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O Ministério Público, no Brasil, sofre profundas modificações nos 
últimos vinte anos, justamente para constituir-se instrumento eficaz na 
consecução desses direitos em nosso território. 
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MÍDIA E CIDADANIA 

Roberto Livianu 
Promotor de Justiça em São Paulo e doutor em Direito Penal pela 

Universidade de São Paulo – USP, associado ao Movimento do Ministério 
Público Democrático – MPD e secretário da Federação de Associações de 

Juízes para a Democracia da América Latina e Caribe. 

Vivemos tempos de democracia em nosso país e sabemos o quanto 
foi árdua a luta para conquistar na plenitude as liberdades públicas sonhadas 
por todos os brasileiros. Como foi difícil o caminho até a total restauração 
do Estado Democrático de Direito. Pagamos alto preço por nossa liberdade 
e bem por isso, não podemos abrir mão dela, custe o que custar. 

Mídia e Cidadania, mais do que palavras que se combinam, precisam 
existir em harmonia. Elas pressupõem democracia e a prevalência dos 
princípios republicanos. 

No mundo contemporâneo, a mídia pode formar ou deformar. Pode 
tanto ou mais que o poder político. Molda matrizes culturais de gerações 
inteiras, especialmente onde o sistema educacional não esteja cumprindo 
seu papel como deveria. 

E, por isso, a mídia ideal é aquela produzida com intransigente 
responsabilidade social. Aquela que informe no sentido de contribuir para a 
formação de seres humanos éticos, conscientes e solidários. Aquela que 
vasculhe o campo público, investigue eticamente e exponha mazelas, mas 
que além de mostrar o “circo pegando fogo”, mostre a ação pronta e 
eficiente dos bombeiros que o contenham. Uma mídia que se preocupe em 
informar para construir cidadania. 

Como ensina Jurgen Habermas, a mídia tem papel vital na formação 
da opinião pública. E a formação sadia da opinião pública tem relação 
direta com a consolidação da cidadania. Pessoas bem informadas conhecem 
melhor sua condição, seus direitos. Assim, podem lutar para adquiri-los e 
também mantê-los. 

Quer sejam direitos civis (a igualdade perante a lei, as liberdades), 
quer políticos (participação das decisões sobre o destino da sociedade), quer 
sociais (participação na partilha da riqueza coletiva – educação, saúde, 
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trabalho justo, etc.), direta ou indiretamente, precisam da boa mídia para se 
tornarem realidades concretas. 

E a mídia precisa de liberdade. Com responsabilidade. Não se pode 
admitir a aprovação de projetos de lei que instituam mordaças autoritárias, 
que vêm, com certeza, na contramão do interesse da coletividade. 

Quando o Ministério Público torna público aquilo que apurou, as 
responsabilidades que promoveu e as respostas punitivas que obteve, presta 
contas à sociedade. E deve prestá-las sempre de forma responsável e 
impessoal, sem vaidades. 

Devemos nos lembrar também que a mídia não pode ser censurada, 
mas pode ser controlada. Com razoabilidade e bom senso. 

Como enuncia a Constituição Federal no seu artigo 221, a 
programação de TV deve dar preferência à finalidade educativa, artística, 
cultural e informativa. Deve promover a cultura nacional e regional, além 
de fomentar a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 
respeitando sempre os valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

Há muitas produções de baixo nível na TV, às quais não se pode ficar 
indiferente. Devem-se desprezar os maus programas, pois assim, sem 
audiência, terão dificuldade em captar patrocínio e estarão fadados à 
extinção. 

O melhor controle é aquele que a própria comunidade pode e deve 
fazer. Se nos unirmos pela ética na TV, poderemos controlar coletivamente 
sua qualidade, além de contribuirmos para o desenvolvimento sadio das 
crianças e adolescentes brasileiros evitando que estes vejam maus 
programas. Podemos exigir do Governo rigor nas concessões de canais de 
TV, assim como vigorosa fiscalização do cumprimento das obrigações 
pelas concessionárias. 

Mas, se mesmo assim houver abuso, os responsáveis devem ser 
punidos exemplarmente, pois o interesse da coletividade deve sempre ser 
preponderante sobre o interesse individual. 

Por outro lado, as relações opacas não são mais toleradas. Em plano 
nenhum. Não se aceita a falta de transparência no campo das relações 
privadas – com a escola, com o médico, com os amigos, com os amores. 
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Não se pode admitir, nem por hipótese, portanto, a falta de transparência 
nas relações no campo público. 

No entanto, não se pode, em nome da transparência, fazer da notícia 
e do jornalismo, um espetáculo, como adverte José Arbex Jr. 
(Showrnalismo – a notícia como espetáculo). A mídia precisa respeitar a 
condição humana, evitando a prática dos sete pecados capitais enumerados 
por Paul Johnson. 

A mídia precisa entender que seu tempo ideal muitas vezes não 
coincide com o tempo concreto da distribuição da justiça e que a divulgação 
precipitada de alguma informação pode frustrar investigações, e 
consequentemente, as responsabilizações delas decorrentes. 

Assim, não é difícil perceber que a produção de mídia responsável 
está diretamente relacionada à construção da cidadania plena no Brasil, cujo 
esforço ganhou ímpeto após o término da Ditadura Militar, em 1985, há 
pouco mais de 20 anos, portanto. 

O direito à informação 

Passados pouco mais de quinhentos anos do início da colonização do 
Brasil, parcela importante da elite política brasileira conserva, ainda hoje, 
sua incapacidade de distinguir crítica ao exercício do poder dos agentes 
políticos e ocupantes de cargos públicos, da crítica meramente pessoal, que 
se misturam e desenvolvendo verdadeiros sentimentos de aversão a 
qualquer juízo crítico disseminado pelos meios de comunicação. 

Uma das explicações possíveis para isso é a matriz cultural 
patrimonialista, que as impediria de fazer a necessária separação entre os 
campos público e privado. 

Marrey (Democracia Amordaçada – Folha de S. Paulo, 15/02/2000) 
lembra que  

a liberdade de imprensa constitui valor essencial ao regime 
democrático, porque nas sociedades contemporâneas ela é um 
indispensável instrumento de controle dos abusos e dos desvios do 
poder. 
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É importante dispor de uma imprensa livre que possa não só informar, 
mas também, e principalmente, servir de palco para debates, opiniões e 
críticas, sobretudo para tematizar a atividade do Estado e seus agentes. 

Mas, seguindo a tradição de nosso país, de tempos em tempos, 
procura-se obstruir este direito, usando de vias oblíquas, como a chamada 
“Lei da Mordaça”, que, a pretexto de proteger o cidadão comum do abuso 
de certas autoridades, em verdade tem o objetivo de cercear o direito à 
informação. 

Marrey prossegue salientando que, ao se  

tolher o direito dos membros do Ministério Público, principal alvo da 
“Lei da Mordaça”, de se manifestar aos meios de comunicação, 
compromete-se a liberdade de informação, que pressupõe o direito de 
informar, o direito de ser informado, o acesso às fontes de 
informação e a liberdade de obtê-la. Como falar em isenção e 
imparcialidade se na cobertura de uma investigação a imprensa só 
poderá veicular a versão do próprio investigado e de seus advogados? 

A Constituição Federal, em seu artigo 37, ao relacionar os princípios 
fundamentais que devem ser obedecidos pela administração pública, 
especifica: legalidade, impessoalidade, moralidade, PUBLICIDADE e 
eficiência. 

A exigência de publicidade pode ser compreendida como garantia 
contra o uso abusivo do poder, contra o mandonismo e privilégios, que tem 
no Movimento Iluminista, da segunda metade do século XVIII, importante 
referencial histórico e fonte inspiradora, já que a partir de então se 
consolidaram novos parâmetros para a relação entre o Estado e o indivíduo. 

Por vocação histórica autoritária, o sistema de Justiça brasileiro 
sempre procurou ser opaco ao olhar público, pervertendo, na sombra da 
subserviência, sua própria origem e legitimação. No estado de São Paulo, o 
Ministério Público começou a trilhar um novo caminho em 1996, quando 
teve início o mandato do Procurador-Geral de Justiça Luiz Antonio Marrey, 
que nitidamente reposicionou a instituição em relação à mídia, tornando o 
MP transparente e acessível a ela. 

Internamente, a abertura também se manifestou quando Marrey, em 
06/01/98, em seu primeiro mandato à frente da Procuradoria-Geral de 
Justiça, revogou o Ato PGJ/ CGMP n. 02/70, que condicionava a concessão 
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de entrevista de membro do MP à mídia à uma prévia autorização do 
Procurador-Geral de Justiça. 

Fundou-se no art. 127, par. 1.o da Constituição Federal, que 
preconiza a independência funcional dos membros do Ministério Público e 
editou o Ato n. 137/98, revogando o anterior, elaborado durante o período 
da Ditadura Militar e que vigorou durante 28 anos. 

Registre-se, portanto, que tal autoritária norma vigorou mesmo 
depois da vigência da Constituição Federal de 1988, durante quatro 
mandatos, cumpridos por três diferentes Procuradores-Gerais de Justiça. 

Mas, na medida em que nossa sociedade se democratiza, é cada vez 
mais sentida a importância da atividade judiciária e de seu questionamento 
também. Magistrados, seus tribunais, procedimentos e os próprios 
julgamentos iluminam-se e são, aos poucos, trazidos para as praças públicas 
– seus mais verdadeiros e apropriados espaços, a exemplo do MP, já que o 
eixo da própria ideia de um processo judicial é sua natureza publicista, ou 
seja, o de uma obra transparente, realizada aos olhos de todos e que não 
tenha nada a esconder. 

Estes novos parâmetros impõem a publicidade como regra, e o sigilo, 
ou o segredo, como exceção. Todos têm o direito de acessar o conteúdo das 
investigações e dos processos judiciais, via de regra. Só não terão este 
direito, excepcionalmente, se houver decisão judicial determinando de 
forma fundamentada, o sigilo. 

Portanto, as autoridades públicas não só podem, como devem, prestar 
contas sobre seus atos em investigações ou atos processuais, sempre 
devendo estar atentas ao seu dever de responsabilidade na divulgação de 
informações. 

Muitas vezes, a divulgação precipitada de uma informação obtida ou 
de uma suspeita construída pode vir a prejudicar o êxito da investigação, 
frustrando futuras diligências. Portanto, quem pretende fazer a divulgação, 
precisa avaliar com extrema prudência sobre a conveniência e o momento 
de fazê-lo. 

A conclusão da investigação e a geração de um relatório a respeito 
dela, o recebimento de uma denúncia criminal, a concessão de liminar, de 
tutela de urgência ou a prolação de sentença são alguns exemplos de marcos 
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temporais, em que a divulgação talvez seja até recomendada. Mas isto deve 
ser aferido concretamente em cada caso. 

Lembremos o caso Escola Base, em que uma divulgação prematura e 
irresponsável por parte de uma autoridade policial destruiu reputações e 
liberdades, entre outros bens de pessoas que foram injustamente acusadas 
da prática de abusos sexuais contra crianças. 

Aliás, este é exatamente um dos sete pecados capitais listados (JT 
24/03/93) por Paul Johnson, historiador, ensaísta e jornalista influente no 
pensamento liberal contemporâneo, conforme registra Eugênio Bucci 
(Sobre ética e imprensa – Ed. Companhia das Letras – 2002). A publicação 
inaugurou na época, uma série de debates sobre ética na imprensa brasileira. 
Eis os sete pecados: 

• Distorção, deliberada ou inadvertida. 
• Culto das falsas imagens. 
• Invasão da privacidade. 
• Assassinato de reputação. 
• Superexposição do sexo. 
• Envenenamento das mentes das crianças. 
• Abuso de poder. 

Portanto, a privacidade deve ser respeitada nas situações em que 
houver quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, por exemplo. Mas o 
direito à proteção da intimidade não pode ser deturpado para que se 
converta em antídoto do princípio da publicidade. 

O próprio Código Penal, no seu artigo 325, dentre os crimes contra a 
administração pública, pune com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, 
aqueles que revelam fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva 
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. 

Além disso, eventuais excessos de membros do MP ou da 
magistratura podem e devem ser objeto de responsabilização disciplinar 
pelas Corregedorias de ambas as carreiras. 

Portanto, há como punir quem desrespeite o direito à privacidade, 
revelando segredos indevidamente. E a lei penal se aplica indistintamente a 
qualquer agente, inclusive aos agentes políticos, como magistrados e 
membros do Ministério Público. 
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Iniciativas legislativas desta natureza, voltadas a inibir ou impedir a 
divulgação de fatos públicos por natureza, violam direitos de toda sociedade, 
que clama pela eficácia dos mecanismos de controle dos abusos do poder. 

Importante registrar também que, em pesquisa realizada pelo Ibope 
em fevereiro de 2004, em cento e cinquenta e cinco municípios das cinco 
regiões do Brasil, com margem máxima de erro de 2,2 pontos percentuais, 
aferiu-se a opinião dos entrevistados sobre o tema divulgação de 
informações para a população a respeito de investigações e processos em 
que o Ministério Público estivesse atuando, exceto os protegidos por sigilo. 

Das pessoas ouvidas (2000 entrevistados), 78% delas responderam 
que deveria haver divulgação, 15% delas disseram que não se deveria 
divulgar e 7% não souberam responder ou não opinaram. 

Midiatização e espetáculo — desafios para a cidadania em construção 

A sociedade contemporânea (dita “pós-industrial”) é conduzida pela 
midiatização, pela tendência à virtualização das relações humanas. 

Muniz Sodré (Eticidade, campo comunicacional e midiatização, in 
Sociedade Midiatizada, ed. Mauad X, 2006) define a midiatização como 
sendo uma ordem de mediações (ação de fazer ponte ou fazer 
comunicarem-se duas partes) socialmente realizadas. Por isso é que a 
linguagem é considerada mediação universal. 

Lembra-nos que “da mídia para o público não parte apenas influência 
normativa, mas principalmente emocional e sensorial, com o plano de 
fundo de uma estetização generalizada da vida social, onde identidades 
pessoais, comportamentos e até mesmo juízos de natureza supostamente 
ética passam pelo crivo de uma invisível comunidade do gosto, na realidade 
o gosto médio, estatisticamente determinado”. 

Também salienta o autor que a midiatização pode ser pensada como 
um novo modo de presença do sujeito no mundo, um novo bios, uma quarta 
esfera existencial, com uma qualificação cultural própria (“tecnocultura”). 

Qualifica-a como um quarto (e novo) bios, tendo em vista a 
classificação de Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, em que este 
concebe três bios na Polis (formas de existência humana): bios theoretikos 
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(vida contemplativa), bios politikos (vida política) e bios apolaustikos 
(vida prazerosa). 

Nesse novo bios, a cultura da mídia oferece rico material para 
fantasia e sonho, moldando pensamento e comportamento, construindo 
identidades. A mídia é estruturadora e restruturadora de percepções e 
cognições, funcionando como agenda coletiva. 

Douglas Kellner (Cultura da Mídia e Triunfo do Espetáculo, in 
Sociedade Midiatizada) assinala que a vida político-social também é moldada 
pelo espetáculo: assassinatos surpreendentes, ataques terroristas, escândalos 
sexuais de celebridades e políticos e a violência explosiva do cotidiano. 

Lembremo-nos da recente cobertura da guerra urbana paulista (mais 
paulistana), em que cenas da violência eram repetidas à exaustão, inclusive 
a do incêndio de um ônibus que foi mostrada várias vezes durante todo o 
dia, com a tarja AO VIVO, gerando às pessoas a nítida (porém falsa) 
impressão de que o incêndio acontecia no momento de cada uma das 
veiculações da cena pela televisão. 

Diversos rituais internacionais como os Jogos Olímpicos, Copa do 
Mundo, Oscar e Emmy celebram os valores dominantes e validam 
sociedade baseada na competição e na vitória. 

Kellner destaca que a própria globalização se expandiu através do 
espetáculo militar e do império. A história pré-moderna engloba a ascensão 
e a queda do Império Romano, a expansão dos impérios de Genghis Kahn, a 
disseminação e o triunfo do Cristianismo e do Islamismo, e a ascensão dos 
Estados-Nações modernos e da Europa Ocidental e, por fim, dos Estados 
Unidos. No início do período moderno, Maquiavel aconselhou seu 
“príncipe” sobre o uso produtivo do espetáculo para o controle 
governamental e social, e os imperadores e reis dos Estados modernos 
cultivaram-no como parte de seus rituais de governo e poder. 

O entretenimento popular há muito tem suas raízes no espetáculo, 
enquanto a guerra, a religião, os esportes e outros domínios da vida pública 
foram terrenos férteis para a propagação do espetáculo por séculos. Agora, 
com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e multimídia, os 
tecno-espetáculos vêm moldando decisivamente os contornos e trajetórias das 
sociedades e culturas atuais, ao menos nos países capitalistas avançados. O 
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espetáculo midiático também se tornou um elemento determinante numa era 
de terrorismo e guerra. 

Guy Debord (A Sociedade do Espetáculo – Ed. Contraponto – 1997) 
advertiu também que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 
relação social entre pessoas, mediada por imagens. 

Assim, no mundo da mercadoria, o espetáculo torna-se sinônimo de 
cultura, o centro de significação de uma sociedade sem significação, 
ideologia materializada sobre a vida dos homens: depois de ter alienado os 
homens ao transformar seu “ser” em “ter” (fase da propriedade privada 
depois da industrialização), o espetáculo promove a passagem e a degradação 
do “ter” em “parecer”, sintetiza Frédéric Martel em seu comentário ao 
pensamento de Debord. 

O espetáculo torna-se, pois, o reino da mercadoria, reduzindo a 
cultura ao mais alto grau de alienação, reino da passividade absoluta do 
indivíduo, contemplação e empobrecimento da vida vivida. O espetáculo é 
“o” que fala enquanto “átomos sociais” escutam, instaurando, portanto, o 
mundo do “não vivido”. 

Como deveríamos nos posicionar nos debate sobre a transmissão ou 
não pela TV do julgamento de Suzane Von Richtoffen e dos irmãos 
Cravinhos, pelo duplo homicídio dos pais dela? 

Num primeiro olhar, pode parecer, e também a mim mesmo pareceu, 
que a veiculação televisiva seria garantidora da publicidade plena, como 
pensam os dignos, corajosos e valorosos Promotores de Justiça que atuam 
no caso: Roberto Tardelli e Nadir de Campos Jr, que defenderam tal 
posicionamento no artigo que assinaram na Folha de S. Paulo de 02/ 06/ 06 
(A transparência incomoda). Disseram que “a transparência que decorre do 
acesso público daquilo que se passa num julgamento – por suposto, em que 
não haja sigilo determinado por lei ou, fundamentadamente, pelo juiz – é 
parte do aprimoramento do processo democrático do país e essencial para a 
boa administração da Justiça”. Afirmaram ainda que “os riscos existentes 
podem ser enfrentados desde que haja profissionalismo das partes e juízes. 
Não se confunde transparência com linchamento público, encoberto por um 
véu de jurisdição. Jamais seria o que se pretende, eis que o fundamento é a 
garantia do amplo direito de defesa (não o direito a chicanas, não o direito à 
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zombaria jurídica), do devido processo legal, da igualdade entre as partes. 
Do processo, enfim, aberto e inteligível a todos nós”. 

Examinando com mais profundidade o assunto, entretanto, chego à 
conclusão de que a transmissão pela televisão daquele específico 
julgamento poderia transformá-lo em espetáculo e colocar em risco a 
concretização de seus objetivos e os próprios fins do Direito Penal e 
Processual Penal. 

É fundamental que se busque realizar o processo de forma aberta e 
inteligível a todos, como bem salientam os promotores. Aliás, é isso que 
legitima a transmissão de sessões do STF pela TV Justiça. Mas a situação 
em foco é diferente, e assim merece ser tratada. 

O julgamento de um crime e a aplicação da pena a ele cabível são 
vistos por muitas pessoas hoje como forma de vingança social, o que não 
condiz com os efetivos objetivos do processo e da punição penal, que deve 
visar, em um plano macro, a pacificação social, e, mais especificamente, a 
prevenção especial e a ressocialização do criminoso. 

Seria possível imaginar que a transmissão deste julgamento pela TV 
pudesse minimamente contribuir com a pacificação de nossa sociedade? É 
fácil perceber que não. 

Alberto Silva Franco (A Comercialização de um julgamento – Folha 
de S.Paulo – 02/06/06) adverte que “o primeiro e mais verdadeiro réu de 
um julgamento é o próprio julgamento. Julgar um crime não é permitir 
igualar-se a ele, mas, sim, advertir- se com ele. Não julgamos pessoas e 
suas almas, mas, simplesmente, os fatos e a medida da razoável censura. 
Não se trata de inaugurar espetáculos emotivos e invasivos, com exposições 
televisivas intensamente dramáticas em redes nacionais de comunicação 
que se movimentam por sentidos concorrenciais e propagandísticos. 

Não temos o direito de transformar escuras tragédias humanas em 
mercadorias comerciais e vendê-las como produtos massificados. Não 
podemos selecionar ao acaso três jovens, perdidos em meio a uma cultura 
consumista e imediatista, para serem autênticas bruxas prestes a queimar 
em um dia festivo, para o delírio coletivo e episódico de uma multidão que 
veja, nesse instante rápido, a oportunidade de escapar da mesmice de suas 
rotinas alienadas e cinzentas. Justiça não é circo, mas é pão, já que ela há de 
ser o alimento que deve nutrir a existência política de um povo.” 
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Foucault também critica, em Vigiar e Punir, o que denomina de 
“festa da punição”. 

A verdade é que, infelizmente, na sociedade consumista e imediatista 
na que vivemos, os cidadãos apenas consomem opções políticos-eleitorais 
que lhe são apresentadas já devidamente embaladas por trabalhos geniais de 
publicidade, já que os brasileiros estão entre os mais criativos do planeta. O 
horário eleitoral da TV e rádio é decisivo. Os debates são superficiais e 
protagonizados pelos marqueteiros. Declina cada vez mais o engajamento 
nos partidos políticos. 

Bucci alerta que além de mediar as relações sociais, o consumo 
transforma direitos fundamentais como educação e saúde em mercadorias 
de uma cidadania, por assim dizer, privatizada. Os planos da rede pública de 
hospitais são oferecidos aos eleitores pela televisão em campanhas eleitorais 
como se fossem ilhas paradisíacas em meio à miséria, com salas cirúrgicas 
ultra-iluminadas e helicópteros lustrosos cruzando os céus da metrópole. 

Isto pode ser melhor compreendido quando se lembra da 
internacionalização do sistema capitalista (iniciada há séculos, mas muito 
acelerada pelos avanços tecnológicos recentes) e da criação de blocos 
econômicos e políticos. Estes dois fatores têm reduzido o poder dos Estados 
e modificado as identidades nacionais. 

Esta redução afeta a natureza dos antigos direitos, especialmente os 
políticos e sociais, o que amesquinha a importância do direito de participar. 

Além disso, a intensificação da competição internacional pressiona o 
custo da mão-de- obra nas finanças estatais, o que repercute no emprego e 
nos gastos do governo, dos quais dependem os direitos sociais, o que 
reacende o debate sobre a cidadania, mesmo onde aparentemente era tido 
como resolvido. 

Trata-se de complexo problema para a cidadania em construção em 
nosso país! Devemos enfrentá-lo! 




