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 Por que é importante que juízes deixem de 
lado a ideia de que só devem falar nos autos e 
se relacionem profissionalmente com a 
imprensa?



 Constituição de 1988

 Inaugura-se um Estado Democrático de Direito

 Há a descoberta de um novo poder.

 Corrida aos tribunais

 Judiciário no papel de protagonista dos três poderes; o 
Poder que delimita as atribuições dos outros poderes.



 As relações sociais foram todas judicializadas.
A Justiça passou a fazer parte da vida cotidiana
de um cidadão que não a compreende.



 Novas relações de família

 Relações de consumo

 Novas relações de trabalho

 Garantias fundamentais

 Direitos sociais



A imprensa é responsável por explicar 
as mudanças ao cidadão.



29 de abril
Estado de S.Paulo
Chamada de capa:
Ministro do STJ manda soltar promotora do DF

Correio Braziliense
Manchete:
STJ solta promotora acusada de corrupção
Chamada de capa:
TRE cassa Benício



 30 de abril
Correio Braziliense
Chamada de capa:
Promotora só viaja com autorização judicial

 1º de maio
Correio Braziliense
Chamada de capa:
Negócios do casal Guerner sob suspeita



 3 de maio
Folha de S.Paulo
Chamada de capa:
Dos 300 juízes federais, 40 são ameaçados de morte, diz Ajufe

O Globo
Chamada de capa:
Inquérito do “Riocentro” é repleto de omissões

 4 de maio
Estado de S.Paulo
Chamada de capa:
Filhos de Lula não devolvem passaportes

Correio Braziliense
Chamada de capa:
Escândalo do TRT: Luiz Estevão pode sair no lucro



 5 de maio

Folha de S.Paulo
Chamada de capa:
STF só altera 3% das decisões anteriores ao julgar recursos

O Globo
Chamada de capa:
Direitos dos gays avançam no STF

Correio Braziliense
Chamadas de capa:
Justiça libera obras no setor Noroeste
Concursos: Matéria pode ser atualizada após o edital, diz STJ



Mais de 10 mil notícias sobre:

 violência

 segurança pública

 sistema penitenciário

 Justiça





 Vende mais porque é fresquinho ou
é fresquinho porque vende mais?



 Por que juízes e jornalistas ainda parecem ser 
incapazes de falar a mesma língua em muitos casos?



 Porque não se conhecem.



 Em sua maioria, os jornalistas são incansáveis voyeurs que 
vêem os defeitos do mundo, as imperfeições das pessoas e dos 
lugares. Uma cena sadia, que compõe boa parte da vida, ou a 
parte do planeta sem marcas de loucura não os atrai da 
mesma forma que tumultos e invasões, países em ruínas e 
navios a pique, banqueiros banidos para o Rio de Janeiro e 
monjas budistas em chamas – a tristeza é seu jogo, o 
espetáculo, sua paixão, a normalidade, sua nêmese.

Gay Talese, em O Reino e o Poder





 Quando o juiz fala, não está falando com o jornalista. 
O juiz fala com a sociedade.
O jornalista é apenas o canal.
É para a sociedade que o juiz presta contas,
não para o jornal.



 O jornalista e o leitor fazem parte de um mesmo bolo social; 
são, em última análise, a mesma coisa. É por essa razão que 
não se pode dizer que a imprensa de determinado pais ou 
região é ruim ou boa. Ela é reflexo e segmento da própria 
sociedade a que serve. Jornalista e leitor são os que melhor se 
entendem e sintonizam, pois se os primeiros são treinados para 
sentir as necessidades do último, este foi domesticado para 
receber aquilo que certamente lhe agradará. Jornalista é o 
leitor em função de emissão.

Alberto Dines, em O Papel do Jornal



Para o bem do leitor (cidadão), é 
necessário que juízes e jornalistas passem 
a trocar ideias com mais frequência.



 Muitas vezes o juiz é mal compreendido porque se 
recusou a esclarecer sua decisão.





 Ou, como diria o saudoso Abelardo Barbosa de 
Medeiros:

Quem não se comunica, se trumbica!



Caso Joaquim Barbosa



 Notícias que refletem com mais veracidade os 
fatos

 Menor número de erros

 Contato que permite filtrar possíveis injustiças



Caso Farra das Passagens



Divulgação dos gastos com passagens aéreas
e explicações a jornalistas impediram a publicação
de notícias negativas e distorcidas



O juiz que deixa a torre de marfim se
relaciona melhor com a imprensa.



 A negativa do juiz de se pronunciar é vista,
por muitos, como uma licença para escrever
o que bem entender.



 É possível aproximar o juiz do jornalista?

 Sim. Há semelhanças fundamentais entre as duas 
funções que permitem essa aproximação.



 Use a assessoria de imprensa do tribunal.
Bons assessores traduzem a Justiça para a linguagem que quer o jornalista.

 Dê explicações, mesmo que sejam em off.
É possível garantir que o leitor tenha uma boa informação sem se expor.
Basta pedir sigilo da fonte.

 Tenha paciência e seja didático.
Diante de um jornalista despreparado ou iniciante, pense que está explicando 
a decisão para um calouro universitário.

 Diga claramente por que não pode se pronunciar.
Não é obrigatório falar com jornalistas. Mas é bom explicar os motivos pelos 
quais você não pode ou não quer comentar determinada decisão ou situação.



 Não tenha receio de se expor, mesmo em situações 
desfavoráveis.
Ainda que a notícia seja ruim para sua imagem ou para a imagem da 
instituição, é melhor antecipar-se à sua divulgação.

 Seja acessível.
Jornalistas tratam melhor e tendem a escutar mais os juízes que lhes
dão mais atenção.

 Compreenda a urgência da notícia.
O jornalista, na maioria dos casos, precisa da informação “para ontem”.
Em regra, juízes não entendem essa urgência. Retornar a ligação dois dias 
depois, na maioria dos casos, é tempo perdido.



 Lembre-se que o destinatário da notícia é o cidadão.
A falta de esclarecimentos gera desinformação e erro, que prejudicam o 
leitor e distorcem a imagem que ele fará da Justiça.

 Paute o jornalista.
Muitas vezes os jornais só publicam “notícias ruins” sobre a Justiça porque 
não têm conhecimento das “notícias boas”. Quando tomar decisões que 
tenham interesse público, passe para os jornalistas que cobrem a área.

 Seja mais informal.
Para pedir a correção de eventuais erros em reportagens, esclarecimentos ou 

até mesmo resposta a acusações, assim como para convidar para cobrir 
eventos da Justiça, telefonemas para os repórteres e editores costumam 
funcionar muito melhor do que as cartas formais.



 Twitter, Facebook, Youtube são importantes meios de 
comunicação.

 Não ignore as redes sociais. Use-as em seu favor.

 O leitor, passivo, com as redes sociais, torna-se 
produtor de informação.





 Aconteceu em 2008. Uma banda musical fazia uma viagem aérea
entre duas cidades dos Estados Unidos e despachou os instrumentos
musicais na bagagem.

 Quando já estavam em seus assentos, antes da decolagem, os
rapazes da banda viram pela janelinha os carregadores atirando
suas guitarras para o compartimento de cargas do avião.

 Ao chegarem ao destino descobriram um de seus violões quebrados.
O líder da banda, Dave Carrol, tentou fazer com que a UnitedAirlines
pagasse o conserto, que ficava, em reais, em torno de 2 mil.

 Falou com todo mundo na companhia, e nada. O que fazer? O que
uma banda musical sabe fazer.



http://www.youtube.com/watch?v=nU1CKC9BJgE

http://www.youtube.com/watch?v=nU1CKC9BJgE


 Na primeira hora, o vídeo foi assistido por 6
pessoas no Youtube. No dia seguinte, o vídeo
havia sido visto por 1 milhão de pessoas!

 Hoje o vídeo original já foi visto por mais de 15
milhões de pessoas.

 O vídeo “United Quebra Violões” foi assistido por
mais de 15 milhões de pessoas e causou prejuízos
para a companhia. Atualmente é o 20º mais
vendido na lista do iTunes e as vendas dos CDs da
banda dispararam.
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