

79 
 

estão elencadas na literatura especializada, mas, para o caso específico do debate, 

podem servir as seguintes, selecionadas pela pesquisa e relacionadas por Barbeiro 

e Lima (2001, p. 55-56): 

 

2. Parte-se do princípio de que o programa deve abordar o que o 
ouvinte quer saber e não o que queremos dizer para ele. O ouvinte é o 
cliente diário e razão da existência da emissora jornalística. 

 O produtor deve ter sempre em mente a realização de debates e 
mesas-redondas. O debate é uma forma democrática de discussão e 
contribui  para o esclarecimento do ouvinte. 

 Programas jornalísticos ao vivo têm alto grau de risco. Por isso, é 
necessário cuidado na veiculação de reportagens, denúncias, nomes de 
pessoas ou empresas, etc. 

 O operador de áudio é parte integrante da equipe enquanto o 
programa está no ar. Deve ser respeitado não só como profissional 
imprescindível, mas também como colaborador. É necessário bom 
entendimento com ele. Avisar antes o que vai acontecer ajuda a evitar mal-
entendidos, ainda que produtor e âncora sejam soberanos em suas 
decisões. 

 É preciso cuidado com excesso de vinhetas e seções no programa. 
Elas truncam o noticiário e podem espantar o ouvinte. Lembre-se de que ele 
tem à disposição outras emissoras concorrentes. 

 A conquista da audiência exige o esforço de todos, mas não é 
sacrificando o conteúdo do noticiário e os limites éticos do jornalismo que a 
emissora adquire credibilidade. 
 
 

Como se observa, o sucesso do debate depende, e muito, do bom 

desempenho do produtor.  

 

 

5.2.5 Blocos e intervalos 

 

 

  Em relação aos blocos do programa em formato de debate, 

recomenda-se que sejam divididos os questionamentos em quatro, quando o tempo 

médio for aproximado de uma hora. 

  Nesse sentido sinaliza Prado (2006, p. 23-24): 

 
Podem ter tempo determinado e quando acabar esse tempo pede-se a 
todos para concluir. Ou um tempo mais maleável supondo que um assunto 
provoque uma discussão mais acalorada do que outro. Assim, é possível 
estender um pouco mais e até mesmo suprimir um dos blocos, caso 
necessário. Entretanto, o contrário também pode acontecer se o assunto 
não tiver folego para ocupar todo o espaço do bloco, acabe com ele antes 
do tempo. É preferível a arrastar uma conversa desmotivada. Se o 
programa tem previsão de quatro blocos por hora existem duas soluções: 1) 
estende-se um pouco cada um dos outros blocos ou o que se saiu melhor; 
2) adianta-se algum tema que seria discutido em um dos blocos seguintes. 
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  No que pertine aos intervalos, a mesma autora acima citada lembra 

apenas que é o momento em que o produtor mais trabalha, como já foi especificado 

no item dedicado ao produtor (5.2.5).  

 

 

5.2.6 Preparativos, abertura e encerramento do debate     

 

 

Quanto à necessidade ou não de entrevistar os convidados 

previamente, ou de que seja providenciado um encontro anterior, orienta-se para 

que seja tomada apenas uma providência: 

 
É importante que os interlocutores sejam avisados de antemão para que 
entendam o objetivo, o alcance e as limitações do debate. Todos devem 
saber os nomes dos demais participantes e a duração do programa. Não é 
necessário que se encontrem antes da transmissão, mas devem a 
oportunidade de se preparar. (MCLEISH, 2001, p. 109) 
 
 

Para a abertura do programa, no início da transmissão, o mediador 

apresenta o assunto de maneira que possa torná-lo interessante para o ouvinte. Em 

geral isso é feito com perguntas sobre o tema principal, ou citando observações que 

já foram feitas publicamente. 

Macleish (2001, p. 109) ainda ensina que: 

 

O mediador deverá ter diante de si os nomes de todas as pessoas, bem 
como seus títulos. Ele então os apresenta, fazendo com que as vozes de 
todos sejam ouvidas logo no começo do programa. Durante o debate, 
continuara a se dirigir aos participantes pelo nome, ao menos nas primeiras 
duas 'rodadas' de conversação. No decorrer do debate de vez em quando, 
ele deverá citar os nomes outra vez. 

 
 

É importante que o começo do programa tenha um caso concreto que 

desperte a atenção dos ouvintes, o que o autor referido chama de “conteúdo 

factual”. (MCLEISH, 2001, p. 110) 

A apresentação inicial deve ser bem definida. Tal método será útil 

também para tranquilizar os participantes menos confiantes, inclusive o ouvinte, 

mostrando que o tema/debate está em boas mãos.  
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Uma boa introdução fará com que os debatedores comecem 

imediatamente a discussão, sem precisar de aquecimento, como adverte Mcleish 

(2001, p. 110).           

Para que haja harmonia e o debate transcorra sem contratempos, faz-

se necessário o controle de tudo por parte do mediador. 

 Nas condições, de certo modo especiais de um debate em estúdio, 

como de resto qualquer debate pressupõe, alguns convidados não se comportam 

conforme o esperado.  

Recorda Mcleish (2001, p. 110) que: 

 
 
Algumas pessoas tornam-se bastante loquazes, acreditando que 
fracassarão a não ser que apresentem todos os seus argumentos nos 
primeiro cinco minutos. Por outro lado, há aqueles que ficam nervosos e 
tímidos. É impossível fazer com que um orador medíocre  pareça brilhante, 
mas há uma grande diferença entre uma pessoa que não sabe falar bem e 
outra que tem pouca coisa a dizer. 
 

 

O mediador deve encorajar o tímido e tentar conter aquele que não o é, 

mas tem pouco a dizer. Até o interlocutor mais fluente precisa respirar, um fator que 

requer atenção. 

É muito importante a tarefa do mediador no controle dos participantes.  

 
A principal tarefa do mediador é proporcionar oportunidades iguais de 
expressão para todos os participantes. Isso talvez exija interrupção e 
também encorajamento. Esse tipo de disciplina deve ser comunicado- 
provavelmente de forma não verbal. 
Depois de ter expressado sua opinião, não deve ser permitido ao interlocutor 
continuar por muito tempo antes que uma outra visão da questão seja 
apresentada. 
O mediador pode interromper de uma forma construtiva... “esse é um ponto 
importante. Antes de continuarmos, o que os outros acham disso? – sra. 
Jones ?” também é necessário impedir que duas pessoas falem ao mesmo 
tempo, a não ser no caso de uma breve observação,deixando bem claro  
“quem controla a situação”. Não é nenhuma desgraça quando duas ou mais 
vozes se sobrepõem; na verdade isso pode ser um indicador do vigor das 
opiniões. Vale lembrar, porém, em especial nas transmissões monofônicas, 
que é difícil para o ouvinte distinguir o conteúdo de vozes sobrepostas. 
(MCLEISH, 2001, p. 110) 

 

Além do controle dos participantes, caberá ainda ao mediador controlar 

o tema e a técnica do debate. 

Acerca dessa tarefa há também uma análise do mesmo autor, 

exaustivamente citado, pois foi o que mais se dedicou aos detalhamentos do formato 
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para o rádio, inclusive trazendo em sua obra um interessante desenho sobre a 

disposição da mesa que servirá de palco para o debate. Faz ele um destaque 

quanto à necessidade de conhecimento sobre todo o assunto que será debatido por 

parte do mediador, pois:       

 

O mediador tem de obter esclarecimentos sobre qualquer jargão técnico ou 
linguagem especializada que um participante venha a utilizar. Abreviações, 
em especial de organizações, costumam ser bem menos conhecidas pelo 
ouvinte pelo que imaginam as pessoas sentadas à mesa de um estúdio.  
(MCLEISH, 2001, p.110) 

 

  E controlar o tema requer habilidade. E algumas dicas vão sendo 

pontuadas por Mcleish, em detalhes e em destaque, que serão mantidos para 

melhor visualização dos leitores, de acordo com o lançamento na obra de referência 

(2001, p. 110): 

 

Com olho em seu “esquema” e o outro no relógio, o mediador conduz o 
tema, abordando a suas áreas essenciais. É importante, no entanto, 
permanecer razoavelmente flexível e, caso um determinado um aspecto se 
mostre interessante, a mesa poderá decidir desviar-se do esboço original. O 
mediador deve se preocupar com as seguintes questões: 

 Tempo decorrido – tempo restante. 

 Quanto tempo ele teve? 

 Não tem nada a ver? 

 Isso é irrelevante? 

 Está maçante? 

 É incompreensível? 

 A próxima pergunta. 

 Quem é o próximo? 
 
 
 

  Em conclusão, o bom mediador deve controlar o que está sendo dito, 

sob pena de dispersar a atenção dos ouvintes, como conclui o mesmo autor: 

 

Acima de tudo, ele precisa saber identificar e lidar com atitudes que visam 
desviar a atenção e também evitar as digressões. Para fazê-lo, ele precisa 
saber qual o rumo que deve dar ao debate e ter a pergunta adequada na 
ponta da língua para que a interrupção seja categórica, construtiva e cordial.  
(MCLEINSH, 2001, p. 110) 
 
 

Interferências por parte do mediador também são autorizadas, o que 

pode dar maior dinamismo ao programa: 
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Num programa de longa duração, poderá ser útil introduzir um esquema que 
cria uma certa variedade e ajude o debate a mudar a direção. Exemplos: a 
carta de um ouvinte, citação de um artigo lida pelo mediador, uma entrevista 
pré-gravada, uma matéria com informações do momento, uma chamada 
telefônica. Para que o mediador permaneça imparcial, tais inserções não 
devem ser usadas para fortalecer determinado argumento, mas apenas 
levantar questões que possam ser comentadas pelos participantes. 
(MCLEINSH, 2001, p. 111) 

 

No que diz respeito ainda ao controle do debate, agora em relação à 

parte técnica, o autor defende que o mediador também deve exercer um controle 

técnico sobre o programa em formato de debate. 

Para Mcleish (2001, p. 111): 

 
O mediador tem de observar, e corrigir, alterações no equilíbrio de vozes 
obtido antes de começar o programa. Isso pode ocorrer por causa de um 
interlocutor que se afastou do microfone, virando-se para se dirigir ao 
participante do lado, ou que se debruçou, que chegou perto demais. Poderá 
haver uma grande variação de níveis de vozes a medida que os 
participantes fiquem irritados, entusiasmados, confusos ou acuados. E ele 
tem de ficar alerta para qualquer barulho externo, tais como o de manuseio 
de papeis, fósforos sendo riscados ou dedos batendo na mesa. Sinais não- 

verbais são suficientes para impedir esse tipo de intromissão. 
 
 

Recomenda Mcleish (2001, p. 111) que o mediador, em geral, deve 

usar fones de ouvido, “que deverão estar postos em apenas um dos ouvidos para 

que ele não fique acusticamente isolado do debate para melhor avaliar o efeito de 

qualquer movimento, mudança no nível de voz ou sons indesejáveis”. 

E pontua: 

 
Isso também permitirá que ouça o retorno dos produtores e receba algumas 
ideias adicionais – por exemplo, sobre uma questão do debate que não foi 
explorada. As vezes, todos no estúdio precisarão de fones de ouvido, em 
especial se o programa aceitar chamadas dos ouvintes, ou quando os 
participantes do debate não estiverem fisicamente presentes no mesmo 
estúdio, mas falando por links entre estúdios separados. Nessas 
circunstâncias, o ponto eletrônico deve ser utilizado de modo que os 
comentários editoriais do produtor estejam restritos aos fones de ouvido do 
mediador. Para evitar constrangimentos e confusão, esse sistema precisa 
ser verificado antes do início do programa. (MCLEISH 2001, p. 111) 

 

E finaliza Mcleish (2001, p. 112): “parte importante do controle técnico 

do programa é sua cronometragem global. O mediador não pode se esquecer do 

relógio.” 

Para o encerramento do programa no formato em estudo é enfático:  
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Raramente deseja-se que o mediador tente fazer um resumo do debate. Se 
tudo correu bem, o ouvinte já identificou as principais questões e os 
argumentos de apoio. Se for preciso fazer um resumo, em geral é melhor 
pedir para que cada interlocutor dê uma 'ultima palavra'. Ou, então, o 
mediador apresenta uma questão para o grupo, lançando o tema para uma 
próxima etapa – 'Finalmente, o que você acha que deverá acontecer 
agora?'. Isso é cronometrado para que haja tempo suficiente de resposta.  
(MCLEISH, 2001, p. 112) 

 

Fator interessante, e que ocorre em muitos bons programas, é o 

prejuízo da má distribuição do tempo ao final, acabando por levar a colocações 

clássicas, como as relacionadas por Mcleish (2001, p.112), tais como “Bem, 

infelizmente teremos que parar por aqui...”; “Mais uma vez fomos vencidos pelo 

relógio...” “É uma pena não termos mais tempo para explorar essa ultima questão...”  

Na situação acima aventada, adverte o autor retro citado que as frases 

típicas, ao invés de demonstrar simpatia, revelam desleixo, negligência ao final.  

Como sinaliza Mcleish (2001, p. 112), “o mediador não deverá dar a impressão de 

que simplesmente esgotou o tempo do programa”. 

Ao contrário, o programa deve apresentar todo o material previsto, no 

tempo permitido. Quando estiver faltando um minuto ou menos para acabar, o 

mediador deverá agradecer os participantes pelo nome, dar quaisquer outros 

créditos que forem devidos e citar outros programas ou eventos públicos 

relacionados ao tema do debate. 

 Após a transmissão, vem o momento em que os participantes pensam 

nas observações que deveriam ter feitos. Mas é hora de descontrair, relaxar e aliviar 

as tensões.  

  Assevera Mcleish (2001, p. 112) que ao finalizar o debate os 

participantes devem se sentir à vontade, sendo que “é importante que tenham uma 

oportunidade de relaxar e aliviar a tensão, o que preferivelmente ocorre em grupo, 

supondo que ainda estejam conversando entre si”. 

  Os convidados, ao final, normalmente se sentem vulneráveis e 

expostos, sentindo o peso das posições que defenderam e se perguntando se o 

fizeram bem. É o momento de o mediador deixar todos bem à vontade e 

descontraídos, agradecendo a presença e, como lembra Mcleish (2001, p. 112), é 

interessante uma conversa informal e, se possível, servir “comes e bebes ou 

simplesmente algum tipo de cordialidade”.  

 Pondera, com propriedade, Mcleish (2001, p. 112): 
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Não é tarefa do radialista criar confrontos e discordância onde não existem. 
Mas genuínas diferenças de opinião sobre questões de interesse público 
proporcionam transmissões interessantes, pois o ouvinte poderá sentir um 
envolvimento pessoal com os argumentos apresentados e com os 
resultados.  

 

Desde que observadas as regras enunciadas pelos estudiosos do 

tema, a preparação e a observação de todos os detalhes do programa em formato 

de debate, por certo que estará garantido o bom rendimento do trabalho e alcançada 

e cumprida a finalidade do rádio enquanto prestador de serviços. 

Essa também é a opinião de Mcleish (2001, p. 112): “O programa de 

debate é uma contribuição para a área mais ampla dos debates públicos e pode ser 

visto como parte do papel positivo desempenhado pelo radialista numa sociedade 

democrática.”  

  A conclusão é que, sendo assimiladas todas as orientações dos 

especialistas, de modo a tornar o programa uma opção criativa, este formato em 

estudo certamente aumentará a chance de atrair ouvintes e, em consequência, e até 

em razão das discussões que proporciona, dar ao cidadão a chance de se informar 

e ter ampliado o seu conhecimento, propiciando uma melhor qualidade da 

comunidade na formação de uma opinião pública capaz de transformar a sociedade, 

prestando o rádio o serviço público para o qual é tradicionalmente destinado. 
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6 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Neste capítulo, serão descritas, como o próprio nome sugere, todas as 

etapas de planejamento, organização e execução do debate, desde a definição do 

tema, a metodologia, as dificuldades enfrentadas até a realização da peça prática. 

 

 

6.1 A Definição do Tema e as Dificuldades Iniciais 

 

 

Na primeira reunião do grupo de pesquisa no início de 2010, partiu-se 

da ideia inicial de um trabalho que apontasse o relacionamento entre mídia e o 

Poder Judiciário. Mas o tema, muito abrangente, não vingou. Prevaleceu outro 

envolvendo igualmente o Poder Judiciário e a imprensa, mas sob outro foco.  

  Houve certa apreensão inicial e o grupo, ainda receoso, preocupava-se 

em não alcançar a complexidade do tema. Pensou-se até em renunciar ao projeto 

idealizado a princípio. Depois se chegou a um consenso e o grupo resolveu acolher 

a sugestão de vinculação para este desafio.  

Foi nesse momento, com clima de incerteza, que foi sugerido pelo 

professor João Paulo B. Bezerra, orientador desta pesquisa, que a investigação se 

restringisse e se pautasse apenas no conhecimento dos limites decorrentes do 

conflito gerado pela decretação do segredo de justiça versus direito à informação.  

Dessa forma, após a idealização da nova linha de pesquisa, 

aproximou-se o grupo de trabalho da confecção do pré-projeto de pesquisa, ainda 

na disciplina da professora Thaisa Sallum Bacco. 

Ainda com receio e – por que não dizer – com os “dois pés atrás”, o 

grupo resolveu continuar superando as diferenças, mas – é preciso confessar – 

inicialmente sem muito entusiasmo. Foi assim que, em maio de 2010, o grupo 

começou a dar forma a este trabalho. 

Na última semana de junho de 2010, ao término do sétimo termo do 

curso, o grupo, enfim, arregaçou as mangas, tentando deixar de lado as naturais 

dúvidas e desconfianças quanto à real capacidade de realização do trabalho, num 

grupo reconhecidamente heterogêneo, mas cada qual com seu talento.  
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Mesmo após a aprovação do projeto na primeira banca de qualificação, 

ainda que de forma mais reduzida, dificuldades foram encontradas durante o estudo 

para o afunilamento do tema, o qual – reconheceu-se – estava de fato muito amplo, 

com a intenção de levar adiante uma complexa pesquisa de campo. 

O grupo, como previsto, teve dificuldade de assimilação do difícil corte 

teórico, que requeria um estudo prévio sobre conceitos básicos, inclusive no campo 

jurídico. Tal constatação deu-se após a primeira apresentação do tema no início de 

junho/2010, ainda que, para os colegas de classe, depois do primeiro encontro 

externo, tivesse havido uma divisão no grupo de pesquisa. 

Foi assim que, definido o tema, surgiu um empecilho de ordem 

pessoal. O grupo teve dificuldade de vislumbrar como poderiam seguir em frente em 

tema tão árido, e houve a tentativa de separação. 

Mas, amparado em prudentes conselhos de professores consultados, o 

grupo superou mais esse obstáculo, o que ficou mais confortável com a sugestão do 

orientador no sentido de que dois colegas (Mari Angela e Erivan) ficariam com o 

corte teórico ligado ao jornalismo e segredo de justiça e outros dois  (Gualberto e 

Katiane) ficariam mais afetos ao rádio e ao formato de debate, além do memorial 

descritivo e a produção do debate, o que tornou um pouco mais amena a tarefa para 

todos.   

Assim, embora a pesquisa tenha sido responsabilidade de todos, a 

divisão das tarefas, potencializando vocações, foi uma saída estratégica que 

viabilizou a continuidade da pesquisa, de modo que  também a  redação dos 

capítulos foi dividida entre  os integrantes do grupo.  

O segredo de justiça e o direito à informação e o embate entre os 

jornalistas e juízes podiam ser estudados de diferentes ângulos, inclusive com o 

desafio de se verificar todas as possibilidades de incidência do instituto, na área civil, 

penal, trabalhista etc.  

Daí por que, com a ajuda do orientador, o foco mais uma vez foi 

novamente reduzido, de modo que a pesquisa procurasse ater-se mais ao conflito 

decorrente da decretação do segredo de justiça, sob o ponto de vista das 

dificuldades enfrentadas pelos jornalistas, sem pretensão de esgotar toda a matéria 

pertinente às inúmeras possibilidades da decretação do segredo, bem como o 

âmbito de aplicação (esfera administrativa e judicial). 

Desta forma, gradativamente, o trabalho saía do campo das ideias e 
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aos poucos foi tomando forma. 

 

 

6.1.1 Os primeiros passos  

 

 

Outra dificuldade enfrentada pelo grupo foi o desafio de fazer o capítulo 

da metodologia. Foram vários encontros até acertar o real entendimento da 

complexidade dos métodos existentes, bem como o enquadramento do trabalho em 

uma linha de pesquisa. 

  A discussão inicial gravitava em torno dos objetivos do trabalho, 

visando esclarecer as dúvidas quanto à adequação dos métodos de pesquisa, que 

ao final foi objeto de consenso, como pode ser visto no capítulo dois. 

  Em agosto de 2010, desenvolveram-se o corte teórico, com conceitos 

básicos sobre o direito à informação, e os direitos da personalidade, com ênfase na 

atividade jornalística.  

  Paralelamente, como adiantado acima, outra parte do grupo 

providenciava a pesquisa e redação do capítulo dedicado ao rádio e o formato 

escolhido. 

Uma barreira de igual grau de dificuldade foi encontrar obras 

disponíveis sobre o tema. Observou-se que não havia nenhum livro na literatura 

jurídica brasileira específica sobre o segredo de justiça, mas apenas artigos 

esparsos.  

Por outro lado, os livros sobre os gêneros e formatos para os 

programas de rádio não existiam na nossa biblioteca, e houve necessidade de 

comprá-los e, posteriormente, foram doados à biblioteca da universidade.  

 

 

6.1.2 A escolha do gênero, local, convidados e recepção 

 

 

Superadas, enfim, as dificuldades iniciais, inclusive de afinidades 

pessoais, surgiu outro desafio: não havia consenso quanto ao tipo de peça prática a 

ser apresentada que pudesse valorizar o tema de fundo. 
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Pensou-se em um livro reportagem. Mas – era preciso admitir – 

ninguém estava muito entusiasmado em editar um livro que, para o grupo, parecia 

tão maçante quanto o tema aparentava ser inicialmente.  

Todavia, após as primeiras reuniões, o grupo conquistou uma harmonia 

surpreendente para todos e o rendimento do trabalho superou as expectativas, 

criando uma afinidade em torno da pesquisa, mas ainda havia dúvida: afinal, qual 

seria a peça prática a ser realizada?  

A idealização da peça no formato de debate radiofônico, que seria 

gravado para a rádio universitária WRF, partiu da professora Thaisa Sallum Bacco e 

foi prontamente acatada, até porque a ala masculina já tinha demonstrado maior 

afinidade com o rádio e o desejo de especialização nesse segmento (um dos 

colegas inclusive aliava seu duro trabalho com estágios no rádio nos finais de 

semana, enquanto outro sonha ser radialista esportivo).  

Foi assim que a definição do tipo de peça prática a ser realizada deu 

um novo impulso à pesquisa e uma injeção de ânimo no grupo. 

Em resumo, apesar das dificuldades, o grupo, aparentemente 

desnorteado no início, uniu-se em torno de tema inovador e instigante e, depois do 

necessário corte teórico que o embasou, partiu para a ousada empreitada de buscar 

o novo, e, desafiando a coragem individual de cada um, realizou o primeiro debate 

radiofônico, ao vivo, cujos detalhes são delineados a seguir. 

Cumpre registrar que o avanço ganhou o incentivo do corpo docente. E 

o que também facilitou e minimizou o inicial despreparo do grupo frente à opção 

foram, por exemplo, as valiosas dicas e orientações do professor de rádio-jornalismo 

Homéro Ferreira. 

Para a realização de uma fiel reprodução de um estúdio de uma 

emissora de rádio, palco do debate, foi eleito o Salão do Júri, do curso de Direito, 

como o local mais apropriado para o evento, inclusive por razões técnicas, já que 

naquele local são realizadas audiências trabalhistas reais e simuladas, além de 

simulação do tribunal do júri, o que exigiu a instalação de uma permanente mesa de 

som, além de microfones apropriadamente embutidos. 

  Dessa forma, para a reprodução e gravação do debate, foi necessário 

pedir autorização aos responsáveis pela rádio universitária WRF, no sentido de 

disponibilizar toda a aparelhagem para a gravação, transferindo-a para o local 

citado, além da cessão da mão-de-obra especializada, do técnico do laboratório de 
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rádio, o radialista Gercimar Gomes, o que foi acolhido. 

  Ressalte-se que os entrevistados/debatedores foram escolhidos 

conforme seu envolvimento com o tema. Entre os juízes, foram convidados aqueles 

que, preferencialmente, tinham experiência na decretação do segredo de justiça, 

além de eventualmente possuir formação jornalística, aderir ao tema por indicação 

de eventual assessoria de imprensa de seus órgãos de origem e ou já ter se 

debruçado sobre o tema. 

Quanto aos jornalistas, optou-se por aqueles que também tivessem 

uma tendência de atuação no chamado jornalismo investigativo e que, 

preferencialmente, também tivessem passado pela academia, a despeito da não 

obrigatoriedade do diploma de jornalista nos dias atuais, valorizando os bancos 

universitários. 

Para representar o Judiciário, o primeiro convidado foi um dos autores 

cuja obra foi muito utilizada no corte teórico (quarto capítulo), o Desembargador 

Claudio Luiz Bueno de Godoy, com quem foram feitos contatos prévios. 

Verificada a impossibilidade do mesmo participar do evento, para o dia 

inicialmente previsto para o debate (15.10.10), um novo juiz foi indicado pelo 

Tribunal de Justiça, por intermédio da Assessora de Imprensa daquele órgão, 

jornalista Rosângela Sanches, sendo que ao final ele também não podia vir no dia 

previsto, em razão do que, de última hora, ante a atribulada agenda da autoridade, 

foi necessário antecipar o evento para o dia 6 (seis) de Outubro de 2010 (dois mil e 

dez). 

O juiz indicado pela Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de 

São Paulo foi o Dr. José Elias Themer, ex-radialista, ex-colaborador do jornal “O 

Diário de Sorocaba”, Juiz de direito, há dezessete anos, e Diretor de Imprensa da 

Associação Paulista dos Magistrados, residente em Sorocaba-SP. 

  Seu deslocamento fez parte do plano estratégico, inicialmente não 

previsto no orçamento, com as necessárias reservas de passagens aéreas, mas o 

grupo se prontificou imediatamente em dividir os custos. 

  Também foi feita a reserva no Hotel-Escola, laboratório de prática do 

curso de Hotelaria da Universidade. Frise-se que a diária de hospedagem não foi 

cobrada, a partir da oportuna interferência, a pedido do grupo e com respaldo do 

orientador, da Professora Carolina Costa Mancuzo, que gentilmente elaborou o 

formulário necessário para o registro do evento, requisito indispensável para a 



 

91 
 

reserva do hotel, sem custo para o grupo. 

  Na tarde do dia previsto para o debate, a própria colega citada 

prontificou-se e foi buscar o debatedor no aeroporto, ficando também responsável 

pela sua recepção na cidade e no evento. 

O outro convidado, também representando o Judiciário, Dr. José 

Roberto Dantas Oliva, Juiz do Trabalho em Presidente Prudente-SP, não teve 

problemas em sua agenda e logo confirmou sua presença. 

Cumpre registrar que as respostas dos convidados quanto à aceitação 

do convite para participação, por parte daqueles que representariam os jornalistas, 

também apresentaram certo atraso, dificultando um pouco a divulgação do evento. 

Destaque-se que, representando os jornalistas, convidou-se 

inicialmente outro profissional de renome, mas o mesmo também teve dificuldade 

para confirmar sua vinda, até as vésperas do evento, o que levou à sua substituição 

de última hora pelo jornalista Cristiano Oliveira, que foi informado do fato e aceitou 

gentil e prontamente o convite. 

A outra jornalista foi convidada tendo em vista a informação de que era 

combativa e pela capacidade, a exemplo de Cristiano, mas outro atributo pesou na 

escolha: o fato de ser mulher. Tal requisito atendia uma qualidade técnica sinalizada 

no corte teórico. Conforme experiência de um dos autores, tal atributo imprimiria ao 

debate uma alternância de tonalidade de vozes (masculina/feminina), objeto de 

preocupação em rádio, para evitar que o programa ficasse enfadonho.  

Enfim, houve aquiescência aos convites feitos, após um contato prévio 

e pessoal, à exceção do juiz Themer, residente em Sorocaba-SP, cujo contato foi 

restrito ao telefone, todos os debatedores foram instados a dar uma entrevista 

informal sobre o posicionamento frente à questão a ser debatida, com perguntas-

chaves selecionadas, sem a necessidade de realização de pauta, dispensável,  

segundo consulta feita com o professor Homéro Ferreira, em razão da informalidade, 

até porque a indicação dos debatedores gerou a necessidade de diversos contatos 

prévios para sondagem da aceitação dos convites, inclusive pela dificuldade de 

agendamento da melhor data que atendesse às agendas de todos. 

  Antes e depois de realizado o debate, surgiu uma dúvida a respeito da 

escolha dos debatedores: teria sido correto o convite para juízes que já tinham, 

ambos, em seu currículo passagem pelas redações?  

Será que o fato de terem atuado como jornalistas (tanto o Dr. Themer 
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como o Dr. Oliva trabalharam, inclusive, em jornais impressos) não prejudicou o 

confronto? Terem, ambos, sentido “na pele” o que é ser jornalista não os deixaria em 

atitude solidária? 

  A dúvida era bastante razoável, mas não era possível responder a 

essas perguntas com tranquilidade. Numa breve e prévia autocrítica, que se iniciou 

pela escolha e provavelmente refletiria na postura dos debatedores, não poderia 

deixar essa indagação de fora.  

  Impõe-se, portanto, o registro neste memorial de que a “escolha” dos 

profissionais, na verdade, revela uma dificuldade da pesquisa na realização do 

evento. E a razão é simples: não houve na verdade uma escolha e sim indicações 

no que pertine aos juízes.  

    Mas, ao final, constatou-se que, ao contrário de um suposto equívoco, 

revelava-se o que já era esperado: o acesso aos juízes de carreira encontra certa 

resistência nos tribunais diante da velha postura, inegavelmente mais “fechada”, de 

muitos de seus membros.  

  Por certo que insistir no convite a um juiz mais tradicional e mais 

polêmico no enfrentamento da mídia não seria tarefa fácil. 

  Vale aqui, aliás, o oportuno registro de que o Dr. José Elias Themer, 

inclusive em razão de provável receio de um elegante “não” por parte de algum outro 

integrante do Judiciário, fora indicado pela Assessoria de Imprensa do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Isso permite deduzir que a via de acesso, pelo menos em 

tese, já fora obstruída, ainda que de forma sutil e velada.  

  A escolha dos jornalistas, embora se tenha pensado, de início, em 

profissionais mais polêmicos, enfrentou outro desafio: como trazer para a academia, 

sim, o debate radiofônico, que, embora buscasse a competência profissional, tinha 

como palco a transmissão e a programação de uma rádio universitária, o que 

implicava prezar o diploma de jornalista.  

  E os primeiros nomes que surgiram, por serem combativos, não os 

tinham. Logo, a tentativa, na sequência, foi unir os dois requisitos: ser combativo, 

independente, que não se intimidasse diante dos juízes e, ao mesmo tempo, tivesse 

frequentado os bancos acadêmicos.  

Também foi dado ciência aos convidados de quais eram as finalidades 

do evento, tendo sido solicitada a permissão informal e autorização para a utilização 

de transmissão da gravação, verbalmente e não por escrito, por todos entenderem 
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não haver necessidade. 

De modo que, de forma expressa e verbal, todos concordaram com a 

divulgação da gravação em áudio como autorização para inserção na rádio online, 

bem como eventual aproveitamento da gravação de imagens pela TV Facopp 

Online.  

Vale destacar que a gravação das imagens não fez parte dos objetivos 

da peça prática ou compromisso do grupo de pesquisa e serviu apenas para 

eternizar o debate, via áudio e vídeo, enriquecendo o acervo da TV, inserida que foi, 

posteriormente, no quadro “Na Prática”, um dos mais visitados do veículo, duas 

semanas após sua realização. 

No dia previsto para o evento, os integrantes da pesquisa chegaram ao 

local uma hora antes, recepcionaram os ouvintes, profissionais e debatedores, 

conforme roteiro (APÊNDICE D). 

Cerca de meia hora antes do início do debate, prevista que estava a 

gravação para as 20h30min, os debatedores foram todos recepcionados pela colega 

Mari Angela, também escalada para ser a mediadora do evento. 

 

 

6.2 Etapas de Produção, Planejamento e Organização do Trabalho 

 

 

  O programa radiofônico requer toda uma organização para a 

preparação dos contatos e agenda, além da parte técnica propriamente dita 

(controle de microfones, seu acoplamento à mesa de som, a interação com o público 

- se por e-mail, direto no microfone etc.). 

  Destaque-se o fato de que é dispensada a produção de pautas para o 

formato de debate, já que os contatos prévios feitos pela produção implicam na 

abordagem de vários convidados, o que, depois de sondagens informais, até em 

razão de sua capacidade e requisição por outras mídias, exige uma série de 

contatos de modo a compatibilizar as respectivas agendas e com pessoas de 

capacitação indiscutível, atendendo ao requisito da pesquisa qualitativa, do tipo 

exploratória. Qual seja, analisar a partir de uma realidade concreta quais são os 

expoentes entre os jornalistas e juízes envolvidos com o tema, aliando ao perfil a 

facilidade de comunicação com o público ouvinte, em sua maioria universitários. 
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  Por outro lado, tirando a produção propriamente dita, é indispensável e 

necessário que o assunto seja interessante e que os debatedores tenham 

experiência no assunto para poder chamar a atenção do ouvinte.  

  Como já foi adiantado no capítulo dedicado a este formato (debate), 

uma das espécies do gênero dos programas de rádio, o grande desafio, tanto no 

rádio como na TV, é não torná-lo ou deixar que se torne monótono. 

  Também por isso, procurou-se selecionar os convidados conhecidos 

levando em conta o poder de síntese, o tom de voz e, como recomendado pelos 

especialistas, mesclando a voz feminina com a masculina. 

Imprevistos que não dependam de força maior (uma queda de energia, 

por exemplo, na hora da gravação) podem e devem ser evitados, se dependentes da 

equipe de produção. E, na medida do possível, todas as etapas foram planejadas 

para que nada saísse errado. 

Microfones sobressalentes, inclusive sem fio, em número acima do 

necessário, foram disponibilizados para emergências.   

Chegando à reta final, foi necessária a criação de uma vinheta que 

seria utilizada na abertura, fechamento e intervalos de blocos da peça prática, com a 

ajuda do aluno do 6° termo de jornalismo Rodolfo Vendramini e do técnico de áudio 

e radialista Gercimar Gomes. 

Juntamente com os integrantes do grupo foram definidas a trilha 

sonora e a locução que seriam introduzidas no debate. 

  Gravadas as vinhetas de abertura, inter-blocos e de encerramento, 

com a sugestão do nome do programa “Ideias em Debate” e o slogan “Um programa 

para quem tem opinião”, foram distribuídas, a todos os integrantes do grupo, as 

cópias do roteiro, previamente elaborado, contendo, depois de várias revisões e 

testes capitaneados pelo orientador, as principais indagações que poderiam ocorrer, 

embasadas no corte teórico. 

A organização do debate propriamente dito foi tarefa que coube aos 

produtores. Depois da confirmação de que todos os materiais necessários para a 

gravação, tais como cronômetros para a marcação dos tempos dos blocos, 

microfones, mesa de som, computador e demais materiais para o controle técnico, 

checou-se se de fato estavam disponíveis, pois era chegada a hora do ensaio. 

Todos os integrantes do grupo se preocuparam de forma intensa na 

produção técnica e organizacional do evento, elaborando dois roteiros específicos, 
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um para o debate, seguindo os padrões do gênero radiofônico, de tempo de 

respostas, intervalos, quantas perguntas por blocos, e outro para a organização do 

evento, para o grupo, com o horário de chegada, verificação das matérias e breve 

conversa com os convidados. 

  Para permitir a iteratividade presencial com os ouvintes, resgatou-se o 

programa de auditório. Para tal, mobilizaram-se os alunos dos cursos de Jornalismo 

e Direito, contando com o apoio dos coordenadores de ambos.  

  Ficou a cargo do curso de Comunicação Social a emissão dos 

certificados e atribuição de 3 (três) horas de atividade complementar aos presentes, 

sendo aqueles entregues a partir do dia 29.11.2010. 

No momento do planejamento do evento, ficaram evidentes os talentos 

dos colegas Erivan, Katiane e Gualberto, para a parte prática, o que trouxe um novo 

ânimo ao grupo. 

 

 

6.2.1 A divulgação do evento 

 

 

  Nas últimas semanas de setembro de 2010, o grupo se empolgou e 

trabalhou com afinco e dedicação para a realização e divulgação do evento (ANEXO 

H), que teve uma excelente repercussão na mídia e lotou o salão do júri naquela 

quarta-feira, ganhando amplo espaço no site da Unoeste e outros veículos (ANEXO 

K). 

A confecção do folder (ANEXO G) teve sua redação elaborada pelos 

pesquisadores e contou com o talento do colega e estagiário Pedro Menossi, da 

Agência Facopp, responsável pela arte mostrando o rosto de um homem e uma 

mulher, com vendas nos olhos e na boca e que representavam na linguagem 

semiótica o segredo, a justiça e eventual censura à liberdade de imprensa, além da 

utilização da cor vermelha, símbolo da justiça e do direito. 

Tudo só foi possível por cessão autorizada pela responsável professora 

Larissa Crepaldi Trindade, bem como pela parceria com a Assessoria de Imprensa 

Júnior, capitaneada pelo professor Roberto Mancuzo, também nos cedendo o 

talento da estagiária Heloise Hamada, que “disparou” os releases para toda a 

imprensa local. 
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Além da produção do material de divulgação do evento, a arte prévia 

para o folder virou um banner, tendo sido inserido no site do Tribunal de Justiça de 

São Paulo – TJSP (ANEXO H).  

Em cima da hora, na mesma semana do evento, na terça-feira, após 

uma semana de espera, o material publicitário estava pronto e todos do grupo 

ficaram responsáveis pela distribuição dos folders. 

As classes dos cursos de Direito e Jornalismo foram convidadas 

pessoalmente por parte dos integrantes do grupo, com a distribuição do material 

publicitário.  

O custo da confecção do mesmo (gráfica Bartollo), embora não tivesse 

sido previsto no orçamento prévio do projeto, também foi dividido entre os membros 

do grupo.  

Registre-se, por pitoresco, um pequeno susto: no dia da retirada, os 

folhetos vieram sem o dia, horário e local do evento, e foram refeitos na mesma 

tarde, com pagamento de uma “caixinha” extra ao funcionário escalado para 

desfazer o erro, felizmente da própria gráfica e não de nossa agência. 

Providenciou-se, enfim, a organização do salão, os folhetos para 

perguntas dos participantes, que foram encartados nos folders que sobraram e 

distribuídos aos ouvintes do auditório. 

A colega Mari Angela, um dia após a realização do primeiro turno das 

eleições presidenciais, no dia 4 (segunda-feira imediatamente posterior), mesmo 

tendo encontrado todas as redações de jornais e rádios de Presidente Prudente-SP 

com seus repórteres exaustos, em razão da cobertura das eleições, fez questão de 

distribuir o material de divulgação pessoalmente e até concedeu uma entrevista de 

improviso, divulgando o evento, na rádio Prudente-Am, por convite espontâneo da 

jornalista Neusa Mattos. 

O debate também foi divulgado com ênfase no programa “Conta Mais”, 

da rádio FM 98, pela jornalista Regina Célia, a partir da entrega na redação do 

folheto de divulgação. 

O colunista Neif Taiar também falou do evento, não só na sua coluna, 

mas também em seu programa de rádio, tendo franqueado a palavra ao grupo, mas 

infelizmente, na correria dos preparativos, não foi possível conceder a entrevista. 

Desde as colunas sociais, como mostra a nota, por exemplo, de 

Sinomar Calmona (ANEXO H), até a cobertura final do evento, é possível checar 
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que o debate, de fato, atraiu a atenção da mídia local. 

 

 

6.2.2 Os ensaios 

 

 

Foi assim que, depois desses preparativos, no primeiro dia e quarto dia 

do mês de outubro, dias que antecederam ao debate, foram realizados, 

respectivamente, o primeiro e o segundo ensaios no local do evento. 

Para o desenvolvimento do programa e permitir o ensaio e 

cronometragem das falas, foram elaborados dois roteiros: o primeiro, informal, de 

apresentação do debate para os produtores, e o segundo, com as falas e perguntas 

escolhidas para a mediadora, cuja transcrição detalhada também foi encartada ao 

final (APÊNDICE B). 

Supervisionaram os ensaios o professor orientador e o técnico de som 

e radialista Gercimar Gomes. 

O professor orientador ajudou a definir a sequência de perguntas, e 

antecipou que no dia da gravação iria explicar aos presentes, inicialmente, a 

finalidade do trabalho e as regras que iriam norteá-lo e de como seria encaminhada 

a gravação para que não houvesse nenhum imprevisto, o que de fato foi feito, aos 

ouvintes presenciais. 

Após a fala inicial do professor orientador, foram cronometradas a 

apresentação dos produtores e as falas da mediadora, para se ter a ideia se o tempo 

previsto (aproximadamente uma hora) não seria extrapolado. 

Tanto no primeiro como no segundo ensaio foram repassadas todas as 

falas, principalmente todo o roteiro preparado pelos produtores para a mediadora, 

sendo cronometrados os minutos, cortadas algumas perguntas, resumidas as falas, 

dentre outras providências. 

Os ensaios foram realizados na semana anterior ao trabalho, nas 

dependências da faculdade, mais precisamente no mesmo salão do júri, local onde 

seria (e foi) realizado o debate. 
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6.3 Execução do Debate   

 

 

  No dia seis de outubro de dois mil e dez, às 20h30min, pontualmente, 

atendendo ao planejamento, iniciou-se a gravação do programa radiofônico, cujos 

pormenores registramos na sequência (APÊNDICE D). 

  Conforme previsto e amplamente divulgado na imprensa local e com 

auxílio de mil folhetos em formato conhecido como folder, o debate foi realizado nas 

dependências do Salão do Júri da Faculdade de Direito da Unoeste, com a 

presença, na mesa de debate, de dois juízes e dois jornalistas conhecidos em seus 

meios. 

  Para surpresa dos organizadores, foram inscritos aproximadamente 

300 (trezentos) interessados, embora o espaço reservado tivesse apenas cerca de 

200 (duzentas) cadeiras (ANEXO I), o que obrigou alguns interessados a ficar do 

lado de fora ou desistir de permanecer no local. Embora lamentável o reduzido 

número de cadeiras disponíveis, vale o registro de que não se tratou de falta de 

visão ou que o grupo tenha falhado em não prever a ocorrência. O risco foi 

presumido, mas privilegiou-se o espaço propício para a gravação, ficando em 

segundo plano a extrapolação de número de convidados.  

  Dentre o público presente, no improvisado “estúdio” de rádio, a grande 

massa, conforme comprovava a lista de presença, anexada ao trabalho, era 

composta por alunos do curso de Jornalismo e Direito da Universidade do Oeste 

Paulista (UNOESTE), além de professores e profissionais da imprensa. 

  Representando o Poder Judiciário, ao lado esquerdo da mediadora, 

estavam os juízes José Elias Themer, juiz da 7ª Vara Cível de Sorocaba-SP, 

representando a Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS), na qualidade de 

diretor de imprensa, e José Roberto Dantas Oliva, juiz da 1ª Vara do Trabalho de 

Presidente Prudente-SP. 

  Pelos jornalistas, ao lado direito da mediadora, estavam Cristiano 

Oliveira, editor-chefe do Jornal “Oeste Notícias”, e Leila Tonicante, editora-chefe do 

jornal SPTV- 2ª Edição, da TV Fronteira, afiliada da Rede Globo. 

O grupo estava atento aos detalhes e uma estratégia foi 

propositalmente elaborada. O horário para a chegada do público foi divulgado com 

uma hora de antecedência (19h30min), para permitir aos organizadores a inscrição e 
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entrada no estúdio, sem tumultuar o local. 

Foi cedido pelo curso de Direito, por seu núcleo de atividades 

complementares, um funcionário, que ficou no corredor externo, na entrada de 

salão, e uma enorme fila se formou. Sobre uma mesa, foram deixadas várias listas e 

o funcionário fiscalizou a assinatura dos interessados na participação do debate, 

cuja inscrição dava direito ao certificado. 

Por volta das 19h30min, a equipe já estava a postos, o salão recebia 

os primeiros ouvintes, as equipes de reportagem da Universidade (TV Facopp e 

Assessoria de Imprensa) e alguns técnicos estavam se posicionando pelo salão, ao 

lado dos repórteres locais dos jornais impressos (Oeste Notícias e O imparcial), 

quando chegou o primeiro debatedor, Dr. Themer, acompanhado pela mediadora.  

Em seguida, chegaram os jornalistas Cristiano e Leila, e a mediadora 

os apresentou ao juiz. Por último, chegou o debatedor Juiz do Trabalho, Dr. Oliva, 

que também foi apresentado ao seu colega debatedor. 

Todos deram entrevistas aos repórteres presentes e posaram para 

fotos. 

O juiz Themer e demais debatedores foram convidados para uma 

passada breve de informações e regras ao fundo do salão, com supervisão do 

professor João Paulo, que acabara de passar as orientações ao grupo para a 

realização do debate, desde repasse da sequência até as regras para a gravação. 

   Apesar de toda a programação, no início houve uma pequena falha na 

gravação: o desligamento do microfone na hora da primeira fala do primeiro 

convidado (Cristiano). Na edição da mídia para acoplar ao TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso, essa pequena e única falha de gravação foi refeita e editada. 

  Alguns ouvintes presentes no auditório tiveram participação ativa 

enviando perguntas aos debatedores, sendo que no final do quarto e último bloco 

algumas foram respondidas dentro da programação e outras encaminhadas para 

resposta futura por e-mail (ANEXO J). 

  Esse ambiente, que tentava reproduzir o próprio das emissoras de 

rádio, foi o palco para o primeiro debate radiofônico, feito com exclusividade para 

futura inserção na programação da Rádio Universitária WRF Online, braço 

experimental do Curso de Jornalismo da Facopp. 

Baseando-se em todo material pesquisado sobre o gênero e espécie 

debate radiofônico e procurando seguir os padrões e características descritos no 
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material bibliográfico, o debate, conforme breve pesquisa informal com os ouvintes 

presentes, na visão do grupo, atingiu o objetivo proposto no corte teórico, 

principalmente no que diz respeito ao aspecto técnico. 

Atendeu à programação, sendo praticamente fiel à previsão de tempo 

médio, vinhetas e programação. Tal afirmação pode ser constatada e visualizada no 

espelho e reprodução das falas prévias no roteiro elaborado para servir de guia para 

a apresentadora (APÊNDICES A e B), sem eventual prejuízo de pequenas 

alterações improvisadas e permitidas pelo orientador, de acordo com o calor do 

debate. 

Registre-se a iniciativa do grupo de organizar um simples cocktail para 

os convidados, antes do evento, e depois, ao final, para os debatedores e 

organizadores, além de acompanhamento do convidado de fora (Dr. Themer) para 

um jantar, que ao final foi gentilmente custeado pelo juiz José Roberto Dantas Oliva, 

que se antecipou e fez questão de brindar o sucesso do evento destacando a sua 

importância. 

 

 

6.4 Ideias em Debate 

 

 

  Neste tópico, pretende-se dar uma visão geral de como os blocos se 

desenvolveram. Como adiantado, inscreveram-se aproximadamente 300 (trezentos) 

interessados, embora o espaço reservado tivesse apenas cerca de 200 (duzentas) 

cadeiras. Apesar de já se estimar que tal fato pudesse ocorrer, o salão do júri, 

embora menor, era o mais indicado tecnicamente e foi mantido privilegiando a 

gravação. 

  O interesse da comunidade acadêmica certamente foi estimulado, não 

só pela inovação de um programa inédito, envolvendo dois cursos da universidade 

(Comunicação e Direito), como também pelo momento político que se atravessava, 

conforme anotado em tópico específico, já que a imprensa revidava às provocações 

do governo. 

  Dentre o público presente, no improvisado “estúdio” de rádio, a grande 

massa, conforme comprovava a lista de presença, era composta por alunos do curso 

de Jornalismo e Direito da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), além de 
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professores e profissionais da imprensa. 

 

 

6.4.1 O primeiro bloco 

 

 

  Após a apresentação informal por parte do professor de como seria 

realizado o debate, bem como a apresentação de todos os integrantes do grupo, de 

acordo com roteiro do programa (ANEXO D), foi dado início à gravação do debate.  

  Em seguida à vinheta, a mediadora Mari Angela Pelegrini abriu a 

temática, apresentou os debatedores e estes agradeceram o convite e a 

participação. O primeiro a falar foi o jornalista Cristiano Oliveira,  que pontuou entre 

outras coisas que o interesse da imprensa não era atrapalhar e sim esclarecer os 

fatos para a população.  Exemplificou com reportagens de repercussão no seu 

jornal, onde o segredo de justiça tinha sido decretado.   

  Leila Tonicante, a segunda a falar, pontuou as dificuldades e destacou 

sua preocupação com a dificuldade de acesso e a desconfiança de certo privilégio 

dependendo da posição dos envolvidos.  

  O juiz Oliva pontuou sua experiência como jornalista e deu suas 

impressões de como o segredo pode prevalecer, enquanto o juiz Themer contou um 

pouco de sua experiência e tentou diferenciar o interesse público do interesse do 

público, além de enfatizar que o segredo só pode prevalecer quando a finalidade do 

ato a ser preservado o exigir. 

 

 

6.4.2 O segundo bloco 

   

 

  Neste bloco, que se iniciou com Dr. Themer, o mesmo descreveu 

exemplos em que decretou o segredo de justiça, inclusive para apreensão de 

programas de computadores. 

  O crime por parte dos jornalistas foi objeto de indagação para Cristiano 

Oliveira e a sua visão quanto à impossibilidade de caracterizar o crime diante do 

vazamento de informações por integrantes da própria justiça. Destaca que, sendo 
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lícita a fonte, não haveria crime e sim compromisso ético do jornalista, que tem ele 

próprio o dever de diferenciar o que pode e o que não pode ser divulgado. 

  Sua fala foi questionada pelo juiz Oliva, que deu exemplos do que 

entendia incorreto, inclusive o caso Erenice e a abertura de arquivos de Dilma 

Roussef, então candidata à sucessão do presidente Lula, ponderando quanto à 

necessidade de o juiz sopesar os direitos que devem prevalecer em cada caso 

concreto. 

  Leila fala na sequência sobre a falta de transparência na decretação do 

sigilo e a censura prévia por parte do próprio jurídico interno da TV que representa.  

  Registrou-se uma interessante e tímida fala de Leila ao insinuar que 

alguns juízes poderiam estar provocando algum tipo de favorecimento na decretação 

do segredo de justiça, a revelar sua preocupação com a subjetividade de sua 

aplicação em cada caso concreto. Sua impressão não passou despercebida por 

Themer, que não deixou passar em branco e, na oportunidade de sua resposta a 

outra indagação, pontuou: 

 

o que a jornalista disse aqui, me parece que ela insinuou algum 
favorecimento de pessoas abastadas, etc. ... é ... que teriam ... é ... seriam 
apaniguadas pelas autoridade locais, é uma denúncia séria, e deveria ser 
apurada convenientemente.   

 

   “O sigilo e a transparência parece que não caminham juntos” – 

arremata a jornalista, revelando em fala significativa que também sofrem uma certa 

censura interna, mal comparando.  

 

 

6.4.3 O terceiro bloco 

  

 

  Inicia o terceiro bloco o jornalista Cristiano Oliveira, falando sobre a 

dificuldade de acesso aos juízes e sugerindo que cursos de relacionamento fossem 

ministrados no interior, a exemplo daqueles realizados na capital.  

  Na sequência, após interessantes detalhamentos sobre o 

relacionamento da mídia e o Judiciário, o juiz Themer revela que uma cartilha de 

como os juízes devem se portar e falar com a mídia foi editada e entregue a todos 

os juízes de São Paulo. 



 

103 
 

  Leila, caminhando em um sentido mais enfático, deixou uma 

mensagem: deve haver uma aproximação entre o Judiciário e a mídia. Insinua que o 

Judiciário pode (ou deveria) trabalhar em conjunto. Marca a palavra “aproximação” 

mais de uma vez ao enfatizar tal necessidade na expressão assemelhada ao “deve 

haver uma aproximação” com a imprensa. Afinal, sugere, “somos ambos poderes 

reconhecidos.”  

  Já o juiz Oliva, ao ser indagado da necessidade do jornalista ter o 

diploma de jornalista e se o desconhecimento do direito poderia melhorar o 

entendimento da fala mais técnica, não deixou de registrar, com ênfase, que, 

embora reconheça o enriquecimento que a faculdade de jornalismo possa trazer ao 

futuro jornalista, mediu palavras mas acabou insinuando que não acredita ser o 

diploma de jornalismo indispensável, pois reconhece a possibilidade de competência 

dos profissionais que não obtiveram o diploma (como ele). 

Mas, adverte: todos deveriam fazer sim a Faculdade de Direito, até na 

vida pessoal o Direito é importante, no seu ponto de vista, e exemplifica que, de fato, 

poderia melhorar o diálogo entre os jornalistas. E lembra e exemplifica que um 

jornalista, ao invés de informar que em um processo não cabia mais recurso, que no 

direito tem uma expressão própria “trânsito em julgado”, cunhou em seu veículo uma 

expressão que não tinha nada a ver: “trâmite em julgado”. 

Neste bloco o juiz Themer lança a ideia de uma cartilha para os 

jornalistas. 

 

 

6.4.4 O quarto bloco 

 

 

Apenas um ponto foi consenso: a diferença entre o interesse público e 

o interesse do público. Tal diferenciação foi bem marcada em dois momentos. Tanto 

na narrativa de Themer, quando contou sobre a decretação do segredo de justiça 

em um caso de briga de família, que vazou e foi parar na internet, sem nenhuma 

justificativa, pois não havia interesse público, quanto na crítica de Oliva ao pontuar o 

caso da apresentadora Daniela Cicarelli, distinguindo a ocorrência sob dois pontos 

de vista.  

  Primeiro, salienta o juiz Oliva que quem quer preservar o direito à 
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intimidade – ironizou, provocando risos na platéia – não faz sexo numa praia pública, 

ainda que na Espanha. Por outro lado, implicitamente, reconhece que houve 

exagero na decretação do segredo de justiça, a menos que a intenção fosse, e 

acredita que tenha sido, com a finalidade de preservação da imagem da celebridade, 

impedindo o lucro dos responsáveis pela rede social, com a venda de publicidade, 

evidentemente alimentada pelo aumento de acessos resultante da curiosidade 

natural das pessoas. 

   O juiz Themer lembra que parece ter havido uma exploração comercial 

do vídeo da apresentadora, e destaca que a censura prévia ocorre inclusive no 

próprio veículo, com o próprio dono ou editor e também pontua a colisão dos direitos 

da personalidade e da informação jornalística, com a prevalência do interesse 

público. 

  Em seguida, os debatedores responderam algumas perguntas da 

platéia (ANEXO J), inclusive a influência da informação no julgamento de crimes 

famosos no tribunal do júri. 

  Uma descontração tomou conta do debate quando veio à tona a fala 

“segredo é para o Judiciário”, sendo que os jornalistas destacaram que o que tem 

interesse público deve ser divulgado, desde que se faça um trabalho responsável. 

  Depois de interessantes falas, que podem ser ouvidas na mídia que 

ficará à disposição dos interessados na Hemeroteca, ou revistas na transcrição em 

um dos APÊNDICES, todos se despediram, agradecendo a oportunidade. 

 

 

6.5 Etapa Final 

 

 

  A permanência do público e a participação por meio de envio de um 

número significativo de perguntas sobre o tema (algumas delas foram anexadas ao 

final) revelaram o significativo interesse dos ouvintes (ANEXO J).  

  Alguns momentos foram marcantes. Por exemplo, quando o juiz 

Themer, num relance que causou certo furor, sugere em tom de brincadeira mais ou 

menos assim: “podiam fazer uma cartilha para os jornalistas aprenderem a se 

comunicar com os juízes”. 

  A ideia parecia interessante, se analisada frente à dificuldade de 
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entendimento dos termos técnicos do processo por parte de jornalistas sem 

formação em Direito, como no exemplo citado por Oliva, mas aos olhos do grupo, 

em conversa com alguns jornalistas profissionais presentes, não foi muito bem 

aceita. 

  A visão dos juízes é aparentemente contraditória quando defendem o 

segredo de justiça e a possibilidade de enquadramento do jornalista que divulga um 

fato sob sigilo e pode sofrer um processo e eventual condenação por cometimento 

de um crime, pois de fato estará cometendo uma conduta prevista no código penal. 

  Todavia, reconhecem que nem sempre o segredo de justiça se justifica 

quando o interesse público se sobressai. Mas adverte para o perigo da utilização da 

informação de forma indiscriminada.  

  Esta opinião fica clara, por exemplo, quando o juiz Oliva cita o caso 

envolvendo a candidata à Presidência da República na época, Dilma Roussef, que 

estaria sendo ameaçada de ter reaberto seu processo sofrido na ocasião em que 

esteve presa na ditadura militar. Lembrou o juiz a lei da anistia e que em época de 

eleição isso poderia ser utilizado por interesses escusos só para beneficiar o partido 

oposto. 

  O segredo de justiça, enfim, teria múltiplas facetas a obstruir 

informações, mas ao mesmo tempo protegeria os direitos da personalidade. 

  Como instrumento de reflexão e finalizando o debate, foi feita a sua 

transcrição integral (APÊNDICE C), onde é possível reviver o evento em todas as 

suas minúcias e concluir o quanto pode se tornar interessante este formato 

radiofônico, principalmente quando gerado em clima de oposição de ideias, sob a 

pressão e dinamismo do rádio.  

  Como sugere Cristiano Oliveira, os jornalistas éticos teriam condições 

de analisar, sozinhos, e decidir até onde um fato revelado para a mídia não trará 

prejuízos nas investigações ou constrangimentos para os envolvidos. 

  Outro interessante aspecto que foi revelado pelo juiz Themer é a 

necessidade de uma intervenção do Estado para não deixar que a informação seja 

monopolizada por pequenos grupos com força política e econômica, como deixou 

claro em sua fala, inclusive igrejas. 

  Postado na rádio universitária online WRF em 29.11.2010, crê-se que  

o programa “Ideias em Debate” tenha contribuído para as próximas gerações 

acadêmicas e – quem sabe – seu formato será uma nova opção para inserção 
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definitiva na programação da rádio acadêmica. É a sugestão que se materializa da 

descrição deste memorial, conforme será registrado também a seguir, nas 

considerações finais.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Com essa percepção, ao lado dos conceitos teóricos, foram pinçados 

fatos da atualidade, como a pressão sofrida atualmente pelos meios de 

comunicação, em razão do cerco à liberdade de imprensa, o que justifica, entre 

outras vertentes, a importância do trabalho para a comunidade, como um alerta para 

a necessidade de defesa das suas liberdades e direitos, permitindo a reflexão sobre 

o problema enfrentado, além de permitir o exercício da peça prática. 

  De início, registra-se que o que poderia, em tese, macular a proposta e 

um dos objetivos específicos deste trabalho, resultante na expectativa de saber se 

haveria, ou não, um debate, acabou por confirmar uma antecipação, com 

propriedade, registrada no corte teórico anteriormente definido, ou seja, 

independentemente do nome que se dê ao programa, mesa-redonda ou debate, a 

missão foi cumprida. A literatura coloca tais formatos em uma zona cinzenta, ao 

ponto de uma das autoras especialistas em programação de rádio até misturar os 

dois conceitos na identificação do capítulo, ao se manifestar, por exemplo, quanto ao 

formato, criando um terceiro gênero: “mesa de debate”. 

  Tal realidade possibilitou a continuidade dos trabalhos, sem a 

necessidade de qualquer revisão no capítulo 5, adequado perfeitamente à realidade 

da peça prática e conteúdo do programa, de certa forma híbrido. 

  O trabalho trouxe, em resumo, a provocação à reflexão e contribuiu 

para o enfrentamento de um tema de relevância fundamental para os jornalistas, 

pois são eles que sofrem no dia-a-dia as barreiras impostas pelo Judiciário, 

utilizando o instituto do segredo de justiça ora de forma legal e coerente, ora de 

forma abusiva e arbitrária, frente ao direito à informação. 

  A pesquisa pode servir de fonte para jornalistas eventualmente 

envolvidos em processos administrativos ou judiciais, pois teve como um dos 

objetivos investigar e reunir o maior número, ainda que por amostragem, de  dados 

esparsos a respeito dos conceitos que envolvem o segredo de justiça enquanto 

proteção efetiva dos chamados direitos da personalidade, tendo por contraponto a 

proteção da atividade jornalística e direitos correlatos,  ambos constitucionalmente 

garantidos. 

  Sem sombra de dúvida, a contribuição se estende à academia, em 
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razão da oportunidade de enriquecimento do grupo de pesquisa, em sua primeira 

empreitada em equipe, permitindo dar os primeiros passos na arte de produzir 

trabalhos intelectuais de certa envergadura, e fica como um legado, ou um convite, 

para a realização de outras pesquisas científicas no campo das ciências sociais. 

  Como estudantes, foi possível perceber, é claro que com dificuldade 

natural, tal como os marinheiros em primeira viagem, o quanto complexa é a tarefa 

de pesquisar e ao mesmo tempo permitir enxergar a importância da atividade 

jornalística, como instrumento de fiscalização para manutenção dos Estados 

democráticos. 

  Permitiu o trabalho, ainda, vislumbrar o que pode ocorrer no futuro 

enquanto profissionais do jornalismo, independentemente de qual veículo em que 

venham a se inserir os integrantes do grupo no mercado de trabalho, bem como que 

é necessário e indispensável ao jornalista ter um conhecimento cultural diversificado, 

mas do direito em particular, visando o aprimoramento de sua profissão e a 

dimensão da real importância do jornalista como prestador de serviço, com direitos e 

deveres para com a sociedade em que vive. 

  Atreve-se o grupo a imaginar que este trabalho poderá servir como 

fonte de pesquisa para os profissionais da mídia, principalmente para o segmento 

denominado jornalismo especializado investigativo (segundo revelou a pesquisa, a 

quem mais interessa a definição dos casos em que realmente deverá ser decretado 

o segredo de justiça), quando eventualmente o profissional venha sofrer algum tipo 

de constrangimento ilegal, inclusive se porventura venha a responder algum 

processo administrativo ou judicial. 

  Por outro lado, o desejo é que haja ganho também para a Faculdade 

de Comunicação, que certamente se projeta com a excelência dos trabalhos que 

produz, acreditando os pesquisadores que este possa ser mais um em seu rico 

acervo, revelando a vitória de eficiente esquema de acompanhamento dos alunos, 

constantes revisões e desafios propostos pelos orientadores e coordenação da 

pesquisa. 

  Além do natural aprendizado, a pesquisa pode servir de referência 

perante a comunidade acadêmica interna, o que, de plano, gratifica os integrantes 

do grupo de pesquisa, cuja ousadia, não só pela escolha do tema, mas 

principalmente por levá-lo ao debate no rádio, com gravação ao vivo, como ficou 

registrado, encontra ressonância no cotidiano dos jornalistas e para tal deve servir. 
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  Mas, a visão decorrente do debate pioneiro no interior paulista não 

para por ai.  Pela primeira vez na região oeste, jornalistas e juízes sentarem-se, 

frente a frente, para discutir o segredo de justiça e o direito à informação, permitindo 

evidenciar, ao final, que o conflito existe trazendo reflexos na atividade de ambos. 

  Os juízes buscam mecanismos de aplicação do instituto, ou deveriam, 

porque cada vez mais devem estar preparados para as cobranças sociais. Enquanto 

na outra ponta, os jornalistas tentam cotidianamente quebrar barreiras, 

principalmente quando respaldados pela prevalência do interesse público. 

 Em resumo, buscar esse tema no cotidiano dos jornalistas e dos juízes, 

trazendo-o para a faculdade para estudo e posteriormente discussão com 

representantes dos dois setores por meio do debate, certamente foi uma conquista 

para o grupo, jornalistas num futuro breve, para a faculdade, para os juízes e, enfim, 

para as demais pessoas interessadas. 

  Aí uma das funções sociais do trabalho, na parceria com a 

universidade como fator de integração da pesquisa, interferindo no convencimento 

da sociedade, fomentando a principal discussão por meio da tentativa da resposta-

chave: as pessoas de forma geral têm direito de, por meio dos jornalistas, saber o 

que está acontecendo dentro de uma investigação ou processo. 

  O debate, que teve como ponto de partida na incessante busca e 

tentativa de entender, um pouco melhor, este embate (segredo de justiça e o direito 

à informação), tem, pois, inegável importância para a comunidade. 

  Do ponto de vista da academia, além de enriquecer o acervo com um 

relevante tema, destaca-se pela peça prática inédita na entidade. Pela primeira vez, 

ousou-se realizar um debate para o rádio, com gravação ao vivo e sem cortes ou 

edição, numa espécie de fórum de discussão de tema mais complexo, embora de 

forma acessível a todo tipo de público. Daí a necessária seleção de ideias e 

tradução em falas coloquiais, visando chegar o mais próximo possível do eclético 

público ouvinte do rádio. 

  Posta a reflexão, a partir da comprovação de que o conflito existe e que 

as pessoas, de forma geral, têm direito de saber o que está acontecendo dentro de 

uma investigação ou processo, viabilizando o conhecimento e o saber, e por via de 

consequência a manutenção do Estado democrático de direito, outra expectativa 

conquistada foi propiciar aos leitores um celeiro fértil, um pontapé inicial, sem a 

pretensão de que o tema tenha sido esgotado, pois a pesquisa revela a sua 
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complexidade e a certeza de que os estudos afins devem continuar. 

  É importante registrar, também, que o formato debate radiofônico, aqui 

denominado “Ideias em Debate”, fica como sugestão de programa para inserção na 

grade oficial da rádio universitária online WRF, um dos objetivos específicos 

propostos. 

  Destaque-se ainda que o fato de os juízes indicados ou escolhidos 

terem sido jornalistas, numa autocrítica, aparentemente pode ter dado a falsa 

impressão de que  não houve confronto mais direto, inicialmente esperado pelos 

organizadores e ao final pela plateia.  

  Ocorre que, como já destacado no corte teórico, para o programa de 

rádio, o embate na mesa-redonda ou debate não é a tônica principal nem faz a 

diferença do programa e, sim, a compreensão da existência do conflito e a 

possibilidade de aprimoramento da opinião pública. Por isso, ao que se revelou ao 

final do evento para o grupo, detectado na fala de pequena parte dos ouvintes, 

materializado nos comentários do tipo “não houve o calor da discussão que eu 

esperava” e ou “isso me pareceu mais uma mesa-redonda que um debate”, decorre 

da percepção do leigo que um debate pressupõe, sempre, uma discussão entre dois 

lados opostos. 

  Por outro lado, não é possível afirmar que, tivessem vindo juízes sem 

experiência na atividade jornalística, teria ocorrido, de fato e efetivamente, um 

embate mais acalorado. Trata-se de mera especulação, pois o confronto de ideias, 

que era o esperado, aconteceu.   

  Na difícil tarefa de dar voz ao povo e, por conseguinte, à democracia, 

na busca da informação, concluiu-se, pelo que foi revelado no debate, que cabe ao 

jornalista avançar onde esteja a notícia, ainda que encontre obstáculos, inclusive 

quando em segredo de justiça, sem o necessário critério de análise no confronto dos 

direitos em jogo, já que, não raro, como materializado no debate, nem sempre o 

segredo de justiça se justifica e, assim, o julgamento pode ser alterado.  

  Observou-se que há controvérsia quanto à continuidade dessa 

proteção jurídica. Ou seja: a manutenção do segredo de justiça, em tese, pode ser 

alterada no pensamento dos juízes na primeira instância, ou revogada em instâncias 

superiores, pois o debate confirmou a existência de contradições, criticadas e 

reconhecidas dentro do próprio Poder Judiciário, ainda que parcialmente, além de o 

direito à informação estar sendo, gradativamente, vitorioso quando colidentes os 
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direitos postos e em jogo.  

  Isso porque o segredo está revestido de uma subjetividade 

incompreensível, ou até – por que não dizer – injusta, na medida em que, na 

segunda hipótese, pode estar materializando a preponderância do “interesse 

individual”, fruto de mera influência política e do poder econômico, em detrimento do 

inegável interesse coletivo. 

  O respeito aos princípios constitucionais, principalmente os da ampla 

liberdade do acesso às informações e da publicidade dos atos, podem, devem e 

estão respaldando, ainda que timidamente, o jornalismo investigativo, permitindo 

que a sociedade possa formar sua opinião consciente, ou, como apreendido na 

pesquisa, exercer seu sagrado direito de se informar (a imprensa atuando como 

instrumento de formação de opinião). 

  Com a pesquisa, também foi possível inferir, testar, avaliar e confirmar 

a principal hipótese de investigação, aquela a que o grupo se propôs inicialmente 

trabalhar na situação-problema, qual seja, evidenciar o conflito existente entre juízes 

e jornalistas, independentemente de sua formação inicial. 

  Foi confirmado e é inegável, pois, que entre o Poder Judiciário, um dos 

integrantes dos poderes da república, e a mídia, reconhecida por muitos como o 

“quarto poder”, há barreiras, às vezes intransponíveis, nem sempre justificáveis ou 

compreensíveis, a clamar por uma mudança de paradigma. 

  E tal conflito, gerado pela decretação do segredo de justiça, tem 

servido em algumas ocasiões, como se adiantou, como uma espécie de escudo 

protetor ao Judiciário, acabando por sonegar informações à imprensa. 

   Compreendeu-se que os juízes, embora, na maioria das vezes, tenham 

a verdadeira intenção de proteger os direitos individuais da personalidade (honra, 

imagem e privacidade) ao decretar ou manter o segredo de justiça, sem uma análise 

mais acurada, termina por preservar os princípios constitucionais individuais de 

menor importância em desfavor da liberdade de imprensa e da atividade jornalística, 

direito coletivo, provocando uma barreira real ao livre exercício desses direitos 

coletivos, independentemente de agir por dever de ofício, fruto da imposição da lei, 

com respaldo nela, ou quando o aplicam de forma indiscriminada.  

  Por isso cada vez mais tal postura é posta em xeque. Isto porque, ao 

assim agir, o juiz estará violando o sagrado direito da liberdade de imprensa, de 

informar a sociedade, de se informar e ser informada. 
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  Impedir o livre exercício da atividade jornalística implica, pois, em ferir 

de morte a função social da mídia e sua vocação natural. E é isso que tem causado, 

em muitos casos, estranheza na sociedade em geral e, em particular, aos 

profissionais da imprensa (ainda que se reconheça, como adiantado acima, a boa 

intenção, a honestidade e a boa-fé da maioria dos integrantes do Poder Judiciário). 

  O debate, assim, revelou pontos positivos, entre eles a impressão de 

que o confronto entre jornalistas e juízes tende a diminuir na proporção em que os 

primeiros adquiram independência editorial (com responsabilidade e respeito ao 

Código de Ética) e os segundos deixem de lado o preconceito que têm com a 

imprensa, na medida em que, efetivamente, os juízes ganhem a confiança dos 

veículos de comunicação, na pessoa de seus jornalistas. 

  Significativas queixas dos magistrados quanto ao desvirtuamento das 

informações e distorções de suas falas também foram destaque no debate, até por 

falta de conhecimento dos termos jurídicos (o que poderia, em tese, justificar que 

nem sempre isso é proposital), fato que,  de certa forma, torna compreensível a 

postura defensiva dos juízes, muito embora, a rigor, não a justifique por si só. 

  Na medida em que os juízes reconheçam a importância da 

transparência como a finalidade do ato (argumento de destaque por parte de um dos 

juízes participantes do debate), o respeito ao direito à informação, como verdadeiro 

instrumento de fiscalização dos governos e autoridades integrantes de quaisquer 

dos poderes da república ou particulares, via de regra envolvidos em corrupção ou 

escândalos, crimes e outras condutas abomináveis, a tendência é que cada vez 

mais dêem voz à imprensa. 

  Conforme se concluiu, ao contrário do mito de que o sigilo é sempre 

necessário nos casos em que haveria, pelo menos em tese, exposição dos direitos 

da personalidade, cabe aos próprios integrantes do Poder Judiciário, como 

confirmaram os debatedores, verificar sempre quando o interesse público deve 

prevalecer. E tal postura já ganha terreno. 

  Confirmam os juízes ouvidos no debate que já estão a sopesar, em 

cada caso concreto, diante da antinomia (conflito de normas de mesmo nível 

constitucional, segundo explica o juiz debatedor), a prioridade a ser preservada 

(interesse público ou privado), escolhendo, enfim, quais direitos constitucionais 

devem prevalecer na hora de valorar a preponderância diante do processo judicial 

guerreado, com ênfase ao interesse público.   
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  Apesar de não haver consenso entre os autores pesquisados, sobre o 

que  vem a ser, exatamente, o que é interesse público, o certo é que os magistrados 

que possuem uma visão mais democrática conseguem identificar tal fenômeno.  

  Ao divulgar notícias de casos sob sigilo, como bem pontuou um dos 

jornalistas debatedores, na maioria das vezes a imprensa contribui com fins 

didáticos e de proteção para a sociedade. Registrou, com significativo exemplo, que, 

ainda que aparentemente deva ser protegido o direito da personalidade, nem 

sempre isso será uma boa escolha para a sociedade. 

  Exemplificou com a decisão de divulgação de fotos e fatos, em um 

caso revelado pelo jornal onde é editor, em que um estuprador, até então apenas 

suspeito, teve sua foto estampada no jornal, este contrariando a Justiça, e 

comprovadamente o jornal ajudou a sociedade, permitindo que outras vítimas 

identificassem o suspeito e o denunciasse por outros crimes semelhantes. 

  Não bastasse, com essa decisão o editor permitiu a alteração do 

convencimento inicial da autoridade responsável, em sentido contrário (já que antes 

da notícia negara sua prisão preventiva), evitando o cometimento de novos crimes 

pelo estuprador e, naquele caso, impediu sua atuação contra outras crianças 

indefesas. 

  A informação que surgiu na mesa de debate no sentido de que o 

“segredo é para a justiça” foi um relato que, se por um lado causou um certo 

constrangimento, mostrou aos juízes que tal  jargão jornalístico, que  circula nas 

redações brasileiras, pode dar um novo norte ao modo de pensar do juiz, pois 

embute em seu discurso a ideia (ou realidade) que comprova que o jornalista, não 

raro,  tem ultrapassado as fronteiras na zona cinzenta da suposta ilegalidade, até 

por não ver na decretação do “segredo” (de justiça) sempre  uma ferramenta neutra 

e ética e de exceção. 

  E se o jornalista identifica que o interesse público deve prevalecer e 

que tem o dever de prestar o serviço de informação, revelando o fato, foi porque 

sentiu que o sigilo pode ter sofrido interferências e parcialidades, o que para ele, 

enquanto profissional de imprensa, são posturas inexplicáveis ou incompreensíveis, 

ou que a omissão da imprensa pode causar um mal ainda maior. 

  Outra conclusão importante foi apreendida pelo pensamento registrado 

logo no início do debate, pela jornalista ouvida, de que aos olhos dos jornalistas é 

impossível compreender por que alguns casos de igual natureza ganham - ou não - 
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a proteção (ou status) do segredo de justiça, havendo a suspeita de que em alguns 

casos a investigação nas delegacias ou nos processos judiciais pode depender do 

papel social, político ou econômico dos envolvidos nos fatos, haja vista, por 

exemplo, o caso Sarney x Estadão, que foi objeto de questionamento na abertura do 

evento.    

   Em contrapartida, se estão os debatedores em confronto direto com 

seus opositores no campo das ideias, é natural que dissimulem seus pensamentos 

mais polêmicos, sendo perceptível que estavam preparados para não falar aquilo 

que não seria conveniente. A razão é simples: estavam todos constrangidos por um 

público presente (auditório) e futuro (ouvintes virtuais), e uma leitura mais técnica 

das falas, o que não foi objeto deste trabalho, poderia identificar outros pontos de 

vista ainda mais reveladores e importantes, mas essa empreitada poderia, em tese, 

gerar uma outra pesquisa (análise do discurso), propondo-se esse desafio a outros 

colegas da academia. 

  Na busca pela notícia, para atender aos interesses do público, o 

jornalismo exerce a sua função social na defesa da sociedade, que tem o direito à 

informação como pilastra da democracia em Estados livres, e esta é a sua bandeira, 

na luta para ultrapassar as fronteiras e barreiras impostas pelos juízes, ganhando o 

apoio da opinião pública.  

Assim, nos dias atuais, apesar de não vivermos no período do pré- 

jornalismo clássico e do avanço na liberdade de informação em nações 

democráticas (ou pseudodemocráticas), comparado ao surgimento do jornalismo, 

não se pode afirmar que haja uma liberdade total da atividade jornalística, em seu 

sentido mais puro. 

 Assinale-se, finalmente, que, apesar da propalada liberdade no estado 

democrático de direito, sem prejuízo do respeito devido ao Poder Judiciário diante 

de ameaças reais de restrição, via segredo de justiça, que na prática podem violar o 

direito à informação, superar tais obstáculos depende da ousadia do jornalista, que, 

em cada caso concreto, consciente do conflito evidenciado, deve seguir incansável, 

como um soldado, na defesa e na luta pelo sagrado direito de informar. 
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