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Resumo 
 
O estudo apresenta e debate os leitores de notícias jurídicas. Público investigado 

mediante dados sociodemográficos, análises de conteúdo e entrevistas. A amostra fora 

obtida entre leitores e comentaristas de notícias jurídicas de veículos online do Estado 

de Mato Grosso, Brasil. Os dados, enquadrados ao sistema teórico de Pierre Bourdieu, 

revelam a complexa existência dos profanos do campo jurídico, sobre os quais recai o 

peso da exterioridade e desposse. Este público, à despeito de tais condições, revela-se 

instigante e reivindicante de algum direito à voz, enquanto cidadão. A investigação 

levanta questões sociológicas, jurídicas e da comunicação social – pertinentes às 

políticas contemporâneas de comunicação institucional, sobretudo do meio jurídico. O 

estudo sugere o jornalista jurídico como agente social intermediador da relação juízes-

jornalistas-público. Também identifica a necessidade de uma maior articulação entre os 

agentes do campo jurídico e as ambições de seu público, no âmbito do debate político 

sobre os efeitos, diretos e indiretos, da ação jurídica sobre a vida social e cotidiana. 

 

Palavras-chave: campo jurídico; profanos; jornalismo jurídico; leitores; notícias  
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Abstract 
 
The study presents and debates legal news readers. Audience investigated through 

sociodemographic data, content analysis and interviews. The sample was obtained from 

readers and commentators of legal news of online vehicles in the State of Mato Grosso, 

Brazil. The data, framed by the theoretical system of Pierre Bourdieu, reveal the complex 

existence of profane in the legal field, on whom the weight of externality and 

dispossession rests. This public, despite these conditions, proves to be instigating and 

claimer of some right to the voice, as a citizen. The investigation raises sociological, legal 

and social communication issues - pertinent to contemporary institutional 

communication policies, especially in the legal field. The study suggests the legal 

journalist as a social agent who mediate the relationship between judges-journalists-

public. It also identifies the need for greater articulation between agents in the legal 

field and the ambitions of its public, within the scope of the political debate on the 

effects, direct and indirect, of legal action on social and daily life. 

 

Keywords: legal field; profane; legal journalism; readers; News 
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Glossário 
 
Ação Rescisória: Ação autônoma prevista no Direito Civil por meio do qual contesta-se 

efeitos de uma sentença que transita em julgado, ao apontar no processo vícios capazes 

de torná-lo nulo.  

Assessor de imprensa: Jornalistas dedicados à comunicação institucional de órgãos de 

estado, associações, sindicatos e empresas, através de notícias (releases) e notas à 

imprensa. 

Decisão Monocrática: Decisão proferida por um único magistrado, oposto das decisões 

colegiadas, como do Plenário do STF ou Pleno do Tribunal de Justiça. 

Doutrina: Conjunto de princípios e métodos adotados pelo julgador e tomado pelos 

demais como referência em um procedimento jurídico; referencial teórico. 

Entendimento: Compreensão sobre um caso ou procedimento a se tomar em um caso 

e que pode repercutir de instâncias superiores para inferiores. 

Habeas Corpus: ação constitucional por meio da qual o réu (ou terceiros) solicitam 

liberdade temporária enquanto tramita um processo judicial criminal (há possibilidade, 

ainda questionável, de invocá-lo após trânsito em julgado). 

Mérito: Entendimento e análise do julgador responsável sobre as questões próprias da 

demanda jurídica, fundamentos e argumentos; causa da ação jurídica. 

Mundo fático: expressão jurídica para tudo o que diz respeito à exterioridade do mundo 

jurídico; mundo real; das coisas concretas. 

Operação Lava Jato: Conjunto de investigações da Polícia Federal contra crimes de 

corrupção e lavagem de dinheiro. Iniciada em 2014, a Lava Jato já levou aos tribunais 

dezenas de empresários e políticos brasileiros – já sendo considerada a maior operação 

policial do país. 

Prud'homale: Conselho constituído, em composição paritária, por representantes 

trabalhistas e patronais e um juiz leigo, cuja função consiste em diluir, com base em sua 

experiência de arbitragem e sentido de equidade, litígios contratuais e trabalhistas 

(Bourdieu, 2011). 

Recuperação Judicial: Procedimento jurídico instituído no Brasil pela Lei 11.101, de 

2005, que permite a operação das empresas em situação de crise e pré-falência, com 
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suspensão absoluta de dívidas, com respaldo jurídico, o que permite, eventualmente, 

seu reestabelecimento. (Estadão, 2019, outubro 10). 

Release: texto jornalístico institucional cuja edição, corte e acréscimo de dados são 

autorizados para reprodução em veículos profissionais de notícias. 

Jornaleiro: Substantivo masculino vulgarmente empregado no Brasil para designar 

quem vende ou entrega jornais, geralmente proprietário da banca de revistas. 

Jurisprudência: Conjunto de decisões sobre determinado tema – normalmente 

expressas por instâncias superiores – cuja predominância, sentido e entendimento 

definem-se como referências, não obrigatórias, para interpretação de um caso 

semelhante, da lei ou conjunto das leis. 
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Lista de abreviaturas e siglas 
 
ADC ……………………………………………………….……………AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

ADPF …………………………………………………………………..ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL 

ANAN ………………………………………………………………….ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ADVOCACIA NEGRA 

ANAJURE …………………………………………………………….ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS EVANGÉLICOS 

ANAJUDH ……………………………………………………………ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS PELOS DIREITOS 

HUMANOS DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS, TRANGÊNEROS E INTERSEXUAIS 

ANAJI ………………………………………………………………….ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS ISLÂMICOS 

CCJ ……………………………………………………………………..COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

CNJ ..................................................................... CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

CLT ……………………………………………………………………..CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

FGV …………………………………………………………………….FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

FLUP ................................................................... FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

HC ……………………………………………………………………...HABEAS CORPUS 

IBOPE …………………………………………………………………. INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E 

ESTATÍSTICA 

ICJBRASIL ……………………………………………………………ÍNDICE DE CONFIANÇA NA JUSTIÇA BRASILEIRA 

LGBTQIA+ …………………………………………..………………LÉSBICAS, GAYS, BI, TRANS, QUEER, INTERSEXO, 

ASSEXUAIS/ARROMÂNTICAS/AGÊNERO E MAIS 

MPF ……………………………………………………………………MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

MP-MT ……………………………………………………………… MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

MPE ……………………………………………………………………MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

OAB …………………………………………………………………...ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

OAB-MT ……………………………………………..……………...ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL MT 

PF ……………………………………………………………………….POLÍCIA FEDERAL 

PSDB …………………………………………………………………..PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

PT ……………………………………………………………………….PARTIDO DOS TRABALHADORES 

STF ………………………………………………………………….....SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
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STJ ……………………………………………………………………..SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TJ-MT …………………………………………………………………TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

TSE …………………………………………………………………….TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

TRE …………………………………………………………………….TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

U.LISBOA …………………………………………………………….. UNIVERSIDADE DE LISBOA 
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Introdução 
 

“Não é mais conversa de jornalista, é de jornaleiro” 
 

No dia 03 de abril de 2018, o ministro do STF Gilmar Mendes participou do “VI 

Fórum Jurídico de Lisboa - Reforma do Estado Social no Contexto da Globalização”, 

evento organizado pela Faculdade de Direito da U. Lisboa, Instituto Brasiliense de Direito 

Público e FGV. Mendes, que em Portugal atua como juiz-conselheiro, compunha o corpo 

dos onze ministros que, dentro de dois dias, decidiria em votação aberta – via Plenário 

– o HC rogado pela defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Lula 

buscava impedir a execução provisória de sua pena, definida em sentença pelo ex-

magistrado federal e então futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, no âmbito da 

Operação Lava Jato. Mendes, interrogado pela imprensa sobre a votação que mudaria 

o destino da política brasileira, declarou: 

Certamente haverá, num primeiro momento, esse tipo de incompreensão: um 

lado dirá que foi bem feito, que a decisão foi correta, e outro dirá que não foi 

correta e gerará críticas, mas em seguida haverá um sentimento de acomodação 

e respeitar-se-á a decisão tomada pelo Tribunal (Meireles, 2018, abril 04). 

Na mesma ocasião, Mendes aprofundou sua análise: 

O processo público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. 

Assim como falávamos que tínhamos 100 milhões, 200 milhões de técnicos de 

futebol, agora temos 200 milhões de juízes. Todos entendem de Habeas Corpus. 

Isso não é mais conversa de jornalista, é de jornaleiro. São questões postas e 

temos que conviver com isto. O importante é que entendam do que se trata para 

depois emitir opinião e nem sempre isso acontece. Temos que melhorar a 

relação da informação do público e daqueles que comentam. (Amato, 2018, abril 

03) 

No sítio da estação de rádio de notícias CBN (2018, abril 03), o estudo obteve 

acesso ao áudio original da manifestação do ministro, transcrito adiante ipsis litteris: 

A gente falava que tínhamos 100 milhões, 200 milhões de técnicos de futebol, 

agora temos um pouco assim... 200 milhões de juízes. Todos entendem de 
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Habeas Corpus e discutem ADC, ADPF, Controle Abstrato, Controle Concreto. Em 

suma, isso não é conversa só de jornalista, agora é também do jornaleiro. 

Mais frutífero que empenhar-se em definir o sentido da expressão “jornaleiro”, 

utilizada pelo ministro, dada sua ambiguidade, é extrair da manifestação, como um 

todo, algumas possibilidades interpretativas. 

Prima facie, é pacífico que a declaração se traduz em críticas dirigidas a um 

fenômeno recente e impositivo – “questões postas” sobre uma “convivência” forçosa – 

o que denuncia a presença de um sujeito alheio à atividade jurídica. Este “jornaleiro”, 

intruso e inconveniente, imporia sua presença ao “emitir opinião” sem “entender do 

que se trata”, crendo, equivocadamente, “entender” e possuir competência para fazê-

lo, como se “juiz” fosse. Razão pela qual, sobre as decisões da Suprema Corte pesaria o 

incômodo da “incompreensão” e da “crítica”. Mal-estar passageiro, posto que a 

“acomodação” e o “respeito” garantiriam a execução das decisões do tribunal. A 

sugestão do ministro Mendes, assim sendo, apontaria para a necessidade de ajustes, de 

modo a “melhorar” a “informação” oferecida ao “público” (Amato, 2018, abril 03).  

Se é possível divergir quanto ao sentido da expressão utilizada pelo ministro para 

definir este sujeito – qual seja, “jornaleiro” – se como metáfora para uma classe não 

identificada de profissionais da informação, cujas credenciais fossem discutíveis, ou para 

o público leigo, que das notícias jurídicas se servem (interpretação mais provável1) – 

certo é que a expressão, dada a forma como empregada, em contraposição a juízes e 

jornalistas, sugere a incompetência e desautorização deste sujeito para fazer o que faz2.  

Cumpre o estudo reconhecer que o magistrado, para além de denunciar a 

existência deste sujeito, assina o prólogo de uma trama que, a cada dia, torna-se mais 

evidente: as dinâmicas concernentes as novas relações estabelecidas entre a imprensa 

e o Poder Judiciário. Relações estas baseadas no reconhecimento da presença massiva 

 
1 Sobretudo ao considerar haver “200 milhões” deles, quase a totalidade da população brasileira. 
2 Possível é interpretar que, sendo o vendedor de jornais a ponta da cadeia da difusão das notícias, aquele 

cujas aptidões e conhecimentos supostamente seriam menos necessários à ação de informar, serviria 
como metáfora para um sujeito que, em contraposição ao jornalista (dotado de entendimento e poder 
de entrada nas esferas do poder), seria o menos autorizado a se manifestar e ocupar posições. 
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do expectador, leigo, porém crítico e difusor da ação jurídica e de suas consequências 

para a vida social e cotidiana.  

Assim, define-se como objetivo geral do estudo identificar, caracterizar, localizar 

e compreender (como pensa e age) uma amostra destes leitores de notícias jurídicas.  

Importa ao estudo ainda identificar que relação este público estabelece com o 

direito e que posição ocupa no mundo jurídico. Sua presença seria “questionável”, indica 

a fala do ministro – ou, furtar-se-ia da denuncia da clivagem simbólica que o desautoriza 

a prosseguir, num chamado ao “respeito” e a “acomodação”. Mas, por qual razão?  

Perceber a relação que um agente estabelece com outro(s) significa perceber os 

papéis, as ações e as posições de ambos – por meio de um instrumental teórico-

metodológico eficaz – primeiro objetivo específico do estudo. Neste procedimento 

obtém-se a mais adequada interpretação da manifestação do ministro Mendes – 

segundo objetivo específico. 

As questões que definem o percurso narrativo do estudo, portanto, são: Quem 

é este público? O que pensa sobre o direito? Como age? Quais valores norteiam seu 

agir? O que pensa sobre seu agir? Como pensá-lo sociologicamente? A partir de suas 

respostas poderemos abordar, apropriadamente, nestes e em futuras pesquisas, as 

dinâmicas da relação público, imprensa e profissionais jurídicos. Em outras palavras, é 

ao compreender o público à luz da sociologia que poderemos explorar suas 

potencialidades na comunicação social e no direito. Razão pela qual, justifica-se o 

presente estudo. 

1. Incursões teóricas  
 

A abordagem proposta pelo estudo requer instrumentos de análise identificados 

no arcabouço teórico de Bourdieu. A estrutura pensada exige a aplicação de conceitos-

chave para análise das dinâmicas de campo. Ora, é precisamente “na teoria 

bourdieusiana [que] encontra-se uma profunda crítica ao saber enquanto fonte de 

validade e legitimidade do conhecimento, sobretudo, para que serve e, em que medida 

se aparelha e se traveste como instrumento da dominação” (Neto & Mezzaroba, 2016, 

p.123). Considera-se, portanto, que este sistema teórico (sobretudo através dos 
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conceitos de campo jurídico, habitus, legitimidade, profanos e agentes) nos fornece o 

instrumental necessário para a análise dos dados empíricos. Passemos a pensá-los: 

Podemos compreender um campo como microcosmo localizado no interior do 

macrocosmo social, espaço caracterizado por relativa autonomia e definido pela 

presença de agentes, capitais, linguagem, ritos, leis e regras próprias e específicas. Um 

campo social é um espaço marcado por práticas, estratégias e disputas por posições 

dentro de uma estrutura hierarquizada (Catani, Nogueira, Hey & Medeiros, 2017; 

Pereira, 2015). 

  A compreensão das práticas e das estratégias permite-nos perceber os 

movimentos no interior do campo, sobretudo as relacionadas à conservação das 

relações do campo, por parte dos dominantes, e subversão, pelos dominados, por 

exemplo. Esse desacordo pode assumir a forma de disputa pelo domínio e legitimidade 

dos bens do campo entre dominantes e dominados, ortodoxos e heterodoxos, 

conservadores e hereges etc. (Catani et. al., 2017, p.65; Pereira, 2015). 

Os agentes de um campo são socialmente definíveis por seus habitus, entendido 

como constituição (enquanto “estruturas estruturadas e estruturantes”) “do princípio 

gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um 

grupo de agentes” (Bourdieu, 2007, p.191). Cada campo possui seus habitus e somente 

aqueles que “tiverem incorporado o habitus próprio do campo estão em condições de 

disputar o jogo e de acreditar na importância dele” (Catani et. al., 2017, p.65).  

O campo exige, sobretudo dos recém-chegados, a cumplicidade e a contribuição 

dos agentes, o que implica no reconhecimento e reprodução das condições de 

funcionamento do próprio campo, do jogo, das regras e da crença no valor daquilo que 

se disputa. Mesmo as estratégias de subversão permanecem dentro dos limites do 

campo, sob pena de exclusão. Jamais pondo-se em questão os fundamentos do jogo 

(Bourdieu, 1983, as cited in Pereira, 2015). 

1.1. O campo jurídico 

 Introduzidas as definições gerais de um campo, passemos ao campo cujo estudo 

se atém: o jurídico. Convém, de início, resgatar sua definição sintética. Conforme 
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Bourdieu (2011), podemos definir o campo jurídico como espaço social organizado onde 

e através do qual se transforma conflitos entre partes interessadas na disputa jurídica 

regulada, em disputas jurídicos. Essa disputa só ocorre mediante atuação de 

profissionais autorizados e legitimados por reconhecem e dominarem o jogo jurídico, 

seus ritos e regras. Através de procuração, estes profissionais atuam na disputa pela 

melhor aplicação do texto jurídico.  

 Neste sentido, adentrar o campo jurídico implica em aceitar tacitamente a lei 

fundamental que o constitui, isto é, as convenções que alteram substancialmente a 

experiência do litígio e que tornam este um conflito judicial. Mesmo aos mais leigos, é 

evidente que reconhecer o direito como mecanismo de solução de litígios significa 

adotar modos de expressão e discussão específicos e que, via de regra, substituem 

modos primitivos de combate, como violência física e simbólica (Bourdieu, 2011).  

Adiante, temos a satisfação de uma exigência elementar e estruturante do 

próprio processo judicial, qual seja, a retradução do objeto (“caso”) em problema 

jurídico, através da adoção de um modo específico de construção do processo, em 

outras palavras, “constituir o objeto de controvérsia enquanto causa” (Bourdieu, 2011, 

p.239) visando regular a narrativa dos fatos e extrair deles aspetos jurídicos pertinentes 

e que mereçam formulação enquanto fatos e argumentos.  

 Bourdieu (2011) apresenta outras três exigências implícitas ao contrato de 

entrada no Campo Jurídico: o dever da decisão (sentença); o dever de acusação e defesa 

ordenarem-se em categorias reconhecidas o procedimento que impuseram e manter 

controle sobre elas; recorrer a precedentes reconhecidos e se limitar a eles, “o que pode 

levar a distorções das crenças e das expressões correntes” (Bourdieu, 2011, p.240). 

Convém destacar, sobre o último aspeto, que longe de tornar-se manual restrito de 

interpretações, garante constância e previsibilidade à atividade jurídica, além de 

reforçar habitus jurídicos, na medida em que reúne experiências semelhantes e funciona 

como categoria de perceção e apreciação - úteis à orientação do fazer-jurídico. 

 Ora, este “sentimento” de injustiça (“agravo despercebido”) que dá sentido a 

necessidade jurídica (“agravo percebido, nomeado e imputado”) – percebe Bourdieu 

(2011, p.241) – não é uniforme entre os sujeitos e está ligada às suas posições no espaço 
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social. Devemos entender o processo de revelação dos direitos dos sujeitos e da 

condenação da injustiça sentida (fundada na noção vulgar de equidade) como um 

trabalho de construção da realidade social próprio do profissional jurídico, à partir da 

identificação do sentimento de possuir direitos (entitlement). A este profissional, 

incumbe transformar o “caso” em questão judicial, operando a tradução da linguagem 

vulgar para a linguagem do direito, apontando probabilidades de existo conforme as 

estratégicas e manipulando as aspirações jurídicas, criando-as, aumentando-as ou 

reduzindo-as, conforme o caso (Bourdieu, 2011). 

 Neste sentido, temos a iniciação de um litígio como atividade, em última 

instância, ligada aos interesses econômicos, éticos e/ou políticos daqueles que o 

operam, sobretudo quando reconhecidas “afinidades socialmente fundamentadas com 

os seus clientes” (Bourdieu, 2011, p.242). 

Como efeito, têm-se que mais do que satisfazer as exigências-fins de um pleito 

judicial (solucionar o fator causador do litígio de modo a obtenção de uma parte ou de 

ambas a sensação de obtenção de justiça), busca-se a satisfação do próprio processo 

legal. Essa satisfação encontra-se no cumprimento dos procedimentos (constituição da 

questão jurídica e da controvérsia e elaboração de fatos e argumentos) e na validação e 

consolidação do rito jurídico, em sua formalidade, liturgia, literatura, vocabulário e 

lógicas (próprias e inacessíveis, em muitos casos, aqueles que adotam a via jurídica para 

solução de litígios). 

   Opera-se neste processo uma “mudança de espaço mental”, associada à 

“mudança de espaço social” que garante o “domínio da situação” aos detentores da 

competência jurídica, “únicos capazes de adotar a postura que permite constituir esta 

situação em conformidade com a lei fundamental do campo” (Bourdieu, 2011, p.243). 

Em suma, profissionais capazes de “constituir os interesses pré-jurídicos dos agentes em 

causas judiciais” (Bourdieu, 2011, p.243), dada a competência de conduzir meios e 

recursos constituintes do campo jurídico e de seu jogo. 

Contudo, percebe Bourdieu (2011) que o efeito de hermetismo (l´effet de 

fermeture) próprio da atividade jurídica se manifesta a partir das tradições específicas 

das instituições judiciais, particularmente as categorias de perceção e apreciação 
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“perfeitamente irredutíveis às do não-especialistas” (p.243). O que implica em operar 

problemas e soluções segundo lógica “totalmente hermética e inacessível aos profanos” 

(p.243).  

Assim, se encontra o profano (sujeito externo ao campo) envolvido em ação 

judicial, é somente mediante profissional da área que sua demanda constitui-se questão 

jurídica formal, conforme as regras escritas e não escritas do campo. A detenção 

exclusiva dos recursos e do direito de manipulá-los de modo a “reduzir a realidade à sua 

definição jurídica” como “ficção eficaz” (Bourdieu, 2011, p.243) implica em admitir que 

as fronteiras impostas pelo campo jurídico, conforme (Carlomagno, 2011), retira a posse 

e reduz os direitos do cidadão.  

1.1.1. Da linguagem 

O rito jurídico caracteriza-se pela adoção da linguagem jurídica, elemento 

fundamentalmente distintivo deste campo. Constituída por uma lógica própria de 

funcionamento, a linguagem jurídica mescla vocabulário vulgar a outro, “estranho” – 

espécie de transmutação - que resulta em um sistema próprio e específico de 

comunicação. Essa “linguagem oficial e oficiosa”, “altamente restrita e codificada”, se 

compreende ainda gestos, formalidades, as relações sociais estabelecidas e até o 

vestuário adotado (Tavares Neto & Mezzaroba, 2016, p.127). Formalidades que 

cristalizam “os espaços privilegiados do poder jurídico” e que mascaram “o caráter 

arbitrário das significações da dominação que interiorizam nas pessoas os elementos 

capazes de estruturar o ethos jurídico” (Miceli, 1987, as cited in Tavares Neto & 

Mezzaroba, 2016, p.128).  

A exclusividade da linguagem de um campo é tanto mais evidenciada pelos 

desvios de sentido e desarmonias com a linguagem profana (o que implica em eventuais 

mal-entendidos) quanto mais sistematicamente empregada por seus agentes. Entre os 

profissionais é improvável um mal-entendido quanto ao significado das expressões 

próprias da linguagem exclusiva uma em relação a outra – a chamada “dualidade dos 

espaços mentais” (Bourdieu, 2011, p.236). 

A transmutação da linguagem vulgar para a linguagem jurídica produz dois 

percebidos por Bourdieu (2011):  a “neutralização” ou a “constituição do enunciador em 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

28 

 

sujeito universal” (p.224), efeito obtido a partir da adoção e recorrência de construções 

passivas e impessoais “que marca a impessoalidade do enunciado normativo” (p.224). 

Também, a “universalização”, que reforça a “generalidade e omnitemporalidade do 

direito” (p.225), identificado na adoção de enunciados e expressões, tais como: recurso 

ao indicativo para invocar a norma jurídica; emprego de verbos na terceira pessoa do 

singular do presente e do passado; uso de expressões indefinidas (como “conversa de 

jornaleiro”); emprego do presente intemporal; referência a valores trans-subjetivos 

(que supõe consenso ético sobre algum assunto, como “como toda boa mãe”) e por fim, 

emprego de construções fixas e inflexíveis de texto, de modo a restringir expressões de 

individualidade dos agentes. 

Ora, a retórica da autonomia (relativa) do campo jurídico, da neutralidade e 

universidade – principio da autonomia dos pensamentos e das praticas de seus agentes 

– vão além de uma “simples máscara ideológica” – sugere Bourdieu (2011, p.225). Ela 

expressa o funcionamento do campo jurídico e do “trabalho de racionalização a que o 

sistema de normas jurídicas está continuamente sujeito” (p.225).  

Assim, o chamado “espírito ou sentido jurídico” somado à mestria do corpus de 

textos jurídicos, como reprodução da expressão e acção de um modelo próprio de 

pensamento, constituem o verdadeiro direito de entrada no campo jurídico. Dá-se, por 

efeito, a impressão de se instituir uma “forma específica de juízo”, baseada na 

interpretação do um corpo de regras sustentado por sua coerência interna, razão pela 

qual afastam-se das “intuições frequentemente inconstantes do sentido da equidade” 

(Bourdieu, 2011, p.225). Tal pretensão é fundamento da cumplicidade, da convergência 

e da comutatividade que une e vincula os profissionais jurídicos.  

1.1.2. Dizer o direito 

 O campo jurídico é um espaço de disputa pelo monopólio do “direito de dizer o 

direito” (Bourdieu, 2011, p.220), competência social e técnica resultante da capacidade 

dos agentes interpretarem os textos que consagram a  “visão legítima” do mundo social. 

Condição que tem como efeito a autonomia relativa do Direito e o “efeito propriamente 

simbólico de desconhecimento, que resulta da ilusão da sua autonomia absoluta em 

relação às pressões externas” (p.221).  
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 À respeito de tais pressões externas, têm-se na disputa pelo monopólio do 

acesso aos meios jurídicos um dos fundamentos da cisão social entre profissionais do 

direito e profanos. Cisão esta que implica no desvio gradual entre os “veredictos 

armados do direito e as intuições ingénuas da equidade”. Razão que explica a noção de 

que sejam as normas jurídicas um sistema autônomo “e independente das relações de 

força que ele sanciona e consagra” (Bourdieu, 2011, p.221). 

 Diferentemente do campo literário e filosófico, a prática da interpretação dos 

textos jurídicos são orientados para fins práticos, não tendo, nela própria sua finalidade. 

Ela mantém sua eficácia “à custa de uma restrição da sua autonomia” (Bourdieu, 2011, 

p.222). Importa o controle da ordem jurídica na medida em que o texto jurídico é 

operado como objeto de luta, sendo a leitura uma espécie de “apropriação da força 

simbólica que nele se encontra em estado potencial” (p.222). Têm-se como efeito deste 

controle a limitação das divergências entre os “intérpretes autorizados” e a 

impossibilidade de coexistência de normas jurídicas concorrentes e a submissão 

permanente do debate jurídico a um “corpo fortemente integrado de instâncias 

hierarquizadas que estão à altura de resolver os conflitos entre os intérpretes e as 

interpretações” (p.222). 

 A noção do funcionamento do campo jurídico como “aparelho” é tanto maior 

quanto mais coesa a orquestra de habitus espontâneos dos intérpretes, “aumentada 

pela disciplina de um corpo hierarquizado o qual põe em prática procedimentos 

codificados de resolução regulada dos conflitos” (Bourdieu, 2011, p.223).  

Define-se assim um “espaço judicial” marcado pela imposição de fronteiras entre 

os “preparados” para entrar no jogo (capazes de operar a “conversão de todo o espaço 

mental” e de “toda a postura linguística” do campo) e os “excluídos”, ainda que inseridos 

ao meio na qualidade de justiçáveis, isto é, dependentes de profissionais para execução 

das práticas jurídicas (Bourdieu, 2011).  

 Assim, têm-se no desvio entre a competência para operar o Direito e as 

recomendações do senso comum a raiz da “desqualificação do sentido de equidade dos 

não-especialistas e a revogação da sua construção espontânea dos factos, da sua ‘visão 

do caso’” (Bourdieu, 2011, p.235). Essa desvio, “que é o fundamento de um 
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desapossamento” (p.235), constitui a própria relação de poder que fundamenta a cisão 

entre o mundo fáctico e o mundo jurídico. É através da estrutura do campo jurídico e 

seu sistema em que se inscreve sua “lei fundamental” que se impõe um sistema de 

exigências caracterizado pela adoção de uma “postura global” (p.236).  

Bourdieu (2011) percebe que o esforço dos profissionais jurídicos para apropriar 

e monopolizar instrumentos necessários à construção jurídica gera implicações sobre os 

próprios profissionais do campo, por exemplo, na limitação da formação de novos 

operadores (na imposição de barreiras de entrada na profissão, vulgarmente conhecido 

como “reserva de mercado”), no fomento à procura por serviços jurídicos (através da 

abertura de novos mercados e da promoção de direitos das minorias) e no controle da 

entrada de participantes em atividades pré-jurídicas. Este último evidencia-se pela 

apropriação jurídica de práticas pré-jurídicas para solução de conflitos, por exemplo nas 

prud´homale, conselhos que foram gradualmente integrados ao mercado jurídico.  

A transição dos litígios em prud´hommes para os tribunais – o que contou com a 

cumplicidade objetiva de juristas e sindicatos – fora tanto maior quanto mais necessário 

o apelo ao Direito e seus agentes para produzir e justificar demandas e decisões 

(Bourdieu, 2011).  

Ora, cada “progresso no sentido da ‘jurisdicização’ de uma dimensão da prática 

gera novas ‘necessidades jurídicas’” (Bourdieu, 2011, p.245), isto é, os profissionais 

jurídicos, ao perceberem um novo nicho de mercado, intervém de modo a garantir o 

formalismo jurídico dos procedimentos que constituem a prática, fomentando a 

necessidade de seus próprios serviços e produtos. Este reforço circular resulta na 

profissionalização da prática e, como efeito, na exclusão dos profanos, recolocando 

litigantes e demandados na posição de justiçáveis.  

Dentro da mesma lógica, já se pôde mostrar que a vulgarização militante do 

direito do trabalho, que assegura a um número importante de não-profissionais 

um bom conhecimento das regras e dos procedimentos jurídicos, não produz o 

efeito de garantir uma reapropriação do direito pelos utilizadores em detrimento 

do monopólio dos profissionais, nem tão-pouco o efeito de determinar uma 

deslocação da fronteira entre os profanos e os profissionais os quais, impelidos 
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pela lógica da concorrência no seio do campo, têm de aumentar em 

cientificidade para conservarem o monopólio da interpretação legítima e 

escaparem à uma desvalorização associada a uma disciplina que ocupa uma 

posição inferior no campo jurídico. (Bourdieu, 2011, p.246) 

 Manifesta-se de outras formas o alargamento do mercado jurídico pela absorção 

e sistematização de práticas de sectores entregues ao “autoconsumo jurídico”, 

notadamente na busca pelo reforço da autonomia do campo jurídico, isto é, na 

segmentação dos profissionais, à exemplo das jurisdições disciplinares das empresas 

privadas. A manutenção da distância simbólica entre profissional e profano, que define 

a própria pertença ao campo jurídico, leva mediadores semiprofissionais à tecnização 

de suas intervenções, para afastar-se daqueles cujos interesses defende e sustentar a 

“neutralidade” e a “autoridade” da função (Bourdieu, 2011, p.247).  

  Relativamente ao papel do juízo, temos no veredito – pertencente a classe dos 

actos de nomeação (ou de instituição) – a forma da “palavra autorizada”, pública, oficial, 

“enunciada em nome de todos e perante todos” (p.248) com visíveis efeitos simbólicos 

e percebidos como atos performativos e impositivos, enquanto juízos elaborados 

publicamente por agentes “mandatários autorizados de uma coletividade e constituídos 

em modelos de todos os atos de categorização” (Bourdieu, 2011, p.248). A eficácia da 

ação reside no facto de estarem à altura de serem reconhecidos como “universais” e, 

portanto, impossíveis de serem recusados ou ignorados.  

Ora, percebe Bourdieu (2011) que “o direito consagra a ordem estabelecida ao 

consagrar uma visão desta ordem, que é a visão do Estado, garantida pelo Estado” 

(p.248), na medida em que exerce poderes que fundamentam a constituição, 

classificação e permanência dos grupos sociais, quais sejam: atribuir identidades civis; 

atribuir poderes socialmente reconhecidos, como títulos e certificados; sancionar 

processos relativos à aquisição, transferência e retirada de poderes de agentes e 

instituições. Em suma, o direito, por sua força e capacidade de produzir efeitos a partir 

de seus atos, impõe-se como “forma por excelência do poder simbólico de nomeação” 

e “do discurso atuante” (p.248). “Não seria demais” – pontua Bourdieu (2011) – dizer 

que o direito “faz o mundo social, mas com a condição de que de se não esquecer que 
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ele é feito por este” (p.248), o que implica no reflexão sobre as condições sociais e os 

limites da eficácia “quase mágica” da ação jurídica.  

Relativamente à legitimidade conferida ao direito e seus agentes, postula 

Bourdieu (2011) que não pode ela ser compreendida nem como reconhecimento 

universal pelos “justiciáveis” (jurisdição como expressão de valores universais, 

perpétuos e que transcendem aos interesses particulares), nem como efeito da adesão 

inevitavelmente obtida pela perceção dos costumes, relações de força e interesses dos 

dominantes. É preciso dar conta das relações objetivas entre o campo jurídico e o campo 

do poder “e, por meio dele, o campo social no seu conjunto”, uma vez que “é no interior 

deste universo de relações que se definem os meios, os fins e os efeitos específicos que 

são atribuídos à acção jurídica” (Bourdieu, 2011, p.252). 

 É no conceito de homologia que se identifica a afinidade existente entre a prática 

dos agentes jurídicos, como “detentores por excelência da forma do poder simbólico”, 

e detentores do “poder temporal, político e/ou económico” (Bourdieu, 2011, p.253). 

Ainda que conflitos de competência eventualmente os oponham, são semelhantes em 

suas visões de mundo. Fenômeno que se deve a afinidade de habitus (resultantes das 

semelhanças quanto a formações familiares e escolares) e a proximidade de interesses 

(p.253). Doravante, são as baixas as probabilidades de que as ações de corpo de ambos 

os lados desfavoreçam seus respetivos dominantes, o que implica em dizer que o etos 

jurídico e a lógica imanente de suas produções estão afinados “aos interesses, valores e 

à visão de mundo dos dominantes” (p.253).  

Há entre dominantes uma “cumplicidade tácita” (Bourdieu, 2011) de modo que 

não parece estranho nem incomum entre os recém-chegados ao direito, cuja posição e 

atitudes evidenciam diferenças internas quanto hierarquização e consenso entre os 

agentes, a delação deste “pacto de não-agressão” (p.254) entre corpo jurídico e 

dominantes de campo. Ora, a cumplicidade daqueles que suportam a lógica de 

dominação é tanto mais eficaz quanto mais inconsciente e sutilmente for exercida.  Em 

suma, os dominantes do direito exercem sua eficácia específica “na medida em que 

permanece desconhecida (méconnue) a parte maior ou menor de arbitrário que está na 

origem do seu funcionamento” (p.255). Cabe, desta forma, à ordem jurídica reproduzir 
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a crença e ajustar a adesão dos profanos aos fundamentos da ideologia do profissional 

jurídico, quais sejam, “neutralidade” e “autonomia do direito e seus agentes” (p.256).   

 Outros aspetos elencados por Bourdieu (2011) interessam a este estudo: a 

inscrição do trabalho jurídico em uma lógica de conservação, fundamento da 

manutenção de sua ordem simbólica, por exemplo, ao formatar decisões que sirvam de 

modelo para decisões seguintes, o que implica em autorizar e fortalecer a lógica da 

decisão precedente. Assim, decisões passadas e presentes estão entrelaçadas, o que, 

em condições sociais regulares (períodos não revolucionários), significa conduzir e 

pensar juridicamente as transformações e adaptações futuras em conformidade com o 

passado (p.257).  

Também, convém destacar o “selo da universalidade” conferido ao trabalho 

jurídico, a partir de sua sistematização e racionalização, o que resulta em uma 

“universalização prática” (p.257), “efeito normalizador” (p.258) ou generalização das 

práticas, de um modo de ação e expressão, como mecanismo de dominação simbólica 

e de imposição da legitimidade de uma ordem social, aumentam – como efeito – “a 

autoridade social que a cultura legítima e seus detentores já exercem para dar toda a 

sua eficácia prática à coerção jurídica” (p.258). 

Assim, o direito contribui “universalmente para impor uma representação da 

normalidade em relação à qual todas as práticas diferentes tendem a aparecer como 

desviantes, anósmicas, e até mesmo anormais, patológicas” (Bourdieu, 2011, p.259). Em 

outras palavras, os dominantes do direito, na tendência de universalizar seu estilo de 

vida, tidos como exemplares e fundamentadores da crença na universalidade do direito, 

está na origem da ideologia que tende a fazer do direito um “instrumento de 

transformação das relações sociais, substanciado por análises precedentes que 

conferem aparência de fundamento na realidade” (p.260). 

 Assim, não se deve ao magistrado em sua singularidade a verdadeira 

responsabilidade pela aplicação do direito, mas a todo corpo jurídico, em conformidade 

e concorrência. Do mesmo modo, não é o legislador quem efetivamente redige leis, mas 

o conjunto de agentes que, movidos por interesses e constrangimentos próprios de suas 
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posições, elaboram requerimentos que acendem, em privado ou oficiosamente, ao 

estado de “problemas sociais” (p.260).  

Estas ações são acompanhadas por formas de pressão (manifestação, petição, 

diligência) e expressão (artigos na imprensa, obras e plataformas coletivas), exemplifica 

o autor. Há aqui, portanto, um “trabalho de construção e de formulação das 

representações que o trabalho jurídico consagra” visando a imposição de uma 

“representação oficial” do mundo social, em conformidade com seus interesses e visão 

de mundo (p.260).  

Há, contudo, evidentes restrições quanto a capacidade de tornar regra jurídica 

determinadas práticas, naturalizando, codificando, regularizando e tornando-as nítidas 

e previsíveis (p.262).  

Os poderes da homologação – sustenta Bourdieu (2011) – são exercidos 

plenamente apenas por meio dos detentores da competência jurídica, isto é, aqueles 

que estão ao nível do universo regulado da ação jurídica formal, que se valem das formas 

e formulas jurídicas como armas e aos quais se reservam as lutas “altamente 

racionalizadas” – por exemplo advogados. Aos profanos, resta suportar a força da forma, 

ou seja, a violência simbólica que exercem os que dominam o direito e, portanto, o 

colocam ao seu lado.  

 Bourdieu (2011) Identifica um ajustamento entre a oferta e a procura de serviços 

jurídicos a partir da homologias, isto é, determinadas categorias de produtos e serviços 

a atender determinadas categorias de clientes. Por exemplo, dominados no campo 

jurídico tenderem a destinar seus serviços a dominados de outros campos (p.263).  

 O campo jurídico, em função do papel determinante que seus agentes 

desempenham na reprodução social, dispõe de autonomia menor que outros, como o 

campo científico. Assim, “as mudanças externas nele se retraduzem mais diretamente” 

e os “conflitos internos são mais diretamente resolvidos pelas forças externas” 

(Bourdieu, 2011, p.263). Tal noção implica em considerar que a hierarquia do campo 

jurídico tende a alterar-se com o tempo, ainda que limitadamente, em função das 

alterações nas relações de força no campo social, ou seja, como se a posição dos agentes 

do campo dependesse, em alguma medida, “do lugar ocupado no campo político pelos 
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grupos cujos interesses estão mais diretamente ligados às formas de direito 

correspondentes”3 (p.263). 

1.2. Da abordagem sociológica à teoria de Kelsen 

 Ainda em “A força do direito”, Bourdieu (2011) debate a pretensão da ciência 

jurídica de tomar-se por fechado e autónomo, isto é, de garantir “autonomia absoluta 

em relação ao mundo social”, como “doutrina” ou “espécie de ideologia profissional” 

(p.217). Neste sentido, percebe os esforços da Ciência Jurídica e dos historiadores do 

direito de teorizar a construção dos conceitos e dos métodos jurídico cujo 

desenvolvimento só se compreende-se segundo sua “dinâmica interna”, como se 

independentes fossem das pressões sociais.  

 O sociólogo define os esforços do jurista austríaco Hans Kelsen e a “Teoria Pura 

do Direito” como representação do “limite ultra consequente do esforço de todo o 

corpo dos juristas para construir um corpo de doutrinas e regras completamente 

independentes dos constrangimentos e das pressões sociais, tendo nele mesmo o seu 

próprio fundamento” (Bourdieu, 2011, p.218). 

 Do mesmo modo, Bourdieu (2011) percebe na vertente marxista do direito a 

tentativa de perceber “no direito e na jurisprudência um reflexo direto das relações de 

força existentes” (p.218) de modo que não seria a operação da justiça senão “expressão 

das determinações econômicas, e, em particular, os interesses dos grupos sociais 

dominantes, ou seja, um instrumento de dominação”. Para Bourdieu, tal abordagem 

também apresenta falha clara: ignorar “a estrutura dos sistemas simbólicos e a forma 

específica do discurso jurídico” (Azevedo, 2011, p.32). 

 Bourdieu (2011) identifica onde que ambas as abordagens falham e propõe o 

rompimento com a leitura kelseniana do direito, sem incorrer nos erros da leitura 

marxista. Isto é, reconhece a fragilidade da pretensão de autonomia absoluta do direito 

sem desconsiderar a autonomia relativa que lhe permite, mediante lógicas próprias, 

 
3 Exemplo disso é a relevância da ANAJURE e de seus membros no campo político e jurídico, na elaboração 
e formalização de debates e projetos de leis de interesse dos grupos evangélicos e conservadores, com 
destaque a advogada, pastora evangélica e ex-assessora de legisladores evangélicos, Damares Regina 
Alves, atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo do presidente Jair Messias 
Bolsonaro. 
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produzir, reproduzir e dar forma às suas funções (Bourdieu, 2011, p.219). Em outras 

palavras, percebe a existência de um universo social relativamente independente das 

pressões externas em cujo interior produz-se e reproduz-se a autoridade jurídica – 

violência simbólica – legítima e estatal, por vezes acompanhadas de força física.  

Neste sentido são as práticas os discursos jurídicos o produto do funcionamento 

do campo jurídico, cuja lógica é determinada pelas relações de força específicas que lhe 

conferem estruturam e orientação em termos de luta e concorrência e lógica interna 

das obras jurídicas que delimitam o “espaço dos possíveis”, “o universo das soluções 

propriamente jurídicas” (Bourdieu, 2011, p.219). 

 Revela-se assim a impossibilidade de uma metodologia jurídica perfeitamente 

racional e autônoma. “Difícil crer que as construções mais puras do jurista, sem mesmo 

falar dos atos de jurisprudência do juiz ordinário, obedeçam à lógica dedutivista que é o 

‘ponto de honra espiritualista’ do jurista profissional” (p.232). Isto é, a aplicação de uma 

regra do direito a um caso concreto implicaria em confrontar direitos antagonistas dos 

quais somente a um deles o tribunal conferirá legitimidade, de modo que um caso 

precedente nunca possa ser transferido a outro pura e simplesmente – como se 

idênticos fossem os casos em análise. Nesse sentido, o juiz não se reduziria a um 

executor de leis, cujas conclusões deduzidas fossem diretamente aplicáveis ao caso, 

uma vez que este “dispõe antes de uma parte de autonomia que constitui sem dúvida a 

melhor medida da sua posição na estrutura da distribuição do capital específico de 

autoridade jurídica” (p.232). Assim, seu juízo, inspirado numa lógica e em valores 

próximos dos que estão nos textos submetidos à sua interpretação, cumprem uma 

“função de invenção” (p.233).  

 Temos, portanto, que: ainda que a existência de regras escritas tenda a reduzir a 

variabilidade comportamental dos agentes jurídicos e que suas condutas possam referir-

se e sujeitar-se às exigências da lei, resta uma parte de arbitrário (Bourdieu, 2011, 

p.233). Uma parte considerável, dada a “extraordinária elasticidade dos textos que vão 

por vezes até à indeterminação ou ao equívoco, a operação hermenêutica de declaratio 

dispõe de uma imensa liberdade”. Elasticidade esta que permite o direito – enquanto 
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como “instrumento dócil, adaptável, flexível, polimorfo” – ser invocado para racionalizar 

ex post decisões em que sequer tivera participação (p.233).  

 Assim, sustenta Bourdieu (2011), interpretar e aplicar a lei não se limita a, 

isoladamente, fundamentar na razão jurídica determinada decisão, como hermeneuta 

ao aplicar fielmente determinada regra. Um veredito é resultado de lutas simbólicas 

travadas por profissionais que, mesmo desigualmente dotados de competências 

técnicas e sociais, mobilizam em igual grau de desigualdade os recursos jurídicos, 

explorando-os o quanto possível, como armas simbólicas de modo a triunfar suas 

versões dos fatos (p.234). Neste sentido, uma decisão judicial estabelecida como 

veredito se deve mais às “atitudes éticas dos agentes do que às normas puras do 

direito”, “ignorada no que têm de arbitrário, é reconhecida como legítima” (p.234). 

Doravante, “a impressão de necessidade lógica sugerida pela forma tende a contaminar 

o conteúdo”. O formalismo racionalizante do direito racional participa “da eficácia 

simbólica do direito mais racional” e todo “o ritual destinado a enaltecer a autoridade 

do ato interpretativo do texto jurídico nada mais faz do que acompanhar o trabalho 

colectivo que atesta a sublimação da vontade e da visão do juiz em nome da voluntas 

legis ou legislatoris (Bourdieu, 2011, p.235). 

 Neste aspecto, Araújo (2008) propõe reflexão sobre o modo como Bourdieu 

encara Kelsen, relativamente à dedução de que a “Teoria pura do Direito” estaria no 

fundo a propor um sistema fechado de doutrinas e regras que resultariam, de algum 

modo, em decisões absolutamente independentes de constrangimentos externos. 

Questiona: “a criação de um sistema fechado por Kelsen realmente ignora o campo 

político das decisões judiciais?” (p.155), evocando o capítulo 8 da obra de Kelsen – sobre 

“A Interpretação”. Convém, portanto, discorrermos brevemente sobre a proposta de 

Kelsen para, em seguida, passarmos à reflexão supracitada.   

  Conforme Kelsen (1999), a aplicação do Direito por órgão jurídico pressupõe a 

interpretação e fixação das normas aplicadas. O ato jurídico é um ato interpretativo em 

sua essência. Por exemplo, na interpretação da lei, quando aplicada a uma sentença 

judicial; na interpretação da Constituição, na edição de decretos e atos constitucionais; 

na interpretação de tratados internacionais e normas do direito internacional, quando  
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de sua aplicação pelo Estado ou por cortes internacionais; na interpretação de normas 

individuais, nomeadamente nas sentenças judiciais, nas ordens administrativas e em 

outros atos relativos a sua aplicação, e na própria interpretação do direito e de suas 

normas, pela ciência jurídica. Ainda, por parte dos indivíduos, na observação e na 

conduta de modo a evitar sanções, ou seja, ao compreender e agir de modo alinhado às 

normas jurídicas que devem de ser observadas. Para Kelsen (1999), há duas espécies de 

interpretação distintas: a interpretação do Direito pelo órgão que o aplica e a 

interpretação do Direito por pessoa privada e ciência jurídica.   

 No que toca a interpretação do Direito por órgão que o aplica, Kelsen (1999) 

percebe que o escalão superior da ordem jurídica determina e regula as normas que 

deverão ser seguidas pelo escalão inferior, ou seja, o ato através do qual é produzida ou 

executada a norma do escalão inferior – “como a relação entre Constituição e lei, ou lei 

e sentença judicial” (p.245). Essa norma, prossegue, “determina não só o processo em 

que a norma inferior ou o ato de execução são postos, mas também, eventualmente, o 

conteúdo da norma a estabelecer ou do ato de execução a realizar” (p.246).  

 Todavia ressalva o autor que a determinação nunca é completa, uma vez que a 

norma do escalão superior da ordem jurídica não pode vincular sob todos os aspetos do 

ato de sua aplicação, restando, portanto, sempre uma margem, maior ou menor, de 

livre apreciação. A norma do escalão superior, assim sendo, assume o carácter de 

moldura, a ser preenchida pela produção normativa ou atos de execução.  

 Ora, esta indeterminação oferece ao escalão inferior possibilidades diversas à 

aplicação jurídica, de modo que o ato jurídico que efetiva ou executa a norma pode 

corresponder a uma ou outra das significações diversas e possíveis da mesma norma. 

Em outras palavras, existe dentro da moldura várias possibilidades de aplicação 

admissíveis, “em qualquer sentido possível” (p.247), desde que, evidentemente, haja 

conformidade com o direito. 

Ora, a interpretação da lei não deve necessariamente conduzir a uma única 

solução correta, mas a várias soluções, de igual valor, ainda que apenas uma delas torne-

se efetiva, no ato da aplicação ou execução. Neste sentido, admitir que uma sentença 

judicial se fundamenta na lei nada mais é que admitir que a sentença preenche a 
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moldura da lei – “não significa que ela é a norma individual, mas apenas que é uma das 

normas individuais que podem ser produzidas dentro da moldura da norma geral”. 

(Kelsen, 1999, p.247)  

 Kelsen (1999) questiona, adiante, a jurisprudência de seu espaço-tempo, que se 

funda na teoria de que a lei, quando aplicada ao caso concreto, forneceria somente um 

modo de interpretação possível, uma única solução correta e ajustada, cuja noção de 

“justeza” jurídico-positiva da decisão estivesse ela própria fundada na lei.  Para o autor, 

há subjacente ao ato jurídico a noção equivocada de que o processo interpretativo das 

normas jurídicas se limitasse ato intelectual de clarificação e de compreensão: 

(...) como se o órgão aplicador do Direito apenas tivesse que pôr em ação o seu 

entendimento (razão), mas não a sua vontade, e como se, através de uma pura 

atividade de intelecção, pudesse realizar-se, entre as possibilidades que se 

apresentam, uma escolha que correspondesse ao Direito positivo, uma escolha 

correta (justa) (p.248).  

 Araújo (2008) sublinha a expressão de Kelsen “ato de vontade do juiz” como ação 

interpretativa da lei na aplicação do direito, quando o magistrado “efetua uma escolha 

entre as possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva”. 

(p.147; Kelsen, 1999, p.249). Neste sentido, concordam Bourdieu e Kelsen. Araújo 

(2008) bem aponta, em face disto, que a questão sobre qual “interpretação possível” 

adotar - dentro da moldura prevista pela lei – “não é um problema de teoria do direito, 

mas um problema de política do direito” (p.157; Kelsen, 1999, p.249).  

 Assim, conforme Araújo (2008), não devemos considerar que juristas estejam – 

ou reivindiquem estar – imersos a um regime jurídico fechado e absolutamente 

independentes do mundo social.  

A questão é outra, própria ao foco jurídico: muito embora Kelsen tenha 

enxergado a existência de um objeto de estudo para a “política do Direito” (que 

Bourdieu chamaria de “relações de força existentes”), preocupou-se em 

estabelecer as diretrizes de uma “ciência jurídica”. Kelsen apenas separou os 

objetos de estudo, deixando questões não jurídicas à sociologia, isca muito bem 

degustada por Bourdieu. (p.158) 
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 Todavia, há que se fazer, ainda, alguma reflexão sobre como, de facto, Bourdieu 

enxerga isso que denominaria “relações de força existentes”, segundo Araújo (2008, 

p.158), e Kelsen “política do Direito” (1999, p.1; p.153; p.249; p.258). O que de facto, 

Bourdieu (2011) reconhece é a reivindicação, por parte da ciência jurídica, da 

“autonomia absoluta do pensamento e da ação jurídicos”, afirmada na “constituição em 

teoria de um modo de pensamento específico, totalmente liberto do peso social” 

(p.218). Bourdieu (2011) diz isso na medida em que enxerga que os esforços de Kelsen 

se firmam na “autolimitação da pesquisa tão-só no enunciado das normas jurídicas, com 

exclusão de qualquer dado histórico, psicológico e social e de qualquer referência às 

funções sociais que a aplicação prática destas normas pode garantir” (p.218). Ora, sendo 

assim, compreender o que podemos chamar de a “política da política do direito”, 

implicaria, seguindo a linha de Bourdieu, em ir além do reconhecimento de que a 

interpretação da lei, dentro de uma moldura definida pela norma, a partir do escalão 

superior da ordem jurídica, resulta de um “ato de vontade do juiz” combinada a 

interpretação cognoscitiva da lei, mas de perceber quais os interesses subjacentes à 

ação jurídica de aceder uma decisão judicial à condição de veredito. Ou seja, revelar as 

forças sociais, os interesses, os constrangimentos, as disposições e as homologias 

subjacentes a ação do juiz, e não do ato em si e da forma do ato – em suma – revelar o 

“porquê” e não o “como” e “de que forma”.  

Deste modo, do ponto de vista sociológico importa perceber, não se a aplicação 

da lei fora feita em conformidade com o texto jurídico ou se se respeitou a moldura 

estabelecida pelo escalão superior e a jurisprudência de seu tempo-espaço, mas os 

processos e razões pelos quais leis são aplicadas, texto jurídicos são elaborados, 

molduras são estabelecidas, jurisprudências são definidas e vontades individuais são 

sublimadas.   

Neste sentido, de facto, importa reconhecer que Kelsen (1999) enxerga a 

existência de um objeto de estudo para a “política do direito” e que, visando estabelecer 

as diretrizes de uma “ciência jurídica”, separa-os, para fins de análise. Entretanto, o que 

Bourdieu (2011) nos lembra é que os aspetos pertinentes à “política do direito” não são 

e não devem ser encarados como objeto de estudo isolado, como se independentes dos 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

41 

 

demais, relativos ao funcionamento do direito. Para Bourdieu (2011), a política do 

direito é a própria substância do direito e, sendo assim, podemos entender a “política 

da política do Direito” como os mecanismos e as dinâmicas subjacentes a interpretação  

e aplicação da lei, não se limitando a reconhecer a existência da “vontade” (Kelsen, 

1999, p.248) do juízo como contributo do processo, componente da ação jurídica (o que, 

em si, revela pouco sobre seu funcionamento), mas os interesses subjacentes à essa 

vontade, a escolha das leis, da própria imposição da moldura e, por fim, os processos 

pelos quais as molduras e leis sublimam este arbitrário. Para Bourdieu, não se trata de 

“questões não jurídicas” (Araújo, 2008, p.158), mas a própria substância do direito. 

1.3. Da Easton à abordagem de Bourdieu à imprensa 

Incumbe-nos aqui, à título de contraponto, invocar brevemente o modelo de 

sistema para análise política concebida pelo cientista político canadiano e professor da 

universidade de Chicago David Easton4. Para ele, o Estado deve ser encarado como um 

sistema dinâmico, “autorregulável”, “autotransformável” (Freitas, 2017, p.54) e 

mantenedor do status quo (p.55), sustentado por variáveis como os inputs (pressões 

externas, que podem ser de demandas [solicitações, manifestações ou mensagens em 

prol de ações que dependam da ação política] [p.57] ou de suporte [distúrbios e 

acontecimentos que põem em causa a própria manutenção da estrutura ou das 

autoridades que a administram]) e outputs (decisões ou ações reguladoras tomadas pela 

ação política [p.56]). Essa lógica de interações (demanda-decisão) retroagiria sobre o 

próprio funcionamento do sistema, regulando e/ou conduzindo o Estado à novas 

demandas e decisões (feedback). Freitas (2017) ao interpretar Easton esclarece que o 

feedback: 

[...] favorece a aplicação do princípio da previsão e implica a existência de um 

sistema de informações precisas sobre os seguintes pontos: condições do meio 

ambiente; volume e teor das demandas expressas; disposição de suporte do 

 
4 “Uma teoria da análise política” (1957). Não convém aprofundarmos no modelo de Easton, por não ser 
o eixo principal do estudo, mas elencar conceitos que podem contribuir para o pensamento da relação 
juiz-jornalista-público na medida em que o Poder Judiciário é também considerado uma Autoridade 
produtora de outputs (Freitas, 2017) 
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regime por parte dos membros; estado do sistema e suas pressões internas; e 

execução das decisões e ações e seus efeitos (p.55) 

 No que tocam os inputs de demandas, temos que elas não se limitam às 

formalidades das Autoridades e dos modelos de comunicação próprios do sistema, mas 

informações “transmitidas pelos meios de comunicação de massa ou inferidas de 

diagnósticos técnicos, as quais carecem de forma e conteúdos próprios para uma 

decisão ou ação política” (Freitas, 2017, p.57). Ainda, são consideradas essenciais ao 

sistema as informações referentes a aquiescência dos membros, isto é, se estão 

inclinados a oferecer suporte ou se estão dispostos à revolta. (p.58) 

 Easton elabora o conceito de input channels como sendo instituições reguladoras 

do sistema, atuantes na formalização e definição das demandas das coletividades, 

situando-se, por esta razão, “na entrada dos canais de admissão ao sistema e 

correspondem, na classificação da UNESCO, à vida política” (Freitas, 2017, p.60), 

atuando, neste sentido, como guardiões ou gate keepers do sistema político. São eles, 

por exemplo: partidos políticos, associações de classe, líderes de opinião e a 

comunicação de massa.   

Easton entende o processo político como um sistema em que cada componente 

não pode ser analisado isoladamente: a ação de cada um dos intervenientes no 

processo político só pode ser adequadamente percebido quando inserida no 

todo. No sistema político, atores e instituições políticas interagem, enquadrados 

por um conjunto de normas, símbolos e valores, cujo comportamento é 

condicionado quer por mecanismos de suporte da envolvente social (inputs), 

quer por pressões internas ao sistema (withinputs) que, para além de 

influenciarem o comportamento do sistema, também o alimentam e mantêm 

ativo, através da apresentação de exigências, necessidades e problemas, por 

intermédio dos input channels (partidos, média, grupos de interesses). (Araújo & 

Rodrigues, 2017, p.16) 

Evidentemente, a proposta de Easton (1957) visa compreender o sistema político 

e o funcionamento das políticas públicas, sendo este um output daquele. Razão pela 

qual expressa-se aqui como pertinente e fundamental o posicionamento e a 
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aquiescência das partes envolvidas, com relativo destaque aos sujeitos sociais, 

sobretudo coletivamente ou por intermédio de associações e instituições, o que de certo 

modo aproxima o autor do pensamento de Habermas. 

Bourdieu, por sua vez, ainda que sob o prisma heterogéneo que caracteriza sua 

obra, não passa ao largo da imprensa e de sua intervenção sobre as lógicas dos campos 

e do campo social como um todo. Na fase final de sua produção, reservou algum tempo 

à sua vigorosa crítica da media, notadamente do jornalismo profissional televisivo. 

Em “Sobre a televisão” (1997), Bourdieu identifica que um dos efeitos da 

presença da imprensa seria o de “baixar os direitos de entrada” em determinados 

campos sociais, incluindo o jurídico (p.72), isto é, “consagra” indivíduos que não 

“pagaram os seus direitos de entrada do ponto de vista da definição interna da 

profissão”. Isto ocorreria, entre outras razões, pela capacidade da media de alcançar 

considerável parcela da população – como se obtenção de audiência fosse fator de 

consagração em um campo social – algo que considerava “difícil de justificar” (p.72).  

A vulgarização do campo científico aparecerá também na crítica aos intelectuais 

midiáticos, os quais vão buscar a legitimidade de suas produções nesta esfera, 

num jogo duplo, entre saber científico e de senso comum, em relações 

promíscuas com jornalistas que os promovem, apesar de poucos capitais 

científicos, como nomes reputados do campo acadêmico (Ferreira 2005, p.37).  

Araújo (2008) seguindo a ótica bourdieusiana da relação entre agentes do campo 

jurídico e media (particularmente a televisiva), analisa a Suprema Corte e a veiculação 

de suas decisões, em tempo real, por sua estação, a TV Justiça:  

Os juízes, ao menos no Brasil, parecem cada vez mais demonstrar o lado político 

(não partidário) de sua atuação. Exemplo notável é a veiculação dos julgamentos 

do Supremo Tribunal Federal pela televisão, em rede nacional, através da TV 

Justiça. Ora, tal exposição faz com que a sociedade possa analisar a fundo o modo 

e as razões de decidir dos ministros do STF, o que significa dizer que os juízes do 

tempo atual não estão preocupados em esconder a maneira de pensar: muito 

pelo contrário, querem ser influentes na sociedade. (p.153) 
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 A crítica de Bourdieu (1997) a media caracteriza-se pela denuncia da 

“dominação” que esta exerceria sobre a sociedade, dada sua capacidade de 

monopolizar instrumentos de produção e difusão de informação em grande escala e seu 

“poder sobre os meios de expressão pública, de existência pública, de reconhecimento 

e de acesso à notoriedade pública” (p.48). Deste modo, para o autor, não há discurso ou 

ação (política, em sua essência) que não precise se submeter “a prova da selecção 

jornalística” para se consolidar – censura cujo filtro seria o “interesse” do veículo (p.49).  

Ainda, Bourdieu (1997) percebe que a imprensa, sobretudo televisiva, se 

caracterizaria por uma “demagogia espontaneísta”, ao conceder espaço cada vez maior 

a uma espécie de “correio do leitor”, “tribunas livres”, “das livres opiniões” (p.50) cujos 

efeitos seriam mais perceptíveis no campo político, notadamente no 

“enfraquecimento” de sua autonomia (p.92).  

[...] a influência do campo jornalístico reforça as tendências dos agentes 

comprometidos com o campo político para se submeterem à pressão das 

expectativas e das exigências da maioria, por vezes passionais e irreflectidas e 

muitas vezes constituídas em reivindicações mobilizadoras pela expressão que 

recebem na imprensa (Bourdieu, 1997, p.92). 

No campo jurídico, a atuação da media (submetida a lógica do mercado) 

permitiria que juristas “perpetuassem a crença de que seus veredictos têm o seu 

princípio não em coações externas, nomeadamente económicas, mas nas normas 

transcendentes de que eles são os guardiões” (Bourdieu, 1997, pp.92-93), isto é, de que 

houvesse uma justiça “pura” e livre de compromissos políticos e económicos.  

[...] que será dos juristas [...] se se tornar publicamente notório que, longe de 

obedecerem a verdade e a valores transcendentes e universais, são 

atravessados, como todos os outros agentes sociais, por coações como as que 

fazem pesar sobre eles, transtornando os procedimentos ou as hierarquias, a 

pressão das necessidades económicas ou a sedução dos sucessos jornalísticos?” 

(Bourdieu, 1997, p.94) 

A pressão que a imprensa exerceria sobre o Estado e as instituições, seus agentes 

e lógicas, é interpretada por outros autores como resultado de seu próprio modo de 
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atuação, dado o acesso privilegiado que jornalistas teriam nos espaços de poder (muitas 

vezes restritos ao público), aos agentes (fontes, identificáveis ou não em uma 

reportagem) e aos documentos (Curran & Seaton, 1997, p.341, as cited in Pina, 2009, 

p.68). Surette (1998, as cited in Pina, 2009, p.74) destaca a capacidade da média de 

omitir ou impor assuntos à ordem do dia, de modo a influenciar a perceção da realidade 

por parte da população, o que resulta em mudanças de representação, opinião, 

comportamento e atitudes. Outros autores vão além e percebem a media como espécie 

de quarto poder, orientada a conspirar contra legitimidade e prestígio de indivíduos e 

instituições (Clayman, 2002, as cited in Pina, 2009, p.67) e a estabilidade de governos 

democráticos (Cobb & Elder, 1971, as cited in Pina, 2009, p.73).  

Meditsch (1992, as cited in Pina, 2009, p.64), em perspetiva divergente, percebe 

o jornalista como um “mediador” da sociedade (sendo neste papel, 

concomitantemente, “oprimido” e “instrumento de opressão”). Já Zelizer (2000), como 

parte de uma “comunidade interpretativa, unida pelo seu discurso partilhado e pelas 

interpretações coletivas de acontecimentos públicos relevantes” (p.33, as cited in Pina, 

2009, p.64) 

2. Metodologia 
 

A metodologia do presente estudo parte de quatro eixos fundamentais: revelar 

o leitor de notícias jurídicas; enquadrar as amostras do estudo à teoria de Pierre 

Bourdieu; interpretar a declaração do ministro do STF Gilmar Mendes (agregando-a ao 

debate teórico) e identificar o jornalista jurídico na relação em análise. 

A obtenção e análise dos dados empíricos foram realizados a partir de: inquérito 

por questionário, análise de conteúdo online (notícias e comentários dos leitores nos 

veículos definidos pelo estudo), nuvem de palavras, entrevistas estruturadas com 

populares e entrevista semiestruturada com especialista.  

A análise e o debate teórico com os dados obtidos, na ordem acima descrita, visa 

atender aos seis pontos do percurso narrativo da tese, orientadas pelas seguintes 

questões: Quem são os leitores de notícias jurídicas? Como pensam o jurídico? Que 
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valores norteiam sua visão? Como agem? O que pensam sobre si e seu agir? Como 

pensá-los sociologicamente? 

O estudo considera que a caracterização apropriada deste público requer, 

fundamentalmente, a combinação/triangulação quantitativa e qualitativa de análise de 

dados. Razão pela qual incumbe enquadrar a metodologia como método misto, de John 

Creswell. A mistura das técnicas visa não apenas para garantir robustez aos dados da 

pesquisa, mas integrá-los e compará-los, a fim de obter deles base segura para o 

profícuo diálogo com a teoria sociológica.  

Researcher combines (or mixes) the two databases in a systematic procedure 

called ‘integration’, where the overall intent is to bring the databases together, 

and to conduct analysis that accomplishes this aim and provides new insights. 4. 

Researcher conducts the integration within a type of mixed methods design, such 

as converging or comparing the responses, explaining the findings of one phase, 

or exploring first before measuring or assessing perspectives to build in a 

contextual, cultural feature of the study (Creswell & Hirose, 2019, p.2). 

 O percurso metodológico do estudo enquadra-se ao chamado explanatory 

sequential design (Creswell & Hirose, 2019; Ivankova, Creswell, & Stick, 2006), modelo 

de análise de dados que consiste em duas fases distintas, porém complementares: 

quantitativa e qualitativa. Este modelo permite que insights emerjam inicialmente de 

dados quantitativos e, doravante, sejam aprofundados e contrastados com dados 

qualitativos, de modo que ambos se ajustem à melhor e mais detalhada explicação dos 

resultados obtidos, sobretudo mediante sólida base teórica. 

The qualitative (text) data are collected and analyzed second in the sequence and 

help explain, or elaborate on, the quantitative results obtained in the first phase. 

The second, qualitative, phase builds on the first, quantitative, phase, and the 

two phases are connected in the intermediate stage in the study. The rationale 

for this approach is that the quantitative data and their subsequent analysis 

provide a general understanding of the research problem. The qualitative data 

and their analysis refine and explain those statistical results by exploring 
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participants’ views in more depth (Rossman and Wilson 1985; Tashakkori and 

Teddlie 1998; Creswell 2003 In. Ivankova, Creswell, & Stick, 2006, p.5). 

2.1. Inquérito por questionário   

 Passemos inicialmente ao método adotado para a caracterização do elemento 

cujo título do estudo agrega – o “jornaleiro”, à que o ministro Gilmar Mendes se refere 

em declaração. Imprescindível é, ao reconhecer estar diante de um público cujas 

características se desconhece, estabelecer o perfil sociodemográfico de uma amostra 

considerável. Para isto, reconhece-se o encaixe da pesquisa empírica de carácter 

quantitativo na fase preliminar do estudo. Razão pela qual definiu-se o inquérito por 

questionário5 como o método de recolha de dados mais apropriado, entendido como 

“técnica de investigação que, através de um conjunto de perguntas, visa suscitar uma 

série de discursos individuais, interpretá-los e depois generalizá-los a conjuntos mais 

vastos” (Dias, 1994, p.5). 

 Visando a adequada caracterização daqueles que – segundo o ministro – 

“entendem” e “conversam” sobre a justiça sem nem sempre entender “do que se trata” 

(Amato, 2018, abril 03), que consideramos os sítios de notícias jurídicas e seus leitores 

(comentaristas) o espaço e o público adequados. Fora a amostra destes indivíduos, a 

ocupar os ambientes virtuais para ler, interpretar, criticar e discutir a atividade jurídica 

do Estado, que interessara ao estudo coletar. O que fora feito entre novembro de 2019 

e fevereiro de 2020. Ao todo, cento e vinte e três pessoas participaram do inquérito por 

questionário. 

Para a devida aproximação com o leitor de notícias jurídicas, um convite para a 

aplicação do questionário online fora feito (em forma de notícia) no sítio de notícias 

jurídicas Olhar Jurídico6 (do portal Olhar Direto, veículo que atende, essencialmente, ao 

público do Estado de Mato Grosso, Brasil). 

Relativamente a frequência de acesso a estes sítios, com vista a configuração do 

indivíduo como “leitor de notícias jurídicas”, o estudo considera que o participante do 

 
5 Figuras I a XI, conforme Índice de Figuras. 

6 Figura 12, conforme Índice de figuras. 
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questionário tenha alguma frequência de leitura. Será considerada, para fins de 

validação da participação do indivíduo no questionário, a resposta dada ao quesito 2.1 

(“Lê notícias jurídicas”), questão de múltipla escolha cuja respostas possíveis são: 

“frequentemente”, “regularmente”, “esporadicamente”, “raramente”, “nunca”. Ora, 

serão consideradas válidas apenas frequências de leitura iguais ou superiores à 

“esporadicamente”, o mínimo considerado, em termos de metodologia de recolha de 

dados quantitativos, como fiáveis para sua inclusão em um perfil sócio demográfico que 

não incorra em distorções e garanta a representatividade da amostra. Desse modo, 

restarão excluídos da análise da amostra participantes que admitam “raramente” ler 

noticiários jurídicos ou que nunca o fizeram.  

O estudo considera, sobretudo para análise das preferências de leitura, algumas 

restrições alheias à vontade do leitor, como períodos de menor oferta de notícias 

jurídicas de determinada subeditoria ou dias em que a produção e o acessos a estes 

sítios sejam reduzidos.  

2.1.1. Objetivo 

Mais do que perceber o perfil sociodemográfico dos leitores, o questionário visa 

perceber regularidades e preferências de consumo de notícias jurídicas. Notadamente, 

através de questão sobre a frequência de leitura de determinadas subeditorias 

(Criminal, Trabalhista, Cível, Eleitoral, etc.) em uma escala de “frequentemente” a 

“nunca”. O questionário permitirá ainda perceber a percentagem de leitores que 

comentam no rodapé das reportagens, bem como o grau de entendimento daquilo que 

é noticiado, em uma escala que vai de “entender plenamente” ao “não entender nada”. 

Ainda, contém questão sobre a confiança do leitor depositada tanto sobre o jornalista 

(enquanto produtor de conteúdo) quanto sobre profissionais jurídicos (agentes do 

campo) através de questões que vão de uma escala de zero (“não confiar em nada”) a 

cinco (“confiar plenamente”). 

 Adiante, o questionário deteta breves tendências sobre a representação do leitor 

de jurídico, através de perguntas sobre a importância que o juízo (em suas decisões) 

daria ou deveria dar à opinião pública e/ou do público, tanto ao nível individual quanto 

coletivo, através de três perguntas claras: “se percebe que é dada importância ao 
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comentário individual” e ao “comentário em conjunto” e se “acredita que se deveria 

dar”, visando, nesta última, perceber tendências a ações que visam, em tese, afetar o 

andamento das ações jurídicas.  

 Por fim, apresenta a seguinte questão aberta e opcional: “Considera necessária 

a participação da população nas questões do Poder Judiciário? Porquê?”, aqui visando 

obter uma reflexão inicial sobre a perceção dos inquiridos, na esteira do que, 

objetivamente, se explorará nas entrevistas estruturadas.  

Relativamente à clareza da questões oferecidas no inquérito, convém citar Hill e 

Hill (2012), que dizem: “É preciso pensar cuidadosamente sobre o objetivo geral (o tipo 

de informação que quer solicitar) de cada uma das perguntas que está a inserir no 

questionário” (p.89); “clareza está inversamente relacionada com a extensão de uma 

pergunta” (p.95); “Quanto mais ‘literárias’ e sofisticadas forem as palavras de uma 

pergunta, menos claro é o seu significado” (p.95). Ora, importa aqui ressaltar que, 

embora o estudo aborde questões jurídicas, não objetiva estabelecer um debate 

jurídico, de modo que a linguagem adotada pelo questionário evita expressões 

específicas do vocabulário jurídico.    

 Na medida em que são obtidos os dados, através do Formulário Online fornecido 

pelo sistema “Google Formulários”7, estes se apresentam em tempo real, o que permitia 

ao estudo acompanhar seu avanço e já naquele momento submetê-los à uma análise 

prévia. Quando considerada atingida quantia satisfatória de inquiridos (ou seja, cento e 

vinte e três, portanto, vinte e três à mais que o definido como quantia ideal), restou 

seguro debruçar sobre os dados e, no momento seguinte, caracterizar o perfil do leitor 

e crítico das notícias jurídicas.  

Relativamente a “análise de dados pela via informática”, convém aqui defini-la 

como metodologia "rigorosa e coerente, dispondo de um conjunto de regras claras de 

codificação e interpretação, que exigem a construção de módulos de programas de 

computador flexíveis e versáteis, articulados e encadeados segundo diferentes modelos, 

capazes de responder em tempo útil aos diferentes ensaios de tratamento da 

informação sugeridos pelo próprio método" (Pereira, 1987, p. 734. In: Dias, 1994, p.30). 

 
7 Disponível para usuários Google em: https://www.google.com/intl/pt-PT/forms/about/ 
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2.1.2. Veículos não incluídos 

 Convém salientar, do ponto de vista metodológico e a partir de uma reflexão 

crítica que antecedeu a construção do questionário, que o estudo não convocou 

inquiridos em veículos (sítios, fóruns e blogs) jornalísticos voltados exclusivamente às 

questões jurídicas. Considerando que boa parte deles, ainda que se apresentem como 

produto jornalístico (isto é, obedeçam às técnicas jornalísticas de recolha de 

informações e elaboração de texto e à ordem de publicação, a partir de critérios de 

interesse jornalístico) ainda se reservam à leitura dos profissionais do direito. É possível 

assim definir ao identificar a escrita e a linguagem adotadas em suas publicações 

(linguagem jurídica, pouco acessível), pelo padrão do debate (que exige conhecimentos 

prévios de direito e da ordem jurídica, bastante específicos e inacessíveis ao grande 

público) e pelo critério de noticiabilidade (que muitas vezes foge ao critério geral de um 

veículo de notícias – evidenciado pela escolha dos temas e dos fatos noticiados, muitas 

vezes alheios ao interesse do público, mais fundamentais ao agentes do campo).  

De facto, ainda é questionável se esse formato de veículo responde à um critério 

básico para considerá-lo jornalístico: se são produzidos por jornalistas profissionais. 

Deste modo, percebemos que, ainda que eventualmente instigue interesse do público 

profano, veículos segmentados ainda despertam, por seu conteúdo, maior atenção dos 

profissionais jurídicos. Incluí-los e convocar seus leitores à aplicação do inquérito, 

resultaria na obtenção de uma amostra distorcida, o que denunciaria baixo rigor 

metodológico no processo de escolha da amostra e do local de aplicação do inquérito – 

o que comprometeria a confiança dos resultados obtidos.  

 Neste sentido, também fora descartado a convocação dos leitores dos sítios 

institucionais jurídicos (portais do STF, STJ, TJ-MT, TSE, TRE, MPF, MPE, MP-MT, 

Defensoria Pública, OAB e OAB-MT). Novamente, ainda que estes sejam mantidos por 

profissionais jornalistas – nomeadamente os assessores de imprensa – e que estes 

respeitem aos critérios jornalísticos, o público-alvo de suas publicações diverge daquele 

dos de veículos de grande público. O conteúdo dos sítios institucionais visa atender 

particularmente a própria imprensa e aos agentes jurídicos. Para aqueles, interessam os 

releases e para estes, o acesso aos dados, informações e novidades sobre o 
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funcionamento dos órgãos e acompanhamentos processuais. A aplicação do inquérito 

nestes portais resultaria, novamente, em distorções profundas na amostra.    

 Uma última exclusão fora feita na escolha do(s) veículo(s) jornalístico(s) que 

convocaria(m) leitores à aplicação do questionário: sítios de notícias de grande público 

que não possuem editoria jurídica, isto é, que não possuem uma página especifica para 

produção diária de notícias sobre a ação jurídica. Considera-se que, ainda que estes 

sítios deste tipo façam a cobertura jornalística de fatos jurídicos de interesse do grande 

público (como julgamentos de figuras públicas, políticos, agentes de Estado e 

celebridades ou processos judiciais relativos à corrupção, crime, questões trabalhistas e 

de empresas conhecidas pelo público leitor), ela não se destina à editoria, 

especificamente. Nestes sítios, notícias sobre questões jurídicas confundem-se com 

produtos de outras editorias. Assim, resta pouco definível para o estudo, para o sítio e 

para o próprio leitor, fatores como: frequência com que acessa notícias jurídicas, 

subeditorias de preferência etc. Como efeito, restaria frágil a caracterização como 

“leitor de notícias jurídicas” indivíduos que pouco ou quase nunca acessaram notícias 

reconhecidamente jurídicas (isto é, publicada em editoria verdadeiramente jurídica), 

sob pena de perda de fiabilidade.   

2.2. Análise documental 

Para compreender como interagem os leitores e comentaristas de notícias 

jurídicas em veículos locais e online de grande público, o estudo realizou análise 

documental. Os sítios definidos para obtenção e análise dos dados, considerando 

respeitarem aos critérios já citados e debatidos no âmbito do inquérito por questionário, 

foram: Olhar Jurídico e MidiaNews, ambos veículos locais do Estado de Mato Grosso.  

Cumpre ressaltar que foram incluídas na análise notícias sobre ações jurídicas do 

portal UOL e do sítio G1 (ainda que ambos não possuam editoria jurídica). A decisão 

respeita a medida de contenção definida pelo estudo, diante da baixa oferta de notícias 

jurídicas locais – dada a suspensão das atividades jurídicas regionais, por força da 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19).  

2.2.1. Análise de conteúdo 
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No que concerne o estudo sobre as notícias dos veículos jurídicos e os 

comentários de seu público, considerou-se apropriada a análise de conteúdo das 

notícias veiculadas pelos sítios escolhidos preliminarmente, a empregar “modelos 

sistemáticos de leitura que assentam no recurso a regras explícitas de análise e 

interpretação dos textos” (Landry, 2003, p.346, as cited in Gauthier, 2003). 

Embora guarde semelhança com as primeiras análises de conteúdo patrocinadas 

pelas ciências sociais no início do século XX, como as análises quantitativas de produção 

em massa de jornais norte-americanos (Bardin, 1970, as cited in Gauthier, 2003), o 

presente estudo realiza análises quantitativas e qualitativas das produções jornalísticas. 

A análise de conteúdo das publicações e dos comentários permitiu-nos, em conjunto 

com a análise da fase de inquérito por questionário, elaborar inferências sobre a 

especificidade dos conteúdos, o vocabulário adotado e o formato da escrita – para então 

contrastá-los com a teoria. 

A Grelha de análise de sítios de notícias jurídicas8, definida para a aplicação da 

análise de conteúdo, fora aplicada entre os dias 24 de abril de 2020 e 06 de maio de 

2020, e contempla elementos fundamentais para a análise das notícias, do impacto que 

causam no público e do desempenho dos leitores, tendo como indicadores deste último 

seus comentários. A grelha é subdividida em informações de ordem formal e de análise 

de conteúdo. Os dados de natureza formal presentes na grelha são: “nome do sítio”, ou 

seja, em qual veículo a notícia fora publicada; “título da reportagem”, ou a chamada do 

texto, e “endereço” eletrônico ou link que direciona o leitor à reportagem citada.  

Já as informações para fins de análise inclui: “tema”, isto é, o assunto sobre o 

qual elabora-se a notícia; “editoria9 da notícia jurídica”, isto é, se a notícia diz respeito a 

ao direito civil, criminal ou constitucional, por exemplo, o mesmo quesito fora 

preenchido como “não se aplica” na análises dos veículos que não se apresentam como 

sítio de notícias jurídicas; “complexidade do texto jornalístico”, isto é, se as notícias ou 

as informações transmitidas ao grande público apresentam linguagem ou conteúdo de 

difícil compreensão (analisadas partir de elementos de linguagem, termos técnicos, 

 
8 Tabela 1, conforme Índice de tabelas. 
9 Ou “subeditoria”, termo específico da linguagem jornalística. 
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elementos e ferramentas didáticas, manipulação de conteúdo e estrutura do texto)10, 

recebendo notas que vão de um a cinco, sendo um para “muito baixa” complexidade, 

dois para “baixa”, três para “média” complexidade, quatro para “alta” e cinco para 

“muito alta”. 

Ainda, “potencial reação do leitor ao objeto da ação”, isto é, a capacidade do 

fato inicial (da notícia ou da série de notícias sobre o desenrolar deste fato) de 

incomodar ou provocar reação do leitor – fato inicial este que pode ser, por exemplo, 

abertura de processo, instauração de investigação ou crise institucional. Indicadores 

podem ser incluídos logo abaixo deste quesito, para situar e/ou exemplificar, mediante 

comentários, a reação do leitores identificadas pelo estudo.  

Por fim, a “potencial reação do leitor ao procedimento noticiado”, isto é, a 

capacidade da ação jurídica (que agrega fatos noticiosos ao objeto da ação ou que torna 

o fato inicial noticiável) de incomodar ou provocar reação do leitor – que pode ser, por 

exemplo, a decisão do juiz em relação ao processo (fato inicial), um recurso apresentado 

pela defesa ou uma manifestação institucional em relação a uma crise (anteriormente 

noticiada). Indicadores também serão incluídos logo abaixo deste quesito, para situar 

e/ou exemplificar a potencial reação dos leitores percebidas pela análise.    

2.2.2. Objetivo    

Relativamente ao objetivo do estudo e em termos de metodologia de análise, 

convém delimitar que se trata de análise de conteúdo latente do texto jornalístico e dos 

comentários dos leitores, ou seja, que lança olhar sobre o “implícito”, o “não manifesto”, 

o “sentido oculto” e “os elementos simbólicos do material analisado” (Landry, 2003, 

p.349). Mais do que perceber o conteúdo da reportagem, importa à análise identificar e 

perceber elementos que sugiram como esse produto articula elementos jornalísticos e 

jurídicos e se essa articulação permite ou não a compreensão adequada do público alvo. 

Ainda, identificar que reações tais publicações causam em seu público e como este 

interage por meio delas. 

 
10 Ressalta-se que os anos de atuação como jornalística jurídico profissional pelo autor do estudo permite 
a percepção efetiva e subjetiva e a aplicação destes critérios em uma análise de conteúdo de natureza 
sociológica e comunicacional, para fins de estudo acadêmico.  
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A análise do conteúdo jornalístico que absorve este leitor de notícias jurídicas e 

do modo como interage com outros leitores, sobretudo nos veículos locais online, 

permitirá ao estudo um dialogo mais amplo com a teoria de Bourdieu e a manifestação 

do ministro Mendes. Importa contrastar e debater o comportamento destes leitores (e 

o material que leem) com as noções de profano (caracterizado por sua exterioridade e 

desposse) e “jornaleiro” (a supostamente agir como “juiz”). 

2.2.3. Nuvem de palavras 
 

Como último recurso de análise documental, o estudo elaborou uma nuvem de 

palavras (tag cloud, word cloud, term cloud ou nuvem de tags) com as expressões 

fornecidas pelos inquiridos na fase de inquérito por questionário, especificamente na 

questão aberta: “Considera necessária a participação da população nas questões do 

Poder Judiciário? Porquê?”. Mesmo não sendo questão obrigatória no inquérito por 

questionário, obteve noventa e uma respostas.  

Nuvens de palavras podem ser entendidas como “visualizações de frequência de 

termos” (Pendergast, 2010, p.292) isto é, de um conjunto de palavras relacionadas cuja 

frequência de uso se reflete visualmente, podendo ser utilizadas para analisar qualquer 

conteúdo textual. O impacto resultante da imediata identificação visual das palavras 

dominantes evidencia o que há de mais implícito em um texto, isto é, permite que o 

estudo “veja” termos e expressões enfatizadas em um texto (Gill & Griffin, 2010). 

Embora as nuvens de palavras já sejam há alguns anos amplamente utilizadas 

por sítios e redes sociais, como Facebook (Pendergast, 2010), e em ambientes sociais e 

comerciais, só recentemente começaram a ser aplicadas na educação e na pesquisa 

(Turchin, Kolatkar, Pendergrass & Kohane, 2007, as cited in Gill & Griffin, 2010). 

Para elaboração e análise da nuvem de palavras deste estudo, foram utilizadas 

quase integralmente todas as respostas obtidas na questão aberta, à exceção de 

advérbios, preposições e palavras com erros gramaticais ou de digitação. As expressões 

foram então submetidas ao sistema do sítio Word Clouds11, que transforma os dados 

submetidos pelo texto do pesquisador em imagem, permitindo a manipulação e edição 

da nuvem, incluindo texto e design.  

 
11 Da desenvolvedora holandesa Zygomatic. Disponível em: https://www.wordclouds.com/ 

https://www.wordclouds.com/
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Interessa a este estudo conhecer visualmente os termos mais utilizados pelos 

voluntários da amostra de leitores de notícias jurídicas, quando desafiados a elaborar 

por quais razões importaria a participação popular nas questões jurídicas. O que nos 

permitiu sugerir, na reflexão dos dados, valores subjacentes às ideias expressas em suas 

respostas. 

2.3. Entrevistas 

 2.3.1. Entrevistas com leitores 
 

O presente estudo considerou imprescindível a realização de entrevistas 

diretivas (estruturadas) com alguns destes leitores de notícias jurídicas. A abordagem 

fenomenológica fora aplicada à análise das respostas obtidas, dada sua capacidade de 

operar aspetos subjetivos e captar, da amostra, reflexões sobre seu agir.  

Importa reconhecer que os dados quantitativos obtidos nas fases anteriores da 

pesquisa e as teorias estruturalistas aplicadas na reflexão dos dados foram acentuados 

pelas análise qualitativa desta fase da pesquisa, sem supor qualquer incongruência. O 

estudo percebe a reflexão de caráter subjetivo e reflexivo – própria da abordagem 

fenomenológica – como fundamental para a análise em profundidade das 

representações dos agentes pelo estudo observados – elementos que dados 

matemáticos não são capazes de revelar. Ora: 

This approach concentrates on the analysis of the life-worldly conditions for the 

constitution of diverse social phenomena such as power, domination, violence, 

friendship, love, humor, and many more. This perspective not only allows 

sociologically investigating the social construction of these phenomena. It also 

includes the phenomenological description of the consciousness activities and 

life-worldly preconditions involved in the constitution of social phenomena. 

(Dreher & Santos, 2017, p.386) 

Sobre a relação estrutura-subjetividade, Peters (2011, p.90) acrescenta: 

Conhecemos a famosíssima tese de Marx segundo a qual os seres humanos 

“fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha 

e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas do 

passado” (Marx, 1974, p. 17). Embora tendamos espontaneamente a identificar 
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tais circunstâncias societárias não escolhidas porém “legadas e transmitidas do 

passado” às coações exteriores que compõem os diversos loci societais e 

institucionais estruturados previamente à intervenção agencial de qualquer ator, 

também podemos ver agora que elas podem ser internas aos agentes, fatores 

condicionantes da ação existentes sob a forma “interior” de tudo aquilo que suas 

motivações subjetivas e capacidades práticas presentes devem às suas múltiplas 

experiências passadas, as quais deixam no seu rastro um conjunto de propensões 

a (inter)agir, pensar e sentir de determinadas formas. 

 2.3.1.1. Objetivo 

A entrevista estruturada visa ao estudo, já dotado dos dados sociodemográficos 

e da análise dos produtos jornalísticos e dos comentários dos leitores, compreender de 

que modo estes (sobretudo os que comentam notícias jurídicas, nos espaços destinados 

ao leitor por estes veículos) se enxergam enquanto leitores e críticos, o que pensam e 

como pensam seu agir.  

Aqui, importa definir que o sequenciamento das pesquisas (tanto das coleta de 

dados quanto da publicação das análises no estudo) atenderam ao explanatory 

sequencial design, notadamente na decisão de elaborar e aplicar as entrevistas 

estruturadas somente após a análise do inquérito por questionário e das análises de 

conteúdo. O estudo considerou que os dados anteriormente obtidos e analisados 

auxiliariam (como de facto auxiliaram) na elaboração e realização das entrevistas 

estruturadas e na interpretação das respostas obtidas, sobretudo quando alguns dados 

revelaram-se inesperados (Morse, 1991, as cited in, Ivankova, Creswell e Stick, 2006). 

2.3.1.2. Planos de contingência 

As dificuldades logísticas impostas pelo isolamento social resultante da 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19) impediram a execução das entrevistas 

pessoalmente, como anteriormente previsto. A pandemia exigiu do estudo, bem como 

de toda a comunidade acadêmica, alterações de logística nos procedimentos de 

pesquisa e, nomeadamente, das entrevistas aplicadas pelo estudo. O plano de 
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contingência definido para esta situação fora a execução de entrevistas estruturadas por 

via online12.  

A grelha de entrevista por pautas, definida com “certo grau de estruturação” (Gil, 

1999, p.120), considerou a necessidade de conduzir os entrevistados a respostas 

espontâneas, porém aprofundadas e subjetivas, o que implica no “desenvolvimento 

mais flexível da entrevista” (Gil, 1999, p.120). Razão pela qual as questões, embora pré-

estabelecidas pelo guião de entrevistas13, são razoáveis (quanto a complexidade da 

proposta) e flexíveis (na abordagem) o que permitiu interpretações diversas pelos 

entrevistados, conforme suas capacidades de análise.  

Ora, faz-se mister considerar que o constrangimento da submissão a uma 

entrevista via media digital, para fins acadêmicos e de instituição estrangeira, bem como 

o próprio tema em questão (de caráter jurídico), pode evocar o implícito distanciamento 

simbólico do entrevistado (eventualmente situado na exterioridade dos campos jurídico 

e acadêmico). Tal afastamento pode, como efeito, fazer com que os entrevistados “não 

se sintam à vontade para responder as indagações formuladas com maior rigidez” (Gil, 

1999, p.120). Assim, para garantir respostas satisfatórias, dentro das limitações 

impostas pelo plano de contingência, reelaboradas foram algumas das questões 

preliminarmente definidas. Por exemplo, na pergunta: “Ações do STF afetam sua vida 

cotidiana?”, incluíram-se as expressões “acredita” e “quando?”. Esta pode tanto ser 

compreendida como “em que medida?” como “em qual ocasião?” ou “em que tipo de 

situação?”. A escolha tem por objetivo evitar respostas dicotômica. O mesmo 

entendimento se aplica à questão: “Na sua opinião, os juízes devem atender aos anseios 

da população ou atuar independentemente deles? Por qual razão?”. 

Do ponto de vista da sistematização das atividades, temos que, paralelamente 

ao processo de recolha de dados, o estudo qualitativo realizará a análise de conteúdo e 

 
12 Entrevista estruturada por via escrita, à partir do sistema Google (Forms), posto que a desigualdade de 

acesso à internet e à medias avançadas de comunicação no Brasil impõe ainda duras restrições ao 
desenvolvimento de entrevistas via live-stream ou aplicativos de vídeo chamadas para notebooks e tablets 
– que só pode ser realizada, à muito custo, na entrevista com o especialista, como veremos adiante. 
13 Tabela 2, conforme Índice de Tabelas. 
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decodificação do material, percebendo e dividindo-o por pautas. O estudo também 

atentou-se para a saturação teórica – percebida já na décima segunda entrevista. 

O estudo também definiu como plano de contingência para o eventual baixo 

interesse dos leitores pela entrevista a convocação de cerca de 20% da amostra da fase 

de inquérito por questionário, isto é, entrevistados que se dispuseram a prosseguir no 

dialogo, oferecendo seus e-mails para contato.  

2.3.2. Entrevista com especialista 
 

O estudo encerra sua análise de dados com uma entrevista semiestruturada com 

especialista, sendo este o prof. Dr. Clóvis de Barros Filho. O diálogo realizou-se no dia 22 

de maio de 2020, através do sistema de vídeo comunicação Zoom14.  

2.3.2.1. Objetivo 
 

A entrevista atendeu a última questão que concebe o percurso narrativo do 

estudo: como enquadrar sociologicamente os leitores de notícias jurídicas? 

Clóvis de Barros Filho fora definido como referência para auxiliar o estudo a 

pensar o público observado a partir da teoria de Pierre Bourdieu. O entrevistado é 

professor livre-docente, escritor, jornalista e palestrante, referência acadêmica 

brasileira sobretudo nos estudos de Comunicação Social e Ética. Entre seus anos de 

mestrado em Ciências Políticas pela Universite de Paris II e doutoramento em Direito 

pela Universite de Paris III desfrutou da convivência com Bourdieu, sobretudo no 

período em que este orientou seus estudos, à ocasião da pesquisa Constitution: rupture 

et marchandage, entre 1986 e 1988, quando teve profundo contato com a obra do 

sociólogo francês. 

2.3.2.2. Planos de contingência 
 

Considerando que a entrevista se realizaria, em qualquer hipótese, por 

plataforma de vídeo, não há que se falar em dificuldades logísticas resultantes da 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19).  

 
14 Plataforma da Zoom Video Communications, Inc., com sede na Califórnia, EUA. 
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3. Incursões empíricas 

3.1. Inquérito por questionário 

“Agora temos 200 milhões de juízes” 
 
Quem buscamos compreender? As incursões teóricas em Bourdieu nos dão 

pistas sobre o indivíduo a que o ministro Mendes denomina “jornaleiro” – essa figura 

nova, invasiva ao direito e sempre oculta pelos ecrãs das novas tecnologias de 

informação e comunicação. Analisemos adiante a amostra dos leitores de notícias 

jurídicas obtida pelo estudo – este instigante perfil sociodemográfico. 

 3.1.1. Sexo e faixa etária15 

 Dados sobre sexo, idade, nível de escolaridade e condição e situação perante o 

trabalho, embora exigidos dos inquiridos somente na parte final do inquérito, serão de 

partida introduzidos para fins de desenho preliminar do perfil da amostra. Vejamos:  

A amostra obtida pelo inquérito por questionário é maioritariamente feminina: 

55,3%, sendo que os homens representam apenas 44,7% dela.  

As faixas etárias dos inquiridos se dividem em três grandes grupos: dos 51 anos 

de idade aos 70, que representa 30,1% da amostra; dos 20 aos 30, 26,8% da amostra e 

dos 31 anos aos 40, 26% dos inquiridos. Somente 13% da amostra possui idade entre 41 

e 50 anos; 2,4% possui mais de 70 anos e apenas 1,6% tem menos de 20 anos.  

Necessário pontuar à cerca do perfil de idade da amostra que a disposição para 

contribuir com inquéritos em estudos acadêmicos e de instituições de pesquisa podem 

variar conforme a idade e, a partir dela, o interesse, a disponibilidade, o acesso e o 

domínio das ferramentas utilizadas no procedimento. 

3.1.2. Escolaridade, condição e situação perante o trabalho e área de 
atuação16 
 

A amostra obtida apresenta níveis de escolaridade altos. Do total, 66,7% dos 

inquiridos possui ensino superior completo; 13% afirma possuir doutoramento e 7,3% 

 
15 Gráfico 1 e 2, conforme Índice de gráficos. 
16 Gráficos 3, 4, 5 e 6, respetivamente, conforme Índice de gráficos. 
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mestrado. Ainda, 11,4% possui ensino médio completo e 1,6% sequer completaram o 

mesmo. Nenhum dos inquiridos afirmou possuir apenas ensino fundamental.  

Adiante, 71,5% da amostra obtida pelo inquérito exerce profissão; 14,5% está 

aposentada/reformada ou recebe pensão. Ainda, 7,3% admite estar em situação de 

desemprego e, finalmente, apenas 6,5% dos inquiridos são estudantes.  

Dos inquiridos a exercer profissão, 59,4% diz trabalhar por conta de outrem; 

34,4% por conta própria e somente 6,3% dos inquiridos são patrões em suas profissões. 

  Relativamente à área de atuação, 41,5% exerce profissões no setor público e/ou 

militar; 33% no setor privado; 20,2% trabalham para a “área jurídica” e 5,3% no terceiro 

setor e/ou na economia social e solidária.  

Assim, temos nos quesitos sexo, idade, condição e situação perante o trabalho, 

área de atuação e nível de escolaridade um perfil bastante representativo e 

diversificado, o que nos dá maior segurança quando a qualidade e fiabilidade dos dados 

obtidos nas demais questões do estudo, as quais passemos a analisar adiante.   

 3.1.3. Lê notícias jurídicas17  
 

 A questão que propriamente introduz o questionário oferecido à amostra diz 

respeito a frequência de leitura de noticias jurídicas, conditio sine qua non para a 

continuidade e validade dos dados. “Lê notícias jurídicas?”, fora a pergunta feita. 

Do total da amostra, 31,7% diz lê-las frequentemente, 30,9%, regularmente, 

27,6% esporadicamente. Apenas 8,9% admite raramente ler noticias jurídicas e 0,8% diz 

nunca ter lido. A amostra é bastante satisfatória para o prosseguimento do questionário. 

 3.1.4. Operadores de justiça18 
 

 O segundo aspeto importante ao estudo é perceber em que medida a editoria 

escreve “de si para si”, isto é, para os próprios operadores do direito. Apenas 18,7% da 

amostra é agente do campo jurídico, 81,3% diz não pertencer. A configuração da 

amostra levanta questões relativamente à noção de que a editoria jurídica atenda 

somente profissionais jurídicos e, portanto, são os que não jogam o jogo jurídico a 

maioria dos que acompanham o desenrolar daqueles que o jogam. 

 
17 Gráfico 7, conforme Índice de gráficos 
18 Gráfico 8, conforme Índice de gráficos 
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3.1.5. Relação familiar19 
 

 A questão seguinte busca identificar se aspetos da vida privada ajudam a explicar 

o interesse dos profanos pela notícia jurídica: “Possui algum parente próximo que opere 

a justiça?”. Da amostra, 54,5% admite que sim, 45,5% que não. Embora os afetos e o 

interesse pela carreira do familiar e/ou pelo “jogo que ele joga” não sejam suficientes 

para explicar o “interesse” do profano pelas notícias jurídicas, é preciso considerá-los 

enquanto relações sociais, ainda que por vínculos afetivos. Assim, o “mundo jurídico”, 

ainda que alheio ao profano, passa a “importar”, na medida em que afeta seu familiar – 

é possível sugerir que este profano busque adquirir alguma noção do que seja a 

atividade exercida pelo familiar, na medida de seu vínculo, bem como as 

responsabilidades, os riscos e as funções, mesmo que para enaltecer entre profanos o 

gozo daquele pela noção vulgar de “importância” perante a sociedade – à exemplo de 

declarações vulgares como: “meu filho é doutor” ou “tenho um tio juiz”. 

3.1.6. Preferências de leitura20 
 

Ainda tateando sobre os possíveis fatores de interesse pela editoria jurídica, 

importa perceber quais subeditorias mais despertam a atenção do público.  

O inquérito apresenta oito das principais subeditorias jurídicas da grande 

imprensa, quais sejam: Criminal (corrupção e crime organizado); Criminal (crimes contra 

a vida e a dignidade humana); Trabalhista (ações cíveis comumente movidas por ex-

empregados contra ex-patrões); Consumidor (ações movidas por clientes contra 

fornecedores de produtos e serviços); Cível (danos morais e materiais e, no contexto dos 

sítios de abrangência municipal e estadual, ações do MP-MT] contra irregularidades em 

cargos públicos); Eleitoral (ações movidas entre candidatos ou pelo MPE); Geral 

(premiações, destaques, entrevistas e notícias de carácter pessoal sobre um operador 

de justiça). por fim, Recuperação Judicial e Falências (processo de recuperação 

econômica pela via judicial). Esta opção fora incluída ao estudo como subeditoria, 

embora não seja o efetivamente, por sua frequência e relevância em veículos de 

abrangência local.  

 
19 Gráfico 9, conforme Índice de gráficos. 
20 Gráficos 10 a 17, conforme apresentação dos dados no texto e conforme Índice de gráficos. 
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O cenário obtido pela pesquisa é bastante diverso e conectado à realidade 

jornalística, em termos de acesso e popularidade de editorias, no contexto de veículos 

de abrangência local e estadual21.  

 A editoria de Criminal (corrupção e crime organizado) é a mais popular pela 

amostra obtida. Dos 123 inquiridos, 57 admitem lê-la frequentemente (a maior taxa de 

frequência entre as subeditorias), 36 regularmente, 17 esporadicamente, 11 leem 

raramente e apenas 2 inquiridos disseram nunca ter lido.  

 A segunda vertente da editoria Criminal (contra a vida e a dignidade humana) 

também figura entre as preferidas da amostra. Do total, 40 leem frequentemente, 29 

regularmente, 24 esporadicamente, 21 raramente e, por fim, 9 admitem nunca ter lido 

notícias deste gênero. 

A editoria de Cível também figura entre as preferidas da amostra. Deles, 35 leem 

frequentemente, 39 regularmente, 24 esporadicamente, 17 leem raramente e apenas 8 

pessoas nunca leram. 

Adiante, desperta o interesse do leitor as notícias sobre direito do Consumidor, 

frequentemente lidas por 29 dos entrevistados, regularmente por 33 deles, 

esporadicamente por 35, raramente por 18 e nunca lidas por 8 entrevistados.  

A editoria de Trabalhista apresenta os seguintes dados: 22 leem 

frequentemente, 41 regularmente (a maior taxa da opção de resposta entre todas as 

subeditorias), 32 leem esporadicamente, 21 raramente e 7 nunca leram. 

 Notícias sobre a Justiça Eleitoral são frequentemente lidas por 32 dos leitores da 

amostra, regularmente por 36 deles, esporadicamente por 25, raramente por 23 e 7 

deles admitem nunca ter lido. 

 As notícias da editoria Geral figuram entre as com menor interesse da amostra. 

Apesar disso, a leitura frequente daqueles que a leem é alta, 34 inquiridos, regularmente 

31, esporadicamente 19 e, finalmente, os que raramente ou nunca leem somam 39 

(sendo 15 para este e 24 para aquele). 

 
21 Considerando a experiência do autor do estudo em redações de jornalismo jurídico e nos dados que as 

plataformas dos sítios fornecerem para o controle de tráfego e acesso por leitores em cada notícia. 
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 Finalmente, a notícias com menor interesse da amostra obtida são a de 

Recuperação Judicial. Apenas 12 leem regularmente, 26 regularmente e 12 

esporadicamente. Do total, 40 inquiridos disseram raramente se interessar por tal 

editoria e 24 nunca a leram. 

 3.1.7. Reflexões preliminares 
 

 É possível identificar um razoável equilíbrio entre as preferências dos leitores e 

a frequência de produção no jornalismo jurídico, no que tange suas subeditorias. Ora, a 

preferência dos populares pelas determinadas áreas de atuação do direito são tanto 

maiores quanto mais evidentes seus efeitos, diretos e indiretos, sobre a vida social e 

cotidiana. Por exemplo, ações jurídicas relativas a segurança22 (processos criminais e 

operações policiais de combate a violência, corrupção e o tráfico de drogas). Assim, 

considerando o turbulento cenário político e social do Estado de Mato Grosso, 

sobretudo em termos de desigualdade de renda e criminalidade, não se esperaria que 

outra editoria fosse a mais lida. Corrupção (crime organizado) é subeditoria lida 

frequentemente e regularmente por 75% dos inquiridos e de crimes contra a vida e 

dignidade humana, por cerca de 56% deles.  

 Também é preciso considerar que a frequência de leitura de determinado 

produto se expressa também pela frequência com que este é oferecido ao leitor. Neste 

sentido, não poderia a editoria Eleitoral (cuja produtividade maior é reservada aos 

períodos eleitorais) superar a de Criminal, cuja produção é diária.   

 Ainda, deve-se levar em consideração o tempo de tramitação de cada processo, 

conforme a complexidade da ação (e/ou investigação) e o volume de trabalho da Vara 

Judicial correspondente. Quanto mais longa a tramitação do processo, maior a duração 

do assunto sob os holofotes dos noticiários. Neste sentido, por exemplo, é razoável que 

notícias sobre o consumidor (que normalmente chega aos noticiários quando proferida 

ou executada sentença) sejam lidas com menor frequência que sobre corrupção (cujas 

notícias se iniciam ainda na fase de investigação, com operações da Polícia Civil e/ou 

 
22 Conforme dados do IBOPE para as eleições presidenciais de 2018, 38% dos eleitores do Estado de Mato 
Grosso apontam a “segurança pública” como a área mais problemática a ser enfrentada (TSE protocolo BR-
01573/2018). (Gelape, 2018, agosto 26) 
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Federal e dos MP e podem se estender por anos, dependendo do avanço das 

investigações, das negociações e da própria tramitação do processo [que pode ser célere 

ou não, à depender de fatores diversos, incluindo recursos financeiros do(s) réu(s) para 

impetrar recursos e apelos em instâncias superiores]).  

Em suma, não pode-se tomar as respostas por genuínos interesses de leitura de 

um público, mas contextualizá-las, considerando outros fatores, objetivos e subjetivos, 

tanto do processo judicial em si quanto da produção e publicação das noticias. Fatores 

estes que, como vimos, afetam diretamente a frequência com que leitores buscam ou 

são expostos a determinados produtos ou temáticas23.  

Essa subjetividade deve ser considerada, por exemplo, ao compreendermos o 

interesse da amostra pela editoria Cível, sobretudo notícias envolvendo perda de 

estabilidade de servidores públicos. Considerado nos sítios jurídicos tema de alto 

interesse dos leitores24. É possível considerar que tal interesse se deva, entre outros 

fatores, a possibilidade de se conhecer e reconhecer a figura envolvida na ação (isto é, 

o requerente que ludibriou a máquina pública). 

No que tange a frequência de leitura sobre direito trabalhista, os dados sugerem 

um alinhamento com as pesquisas recentes sobre a busca dos trabalhadores por ações 

judiciais, dada a instabilidade das finanças e o avanço das demissões no Brasil desde a 

última década. Conforme a Folha de São Paulo (2016, julho 11), em 2015 foram abertas 

2,66 milhões de ações trabalhistas.  

Paralelamente, deve-se considerar fatores subjetivos, de ordem política e 

cultural, ligados, entre outros fatores, à ascensão do PT ao Poder Executivo, através de 

sua figura de liderança, Lula da Silva (2003-2006 e 2006-2010). À sua gestão, atribuiu-se 

a ascensão dos debates sobre os direitos trabalhistas25. Debate este que, dadas as 

alterações profundas no cenário político, transforma-se nas reformas trabalhistas.  

 
23 Nesse sentido, cabe o questionamento tipicamente bourdieusiano: o volume de produção jornalística 
responde ao interesse do público ou este reflete o que lhe é frequentemente oferecido?  
24 Sobretudo em Mato Grosso, que apresenta considerável números de funcionários e, por tanto, de 
famílias que dependem direta e indiretamente destas atividades para sustento. 
25 Relativamente às iniciativas liberais, identificadas na figura do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), e à prática da negociação interna (entre patrão e empregado) – a prevalecer sobre as leis 
trabalhistas (CLT), prática conhecida como “prevalência do negociado sobre o legislado”. 
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 3.1.8. Comentários dos leitores26 
 

Importa adiante perceber se os leitores de noticiários jurídicos comentam na 

sessão dedicada ao leitor no rodapé das notícias online. A grande maioria da amostra 

(83,7%) afirma não compartilhar suas opiniões nos veículos e 16,3% admite tecer 

comentários. Possibilidades interpretativas sobre os critérios pelos quais comentários 

são ou não feitos pelos leitores são diversas (o que, por si só, renderia outro estudo 

sociológico).  

O que é necessário reconhecer aqui é que, diferentemente dos espaços públicos 

ou em ambientes “amigáveis”, as opiniões expressas nos veículos de notícias online são 

submetidas a regras de conduta, sendo vedada, por exemplo, a inserção de opiniões que 

firam a legalidade, a moral e e os direitos de terceiros, sob pena de exclusão imediata e 

sem prévio aviso do comentário. Ainda, a qualidade de cada opinião é submetida ao 

escrutino dos demais leitores (através dos botões de “Curtir” e “Descurtir”27 abaixo de 

cada comentário).  

Pode-se supor haver ainda, sobretudo na editoria jurídica, espécie de estrutura 

e imposição de debate que explora, ainda que não intencionalmente, conforme Lopes 

(1999), a “abissal descoincidência de códigos entre produtores e receptores”, o que 

“provoca nestes últimos sentimentos de vergonha e retracção cultural” (p.1), que 

podem levar inclusive à “auto-exclusão” (p.2). 

 3.1.9. Da linguagem jurídica28 
 

O próximo dado analisado remete a adequação do texto jornalístico ao perfil de 

público estabelecido pelas editorias. Ao todo, seis opções de respostas foram 

oferecidas, desde “entender plenamente” ao “não entender nada”, cujos critérios estão 

relacionados a dificuldade na compreensão do texto e dos termos técnicos utilizados.  

Do total da amostra, 39,8% afirma “entender plenamente” uma notícia jurídica, 

percentagem semelhante daqueles que afirmam entendê-lo, porém com “dificuldades 

em termos técnicos”; já 11,4% dos inquiridos dizem entender, mas com “dificuldades de 

 
26 Gráfico 18, conforme Índice de gráficos. 
27 Dislike, neologismo para “não curtir”, conforme os sítios olharjuridico.com.br e midianews.com.br 
28 Gráfico 19, conforme Índice de gráficos. 
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compreensão do texto”.  Apenas 6,5% admite não compreender uma notícia jurídica, 

posto que “termos técnicos comprometem a leitura” e 2,4% não compreende pela 

dificuldade de compreensão do texto noticioso como um todo. Nenhum entrevistado 

admitiu não entender absolutamente uma notícia jurídica.  

Temos aqui a primeira tentativa de extrair alguma subjetividade da amostra, qual 

seja, uma “autoavaliação” no âmbito da literacia e do domínio técnico de leituras 

específicas (isto é, o saber e a consciência deste saber).  

Podemos, tanto para esta questão quanto para a próxima, invocar novamente o 

aspeto da vergonha cultural (Lopes, 1999) e o constrangimento da autoanálise, que 

podem alterar uma resposta mais “franca” por parte da amostra – notadamente entre 

os cerca de 40% que afirmam “entender plenamente” um texto jurídico ou a ausência 

completa de alguém que admita não a compreender em absoluto. 

Interessa perceber que 46,3% dos inquiridos sentem dificuldade na 

interpretação dos termos técnicos jurídicos utilizados nas notícias jurídicas e que 13,8% 

apresenta dificuldade na compreensão do texto (isto é, sua construção, a cadência das 

informações, a estrutura narrativa, etc.). Portanto, temos que 60,1% do público aponta 

para dificuldades no modo como o jornalismo jurídico se faz entender. 

Do ponto de vista do jornalístico jurídico, é desafio permanente adaptar uma 

informação complexa (dotada de linguagem específica) para a informação e linguagem 

jornalísticas, vulgares. Todo o processo de adaptação é, essencialmente, subjetivo e, 

portanto, individual. Os critérios que atravessam as decisões dos repórteres (tomadas 

diariamente nas redações) são: como adaptar a informação ao texto jornalístico? 

Adaptar para quem? Quais termos são aceitáveis? Como oferecer um produto que não 

seja excludente, nem excessivamente didático (o que tornaria enfadonha a leitura)? 

3.1.10. Compreendendo o direito29 
 

Qual o grau de conhecimento da amostra sobre o direito? O inquérito estabelece 

seis opções de respostas – zero a cinco – sendo “zero” um “desconhecimento completo” 

da atividade jurídica e “cinco” um “conhecimento completo” do mesmo. 

 
29 Gráficos 20 e 21, conforme dispostos no texto e conforme Índice de gráficos. 
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Os dados sugerem uma amostra que tende à compreensão da ação jurídica. O 

valor mais apontado pela amostra fora o “três”, nível definido por 36,6% dela; seguido 

pelo “quatro”, 23,6%. O nível de compreensão mais alto fora a escolha de 13% da 

amostra. Assim, totalizam aqueles que entendem o funcionamento da justiça 73,2% da 

amostra. Ainda, temos que 15,4% optou pelo “dois” para designar seu nível de 

compreensão; 10,6% o nível “um” e somente 0,8% da amostra admite nível “zero” de 

conhecimento da justiça. 

Cabe ressaltar que o cenário aqui obtido se adequa ao da pergunta anterior na 

medida em que a amostra informa possuir bons níveis de compreensão sobre o 

funcionamento da máquina jurídica e do texto jornalístico.  

Questionada a amostra se gostaria de perceber melhor o funcionamento da 

justiça, a resposta é clara: 90,2% diz que sim, se interessaria em absorver conhecimentos 

sobre o funcionamento do direito. Apenas 9,8% não gostaria.  

3.1.11. Confiança na justiça30 
 

Nesta fase do inquérito, passa-se às primeiras incursões sobre a visão que a 

amostra possui sobre o Poder Judiciário. A pergunta apresentada fora: “Qual seu grau 

de confiança na justiça (por exemplo: produzem denúncias e sentenças de qualidade, 

rigorosas e confiáveis)?”. As opções de respostas vão novamente de “zero” a “cinco”, 

sendo “zero” confiança “nenhuma” e “cinco”, “confiança plena”.  

Embora o nível mais escolhido seja o “três”, por 33,3% da amostra, o que sugere 

uma confiança parcial, a maioria das opções tende à desconfiança, tendo uma média 

baixa. Vejamos: o nível “dois” fora escolhido por 28,5%; nível “um” por 21,1% e “zero” 

por 9,8%. Assim, 59,4% da amostra responde negativamente às instituições jurídicas. O 

nível “quatro” fora escolhido por 6,5% dos inquiridos e o nível “cinco” por apenas 0,8%, 

totalizando apenas 40,6% da amostra a ver positivamente os agentes jurídicos. 

É preciso prudência ao se aproximar destes números, para evitar sugestões 

precipitadas. É preciso considerar os fatores pelos quais há ganho ou perda de confiança 

da população em relação às suas instituições. Discutir a confiança na justiça de um país 

é discutir, no fundo, a solidez das instituições que alicerçam um Estado Democrático de 

 
30 Gráfico 22, conforme Índice de gráficos. 
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Direito. Neste sentido, debater sobre a desconfiança popular em uma instituição é, 

inevitavelmente, debater sobre confiança nas demais e sobre como elas interagem 

entre si e afetam o social e vida política, no seu sentido mais amplo. É ainda perceber 

como histórica e politicamente avançam os processos de ganho ou perda de confiança 

popular nas instituições. De facto, conforme Cunha (2017): 

No caso brasileiro, a crise no sistema de Justiça não é um fenômeno recente. 

Uma série de pesquisas mostra que, do ponto de vista da eficiência do Judiciário 

e da burocratização de seus serviços, a sua legitimidade vem sendo questionada 

desde o início da década de 1980. De lá para cá, e com maior intensidade a partir 

de 2000, alguns trabalhos levantaram dados sobre as atividades do Judiciário, 

como o número de processos novos e em andamento a cada ano. (p.3) 

O autor refere-se ao ICJBrasil, cuja edição de 2017 (1º semestre) revela que, 

independentemente da idade, do grupo de renda e do nível de escolaridade dos 

inquiridos, há uma má avaliação do Judiciário e um nível de confiança abaixo de diversas 

outras instituições. O estudo aponta que apenas um quarto dos brasileiros confiam ou 

confiam muito no Poder Judiciário, ao passo que a confiança na Polícia é de 26%, nas 

Forças Armadas 56% e na Igreja Católica 53%. “Os brasileiros também confiam mais nas 

Redes sociais, na Imprensa Escrita, nas Emissoras de TV, nas Grandes Empresas e no 

Ministério Público, do que no Judiciário. (Cunha, 2017, p.13)”. Ainda assim, os 

“entrevistados o reconhecem como instituição capaz de solucionar os seus conflitos” 

(Cunha, 2017, p.7). 

3.1.12. Confiança no jornalismo31 
 

Aos inquiridos fora feita a seguinte questão: “Qual seu grau de confiança naquilo 

que o jornalismo jurídico produz?”. Novamente, as opções de respostas variam de 

“zero” (“nenhuma confiança”) a “cinco” (“confiança plena”).  

Os dados concordam com os obtidos pelo ICJBrasil e apresenta nível de confiança 

no jornalismo superior ao de confiança na justiça. A desconfiança, entretanto, 

prevalece. Ao todo, cerca de 51% dos inquiridos apontam para desconfiança no 

jornalismo. Deles, 35,8% optaram pelo nível “dois” de confiança, 12,2% para nível “um” 

 
31 Gráfico 23, conforme Índice de gráficos. 
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e 3,3% para nível “zero”. Para cerca de 49% da amostra, o jornalismo jurídico é confiável. 

Dela, 28,5% aponta o nível “três” de confiança, 18,7% nível “quatro” e somente 1,6% 

confia “plenamente” na imprensa jurídica.  

É possível questionar, em termos de reflexão sobre os dados obtidos, em que 

medida a amostra dissocia a noção vulgar de interesses jornalísticos (e de seus 

administradores) da figura do produtor da notícia diária. É possível questionar em que 

medida tais leituras estariam contaminadas pela imagem do jornalista como 

influenciador da perceção da realidade pela população, omitindo e/ou impondo 

assuntos à ordem do dia (Surette, 1998, as cited in Pina, 2009).  

 3.1.13. Afetando o processo32 
 

Na questão seguinte, o inquérito finalmente chega à fase de análise da perceção 

do público sobre a interação que este estabelece com o Poder Judiciário. Neste ponto, 

os inquiridos foram questionados se a opinião individual do leitor, quando manifestada 

através de comentários nos espaços reservados nas notícias online, afeta de algum 

modo uma ação judicial. Para 82,9% da amostra, não existe a possibilidade de 

interferência individual neste sentido, isto é, a opinião do leitor não afeta o andamento 

de um processo judicial. Para 17,1%, sim, existe essa possibilidade. 

 A pergunta seguinte segue na mesma linha, porém estabelecendo um novo 

cenário: se milhares de comentários de leitores, com uma mesma opinião, seriam 

capazes de afetar a atuação de um magistrado. Para 52% da amostra, não, nem mesmo 

milhares de comentários seriam capazes de afetar o andamento de um processo. Para 

48%, essa possibilidade é crível.  

 Embora ambas as questões tenham recebido considerável resposta negativa e 

que, portanto, a maioria da amostra considere que agentes jurídicos não são afetados 

pelos profanos, há uma acentuada queda nessa perspetiva quando “comentário 

individual” é imediatamente substituído por “comentários coletivos”. É possível 

interpretar que inquiridos tendam a mudar de opinião quanto a “ilusão da sua 

autonomia absoluta [do direito] em relação às pressões externas” (Bourdieu, 2011, 

p.221) quando tais pressões forjam força e forma de debate jurídico? 

 
32 Gráficos 24, 25 e 26, conforme dispostos no texto e conforme Índice de gráficos. 
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Fato é que renderia outro estudo somente a hipótese aventada de que populares 

perceberiam uma espécie de “fenda” por onde questões coletivas atravessam a ação 

jurídica, diretamente (quando, de algum modo, a “construção espontânea dos factos” 

pelos vulgares afetariam a visão jurídica do caso [Bourdieu, 2011, p.235]) ou 

indiretamente (mediante agentes competentes, como MP e Defensorias Públicas, 

dotados de competência para transformar questões vulgares e intuições de equidade 

em questões propriamente jurídicas (Bourdieu, 2011). 

  Na esteira da questão anterior, o inquirido deve avaliar se comentários de 

leitores de notícias jurídicas deveriam (se consideram razoável) afetar o andamento de 

uma ação jurídica. Para 60,2% da amostra, comentários de leitores não devem interferir 

no andamento da justiça e 39,8% acreditam que devem. Interessante notar que a 

percentagem dos que reagem negativamente à hipótese é superior daqueles que 

acreditam que, coletiva e efetivamente, isso possa ocorrer.  

 3.1.14. Prestação de contas33 
 

 Nossa quarta pergunta – na mesma linha de raciocínio – diz respeito à chamada 

“prestação de contas” aos cidadãos. A questão refere-se à noção vulgar de que cumpre 

ao magistrado “explicar publicamente” as razões e as motivações pelas quais agiu de 

determinada forma numa ação judicial, por exemplo, ao condenar, absolver ou arquivar 

um processo. Para 76,4% da amostra, sim, deveria existir esta prestação de contas. Para 

23,6% não haveria necessidade de tal procedimento.  

Quais seriam os fundamentos para as supracitadas respostas? Que valores 

mediam este pensamento? A questão (não obrigatória) solicita aos inquiridos que 

justifiquem suas respostas anteriores. Ao todo, 61 respostas foram oferecidas, as quais 

passa-se a analisar, minuciosamente, a partir de cinco distintos grupos de argumentos 

– sendo os três primeiros favoráveis à “prestação de contas” e dois contrários.  

Primeiro argumento: transparência do processo, de modo a garantir “segurança 

a sociedade”, atribuir “credibilidade” e “impossibilitar arbitrariedades” e “julgamentos 

tendenciosos”. Dentre as respostas desta linha de argumentação, temos: para inquirido 

 
33 Gráfico 27, conforme Índice de gráficos. 
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“A”, o procedimento garantiria “transparência no judiciário e aproximação com a 

sociedade”; para “B”, “se [os magistrados] tivessem que explicar, a possibilidade de 

haver um julgamento tendencioso talvez fosse menor”; para “C”, “isso evitaria decisões 

arbitrárias”; para “D”, “o esclarecimento de decisão pode inibir as sentenças 

tendenciosas”; para “E”, “essa prática faria o próprio magistrado refletir sobre suas 

decisões e suas consequências e colaboraria para evitar injustiças, além de flexibilizar 

esse lugar social intocável dos juízes”; para “F”, o procedimento poderia “dar segurança 

à sociedade de que não há corrupção, venda de sentenças (prática abominável e comum 

no Brasil)” e “G” acredita que “embasar - e explicitar - decisões pode resultar numa 

clareza que, muitas vezes, está ausente na justiça”. O inquirido “H” acredita que o 

procedimento seria positivo “para [se] ter transparência e pelos quais motivos levaram 

a sua decisão”; para “I”, “o magistrado é uma pessoa que toma uma decisão publica e 

tudo que é público deve haver uma justificativa e prestação de contras da mesma”; para 

“J”, “as vezes vemos cada sentença, sem pé, sem cabeça. As vezes prejudicando 

totalmente o réu e/ou as vezes o absolvendo totalmente dos crimes praticados e 

comprovados”. 

Segundo argumento: prestação de contas como resposta aos anseios da 

sociedade pelo que acredita ser o direito. O segundo enquadramento se baseia nas 

respostas do inquirido “K”, que acredita que a “prestação de contas” seria necessária, 

pois “o povo merece explicação”, de “L”, por se tratar de “questão pública”, de “M”, que 

considera que o procedimento daria à “população um pouquinho de voz”; para “N” 

“todos tem a necessidade do ‘porque?’”. O inquirido “O” elabora: “Acredito sim que a 

minha opinião tenha importância e se a maioria da população tiver a mesma opinião os 

magistrados com certeza tomarão conhecimento, e isso pode sim, interferir no 

processo, numa sentença” e, “P” finaliza: “o magistrado trabalha para a sociedade”. 

Terceiro argumento: para atender ao princípio da publicidade, sobretudo para 

processos de interesse público; o que agrupa a manifestação do inquirido “Q”, que alega 

que o “princípio da publicidade nas decisões judiciais é importante para concretizar a 

legitimidade democrática do Poder Judiciário - que se consolida mediante o exercício” 

e, para o inquirido “R” o procedimento seria valido “em casos de interesse público”. 
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Quarto argumento: desnecessidade de prestação de contas de uma decisão 

tendo em vista seu caracter estritamente técnico e judicial, tendo já nos autos contidos 

o rigor e a formulação da sentença. Diz o inquirido “S”: “Essa prestação de contas já deve 

estar presente na própria sentença, com a devida fundamentação, abordando as leis, 

provas... O que precisa mudar é a linguagem jurídica, juízes utilizam uma linguagem 

inacessível à grande população e insistem em mantê-la, mesmo fazendo discursos de 

transparência e acessibilidade”; diz o inquirido “T”: “Em regra, a sentença de um juiz 

deve ser pautada exclusivamente nas informações constantes dos autos, o que por aí só 

justifica a motivação do magistrado”; e o inquirido “U” formula: “Toda decisão judicial 

tem que ser devidamente fundamentada em caráter estritamente técnico e judicial. A 

partir do momento que se obriga um juiz vir a público prestar esclarecimento, se dá uma 

conotação política ao exercício da magistratura. Judiciário é poder, mas diferente do 

Legislativo e Executivo a emoção não deve se sobrepor a razão”; por fim, diz o inquirido 

“V”: “A justiça não é socializável. Se trata de uma decisão aplicando o direito ao caso 

concreto, pouco importando o interesse ou conhecimento da população. Poder 

judiciário não se faz com populismo e demagogia, mas aplicação das normas jurídicas 

no caso concreto. Quem age de forma social são os Poderes Executivo e Legislativo”. 

Quinto argumento: questão de ordem logística, posto que tal prestação de 

contas tornaria mais moroso o andamento processual, agrupamento formulado à partir 

das justificativas do inquirido “X”: “Explicar as decisões à população ensejará maior 

morosidade no trâmite processual de casos ainda não transitado em julgado”; do 

inquirido “Y”: “Não porque não há tempo ou logística pra isso no sistema como é hoje. 

Seria insustentável essa prática” e, finalmente, do inquirido “Z”: “ia retardar ainda mais 

o andamento do processo”.  

 3.1.15. Comunicação adequada34 
 

Importa perceber adiante se, entre a amostra inquirida, existe a sensação de 

haver uma comunicação clara e efetiva entre população e o Poder Judiciário. A questão 

acompanha o seguinte exemplo: se a justiça se faz entender e se a população consegue, 

 
34 Gráfico 28, conforme Índice de gráficos. 
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por sua vez, tornar público seus anseios enquanto cidadãos. Os resultados acompanham 

uma perspetiva negativa sobre a relação hoje estabelecida. Para 83,7% da amostra, não 

existe comunicação adequada entre ambos; 16,3% acredita que sim.  

 3.1.16. Participação popular  
 

A questão que encerra a análise do inquérito por questionário é aberta e 

provocativa: “Considera necessária a participação da população nas questões do Poder 

Judiciário? Porquê?”. Analisemos algumas das respostas obtidas através de dois 

modelos de análise: nuvem de palavras e análise de conteúdo.  

 A nuvem de palavras elaborada a partir das respostas dos inquiridos satisfaz o 

interesse da pesquisa de perceber os valores que norteiam as avaliação dos inquiridos, 

sobretudo daqueles que defendem maior participação popular nas questões jurídicas.  

Como podemos observar na nuvem35, as expressões mais utilizadas, depois de 

“Judiciário” e “População” (evidentemente, por protagonizarem a questão) são: 

“Participação”, “Poder”, “Popular”, “Decisões”, “Melhor”, “Social”, “Sociedade”. Os 

verbos mais adotados foram “Entender” e “Precisar” e, em menor quantia, podemos 

identificar as expressões “Participar”, “Fiscalizar”, “Contribuir”, “Acompanhar” e 

“Conhecer”.  

 Cumpre refletir sobre outras palavras-chave que, embora menos citadas, 

mereçam atenção: “Conhecimento”, “Problemas”, “Demandas”, “Anseios”, “Realidade” 

e “Valores”. Também vale ressaltar expressões que, à despeito das expectativas, tiveram 

baixas utilizações, como “Democracia” (cinco citações), “Opinião” (cinco citações), 

“Controle” (três citações) e “Constrangimento” (uma citação).  

 Importa aqui, não estabelecer interpretações diretas sobre as opiniões dos 

inquiridos, mas lançar luz sobre algumas possibilidades interpretativas à cerca dos 

valores deste público leitor. As expressões “entender” e “conhecer” não seriam a 

identificação dos pré-requisitos para que a população pudesse efetivamente agir sobre 

ou perante o direito? A “fiscalização”, “participação” e o “acompanhamento”, não 

seriam algumas destas ações, o que contribuiria para tornar “melhor” a relação 

 
35 Figura 12, conforme Índice de figuras. 
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estabelecida entre população e Poder Judiciário, na medida em que este percebe 

“demandas”, “anseios” e os “valores” dos cidadãos?  

Passemos agora à análise de conteúdo das respostas. Foram obtidas quantias 

razoavelmente semelhantes de respostas positivas e negativas em relação à 

participação popular nas coisas jurídicas e poucas outras que tentam estabelecer um 

acordo. Apenas dois inquiridos admitiram não ter opinião e não compreender a questão. 

 Analisando inicialmente aqueles que consideram necessária a participação da 

população nas questões do Poder Judiciário, observa-se a frequência com que algumas 

linhas de argumentação são invocadas. Ao todo, quatro perceções à cerca das 

potencialidades de participação social no debate sobre a ação jurídica foram detetadas, 

as quais denominamos: “Vontade de Saber”, “Intenção de Contribuir”, “Necessidade de 

Fiscalizar” e “Desejo de Julgar”.  

 A primeira perceção deteta-se com maior facilidade na analise sistemática das 

respostas obtidas dos inquiridos. Elas estão em frases diretas como: “Sim, para poder 

saber como funciona o sistema”; “Para ter mais conhecimento”; “Sim, para conhecer 

melhor e compreender os processos legais”.  

Ainda temos, nessa perceção, respostas mais elaboradas, como: “Sim. Porque é 

a população de vive e enfrenta os problemas e muitas vezes o poder judiciário não tem 

todas as informações necessárias no processo”; “sim, para que a população possa estar 

cada dia mais esclarecida sobre os seus direitos e porque não também deveres”.  

Em outra resposta, a “Vontade de Saber” se projeta sobre terceiros: “Sim, mas a 

população ainda não tem interesse e preparo para isso... infelizmente. Seria necessária 

uma alfabetização jurídica inserida no ensino fundamental formal”. 

 Outra resposta, dada a profundidade da reflexão proposta, merece destaque: “O 

Poder Judiciário, enquanto parte do Poder Público, é permeado pela política - ainda que 

o quê jurídico seja predominante - e a participação popular, por meio da publicidade das 

decisões, ajuda a legitimar o Poder Judiciário na democracia. O direito deve evoluir 

conforme a sociedade - tanto no Legislativo quanto no Judiciário. Os dilemas no 

Judiciário ligados à temática envolvem o equilíbrio entre os poderes, o ativismo judicial, 

a judicialização da política, a espetacularização do Judiciário, as decisões contra 
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majoritárias - tudo isso precisa ser estudado quando pensamos na relação da 

sociedade/população com o Judiciário. Por tudo isso, acredito que o Judiciário tem o 

dever de informar a população sobre sua atuação. Um Judiciário que decide e não 

publica, não deixa claro como decidiu, não interage com a sociedade (e fica alheia a ela) 

não pode existir no Estado democrático de direito”. 

 Adiante, relativamente à “Intenção de Contribuir”, temos respostas que 

apontam apenas para o aprimoramento dos instrumentos, não apenas de receção de 

informações sobre a Justiça, mas de apoio e participação – ainda que pouco definidas. 

Vejamos: “Sim. Por ser questão pública”; “Sim, para entender como funciona e poder 

contribuir”; “Sim, quanto mais a população se informa e participa melhor poderá 

preservar seus direitos”; “sim, pois é um poder da república e como tal a população tem 

o direito e dever de participar de suas ações”; “Sim. Mas o julgador deve se ater aos 

autos e às leis. Não pode prender inocentes, por exemplo, porque a população tem uma 

sanha punitivista. Acho que a participação tem de ocorrer por meio da simplificação dos 

ritos e da linguagem. As pessoas têm de entender as regras do jogo”; “Sim. A 

participação popular é uma ótima ferramenta de controle social”. 

 Embora sejam raras, vale ressaltar respostas que apontam aspetos sociais e 

estruturais do Poder Judiciário. “A realidade da população é bem diferente da realidade 

do magistrado. Só quem passa por um constrangimento, um roubo, ou ainda um estupro 

sabe mensurar sua dor”; “Sim, porque algumas questões afetam toda a sociedade. Isso 

sem contar que os salários do Poder Judiciário são pagos pelos impostos da população”; 

“Sim, porque nos contribuímos para a economia do país, e quem paga a divida através 

dos impostos somos nós”. Outros, por sua vez, embora manifestem “Intenção de 

Contribuir”, reconhecem o desconhecimento sobre como fazê-lo: “Sim. Mas não sei 

como poderíamos colaborar”. 

 Adiante, vejamos as respostas que manifestam “Necessidade de Fiscalizar” o 

andamento das atividades jurídicas, em termos éticos, morais e de transparência. “Para 

dar transparência e respostas à população”; “Sim, acho que a participação da população 

seria interessante para que o Poder Judiciário sentisse que a população está atenta e 

acompanhando os questões que estão em julgamento”; “Porque o direito é um 
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instrumento da vida pública, ele trata das regras do jogo democrático, que deveriam ser 

mais bem conhecidas por todos, para que todos fossem mais vigilantes sobre o 

Judiciário”; “Sim. Pela complexidade das nossas Leis, os agentes públicos do poder 

judiciário decidem, muitas vezes, de forma subjetiva. A Lei é interpretada. O que vale 

para Francisco, não vale para Chico”; “A população compreendendo melhor os ritos da 

Justiça será capaz de questionar ou validar seus andamentos com mais propriedade e 

não apenas com base em achismos ou alienação política”; “Sim. Como os outros 

poderes, este também deve ter controle e fiscalização por parte da sociedade. Aliás, 

vejo o Judiciário como o poder menos transparente nas suas conduções e o que mais 

produz arbitrariedades dentro do Poder Público. Acredito que o trabalho deve ser 

guiado pela objetividades dos fatos e sobriedade nas decisões”. 

 Por fim, a “Vontade de Julgar” (integral ou parcial) de alguns dos inquiridos são 

identificadas em respostas que sugerem interesse, não de “contribuir”, “acompanhar” 

ou “apoiar” o jurídico, mas de “afetar” e “interferir” no andamento das atividades 

jurídicas. Vejamos: “Sim, o povo precisa ser ouvido”; “Porque o judiciário deveria 

considerar a opinião popular dentro da sua razoabilidade”; “Em alguns casos 

relacionados a demandas coletivas sim”; “Sim porque eles agem ao contrário dos 

anseios da população”; “Sim. Porque muitas vezes nem sempre o que está na lei é o que 

é justo ou correto. Muitas vezes a lei beneficia uma parte da população”; “Acredito em 

plebiscito e que todo poder emana do povo36, o nosso judiciário não recebe tem e nem 

recebe poder e, no entanto, o STF reiteradamente vem alterando a Constituição Federal. 

Exemplo: a esdruxula aceitação da Teoria do Domínio do Fato para condenar suspeitos 

civis em tempos de paz”; “Sim. porque muitas vezes a população pode contribuir, tendo 

em vista que ela é que vive os problemas que são julgados pelo poder e nem sempre 

nos processos estão todos os elementos e provas necessárias para análise e julgamento 

do mérito”37. 

 
36 Vale pontuar que a expressão “o poder emana do povo” fora encontrada em cerca de quatro respostas 
obtidas pelo inquérito. 
37 Embora a resposta não sugira afetar o julgamento do mérito de uma ação, fora incluída na categoria 
uma vez que a decisão sobre a pertinência e saturação das provas elencadas nos autos pelas partes é 
exclusiva do magistrado.  
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 O estudo centra-se agora nas respostas que manifestaram pela desnecessidade 

de participação popular nos andamentos da justiça. Três agrupamentos de respostas 

foram detetadas e estabelecidas para fins de análise: “Negação por Desconhecimento”, 

“Receio de Distorção” e “Legitimidade Independente da maioria”.  

 A primeira categoria aglomera a maior parte das respostas negativas obtidas pela 

questão, sendo também as de mais fácil deteção. Vejamos: “Não. Entendo que é uma 

resposta elitista, mas o rito processual tem muitas nuances específicas. É muito difícil 

que um leigo participe de um julgamento sem saber os princípios processuais e até 

mesmo constitucionais”; “Somente a população com experiência, não a população sem 

preparo que escreve besteira na internet”; “No Brasil não! O advento das fake news nas 

eleições de 2018 deixou claro que o cidadão Brasileiro não sabe porque a justiça existe, 

nem para que serve a constituição, logo, é melhor que não opine, já que nessa nação a 

justiça é um instrumento de suicídio do Estado Democrático de Direito, caso seja 

operacionalizado pela opinião pública”; “Não, a maioria da população não tem 

conhecimento e quer dar pitacos38 em coisa que não conhece”. 

 Adiante, os “Receios de Distorção” apontam para os riscos da participação 

popular nos procedimentos legais. As respostas, nem sempre claras sobre a 

especificidade do temor, são aqui elencadas: “Não. A maioria da população não tem 

hábito de leitura; desconhece a Lei e sua aplicabilidade. A participação popular em 

assuntos jurídicos (técnicos), levaria o Poder Judiciário a um desconforto, descrédito, 

pois os resultados das questões poderiam sofrer influências naquilo q o povo acredita, 

em suas ideias, valores, crenças e Fake News, sem fundamentos jurídicos”; “Não. Muitos 

são leigos em Direito e a decisão judicial baseada na mera participação popular se 

distorce”; “Acredito que isso poderia comprometer a imparcialidade do juiz”; “Não, 

acho que a estrutura tem de ser montada para funcionar sozinha. O cenário ideal seria 

ter um poder judicial de fato justo, que considere leis e o contexto de cada caso”. 

 Por fim, temos que para uma parcela dos inquiridos uma hipotética influência 

dos profanos sobre uma decisão jurídica deveria ser encarada como risco. Aqui, invoca-

se a legitimidade do juízo para sustentá-lo como único detentor da imparcialidade e dos 

 
38 Sig. “Intrometer-se”, oferecer opinião não solicitada. 
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requisitos técnicos para elaboração de uma sentença. Vejamos: “Não. O poder judiciário 

deve se basear na legislação e não numa maioria eventual. Sem essa isenção, perdemos 

a segurança jurídica”; “Não. O magistrado não é político, logo suas decisões podem não 

agradar e serem corretas”39; “Despende da forma como esta participação vai ser 

definida. Se for opinativa por canais instituídos com esta finalidade não vejo problema. 

CNJ, OAB, imprensa, entre outros, sem interferir nas decisões da magistratura”; “Em 

partes. A população deve buscar entender os acontecimentos, mas não devem querer 

influenciar magistrados e demais agentes em sua atuação. O judiciário não deve ser um 

reflexo de demandas populistas meramente”. 

3.2. Análise documental de notícias jurídicas e comentários40 

“Todos entendem de habeas corpus” 

Como os leitores de noticiários jurídicos agem, efetivamente? Entender o 

comportamento dos sujeitos em um estudo sociológico vai além de percebê-los 

individualmente (em suas características, modos de pensar e representações), mas de 

captar sua interação em ambientes de coletividade, sejam eles físicos ou virtuais.  

 O primeiro elemento analisado neste tópico é a complexidade da notícia 

veiculada, isto é, se as informações apresentaram linguagem e/ou narrativa de difícil 

compreensão para o público leigo. Dentro da escala pré-definida pelo estudo, de “um” 

a “cinco” (sendo “um” o nível mais baixo de complexidade e “cinco” o mais alto) obteve-

se das 25 notícias analisadas a média 2,72, ou seja, uma complexidade média-baixa. As 

notícias analisadas apresentam médio nível de complexidade, não sendo considerada 

de leitura dificultosa ou inacessível ao grande público. Nível esperado, considerando a 

complexidade da editoria e os esforços para torná-la acessível. Não fora percebida 

relação direta entre o fator “complexidade da notícia” e o volume de comentários. 

   Outro critério submetido à análise quantitativa fora a “potencial reação do 

leitor ao objeto da ação”, que na mesma escala pré-definida (de “um” a “cinco”), chegou 

à média 4, ou seja, as notícias escolhidas pelos veículos analisados (dentro da amostra 

 
39 Acredita-se que o inquirido quisera dizer “não agradar e, sim, serem corretas”.  
40 Dispostas nas Tabelas 3 a 27, conforme Índice de Tabelas. 
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do estudo) lidam com fatos noticiosos com “alta” capacidade de provocar a reação do 

leitor. Importa ressaltar que isto não implica em sugerir que o público seja altamente 

reativo, tampouco que os fatos noticiados sejam, por si só, de alto potencial de reação, 

mas que os veículos analisados pelo estudo tencionaram (no período compreendido 

pela coleta de dados do estudo) à publicar (através de seus critérios de noticiabilidade, 

objetivos e subjetivos) fatos com potencial para provocar a reação do público, por meio 

de compartilhamentos e comentários. 

 Por fim, relativamente à análise da “potencial reação do leitor ao procedimento 

noticiado” (pela escala pré-definida de “um” a “cinco”), obteve-se a média 3,28, ou seja, 

as notícias analisadas pelo estudo apresentam (ou desdobram sobre) procedimentos 

jurídicos com média potencial de reação do público leitor. Isto significa que não apenas 

os fatos objetos da ação jurídica (como por exemplo crime, corrupção e consumidor 

lesado) apresentam potencial reação do público e, portanto, alguma importância para 

os veículos que deles se servem para produção de notícias, mas também os 

desdobramentos dos processos, através dos ritos jurídicos, despertam interesse do 

público leitor, podendo assim ser considerados dentre os critérios de noticiabilidade.  

 Passemos adiante à análise dos comentários dos leitores. Neste sentido, a 

pergunta a ser respondida é: de que modo eles reagem à notícia, dentro do espaço 

destinado aos comentários? Como se manifestam?  

A observação dos dados coletados na amostra nos permite estruturar a análise 

sob quatro categorias de comentários, quais sejam: “crítica ao objeto da ação”; “crítica 

à decisão”; “crítica ao personagem da matéria” e “crítica ao trabalho jornalístico”. Essas 

quatro categorias podem ou não ganhar profundidade a partir de duas distintas 

abordagens: “abordagem analítica” e “interpretativa”. 

3.2.1. Crítica ao objeto da ação 
 

As “críticas ao objeto da ação” compreendem as manifestações dos leitores 

voltadas ao fato inicial, instaurador do processo judicial e razão da notícia ou da 

sequência de notícias. Este padrão de comentário é observado com semelhante 

frequência tanto na primeira noticia sobre um fato quanto nas subsequentes.  
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Para efeitos de ilustração, invocamos dois exemplos. O primeiro, é um 

comentário publicado em notícia sobre decisão do STF de manter reduzida determinada 

verba paga aos vereadores da cidade de Cuiabá. Diz o leitor: "Esta verba indenizatória 

deveria ser extinta em sua totalidade". Veja que o olhar do leitor não busca nem o 

personagens da notícia (o STF, como autor da decisão) e os vereadores (como 

demandado na ação), tampouco a decisão em si (motivo da notícia), qual seja, a decisão 

do STF. O crítica volta-se ao mérito41 da ação. Percebe-se que há neste procedimento 

algum esforço em compreender globalmente o contexto da sequência de notícias, isto 

é, em retomar o debate sobre os motivos e as circunstâncias do processo em 

andamento, de modo a – mediante abordagem analítica – buscar as razões e os 

fundamentos da demanda.  

O próximo exemplo diz respeito a notícia referente a ação rescisória movida por 

ex-deputado federal condenado em R$ 100 mil por homofobia. Diz o leitor: "Não sou a 

favor de ofensa a gay, mas nunca vi ninguém defender um cristão ofendido por gays”42. 

O leitor novamente foca seu olhar ao tema global da “homofobia”, objeto da ação (com 

sentença condenatória) anterior à rescisória (em questão na notícia), desconsiderando 

a decisão em si (tanto da instauração de ação rescisória quanto da condenação em R$ 

100 mil) e o personagem (ex-deputado federal). Percetível é, entretanto, que a 

abordagem se distingue da anterior (que se caracterizava pelo intuito de analisar a 

questão dentro do processo noticiado). Neste, o leitor extrapola os limites da ação em 

questão (ação rescisória), vinculando seu raciocínio à exemplos hipotéticos (cristão 

ofendidos por membros da comunidade LGBTQIA+). Neste exemplo, o comentário não 

apresenta sua visão sobre a justeza da ação em si, mas a partir do objeto da ação, 

inaugura debate paralelo ao processo noticiado.   

3.2.2. Críticas à decisão 
 

 
41 Conceito controverso no vocabulário jurídico, mas que podemos aqui compreender, resumidamente, 
como a justeza de determinada demanda fim em uma ação judicial. 
42 Convém salientar que o esforço do estudo limita-se a compreender a estrutura da dinâmica 
comunicacional nestes veículos, identificando e caracterizando padrões de comentários, desconsiderando 
o conteúdo da mensagem contida nas críticas publicadas pelos leitores. 
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 As “críticas à decisão” compreendem os comentários dos leitores voltados 

especificamente a ação ou fato precursor da matéria, isto é, a ação judicial em si (por 

exemplo, sentença, autorização, decisão de natureza recursal ou autorização para 

deflagração de operação policial). Como esperado pelo estudo, esta é o padrão de 

comentário mais comum da amostra obtida. Vejamos alguns exemplos: 

 O primeiro exemplo ilustra um padrão de comentários cuja crítica, em formato 

bastante simples, se limita a apreciar ou depreciar determinada decisão, sem 

profundidade, ainda que possamos enquadrá-la como “abordagem analítica”. Em 

notícia referente a decisão do STF de negar recurso da Câmara de Cuiabá sobre aumento 

de salários, o leitor comenta: "Parabéns pela decisão, tem de haver moralidade com o 

nosso dinheiro". Aqui a analise do leitor foge do objeto da ação (recurso da Câmara de 

Cuiabá) e dos personagens envolvidos (Câmara de Cuiabá e STF), focando-se na decisão 

tomada (de negar o recurso), adaptando-a à sua noção de moralidade (gestão eficiente 

de recursos públicos), razão pela qual considera a decisão justa.   

 O segundo exemplo segue com abordagem analítica, porém com maior 

profundidade. Em notícia sobre decisão da justiça sobre pedido de loja de shopping por 

suspensão de aluguel (por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19), o leitor 

comenta: "O Juiz não vislumbrou urgência no pedido de prazo para o shopping se 

manifestar. Atitude correta! O juiz ainda não indeferiu o pedido da loja. O título da 

matéria não é claro, foge à realidade". Nota-se que o olhar do leitor se volta à decisão 

(sua noção de justeza), buscando compreender (na análise do teor da decisão) o 

procedimento jurídico adotado ao caso, contraditando, inclusivamente, o próprio 

veículo, quanto à interpretação da decisão tomada. Perceba que a atenção do leitor não 

está no objeto da ação (recurso por suspensão do aluguel), tampouco no personagem 

da ação (loja do shopping), mas na decisão em si. A temporalidade é um fator presente, 

portanto, neste tipo de comentário, que evidentemente não poderá ser replicado para 

as notícias subsequentes sobre a ação. 

 Adiante, temos um terceiro exemplo de comentário cuja crítica diverge, na 

abordagem, do exemplo anterior. A notícia diz respeito, novamente, à ação rescisória 

movida por ex-deputado condenado em R$ 100 mil por homofobia. Diz o leitor: "A 
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importância paga deve ser ressarcida sim, pois na minha opinião o ex-deputado não foi 

preconceituoso nem homofóbico, como diz a sentença". Nota-se uma clara distinção em 

relação aos comentários da categoria anterior (que se centrava sobre interpretações ao 

objeto da ação, a prática de homofobia no caso em tela). Este foca-se na decisão da 

defesa de recorrer, via ação rescisória, para recuperar quantia perdida no processo 

anterior. A abordagem deste caso é de natureza “interpretativa”, pois diferentemente 

da “abordagem analítica”, o autor do comentário posicionar sua visão de mundo em 

relação à ação que aguarda sentença – indo além da busca pela compreensão do caso.  

Ainda que tênue seja a linha que separa as abordagens “interpretativa” e 

“analítica”, podemos perceber que enquanto este visa observar, analisar, deduzir um 

raciocínio e compreender os fundamentos da técnica adotada na ação ou decisão 

judicial, aquele visa apresentar, à partir da compreensão (efetiva ou pretensa) da 

decisão, um raciocínio ou argumento, de modo a induzir os demais leitores (como se 

membros do júri fossem)43, de modo a endossar ou repudiar a decisão noticiada. 

   Vejamos agora um exemplo de comentário “crítico à decisão” e de “abordagem 

interpretativa”. Em determinada notícia sobre decisão do então presidente do STF, Dias 

Toffoli, de estender home office na corte até janeiro de 2021, o leitor comenta: "Esse 

prazo não está meio longo não? Que exagero. Ele teria que determinar no máximo até 

setembro desse ano; pois após isso, quem determina é o Fux, próximo presidente do 

STF". Ora, compreendida a caracterização da “abordagem interpretativa”, resta 

evidente – no emprego da expressão “ele teria que” – a natureza reativa que ela pode 

assumir, sobretudo quando a “interpretação” da decisão não parece “justa” ou 

“ajustada” à visão do leitor44. 

3.2.3. Crítica ao personagem  
 

 
43 O que endossa o fato de 48% dos inquiridos do questionário acreditar na capacidade coletiva de leitores 
afetarem, “influenciarem” ou “pressionarem” magistrados para determinado andamento processual ou 
sentença. 
44 Curioso notar a inclusão do fato de o ministro Dias Toffoli ser substituído na presidência do STF por seu 
colega, o ministro Luiz Fux, em setembro de 2020. Ainda que a informação seja verdadeira, ela não estava 
presente na notícia, nem em causa como objeto da ação, nem no teor da decisão. Independentemente 
de ter fundamento ou não, interessa perceber como o fato é apresentado espontaneamente (e sem 
indícios de hesitação) à título de elemento recursal ou argumentativo para que a decisão seja revista. 
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 Outro padrão de comentário identificado na análise é a “crítica ao personagem”, 

e diz respeito aos comentários voltados ao personagem central da notícia. Personagem 

que pode figurar na publicação na qualidade de parte de ação judicial (agente jurídico, 

réu, autor da ação, recorrente, recorrido ou vítima) ou de declarante (fonte ou 

entrevistado). Vejamos alguns exemplos: 

O primeiro diz respeito à entrevista concedida pela OAB-MT, em que o 

presidente da ordem se diz “espantado” com a suspeita de interferências presidenciais 

na PF, em caso envolvendo acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. 

Sobre isso, diz o leitor: "OAB se manifestando sobre assunto de governo? O que eles 

têm a ver com isso? Lá na cadeia está cheio de cliente de vocês! É lá que vocês têm de 

se manifestar". O segundo leitor escreve: "É uma instituição rica que não ajuda em nada. 

Não existe projeto para defender o pobre gratuitamente. Somente em política. Uma 

instituição que deveria ficar fora da política e fazer mais social". Nota-se que os 

comentários fogem do objeto da ação (investigação sobre interferências do Executivo 

em órgão policial), focando-se na inconveniência da posição da OAB-MT sobre no caso. 

Um olhar mais atento permite-nos suspeitar que haja alguma profundidade em 

manifestações deste tipo – muito além de manifestar descontentamento com a OAB-

MT. Parece percetível a função estratégica da crítica ao entrevistado (e/ou ao órgão que 

ele representa), via “abordagem interpretativa” (de indução à tese de que o 

entrevistado estivesse a agir politicamente em detrimento do suspeito à que o fato 

analisado diz respeito, o chefe do Executivo). De facto, abordagens interpretativas nesta 

categoria podem servir à inúmeras funções, tais como: qualificar ou desqualificar 

(Argumentum ad Hominem) o personagem do material jornalístico (seu modo de agir 

e/ou suas declarações, com intenção de induzir os demais leitores no debate sobre o 

tema da notícia publicada – o que é bastante comum em comentários na editoria 

política); atrair ou afastar o personagem da qualidade de crítico pertinente de 

determinado assunto (de modo a exaltar ou atenuar os efeitos da declaração – 

conforme o alinhamento da declaração à visão de mundo do leitor); induzir outros 

leitores à sensação de apoio e apreço popular (recurso bastante recorrente em editorias 

políticas e jurídicas [sobretudo em notícias relativas à Justiça Eleitoral, em período 
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eleitoral] e também verificável em páginas de cultura, quando materiais jornalísticos 

divulgam empresas que precisam se posicionar no mercado, alguns leitores, por vezes 

facilmente (quando não explicitamente) identificáveis como amigos, sócios ou parentes 

do empresário, tecem elogios; por fim, o simples manifestar de descontentamento ou 

aversão ao personagem da publicação, porém sem fins relacionados ao objeto da 

publicação. Nesta tipo de crítica, o leitor se volta ao personagem pelo personagem (ou 

pelo que ele representa), independentemente do objeto da ação e da decisão em 

questão, seja por aversão e/ou descrença no desempenho e lisura do personagem ou 

órgão que representa (determinados órgãos públicos são alvos de maior descrença 

popular de modo que, contra eles, recaem com maior frequência comentários deste 

gênero, independentemente do fato em questão); seja pela ideologia do personagem 

(bastante comum na politica nacional contemporânea, sobretudo quando entrevistadas 

figuras polarizadoras, como lideranças sindicais e comunistas e representantes da 

extrema direita); seja por preconceito ou ódio, quando entrevistadas lideranças de 

minorias, como indígenas, pretos, feministas e LGTBQIA+; seja por motivos pessoais, 

como ex-funcionários de empresas ou órgãos públicos que se utilizam de publicações 

sobre seu alvo para comentar ofensas e/ou apresentar denúncias. Comentários deste 

tipo são os que, normalmente, apresentam menor elaboração e que resultam em sua 

não publicação, por ferir as diretrizes do veículo de comunicação. É possível crer que, 

dentre os que se dispõem à criticar o personagem pelo personagem, se enquadra a 

maioria os chamados “leitores de manchete”, isto é, comentaristas que se limitam a 

identificar o título e a fotografia da publicação, ignorando a notícia e seu contexto45.  

À titulo de ilustração do supracitado tipo de crítica, vejamos dois exemplos. No 

primeiro deles, em notícia sobre decisão de ministro do STF de determinar entrega à 

justiça de vídeo de reunião do governo Bolsonaro, comenta o leitor: "STF virou uma 

corte política! A fila de deputados e senadores denunciados na Lava Jato é enorme e 

 
45 Neste último enquadramento incluem os comentários que não satisfizeram aos requisitos da análise, 
por este estudo, por não possuir nexo, contexto e conteúdo apto à análise. Alguns deles apresentam erros 
de gramática e digitação que impedem a leitura e interpretação da mensagem. Inclui aí, mensagens de 
correntes de redes social, compartilhamento em massa de mensagem padronizadas spam, piadas fora do 
tema da publicação, ironias diversas, ofensas de todo gênero, acusações sem provas, insinuações 
desonrosas e manifestações graves de preconceito.  
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cinco anos sem julgamento no STF". O comentário visa criticar um dos personagens da 

notícia (STF) pelo que ele representa, em uma abordagem interpretativa que visa induzir 

os demais leitores à tese de que estivesse a Suprema Corte a agir politicamente, em 

detrimento do suspeito à que o fato analisado diz respeito, novamente, o Executivo (na 

figura do presidente Jair Bolsonaro). 

No segundo exemplo, em notícia sobre decisão do Ministério Público de Contas-

MT de fiscalizar os investimentos do governo do Estado e das prefeituras no combate a 

pandemia do novo coronavírus, o leitor comenta: "[...] esse órgão só existe porque está 

na CF (Constituição Federal) do Brasil, se não estivesse não iria fazer a menor diferença, 

acreditem". Perceba que o comentário ignora por completo objeto da ação 

(investimentos públicos no combate à pandemia) e a decisão tomada (de iniciar 

fiscalização) e foca-se no personagem pelo personagem, ao sugerir, sem argumentos, a 

desnecessidade deste órgão de Estado.  

3.2.4. Crítica ao trabalho jornalístico  
 

 Algumas vezes, o olhar do leitor escapa do objeto da ação, da decisão noticiada 

e do personagem da notícia, indo direto ao trabalho jornalístico. A crítica pode voltar-se 

aos mais distintos objetos: à notícia em si; ao repórter que assina o produto noticiado; 

à editoria; a orientação (editorial ou política) do veículo (manifesta ou pressuposta); e 

ao veículo como um todo (dos profissionais e/ou direção aos princípios, posicionamento 

no mercado e valores da empresa). Embora seja a categoria mais isolada de 

comentários, merece breve análise. Vejamos um exemplo presente na amostra: 

Em notícia sobre pedido de loja de shopping por suspensão de aluguel (por conta 

da pandemia do novo coronavírus Covid-19), comenta o leitor: “Por gentileza, vamos 

alterar o título da notícia. Sr. jornalista, tenha mais clareza e seja imparcial... se o leitor 

ver apenas título, ‘Justiça nega pedido de loja do Shopping Estação pela suspensão de 

aluguel por causa de Covid-19’, ele vai interpretar mal... considerando que alguns 

‘leitores’ não leiam o conteúdo redigido na sua totalidade, ou tenha dificuldade para 

interpreta-lo... vão tecer comentários aqui descendo a lenha46 no juiz/na justiça... ganhe 

respeito e credibilidade sendo mais transparente possível, sendo claro e objetivo”.  

 
46 Expressão popular para “Criticar com veemência”.  
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Ora, analisemos, a partir de alguns eixos de análise de comentários voltados ao 

trabalho jornalístico, o exemplo acima. O primeiro aspeto analisável é a qualidade do 

comentário, a meticulosidade e a sutileza da escrita e da elaboração das ideias (que não 

se reflete em um padrão. Não são raros os comentários deste tipo que apresentam fraca 

argumentação, vocabulário simples, por vezes com erros de gramática e digitação. 

A analise, tanto da qualidade da mensagem em termos de escrita quanto da 

estrutura textual, permite ao jornalista (dotado de alguma experiência) deduzir que haja 

alguma relação entre o autor do comentário e a ação noticiada ou pertença ao mundo 

jurídico. Ainda que seja o estudo incapaz de auferir a identidade do autor do comentário, 

insta salientar que não são raros os casos em que advogados e servidores de órgãos 

jurídicos fornecem (sigilosa ou ostensivamente) tais críticas.  

Se no exemplo apresentado a intensão-fim do comentário – nosso segundo eixo 

de análise de crítica aos jornalistas – parece ser apontar equívocos quanto a 

interpretação do texto jurídico, outros podem se prestar às mais distintas intensões.  

Comentários críticos voltados ao trabalho jornalístico podem se dispor a: apontar do 

repórter erros de digitação e de escrita; criticar o repórter pela qualidade da escrita (nas 

perguntas elaboradas, nas frases utilizadas, no título e no tamanho do texto); maldizer 

a editoria pela escolha das pautas (ou a escolha do entrevistado, da fotografia inclusa 

na publicação, a suposta insistência em abordar determinado tema, caso, investigação, 

processo ou réu); por fim, suspeitar que o veículo seja tendencioso (não-isento, não 

transparente, de baixa credibilidade e que produza notícias consideradas 

“desnecessárias” ou sobre fatos “inexistentes” – como fake news – e/ou dedique-se a 

perseguir figura pública ou coletivos políticos e/ou culturais).  

3.3. Entrevistas com leitores47 

“Entender para depois emitir opinião” 

 Afinal, o que pensa o público sobre o que faz? Como se enxerga ao ler e comentar 

notícias jurídicas? Que valor dá às suas manifestações? Responder a estas perguntas é 

 
47 Dispostas nos Anexos “Entrevistas com leitores” de I a XII, conforme Sumário. 
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no fundo compreender as ideias subjacentes à ação social, captar a intencionalidade dos 

atos e o processo de interpretação dos mesmos.  

 Os dados analisados adiante foram obtidos mediante doze entrevistas 

estruturadas realizadas os parte dos indivíduos que compuseram o inquérito por 

questionário, poucos meses antes, e que ao final dele se dispuseram a avançar sobre as 

respostas oferecidas, em eventual entrevista, oferecendo seus e-mails para contato. 

Inicialmente, incumbe destacar a representatividade e o equilíbrio da amostra, 

em termos de idade e profissão. A idade dos entrevistados varia entre 25 e 72 e as 

profissões são: administrador de empresa, administrador do lar, engenheiro civil, 

fisioterapeuta, iconógrafo, jornalista, pastor religioso, professor e servidor público. 

 3.3.1. Como decisões do STF afetam sua vida cotidiana? 
 
 A questão inicial identifica a noção de proximidade que os entrevistados 

estabelecem com o mundo jurídico jurídicas, simbolizado por seu órgão máximo, o STF. 

Todos reconhecem ser afetados de algum modo por decisões judiciais e, portanto, 

estabelecer alguma relação com as coisas jurídicas. Todavia, não há consenso sobre de 

que maneira ou em que medida isso ocorre (o que é perfeitamente esperado, uma vez 

que não há, de facto, um único modo de interpretar tais afetos).  

Identificou-se uma divisão clara entre os entrevistados que consideram ser 

diretamente afetados pelo STF, na sua vida profissional e pessoal, e os que consideram 

ser indiretamente afetados, por exemplo, quando uma decisão afeta a imagem da 

justiça, do país ou as finanças, de modo geral.  

À exemplo daqueles que percebem ser afetados diretamente, temos a resposta 

da entrevista 10: “As decisões do STF afetam diretamente minha vida cotidiana. Como 

há sentenças que vão desde a vida privada (como a legalização da união entre pessoas 

do mesmo sexo) até a garantia de salários e reajustes (como a decisão de Ricardo 

Lewandowski sobre o funcionalismo público), continuamente, a vida, tanto privada, no 

plano dos costumes, quanto social e profissional são afetadas”. 

Já as respostas dos que se consideram afetados indiretamente apresentam 

maior abstração na elaboração, resultando em respostas menos diretas e desenvolvidas, 

como na entrevista 2: “Indiretamente, pois acredito que as decisões afetam o governo 
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e a visibilidade da justiça do Brasil”; na  entrevista 12: “Afetam através do referendo à 

legislação brasileira” e na entrevista 4: “Indiretamente, pois afetam o mercado 

econômico, o que faz com que investidores descredibilizem o Brasil, fazendo com que a 

economia não cresça”. 

 3.3.2. Atender aos anseios da população? 
 

A segunda pergunta aprofunda-se na noção da relação estabelecida pelo 

entrevistado com as coisas jurídicas. A questão substitui “STF” pela expressão “juízes” 

para simbolizar a figura do direito, de modo a permitir alguma flexibilização nas 

respostas e/ou adição de aspetos regionais e/ou experiências pessoais (com instâncias 

inferiores da justiça). Duas hipóteses distintas são oferecidas: que sim, “juízes devem 

atender aos anseios da população” e que não, juízes devem “atuar 

independentemente”. A pergunta é ainda acrescenta: “Por qual razão?”, objetivando 

captar os fundamentos da resposta anterior. 

 A ampla maioria dos entrevistados considera que magistrados devem atuar 

independentemente dos anseios populares. Vejamos, mediante quatro exemplos, 

algumas justificativas. 

Os dois primeiros exemplos intuem questões de natureza legal e técnica. Diz o 

entrevistado 7: “Independentemente deles, pois são guardiões da constituição. Juízes 

não são eleitos pelo povo, portanto não há representatividade popular e nem deve ter”; 

e entrevistado 1: “Inadmissível que juízes pautem suas decisões com base no clamor 

popular”.  

Os dois últimos exemplos alegam que a judicialização de certas demandas 

populares podem oferecer riscos à ordem social. Conforme a entrevista 4: “Acredito que 

o judiciário é independente da sociedade, do Congresso e do Executivo, como a ONU. 

Se o anseio da população é que a polícia possa matar menores de 16 anos, isso não é 

correto. Assim como a questão do aborto. Mesmo com uma população 

majoritariamente conservadora o STF pode legalizar por uma questão de saúde pública, 

pensando no bem da população como um todo e não em função de 40% A ou 60% B”.  

O entrevistado 5 diz: “Existe diferença entre o interesse público e interesse do 

público. Ultimamente, vemos uma sociedade doente, vingativa e simpatizante da 
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barbárie, o que afronta diretamente o Estado Democrático de Direito. Atender aos 

desejos da população resultará, em algum momento, a violação dos princípios básicos, 

da dignidade humana, da presunção de inocência, entre outras coisas”. 

 Vejamos adiante dois exemplos de respostas que justificam a noção de que 

magistrados devessem atender aos anseios populares. O entrevistado 2 diz: “Atender 

aos anseios da população. Acredito que os juízes que estão lá dentro atendem apenas 

os anseios de si próprio”. Na entrevista 12 temos: “Juízes devem atender aos anseios 

populares, pois são representação do povo dentro das instituições democráticas”. 

Perceba haver uma sutil diferença entre os dois argumentos acima, nomeadamente no 

sentido adotado à expressão “anseio popular”. O entrevistado 2 inclui aos “anseios 

populares” a responsabilidade social e ética dos magistrados para com as coisas 

públicas, de modo que “atuar independentemente deles” implicaria em magistrados 

atenderem aos seus interesses pessoais ou “corporativos”. Já o entrevistado 12 parece 

atribuir ao verbo “atender” (aos anseios populares) uma noção mais horizontalizada, no 

sentido de corresponder à diversidade dos indivíduos e suas coletividades, na medida 

em que os “representam” o “povo” nas “instituições democráticas”. 

3.3.3. Grupos que discutem justiça 
 

 A terceira pergunta (“Faz parte de algum grupo que discuta justiça?”) visa 

perceber como os entrevistados se interrelacionam enquanto leitores de notícias 

jurídicas. Ou seja, se discutem coletivamente o tema e/ou são membros de algum 

coletivo voltado às coisas jurídicas. Acrescenta-se, adiante, a seguinte pergunta: “Como 

esse grupo funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião?”. Importa aqui 

perceber se essa dinâmica influencia de algum modo suas visões sobre o direito.  

As respostas – ainda que não sugiram ou reflitam a existência de redes sociais 

(no sentido da teoria sociológica) – introduzem elementos pertinentes às futuras 

pesquisas voltadas a essa abordagem e, doravante, reflexão sobre a intervenção de 

coletivos jurídicos sobre a vida social dos profanos.  

 Mais da metade dos entrevistados nega incluir-se em algum coletivo que debata 

questões jurídicas (não deixando claro se não o fazem por falta de interesse, 

oportunidade ou conhecimento sobre a existência deles).  
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Dos cinco entrevistados que admitem debater coletivamente sobre o direito, 

quatro afirmam fazê-lo em ambiente profissional (físico e/ou virtual) e destes, três o 

fazem por interesse profissional direto. Destes mesmos cinco, dois informam ao 

entrevistador as redes sociais utilizadas. Vejamos exemplos:  

 Na entrevista 1 temos: “Grupos ligados a atividade da engenharia civil, da 

maçonaria, da construção civil. Geralmente as questões relativas ao STF nos chegam 

quando provocadas por alguma decisão que afeta nossas atividades comerciais e como 

cidadãos atentos que somos. Muitas vezes e principalmente no atual momento político 

decisões monocráticas ou manifestações individuais de ministros da corte tem 

provocado debates acalorados. A visibilidade que o STF tem hoje, principalmente pelo 

fato de suas sessões plenárias serem transmitidas por sinal aberto de televisão 

possibilita que o cidadão comum, mesmo não sendo operador do direito, se sinta apto 

a opinar sobre questões jurídicas e até a contestar voto de ministros. Lembremos do 

recente julgamento pelo plenário do STF sobre a constitucionalidade ou não da prisão 

do réu após decisão de segunda instância. Este assunto mobilizou a nação tanto quanto 

uma decisão de copa do mundo de futebol”. 

 O entrevistado 4 diz: “Acompanho muitos movimentos negros do Brasil, pela 

liberdade e pela luta antirracista, eles me fazem ver que a justiça não têm igualdade, 

que é diferente conforme a cor da pele das pessoas, as redes do Instagram de mulheres 

feministas e do movimento negro me trazem essa realidade que muitas vezes não 

vemos nos jornais e nas revistas”.  

Já na entrevista 5 temos: “Grupos de WhatsApp entre jornalistas. Não se trata 

de um espaço para discutir apenas isso, mas como o jornalismo mato-grossense é em 

sua essência político e esse grupo está constantemente envolvido em ações judiciais, o 

debate sobre justiça é constante. Os grupos funcionam com divulgação de pautas. 

Quando algo chama a atenção, membros começam a debater e cada um colabora com 

algum conceito do qual já é conhecedor”. 

Na entrevista 7 temos: “Eu trabalho em sindicatos de servidores públicos 

federais, por isso assuntos de justiça, direito do trabalho são discutidos o tempo todo. 

Converso com advogados e procuradores. Geralmente, discutimos assuntos inerentes à 
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mão de obra e à política. Gosto de escutar os profissionais da área pois eles têm bons 

conhecimentos de normas, leis, instruções e explicam como funciona o rito da justiça”.  

Por fim, temos na entrevista 12: “Em grupo de amigos formados em jornalismo 

e no grupo do trabalho. As discussões me ajudam a formar parte da minha opinião, que 

procuro expressar após um estudo mais a fundo sobre os temas”. 

 Primeiro, há que se notar que das respostas que afirmam pertencimento à um 

coletivo, não se percebe haver – ao menos na amostra obtida – formação de grupos 

voltados à questão jurídica propriamente dita (por exemplo, grupos amadores ou 

profissionais, físicos ou virtuais, de leitura e debate sobre direito). A questão do direito 

parece permear indiretamente as conversas destes grupos (de colegas de serviço ou de 

debates de ordem política e filosófica) portanto, não diretamente interessados nas 

coisas jurídicas em si, mas na medida em que a ação jurídica atravessam seus interesses 

(profissionais, de cidadãos ou de minoria política). 

 Segundo, destaca-se a importância das medias sociais como espaço virtual 

adequado à repercussão e debate sobre publicações do jornalismo jurídico. 

Notadamente, os exemplos trazidos nas entrevistas quatro e cinco: Instagram e 

WhatsApp, por meio dos quais os entrevistados encontram-se com indivíduos que, de 

algum modo, afetam direta ou indiretamente suas opiniões sobre o Poder Judiciário.  

3.3.4. Como críticas os atingem? 
 
 A próxima questão objetiva perceber de que modo a amostra reage à 

manifestação do ministro Gilmar Mendes, isto é, se os entrevistados identificam-se 

como alvos das críticas, na medida em que se sentem afetados. Dada a subjetividade da 

questão, considerada necessária fora a elaboração das perguntas da seguinte forma: 

“Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la?”, o que permitiu a oferta de 

respostas tanto relativas às questões jurídicas como de ordem pessoal. Interessa aqui 

identificar sinais de constrangimentos derivados da noção subjetiva das implicações 

simbólicas de eventual aproximação de espaço social em que se encontram excluídos. 

 As respostas obtidas exemplificam a complexidade do público estudado. Ainda 

que o público sugira perceber se tratar de uma declaração crítica à um alvo específico, 

(ainda que definido em termos abstratos – o “jornaleiro”), e que busca afastá-lo, 
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demarcando (mediante violência simbólica), como “fronteira” intransponível, e a 

distancia entre o saber jurídico e a visão vulgar do direito, este público, de certo modo, 

a legitima. 

 O entrevistado 1 afirma que “as redes sociais deram voz à população e 

democratizaram os debates das nossas vidas cotidianas. Numa mesma plataforma 

opinam pessoas cultas, no seu sentido mais amplo, e analfabetos também, no seu 

sentido mais amplo. Este é o lado positivo. O lado negativo.... o ambiente da discussão 

ficar totalmente contaminado e dominado pelos analfabetos”. Nota-se que a 

manifestação versa sobre outra figura abstrata – contra quem a distância social deva ser 

imposta e reforçada – no caso, o “analfabeto” – responsável por contaminar o ambiente 

da discussão.   

 O entrevistado 3, diferentemente do anterior, reconhece-se (incluindo parte de 

seus compatriotas) como alvo da crítica, mas reage a ela “de forma imparcial. Não me 

incomodo. Já que sei que a população brasileira em grande maioria não entende de lei”.  

Tal noção não parece de algum modo legitimar a cisão entre profissionais e profanos 

pela internalização das condições simbólicas da exclusão, fundamentada no 

desapossamento? Espécie de reconhecimento formal de sua “vergonha cultural (Lopes, 

1999) e da desautorização da oferta de sua visão de mundo ao campo jurídico (já 

assimilada e interiorizada como noção definidora do distanciamento social 

estabelecido)? Conforme Bourdieu, quanto mais os indivíduos dominados aceitam sua 

própria exclusão, mais acreditam serem incapazes intelectualmente de percebê-la e 

mais capazes são de tolerar a relação imposta (Žižek, 2013). 

 Já o entrevistado 4 concorda com a crítica do ministro. Diz: “[…] tem muita gente 

metida a jurista, sendo que nem tem curso de Direito. Não sabe diferenciar direito civil 

de direito tributário. Pessoas sem esse conhecimento não podem dar pitacos48, em 

decisões, em processos criminais e na área judiciária. Isso é pauta pra quem entende do 

assunto, jornalista jurídico, advogado, promotor e juiz. Quem não tem esse 

conhecimento não tem condições para debater imparcialmente”. Perceba aqui que, 

diferentemente dos entrevistados anteriores, destaca-se a graduação em direito como 

 
48 Expressão popular brasileira que significa “emitir opinião” 
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fator definidor entre aqueles que sabem “diferenciar direito civil de direito tributário”, 

conhecimento este que definiria quem “pode dar pitacos” “na área jurídica”. Não seria 

precisamente uma espontânea elaboração sobre o “direito de dizer o direito” (Bourdieu, 

2011, p.220)? Aqui a diferenciação entre profissionais e profanos é definida 

vulgarmente pela relação entre “juristas” e “gente metida a jurista”. Interessante 

ressaltar que o entrevistado reconhece a figura do jornalista jurídico como agente 

competente e autorizado a “dizer o direito”. 

Na entrevista 6 temos: “A diferença substancial veio com a liberdade de 

imprensa pós ditadura e mais recentemente a transmissão ao vivo das sessões do STF. 

As decisões ganharam mais publicidade. Evidente que a distância do leigo para o 

operador do judiciário é notória”. Interessante perceber a construção da resposta, que 

inicia a revelar aspetos que explicariam as mudanças relativas à participação popular 

nas questões do direito (liberdade de imprensa após o fim do regime militar, em 1984, 

e as transmissões via televisão aberta [TV Justiça] dos plenários do STF). Entretanto, na 

frase seguinte, parece caber espécie de conjunção coordenativa adversativa “oculta” ao 

introduzir que a distância entre leigo e o operador do judiciário (“todavia”, no entanto”, 

“não obstante”) segue notória.  

Já a entrevista 7 tece críticas à definição vulgar do que seja a pertinência ou as 

competências necessárias para se discutir o direito. Diz: “A justiça não é assunto 

exclusivo de bacharel em direito. Se fosse, viveríamos uma ditadura do judiciário”. 

 Por fim, o entrevistado 11 sugere a localização do direito em termos científicos. 

“O Direito é uma ciência e, como tal, possui método. Sem que haja leitura e 

entendimento (defendo que o conhecimento se transfere e se constrói 

majoritariamente pela leitura), o que for expresso por alguém será senso comum. O 

senso comum está numa superfície dos processos sociais (isso inclui o Direito e as 

decisões jurídicas) e ele pode prejudicar o funcionamento de uma ciência caso ele seja 

equiparado à reflexão e às construções que, reitero, como ciência, exigem método”. 

Ora, percebe o entrevistado que manifestações de senso comum – desprovidas de 

“leitura e entendimento” e rigor metodológico – localizam-se na “superfície dos 

processos sociais”. Em outras palavras, intui que profanos e suas “intuições 
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frequentemente inconstantes do sentido da equidade” (Bourdieu, 2011, p.225) podem 

“prejudicar o funcionamento” da ciência. 

Interessante notar que a lógica se revela semelhante à expressa em Bourdieu, à 

exceção do fato de que, neste, a distinção entre estar “no interior” ou “na superfície dos 

processos sociais” é precisamente o fundamento da exclusão das manifestações tidas 

como desprovidas de “leitura, entendimento e metodologia”. Em outras palavras, o 

pressupostos fundantes do desvio entre profissionais e profanos se expressa na resposta 

do leitor pela reprodução da retórica da autonomia do campo jurídico49. Em outras 

palavras, relegar o profano à “superfície dos processos sociais” não seria – não uma 

consequência da ordem da literacia e da metodológica – mas o próprio efeito da relação 

de poder, fundamentada na desaposse e legitimada no desvio entre a visão jurídica e a 

visão vulgar (Bourdieu, 2011)? 

 Considerando as respostas obtidas nesta questão, resta latente que o pano de 

fundo da maior parte das análise dos leitores é a incorporação da lógica da distinção 

entre profissionais jurídico e profanos. Parecem os leitores de algum modo conscientes 

da existência de “aspetos” definidores da autoridade e da competência para sustentar 

e legitimar o status quo. Em outras palavras, reconhecem-se como simbolicamente 

distantes do ministro Mendes ao intuir ser ele detentor de “algo” que lhes escapa, e 

doravante, reproduzem o desvio fundamentado na desposse, entre eles e os demais 

profanos, caso identifique, nestes, indícios de que “algo” lhes escapa (algo que o leitor 

possua, como por exemplo, conhecimento vulgar mínimo das coisas jurídicas, domínio 

da norma culta, capacidade de debater imparcialmente o direito, etc.). Como se neste 

procedimento ostentasse ao entrevistador o domínio de alguma competência que lhe 

confira, entre os profanos, relevância maior que os demais (como se dissessem: 

“excluído sim, porém menos que o outro”). 

A noção da falta deste “algo”50 (como atributo técnico e/ou simbólico sobretudo 

distintivo) impregna-se nas respostas da amostra de tal modo que revela espécie de 

 
49  Interessante notar que ambos os entrevistados que, de algum modo, reconhecem e definem o cenário 
jurídico dentro de uma lógica de campo, são agentes do campo acadêmico.   
50 O que bem encaixa com a avaliação de Clóvis de Barros de que a sociologia de Bourdieu seja marcada 
e em certo sentido norteada pela noção da falta e desejo pelo que falta. Portanto, essencialmente 
erotizada (érōs). 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

95 

 

padrão, nomeadamente na reprodução da lógica, difusa e abstrata, de que deva ser 

atribuído à terceiros, despossados (ou ainda mais despossados que o entrevistado), o 

incômodo causado à coletividade ou ao Poder Judiciário. Isto é, reproduz-se como 

simulacro da manifestação do ministro (de que “jornaleiros” [terceiros], sem 

conhecimento técnico do direito [“algo” definidor], estejam a emitir opinião equivocada 

sobre as decisões do STF [incômodo à coletividade]), adaptada à sua realidade. 

 Assim, temos na figura deste “terceiro”: o “analfabeto”; “a maioria da população 

brasileira”; a “gente metida a jurista”; o “incapaz”; o “leigo”; o detentor da “opinião de 

senso comum”.  

Sobre o que seja este “algo” definidor, parece haver certa concordância de que 

esteja relacionado ao domínio de competências específicas, expressas como: atributos 

ligados à figura do indivíduo “culto”; o “entender das leis”; a realização um “curso de 

direito”; o saber “diferenciar direito civil de direito tributário”; a “notória distância do 

leigo para o operador do judiciário” e a “leitura e o entendimento”. 

Relativamente ao que seja este incomodar da coletividade, temos: o 

“contaminar e dominar [do] debate jurídico no ambiente de discussão”; o “dar ‘pitacos’ 

na área jurídica” e o “prejudicar [do] funcionamento da ciência”.  

3.3.5. Habilitado a questionar 
 

 “Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita ocupar 

(individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico?” fora a pergunta 

seguinte da entrevista. Evidente que a questão escapa à definição sociológica e jurídica 

de pertencimento ao campo jurídico – posto que não se trata de questão de perceção 

pessoal – mas busca noções subjetivas vulgares de pertencimento e habilitação ao 

mundo jurídico. Razão pela qual optou-se pelas expressões “considerar” (habitado) e 

“acreditar” (ocupar espaço).  

Na entrevista 4 temos: “Não me sinto habilitada, pois acredito que minhas 

opiniões não têm influência no STF, mesmo que eu esteja em coletivos alinhados à 

minha opinião”. Interessante destacar a frase utilizada: “mesmo que eu esteja em 

coletivos alinhados à minha opinião”, que reforça a noção vulgar (já analisada no 
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inquérito por questionário) de que manifestações populares coletivas teriam peso maior 

sobre decisões jurídicas que manifestações individuais. 

Já na entrevista 5 temos: “Habilitado, não. Penso que habilitados para questionar 

essa ou aquela situação só são aqueles que possuem capacitação técnica para tal. Ou 

seja, profissionais da saúde questionam a habilidade de seus semelhantes; jornalistas 

questionam jornalistas; e assim por diante. Contudo, penso que o papel do 

questionamento cabe a todos os brasileiros, inclusive àqueles com pouca formação 

escolar, até porque o conhecimento popular também tem seus valores. Mas não é esse 

o ponto crucial. Todos podem questionar decisões do STF pelo princípio que dá vida e 

sentido à Suprema Corte, de que todos têm direito à Justiça; que ela é cega e justa, 

portanto, não há lugar para exclusão de quem pode ou não questionar as decisões 

judiciais”.  

Importa salientar que na entrevista acima busca-se preencher, de algum modo, 

a lacuna percebida na questão anterior, quanto ao “algo definidor”, capaz de tornar um 

sujeito autorizado a abordar o direito – para ele seria “a capacitação técnica”. Contudo, 

distingue a “crítica técnica” do “questionamento” fundamentado em “conhecimento 

popular” – dotado, segundo ele – “de seu valor”. Tais manifestações se assentariam na 

noção de que “todos têm direito à justiça” e, portanto, todos teriam direito a questionar 

a justiça. A anulação destes direitos implicaria na “exclusão” dos populares. 

Adiante, temos na entrevista 6: “O questionamento pode ser feito não do ponto 

de vista técnico, apenas a partir de inferências sem o domínio dos conceitos. Não creio 

ocupar nenhum espaço, exceto se tivesse acesso à mídia, talvez neste caso faria alguma 

diferença”. 

Finalmente, a entrevista 7: “Todo brasileiro é alvo de decisões do STF e, portanto, 

podem emitir opiniões sobre as decisões. Minha profissão51 ocupa lugar no mundo 

jurídico uma vez que influencia na opinião pública”.  

Ressalta-se nas duas respostas anteriores, novamente, elementos à debatida 

noção do “algo definidor”, à saber: “acesso à media” e “influencia perante a opinião 

pública”, ambos fazendo referência a profissão de comunicador social e/ou jornalista. 

 
51 O entrevistado 7 identifica-se como jornalista. 
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Curioso ainda é identificar na entrevista 6 a noção de que “fazer alguma diferença” no 

“espaço” resultaria em “ocupar algum espaço” jurídico52, o que, de certa maneira, 

concorda com a manifestação da entrevista 7. Esta substitui o “fazer diferença” por 

“influenciar a opinião pública” como o fator legitimador da ocupação que o jornalista 

(mediante o domínio da media) faria de um “lugar no mundo jurídico”. 

 Os dois próximos entrevistados discordam das manifestações acima e acreditam 

que são, de certo modo, habilitados a questionar o jurídico. Na entrevista 9 temos: 

“Estou habilitada a discutir questões do STF, diante do acesso às informações, vindas de 

várias fontes. Ocupo espaço no mundo jurídico, de forma não profunda, diante da 

complexidade de alguns temas originados nessa Corte”.  

Já na entrevista 10 temos: “Em alguns momentos, sim. Há determinados 

assuntos com os quais tenho mais familiaridade e leio muito sobre. Isto me permite, 

num plano individual, questionar decisões. Há outros assuntos, contudo, que fogem ao 

meu escopo de conhecimentos e estudos, o que me impede de fazer uma leitura crítica 

- e discordante – do que foi decidido. O espaço jurídico que defendo ocupar, junto a 

todos as outras pessoas é o de sujeito (que é um papel social) cidadão, que age conforme 

as normas e, participando delas, tem condições de tentar alterá-la, se for necessário”.   

Importa notar que as duas ultimas respostas atribuem à própria condição de 

cidadão detentor do direito “de acesso às informações” sobre as questões jurídicas as 

credenciais para supostamente participar do “mundo jurídico” ou do “espaço jurídico”. 

Interessante perceber a atenção dada na entrevista 9 ao aspeto de sua “ocupação” no 

“mundo jurídico”, qual seja, dela ser “não profunda” – “diante da complexidade de 

alguns temas”, ou seja, que sua participação no debate jurídico seria tanto mais 

profunda quanto mais “acessíveis” (compreensíveis aos despossados) os temas 

(“objetos da ação”). Questão semelhante é revelada pelo entrevistado 10, cuja 

ocupação do espaço jurídico acredita variar conforme seu “escopo de conhecimentos e 

estudos” sobre o tema em tela. 

3.3.6. Influências sobre sentenças 
 

 
52 Veremos nas Conclusões que Bourdieu elabora algo semelhante para definição de agente de um 
campo social. 
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Avançando para outro bloco da entrevista, questionamos se aspetos de ordem 

pessoal, política, ideológica e/ou religiosa influenciariam, de algum modo, sentenças de 

juízes e ministros ou se o interesse em decidir é estritamente jurídico. O objetivo aqui é 

identificar se os entrevistados suspeitam ou são capazes de intuir a cerca da 

complexidade da ação jurídica, dos “interesses” de seus agentes e da capacidade do 

direito de manter desconhecida “a parte maior ou menor de arbitrário que está na 

origem do seu funcionamento” (Bourdieu, 2011, p.255). Essa questão, além de buscar 

elementos para o debate ao nível teórico, aprofunda-se, de certo modo, no debate 

acerca das razões pelas quais 59,4% da amostra do inquérito por questionário desconfia 

das instituições jurídicas, conforme analisado53.  

O primeiro ponto da analise das respostas obtidas para esta pergunta é que: sim, 

os entrevistados identificam a existência de fatores externos capazes de influenciar uma 

decisão jurídica e que, portanto, elas não sejam exclusivamente norteadas pelo 

“interesse em julgar”. Vejamos como essa suspeita é interpretada:  

Conforme a entrevista 1, destaca-se a “confusão” do texto jurídico e a 

subjetividade das leis brasileiras, que permitiriam uma distorção excessiva da norma 

jurídica. “As leis não deveriam ter caráter tão grande de subjetivismo. A redação, talvez 

confusa, permite diferentes interpretações, o que fortalece o sentimento da 

sociedade.... ‘não se consegue prever o que sairá da cabeça de um magistrado’".  

Interessante notar que a sensação acima descrita aparece como sintoma de um 

“descompasso” relativamente ao aspeto que Bourdieu (2011) define como a capacidade 

do sistema jurídico de eliminar interpretações possíveis da norma jurídica, o que 

implicaria na perceção do direito como “aparelho”, coeso e eficiente. Parece a 

entrevista 1 sugerir precisamente que o Poder Judiciário não esteja transmitindo tal 

imagem. 

Nas entrevistas 2 e 4 temos que a influência sobre magistrados seria de ordem 

ideológica e que resultariam em atos de imparcialidade: “Sim, principalmente a 

ideológica. Os juízes não são imparciais”, diz aquele. “Acredito que têm influência 

ideológica. Cresci ouvindo que juiz deve ser imparcial, mas não acredito que uma pessoa 

 
53 Capítulo 3.1.11 
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consiga ser imparcial. Como um médico, que tem seu compromisso com a saúde, se ele 

for racista, ele é obrigado a atender, pelo SUS, um paciente negro. Sou da área da saúde, 

mas não sei como isso funciona em um campo que é só das ideias, não envolve uma 

atividade física em si. É mais fácil o juiz tomar partido do que um médico, por mais que 

a regra seja a imparcialidade”, elabora o entrevistado 4.  

Interessante extrair desta ultima resposta a noção de que em “atividades 

intelectuais” seja maior a facilidade para se “tomar partido” (isto é, agir imparcialmente, 

em favor de um, à despeito de outros), ainda que não esteja claro de que modo alas 

viabilizam a ação imparcial, à despeito de atividades “físicas”. Não seria, de todo modo, 

espécie de elaboração (bastante astuta) da noção de que atividades intelectuais 

ofereceriam “elementos” mais sofisticados para o “mascaramento do arbitrário nas 

relações de dominação” (Tavares Neto & Mezzaroba, 2016) do que atividades baseadas 

em procedimentos e gestos ostensivos e espontaneamente identificáveis? 

Na esteira deste raciocínio, na entrevista 11 temos: “Gostaria de acreditar que 

não influencia, mas infelizmente vemos dia após dia que influencia sim. Exemplo: branco 

de família rica tende a não ser condenado ou receber penas mais leves (a depender do 

crime), enquanto a população preta sofre um encarceramento em massa, muitas vezes 

por crimes pequenos, como posse de drogas. No Brasil não há uma quantidade certa 

que diferencia o usuário do traficante, ficando a critério do juiz determinar a diferença 

entre uma prática e outra. Muitas vezes vemos que o critério pra diferenciar é a cor da 

pele e classe social”. Independentemente do conteúdo da crítica (qual seja, de que 

haveria, no direito, a “tendência” à absolvição de réus brancos), importa perceber a 

noção de que “brancos de família rica” seriam beneficiados na disputa jurídica, à 

despeito dos “pretos de família pobre”. Novamente, parece aqui estabelecer elementos 

sociais e raciais à suspeita de haver algum alinhamento de interesses. A noção acima 

expressa não se aproxima, de algum modo, de Bourdieu (2011) e o conceito de que o 

etos jurídico, a lógica e o sentido das produções jurídicas, afinadas aos interesses e 

valores dos dominantes do campo do poder (e do campo social como um todo), isto é, 

uma “cumplicidade tácita” (p.254) entre dominantes? 
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Evidentemente, não há como auferir se os entrevistados percebam estas 

suspeitas aprofundadamente (como convicções razoavelmente estabelecidas na 

realidade) ou apenas o intuem espontaneamente. Importa reconhecer estarmos lidando 

com uma amostra que, de algum modo, parece identificar com alguma eficácia (ainda 

que com dificuldade de interpretação e elaboração das ideias) elementos constituintes 

do campo jurídico.  

 3.3.7. Cobertura jornalística do jurídico 
 

 “Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a população 

brasileira e suas instituições jurídicas?” – prossegue a entrevista – que aqui busca captar 

de que modo a amostra percebe e interpreta a posição do jornalista em relação ao 

campo jurídico e a função da prática jornalística no mundo jurídico, de modo geral. 

Importa destacar que, além do esperado para a questão, considerável parcela das 

entrevistas destacam o mesmo elemento, como importante na função jornalística em 

relação às pautas jurídicas, qual seja, a função de “traduzir a linguagem jurídica”. 

Vejamos algumas respostas: 

Conforme o entrevistado 6, “há que se ter cuidado para a linguagem jornalística 

não se tornar hermética como a do judiciário. O cidadão deve ser informado de maneira 

clara, concisa e objetiva”. A entrevista 7 segue avaliação semelhante: “Traduzir os 

assuntos e decisões dessas instituições e apontar suas incoerências, injustiças e 

excessos”. 

 Na entrevista 10 temos: “Acredito que haja dois papéis: o primeiro é o de 

publicizar absolutamente tudo. O acesso à informação deve ser um dos pilares de um 

regime que se propõe democrático. O segundo é o atendimento à questão: quem é o 

público? A linguagem deve ser acessível a diversos segmentos da sociedade. Se um 

cidadão lerá - ou não - cabe a ele a decisão. O jornalismo deve se comprometer a levar 

a informação até frente à decisão do leitor e da leitora”.  

Por fim, temos a resposta da entrevista 11: “Informar a população das decisões 

que afetam o cotidiano da população, adaptando o ‘juridiquês’ para uma linguajar mais 

popular. A função da imprensa é garantir a informação para que as pessoas tenham um 

melhor entendimento sobre seus direitos”. 
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 Destaquemos algumas expressões utilizadas nas quatro resposta acima: 

“traduzir”, (tornar) “acessível”, “adaptar” e (informar “o cidadão” com) “clareza, coesão 

e objetividade”. Manifestações, novamente, da intenção destes leitores de 

compreender melhor as questões jurídicas através de uma linguagem e construção 

textual que objetivamente escape à “linguagem altamente restrita e codificada” 

(Tavares Neto & Mezzaroba, 2016, p.127) do direito.  

O aspeto do não-entendimento do direito é crucial para 83,7% da amostra do 

inquérito por questionário, como vimos anteriormente. Estes acreditam não existir uma 

comunicação adequada entre instituições jurídicas e população leiga. Também vimos 

que cerca de 90% dos inquiridos gostariam de entender melhor sobre as questões 

jurídicas.  

Mesmo diante do esforço dos jornalistas profissionais de adequar o texto jurídico 

à uma linguagem acessível, 60,2% da amostra admitiu não entender plenamente uma 

notícia jurídica, reconhecendo dificuldades na interpretação de termos técnicos e/ou na 

construção do texto jornalístico. Ainda, a entrevista reforça a analise de conteúdo feita 

sobre a nuvem de palavras, neste estudo, que destaca a expressão “entender”. 

Interessa perceber que a amostra de entrevistados atribui ao jornalismo 

profissional a função de “traduzir” e tornar inteligível o texto e as atividades jurídicas. 

Qual a razão de tal atribuição? É possível perceber que o leitor de algum modo encara o 

jornalista como o sujeito mais próximo de si e que mais se aproxima do campo jurídico, 

isto é, que flui entre a exterioridade e o campo jurídico. Estabelecer-se-ia o jornalista 

como “ponte”, na interceção entre o restrito mundo jurídico e o exterior? A entrevista 

4 finaliza sinalizando positivamente: “Ele deve ser o elo de informação entre as 

instituições e a população”. 

É possível questionar, nos valendo do modelo bourdieusiano: como dominantes 

do campo jurídico concebem (mesmo com seu esforço de manutenção da linguagem 

específica e exclusiva ao meio jurídico) a ideia de uma sentença jurídica escapar do 

campo e passar a ser “traduzido” na media, em linguagem vulgar, para que profanos 

possam esmiuçá-lo com seus pares, em suas “visões do caso”? Como conceber que a 

construção simbólica própria do direito seja afetada pela “demagogia espontaneísta” do 
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jornalismo, à alimentar suas manifestações mediante “correio do leitor” (Bourdieu, 

1997, p.50)? A manifestação do ministro Gilmar Mendes não parece oferecer pistas 

sobre isto? 

3.3.8. Movimento fora STF 
 

 A última questão da entrevista nasce do próprio contexto político do processo 

de elaboração do guião de entrevista. Discutia-se à época54 a retomada dos movimentos 

populares “Fora STF”, que exigiam o impeachment dos ministro da Corte. O objetivo da 

questão foge ao escopo do debate político e visa tão somente auferir, através da análise 

de um caso prático, a noção de legalidade, das atribuições e prerrogativas do Poder 

Judiciário e a própria lógica de funcionamento de um Estado Democrático de Direito. 

 Das respostas obtidas, merece destaque a convicção da amostra de que o 

funcionamento do Poder Judiciário esteja atrelado a manutenção da democracia, de 

modo que manifestações contra a manutenção do STF podem ser interpretadas como 

ataques à democracia ou indicador de potencial instabilidade. 

 Na entrevista 1 temos: “São indícios da fragilidade e baixa qualidade da nossa 

democracia”. Já na 11, obtivemos a seguinte elaboração: “Pessoas que não tem o 

mínimo entendimento da área jurídica e que também não entendem a importância do 

STF para garantir os direitos do brasileiro”. 

Por fim, temos a resposta da entrevista 6: “Sem sentido. O problema não está na 

conformação do poder judiciário, mas na cultura política do país. Ter um poder submisso 

ao outro desequilibra a vida democrática. Pensar em soluções de viés autoritário não 

resolve a questão”. 

 A manifestação do entrevistado 11, qual seja, de que atos contrários a 

manutenção do STF parte de indivíduos sem “o mínimo de entendimento da área 

jurídica” concorda com a visão de outros entrevistados, que atribuem o ato ao 

“desconhecimento” ou “incapacidade intelectual” (entrevista 5) dos seus participantes. 

Interessante perceber de que maneira estes entrevistados relacionam a questão do 

 
54 Entre os meses de março e junho de 2020, no contexto das manifestações de apoio ao Presidente da 
República Jair Messias Bolsonaro. Evidente que protestos contra a Corte não sejam novidades, já tendo 
sido realizados em 2019, à pretexto de decisões interpretadas como desfavoráveis à manutenção da 
“Operação Lava Jato”, alguns destes protestos exclusivamente voltados contra o ministro Gilmar Mendes.  
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conhecimento das coisas jurídicas (debatidas na pergunta anterior) com a própria 

legitimação do Poder Judiciário. 

 3.3.9. Reflexões extras 
 

 A última questão da entrevista convidou a amostra a apresentar questões ou 

opiniões que consideram oportunas. Considerável parte dos entrevistados declinou do 

convite. Duas manifestações, contudo, merecem nota. Ambas dizem respeito à 

participação popular nas questões jurídicas, atribuível a “democratização do 

conhecimento” (entrevista 12) jurídico e maior “pluralidade de opiniões e abordagens” 

(entrevista 10) na imprensa profissional.  

 Na entrevista 12 temos: “Acredito na democratização do conhecimento sobre o 

STF e suas decisões como fundamental para a participação livre do povo, em que os 

objetivos cada vez mais se voltem para os interesses públicos”. 

 Já na entrevista 10: “O STF, apesar de exigir comprovado conhecimento jurídico, 

é constituído por escolhas políticas55. Isto traz à corte um ar, junto à parte da população, 

de distanciamento democrático. A escolha é completamente indireta: o presidente, 

eleito, indica e os senadores, eleitos, aprovam56. Retirar os intermediários talvez fosse 

um caminho para aproximar este poder da população”.  

3.4. Entrevista com especialista   

 3.4.1. Clóvis de Barros Filho 
 
“Questões postas” 

 

Afinal, que leituras sociológicas podemos fazer sobre leitores de notícias 

jurídicas? O prof. Dr. Clóvis de Barros nos auxilia a pensá-los e localizá-los no âmbito do 

consumo de notícias jurídicas de veículos de abrangência nacional. O entrevistado ainda 

defende a solidez do modelo bourdieusiano e sua adequação ao estudo. 

 
55 Conforme a Constituição Federal (1988) é atribuição do presidente da República nomear membros do 
STF, respeitando critérios de idade, saber jurídico e reputação, podendo a indicação ocorrer conforme 
lista tríplice (apresentada pela corte) ou por indicação direta do chefe do Executivo. O nome indicado 
deve ser aceito pelos membros do Senado e da CCJ. 
56 Precisamente uma das questões abordadas na entrevista com Clóvis de Barros Filho. 
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O primeiro ponto estabelecido por Clóvis é: apesar das mudanças do mundo 

social, desde as gestações dos conceitos fundamentais da teoria bourdieusiana, estes 

ainda se apresentam como "instrumentos de análise pertinentes" e sua teoria “bastante 

adequada para cuidar deste espaço de relações sociais” [campo jurídico]. 

Adiante, que “a presença de um certo discurso jurídico no espaço público, 

fortemente filtrado ou enviesado pelas notícias, pelo trabalho jornalístico” não 

representa “ameaça à relativa autonomia do campo jurídico". Avalia Clóvis que "é a 

partir da maneira como o campo político se relaciona com a sociedade” e “da influencia 

que o topo do campo jurídico exerce sobre o campo político que estes discursos 

passaram a ser objeto de interesse e discussão".  

Mas, sobre o que debate este profano? Supõe o professor se tratar de questões 

políticas, atravessadas por decisões jurídicas. Entre os profanos, "o debate jurídico é 

político" – diz Clóvis. Ele acrescenta: "O Supremo toma decisões muitas todos os dias, 

mas elas só ganham importância quando as decisões têm a ver com os atores políticos", 

mas, "quando uma decisão jurídica não interfere diretamente nas relações de forças 

políticas, ninguém se interessa por elas". 

A reflexão proposta a cerca do debate público das questões jurídicas e político-

partidárias parece estabelecer como indicador a repercussão pública dos conteúdos 

jornalísticos veiculados pela editoria de política dos veículos de imprensa de 

abrangência nacional. Nestes, de facto, o ponto de tangência entre as questões de 

ordem política e jurídica se evidenciam com regularidade, na medida da regularidade 

com que decisões do topo do campo jurídico interferem o campo político.  

De facto, não faltam exemplos de publicações da imprensa nacional (impressa, 

virtual e audiovisual) que sugiram que a editora política dos veículos profissionais da 

imprensa nacional tensione o debate público sobre questões jurídicas quando a decisão 

do campo jurídico produz (ou aparenta produzir) efeitos sobre questões políticas.  

Entretanto, também é percetível que publicações jornalísticas não raras vezes 

extrapolam o debate público sobre questões políticas atravessadas pela ação jurídica, 

ao sugerir a própria politização-partidária da ação jurídica (em si), na medida em que 
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supõem intervenção deliberada de agentes jurídicos sobre o jogo político, como, por 

exemplo, algumas capas da revista Carta Capital e Le Monde Diplomatique Brasil.  

É forçoso reconhecer, ao tratarmos da repercussão pública das notícias de 

veículos profissionais de abrangência nacional sobre questões atravessadas por 

processos jurídicos que, dada a inexistência da editoria jurídica propriamente dita, 

notícias sobre a ação jurídica (fatos relacionados a processos jurídicos) só se tornam 

"notícias de ordem jurídica" nas/através das editorias relacionadas ao “objeto da ação” 

e/ou “personagem da ação”, isto é, em função da relevância deles ao mundo do qual 

aborda a editoria. Isto implica em dizer que o recorte jornalístico, a abordagem, o viés e 

todos os outros elementos da notícia, são próprios da editoria cuja atividade fora 

afetada pela ação jurídico. Por exemplo, quando o STF decide sobre questões relativas 

a clubes de futebol ou eventos desportivos, é a editoria de Desportes (e seus 

profissionais) os responsáveis por apurar e noticiar o fato; do mesmo modo, quando a 

ação jurídica atravessa questões relativas às artes, são veículos e editorias voltadas à 

temática das artes ou, em grandes veículos, editorias de Gerais ou Cultura57 os 

responsáveis por publicizar o fato.  

Ora, convém reconhecer que processos judiciais que versam sobre agentes do 

campo político ou que produz efeitos, diretos ou indiretos, sobre questões político-

ideológicas e/ou político-eleitorais58 predominam. Estes encontram as manchetes dos 

jornais com maior frequência que ações judiciais envolvendo agentes do campo 

artístico, acadêmico ou religioso – sobretudo nas esferas superiores da justiça. Isso 

explica o predomínio absoluto das notícias sobre intervenções jurídicas na vida política 

(e, portanto, nas manchetes da editoria de política, cujo interesse é tanto maior quanto 

mais profundas as implicações políticas da ação jurídica), em relação as outras editorias. 

Como efeito desta predominância (que é própria da decisão jornalística e abordar e 

enquadramento os fatos), têm-se a impressão (limitada, porém não de todo 

equivocada) de que o interesse do público pelo consumo de notícias jurídicas ocorra 

 
57 Editorias também conhecidas como “cotidiano”, “comportamento” ou “Cidade”. 
58 Por exemplo, investigações contra figuras políticas por corrupção, debate jurídico sobre aborto (cuja 
abordagem varia conforme a agenda do partido) e ações do TSE, respectivamente.  
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desde que toquem ou na medida em que tocam a esfera política e que, portanto, o 

interesse do público seja exclusivamente político (esta sim, equivocada). 

Embora a atuação jornalística não seja o cerne deste estudo, urge ressaltar, ainda 

no âmbito das questões apresentadas pelo prof. Dr. Clóvis de Barros, que, 

diferentemente do rito jurídico, caracterizado por concentrar, admitir, processar e 

atender demandas jurídicas à partir dos diversos campos e agentes e que só se inicia em 

função de provocação inicial (isto é, um magistrado não age espontaneamente, e sim 

quando instado mediante procedimento jurídico), temos na fragmentação da ação 

jurídica em objeto de distintas editorias (como resultado de um modelo de produção 

que, ao menos nos grandes veículos da imprensa nacional, ignora as potencialidades da 

autonomia do jurídico enquanto editoria), a seguinte inquietação: em que medida essa 

fragmentação contribui para reforçar a imagem pública do Poder Judiciário como 

entidade ativamente interventora, sobretudo da ação política?  

Como elabora Clóvis, a retórica política que se vale, na contemporaneidade, da 

perspetiva de um Poder Judiciário interventor, sem o qual alcançaríamos as realizações 

políticas que a maioria deseja, implica em um “risco imenso de uma espécie de 

esfacelamento das instituições e, com isso, o esfacelamento da própria democracia”. 

Como exemplifica o entrevistado: “quando alguém chega e diz: ‘Olha, se eu mandar 

sozinho, se eu não for fiscalizado por ninguém, tenho mais chance de atender o que 

você espera do Estado’”, estamos a falar da “erosão da legitimidade das instituições de 

Estado”. Em que medida a narrativa jornalística de deslocamento do agente jurídico 

para o mundo político contribuiria para reforçar essa perspetiva “pró-ativa” da ação 

jurídica, sobretudo em matéria de política? 

No dia-a-dia do sujeito social diversas são as razões pelas quais pode despertar 

interesse um fato, direta ou indiretamente, atravessado pela ação jurídica (interesse 

este maior ou menor conforme o impacto da ação jurídica sobre sua vida social e 

cotidiana). Essa ação jurídica pode afetar estes sujeitos, por exemplo: no seu status de 

legalidade (enquanto cidadão, eleitor, reservista do serviço militar, etc.); na 

manutenção do Estado Democrático de Direito, na disciplina do corpo e nas questões 

da saúde pública e particular (debates e decisões do STF sobre a legalidade da 
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interrupção voluntária da gravidez e de determinados medicamentos e princípio ativos, 

por exemplo), na liberdade de expressão, nas finanças (do nível coletivo ao domiciliar), 

nas atividades comerciais (do nível coletivo ao local), nos hobbies e nos hábitos de 

consumo (debates e decisões do STF sobre a legalidade do consumo de cannabis, por 

exemplo). 

 A vida social e cotidiana do sujeito pode ser afetada pela ação jurídica até 

mesmo no nível das relações pessoais e familiares, por exemplo, quando o indivíduo 

tem um filho ou parente próximo que se gradua em Direito59 ou que assume um cargo 

notável no mundo jurídico. Finalmente, o interesse pelo direito por surgir por questões 

absolutamente pessoais, por exemplo, ao submeter-se à condição de “justiciável”60, seja 

como demandante ou demandado, acusador ou réu.  

Os dados obtidos pelo estudo reforçam o conceito de que o interesse do público 

leitor pelo jornalismo jurídico situa-se nas circunstâncias em que sua vida social e 

cotidiana são atravessadas pela ação jurídica. Estas circunstâncias e, portanto, as 

questões de interesse do público leitor, são tanto mais diversas quanto mais 

identificáveis, interpretáveis e agrupáveis em subeditorias – como se pratica no âmbito 

da produção jornalística local/regional61 e deste estudo sociológico.  

Conforme a amostra, interessa ao leitor notícias relativas a: investigação de 

práticas criminosas (que perpassa pela violência urbana à porta de sua casa ou da 

corrupção, que afeta a condução das políticas públicas, por exemplo); estabilidade do 

cargo de funcionários públicos (caso ele tenha algum parente que seja funcionário 

público ou a simples curiosidade de tomar ciência da ilicitude praticada); condução 

jurídica dada à temática da homofobia (com implicações sobre a vida social da 

comunidade LGBTQIA+ e dos que cometem atos de homofobia); manutenção das 

questões económicas e fiscais de um centro comercial (que à princípio pareceria tema 

absolutamente desinteressante aos não envolvidos no empreendimento, mas que ao 

 
59 Razão pela qual o olhar do estudo fora diretamente na família, ao questionar se o inquirido possuía 
operador de justiça como parente próximo. Do total da amostra, 54,5% diz possuir. Há que se considerar 
a importância deste aspeto. 
60 Como sugerem os entrevistados em 3.3.1.1. 
61 O que permitiu ao estudo – em 3.1.6. – Identificar preferências de leituras da amostra. 
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abordar a possibilidade do fechamento do centro comercial, interessa ao leitor, no que 

toca seus hábitos de consumo e lazer e a geração de empregos).  

Dito isto, não há que se tomar como hipóteses, à título de análise sociológica, 

que o interesse dos populares pelo que é afetado pela ação jurídica estejam ou não 

alinhados a um debate propriamente jurídico. A dimensão da análise, e onde importa 

lançar olhar, é outra. O interesse dos populares pela ação jurídica localiza-se na 

identificação, apreciação da repercussão e na compreensão dos efeitos, diretos ou 

indiretos, da ação jurídica sobre a vida social e cotidiana, isto é, a dimensão política do 

direito62 – em seu sentido mais amplo. 

A diferença, em termos de receção da ação jurídica entre agentes jurídicos e 

profanos, entre outros fatores, se dá pelo fato de que para aqueles importa o debate 

jurídico como interpretação da manipulação do texto jurídico, para estes, o debate 

jurídico como legitimação de uma relação de forças – o que viabiliza a associação 

espontânea de que seja a magistratura atividade interventora sobre a vida cotidiana63. 

Em suma, se interessa ao agente jurídico o debate do direito como, entre outras coisas, 

a manipulação das ferramentas da retórica, com vistas à mais adequada interpretação 

da norma jurídica, ao profano, interessa os efeitos práticos do domínio da força do 

direito sobre a vida social e cotidiana, razão pela qual interligam espontaneamente 

questões de natureza jurídica com questões diversas da vida social. 

Assim, dá-se a impressão de que o percurso do debate do profissional jurídico 

sobre um processo o qual não compõe seja cíclico: inicia no âmbito do processamento 

da norma, perpassa pelo caso em análise e retorna sob a forma de “entendimento”, 

estudo de caso, técnica e referências doutrinárias e jurisprudenciais – importando 

menos o ajustamento entre as espectativas de justiça e a sentença. Para o profano, o 

percurso de sua “visão do caso” aparenta ser mais linear: inicia na “avaliação” da justeza 

das pretensões das partes, segue para a análise do ajustamento entre as demandas e a 

decisão tomada, avança sobre a crítica vulgar do direito, identificando se houve ou não 

 
62 Que de certo modo, para algumas correntes da ciência do direito “puro”, não seria um debate 
propriamente jurídico, mas sociológico, nomeadamente a partir de questões que extrapolariam o 
interesse jurídico pela aplicabilidade e validade das normas jurídicas, como “eficácia” e “justeza” das 
mesmas (Arruda Jr, 1993).  
63 Perceba como nos aproximamos aqui do debate epistemológico entre Bourdieu e Kelsen. 
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imparcialidade, e conclui na decisão das potenciais implicações da manipulação da força 

do direito sobre a vida social e cotidiana.   

Na esteira das provocações apresentadas, o prof. Dr. Clóvis de Barros adianta 

algumas das inquietações do estudo: em que medida a ignorância a respeito das 

questões e dos discursos jurídicos por parte de tudo o que é exterior ao campo jurídico 

contribui para legitimar este jogo e esta autonomia? De que maneira a democratização 

deste conhecimento jurídico poderia ser percebida pelos magistrados como um risco ao 

jogo que jogam? A perspetiva contrária, contudo, nos parece ainda mais inquietante: 

em que medida a democratização do conhecimento jurídico (e sobre a estrutura do 

campo jurídico) contribui para legitimar a autonomia do jogo que jogam? 

À propósito do conceito de campo, Clóvis de Barros localiza o debate em torno 

dos leitores de notícias jurídicas "no cruzamento do campo jurídico, do campo 

jornalístico e do campo político”, conforme o estudo supõe. Neste cenário, o campo 

jornalístico seria “o elo mais próximo dos profanos”, e o jurídico, o mais distante deles64. 

No Brasil – acredita o entrevistado – o jornalismo “perdeu muito de sua autonomia 

relativa com a não obrigatoriedade do diploma. De uma certa maneira as novas 

tecnologias e a não obrigatoriedade do diploma converteu cada um dos brasileiros numa 

espécie de editor e de editorialista e de comentarista, colunista, etc.". Aqui nos 

aproximamos da crítica do próprio ministro Gilmar Mendes. Bem caberia aqui atribuir a 

expressão “jornaleiros” para caracterizar estes profanos do campo jurídico e 

jornalístico?  

 Por fim, o entrevistado pontua algo que retoma precisamente ao contributo da 

entrevista com leitor 1065, qual seja, a crítica sobre o procedimento político de 

nomeação dos ministros da Suprema Corte. Conforme Clóvis, o fato deles serem 

previamente designados pelo Presidente da República torna mais fácil aos profanos 

“estabelecer de onde eles vieram e de quem são amigos”. Elabora que perceção pelo 

público de que a indicação do ministro do STF não ocorre pela via propriamente jurídica 

viabiliza “a identificação, as vezes até simplista demais, de quais sejam os interesses de 

 
64 Exatamente como debatemos em 3.3.7. 
65 Em 3.3.1.9.  
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uns e de outros” e conclui: “se os ministros do Supremo chegassem a esse posto pelas 

vias, digamos, puramente judiciárias, pode ter certeza de que nada disso aconteceria”66. 

Considerações finais 
 

“Melhorar a relação” 

 Em 05 de abril de 2018, um dia após a declaração do ministro Mendes à 

imprensa, o Plenário do STF decidiu pela rejeição do HC do ex-presidente Lula da Silva. 

Dois dias depois, como condenado da “Lava Jato”, Lula entregou-se às autoridades da 

PF, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo. Aos manifestantes, que 

tentaram em vão impedir sua prisão, declarou: “Quem quiser votar com base na opinião 

pública, largue a toga e vá ser candidato a deputado” (G1 SP, 2018, abril 07).  

Como previra o ministro, houve incompreensão e críticas de uma parcela da 

população, nas ruas e nas medias sociais, em um primeiro momento. Mas, com o tempo, 

o “sentimento de acomodação” (Meireles, 2018, abril 04) pesou sobre as manchetes dos 

jornais. A decisão do STF cumpriu-se pelos 580 dias em que Lula permaneceu preso.  

Juízes, jornalistas, “jornaleiros”. O resta pensar sobre esta tríade? À princípio que 

encontram-se oferecidas pelo estudo algumas profícuas ferramentas para o debate 

(sociológico, jornalístico e jurídico), sobretudo quanto ao seu mais complexo e diverso 

terço: do público leitor. Como lidar jornalisticamente com ele?  

As conclusões, adiante expostas, oferecem pistas para esta questão, bem como 

os eixos centrais que nortearão a continuidade das pesquisas, agora no âmbito da 

comunicação social, denominado “O jornalismo jurídico e a política do direito”. 

Do estudo 

Os resultados demonstraram a eficiência dos quatro eixos do estudo em: revelar 

a existência de um público segmentado (de notícias jurídicas); enquadrar a amostra ao 

sistema teórico de Bourdieu; interpretar a manifestação pública do ministro Mendes, 

agregando-a ao debate teórico; e identificar o jornalismo jurídico como potencial 

 
66 Contudo, é possível sugerir que críticas voltadas às figuras do judiciário não se limitem à esfera federal. 
Nos tribunais regionais, o mesmo fenômeno se percebe. Leitores e autores de comentários em notícias 
jurídicas identificam neste ou naquele magistrado “tendências” para condenar ou absolver réus conforme 
interesses sublimados pela aparente tecnicidade do rito e do texto jurídico – conforme a experiência como 
jornalista jurídico do autor permite perceber.  
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intermediador das dinâmicas comunicacionais entre agentes e instituições do campo 

jurídico e o público/profano. 

As técnicas empregadas para a obtenção e análise dos dados empíricos 

responderam adequadamente aos seis pontos definidos para o percurso narrativo do 

estudo. Ainda, a cadência da apresentação dos resultados estabeleceu uma narrativa 

que amplifica o debate e viabiliza reflexões sociológicas sobre a relação entre campo 

jurídico, jornalistas e público/profano. 

Finalmente, revelou-se apropriada a opção do estudo pelo sistema teórico de 

Bourdieu, sobretudo ao permitir caracterizar a tríade juízes, jornalistas e jornaleiros 

como relação de forças, fundamentada na desposse e marcada por resistência e busca 

por manutenção do estado de coisas. 

Do público leitor 

O público revelado pelo estudo, como vimos, é complexo e instigante: leitores 

de notícias jurídicas – ou espectadores (leigos) de veículos e/ou editorias voltadas à ação 

jurídica e suas consequências diretas e/ou indiretas sobre a vida social e/ou cotidiana. 

Na condição de submetidos à forma e à força do direito, esse público (à despeito de sua 

exclusão do campo jurídico) lê, reflete e debate os efeitos sociais da ação jurídica sobre 

a exterioridade – o mundo fáctico.  

Nesse sentido, não se revelaria essencialmente bourdieusiana a declaração do 

ministro Mendes? A denuncia da existência deste público (mediante sua deslegitimação 

enquanto crítico – em ato de absoluta violência simbólica) como fato (“questões 

postas”) revela o mal-estar da relação imposta. Relação até então desconsiderada, mas 

que hoje impõe questões concretas às instituições jurídicas.  

Este mal-estar, próprio dos agentes do campo jurídico em relação à 

exterioridade, explicar-se-ia, em outros fatores, pela popularização de uma visão vulgar 

do direito que, por efeito, evidencia e reforça a responsabilidade social direta e/ou 

indireta das ações jurídicas. Não é por acaso que Kelsen certamente lhes interesse mais 

que Bourdieu, que o jornal especializado lhes interesse mais que a grande imprensa e 

que o “jornalista” lhe interesse mais que o “jornaleiro”.  
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Contudo, é inescapável: o STF hoje se vê envolto a “200 milhões de juízes” – ou 

profanos do campo jurídico, seus críticos impertinentes – a pôr em causa a ideia de uma 

ação jurídica independente “dos constrangimentos e das pressões sociais” (Bourdieu, 

2011, p.218). 

Identificar os fatores que explicam a presença do público/profano às margens do 

campo jurídico suscita, certamente, inúmeros outros estudos. Podemos aqui sugerir 

algumas pistas: o advento das novas tecnologias de informação e comunicação; a 

profusão dos veículos (profissionais e amadores) e editorias jornalísticas no mercado 

brasileiro contemporâneo; o alargamento do mercado jurídico e o aumento do número 

de profissionais atuando no país; o advento e a progressiva popularização das atividades 

pré-jurídicas (como tribunais de pequenas causas e audiências de conciliação, inclusive 

audiências de conciliação móvel, para acidentes de transito); a profusão de cursos 

superiores em direito no Brasil; o aumento (ou sensação de aumento) da diversidade 

(em termos de sexo, cor, religião e orientação sexual) entre agentes jurídicos (muito por 

conta de políticas afirmativas empregadas no país nos últimos anos); a proeminência do 

STF no cenário público (inclusive político) viabilizada, entre outras razões, pela 

Constituição Federal (1988), elaborada na redemocratização do Brasil – sobre isto, vale 

um estudo comparativo com o regime militar (1964-1984), sobretudo à partir de 

Recondo, 2018); a maior frequência dos entrecruzamentos de ações jurídicas e 

políticas67 no atual período democrático (processos de impeachment, investigações 

contra políticos e recurso a instâncias jurídicas para frear decisões políticas, o que tem 

permitido suposições como “judicialização da política” ou “politização da justiça” – vale 

aqui supor, em termos teóricos, uma gradual similitude entre o campo jurídico e o 

político); a mediatização e o debate público a cerca das ações políticas e jurídicas após 

o fim da censura imposta pelo regime militar brasileiro (1964-1984); a disponibilização 

das ações do STF em rede de televisão aberta (TV Justiça); a institucionalização e 

profissionalização das assessorias de imprensa nos órgãos jurídicos (o que significa 

maior produção de releases e melhor relacionamento entre os órgãos e os jornalistas); 

 
67 Contudo nos pareceria pouco reduzir o interesse do público pelo debate das questões jurídicas (ainda 
que não se traduza em um debate propriamente jurídico) a um “Efeito Lava Jato”. 
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e a facilitação do acesso a conteúdos jurídicos, acadêmico ou vulgares, sobretudo 

através dos veículos de radiodifusão, televisivo, jornais via internet, blogs, canais de 

vídeos com temática jurídica em streaming de vídeos, podcasts e redes sociais68. 

A amostra de leitores de notícias jurídicas deste estudo, diferentemente da 

imagem de invasivos a atravessar indiscriminadamente as questões do direito, a ignorar 

por absoluto sua condição de desposse e a agredir a autonomia relativa do campo 

jurídico – como parece “caricaturar” o ministro – revela-se mais modesta e consciente 

de sua condição. Este leitor inclusive corresponde, em considerável grau, aos 

mecanismos de exclusão dos profanos do campo jurídico. Razão pela qual, não há como 

sugerir, neste estudo, qualquer risco de “enfraquecimento” da autonomia (Bourdieu, 

1997) do campo jurídico. 

De facto, as entrevistas evidenciam um público de razoável atitude perante sua 

condição de exterioridade e desposse (discutível é em futuros estudos se o faz 

conscientemente ou pelo incorporar/assimilar de tais condições). Conduto, há que se 

notar que este público não age irresponsavelmente. Ele legitima a autonomia relativa 

do campo jurídico e sua estrutura hierárquica e admite suas próprias limitações perante 

o debate jurídico (por exemplo, ao reconhecer não possuir conhecimentos específicos, 

sobretudo seus pares).  

Ainda, importa perceber que este leitor, ao discutir a ação jurídica na sessão de 

comentários das notícias, o faz estrategicamente, por exemplo, ao criticar o objeto da 

ação, a decisão, ao personagem da notícia  ou ao trabalho jornalístico, conforme sua 

“vontade de saber”, “intenção de contribuir”, “necessidade de fiscalizar” ou “desejo de 

julgar”. Nestes procedimentos, legitimam sua visão de mundo, valores e crenças.  

Assim, o reconhecimento da condição de desposse e exclusão do campo jurídico 

não parece implicar, necessariamente, na autoexclusão deste público do debate político 

do direito, tampouco em aceitação tácita aos efeitos sociais diretos ou indiretos da ação 

jurídica. Pelo contrário, 90,2% dos inquiridos gostaria de entender mais sobre o 

 
68 Parece pouco pensar esta aproximação, que é propria da politização das questões jurídicas, como mero 
efeito do acesso à informação, viabilizado pelas inovações tecnologicas. O fenômeno parece mais 
complexo, subjetivo e conflitante do que um processo gradual de tomada de consciência por um público 
expectador tecnologisado, ainda que tal influência tenda a ser maior nos próximos anos. Deve-se 
considerer, por ora, o reduzido o nível de acesso do brasileiro à internet e televisão fechada. 
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funcionamento da justiça; reconhecem possuir um conhecimento médio sobre o tema; 

60% admite ter dificuldades de perceber uma notícia jurídica, mas ainda assim, 76,4% 

acredita que magistrados deveriam prestar contas de suas decisões e 48%, que suas 

manifestações coletivas de alguma forma afetam a ação jurídica. 

A relação estabelecida por este público com o campo jurídico orienta-se, 

fundamentalmente, pelo desejo de “perceber” e, de algum modo, “participar” do 

debate a respeito dos efeitos sociais da ação jurídica – ou os efeitos diretos e/ou 

indiretos da ação jurídica sobre a vida social e cotidiana dos indivíduos, a esfera política 

do direito. Ora, estes leitores, ainda que reconheçam não pertencer ao campo jurídico, 

percebem as coisas jurídicas como pertencentes ao mundo social e, portanto, vinculadas 

e coagidas pela vida política e económica do país.  

Mesmo à luz da teoria bourdieusiana, reconhecidamente identificadora das 

eventuais perdas de autonomia e/ou riscos à conservação da estrutura e hierarquia de 

um campo, é seguro supor que haja em curso uma adaptação das instituições jurídicas 

à proximidade virtual (mediatizada) deste público profano (este “jornaleiro”). Assim, a 

atuação do profano no debate público sobre a ação jurídica, ainda que não resulte na 

performance de um “debate propriamente jurídico” (e como vimos, nem objetiva fazê-

lo), merece (e, em alguma medida já recebe) a atenção das instituições jurídicas. 

Do campo jurídico  

Quanto à manutenção da autonomia do campo jurídico, cabe sugerir que a 

democratização do conhecimento jurídico pode vir a reforçá-la, ao invés de pô-la em 

causa (como se poderia supor, à partir de manifestações como o “Fora STF”).  

De facto, a critica negativa aos agentes jurídicos pelos profanos (e de uma 

parcela da amostra), parece ligada mais à “noção de desobrigação” do sujeito perante 

as coisas jurídicas, resultante da perversão da incorporação do sentido da exclusão, dos 

constrangimentos sociais e da vergonha cultural (Lopes, 1999) – que se exprime como 

desvinculação espontânea e consciente das implicações legais de seu discurso ou ação 

(na medida em que este sujeito se percebe estrangeiro e descolado deste mundo 

[jurídico]). Tal perversão permite a alguns indivíduos, por exemplo, sugerir, sem 

constrangimentos, que haja desonestidade entre ministros do STF. 
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Assim, quanto mais acentuada (por exemplo, ao apontar a incapacidade do 

“jornaleiro” de perceber o que sejam Controles “Concreto” e “Abstrato”, no direito 

[conceitos que, evidentemente, poucos dominam, mesmo entre profissionais]) a 

distancia social entre agentes do campo jurídico e profanos, maior a tendência de estes 

encararem o jogo jurídico como espécie de “verdade” com “estrutura de ficção” (Žižek, 

2017, p.16), cujos atos transcenderiam a realidade prática, encontrando sentido 

somente em si mesmo e sem consequências diretas e indiretas sobre a vida social dos 

indivíduos. Ou seja, quanto maior a distância entre o direito e a vida social, maior a 

tendência dos profanos a perverter a noção da autonomia e do sentido próprio da ação 

jurídica, como um jogo que não apenas não lhes importam, como parece não importar 

à própria sociedade como um todo. Assim, percebe-se o profano tanto mais encorajado 

a depreciar a justiça e de pôr em causa a manutenção de suas instituições quanto mais 

acentuada e evidente sua desconexão às coisas jurídicas. 

O risco maior desta desconexão está, como traduz Clóvis de Barros, na noção 

vulgar de que “se fechar o STF ninguém vai perceber”69, o que “remete à discussão que 

é da própria erosão da legitimidade das instituições de Estado que, por sua vez, contribui 

decisivamente para o questionamento da própria democracia”. 

De facto, se a legitimidade das instituições está ligada, de algum modo, ao 

conhecimento e reconhecimento públicos, no sentido inverso, não poderíamos pensar 

o mesmo? Não seria necessário às instituições conhecerem os profanos, enquanto 

cidadãos, para reconhecê-los enquanto público e legitimá-los enquanto críticos? 

Nesse prisma, a admissão (como “questão posta”) de que o interesse pelo 

debate jurídico não se limite ao circulo de profissionais (que tornou-se ele 

“exageradamente público”) implica em considerar a existência, o perfil 

sociodemográfico e a visão de mundo destes indivíduos.  

Da comunicação social 

 
69 Ora, não teria o deputado federal Eduardo Bolsonaro refletido esta noção ao declarar: “Se quiser fechar 

o STF, você sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo”; e prosseguir: 
"O que que é o STF? Tira o poder da caneta de um ministro do STF, o que que ele é na rua? Você acha que 
a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a 
favor do ministro do STF?" (G1, 2018, outubro 21). 
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 Portanto, “conversa de jornalista” significa, do ponto de vista dos agentes do 

campo jurídico, manter o debate sobre o direito como produto de nicho, a dar 

“publicidade” a fatos de interesse específicos do campo, mediante um modelo de 

produção mais ou menos técnico e hermenêutico (o chamado “juridiquês”). Neste 

modelo, limita-se o jornalista ao “cortejo simbólico” do campo jurídico70, como sustenta 

Clóvis de Barros71) e a atender e promover os próprios agentes do campo72. Quando 

muito, este tipo de conteúdo atende aos profanos dotados de algum interesse 

específico e/ou conhecimento vulgar sobre a técnica e as normas jurídicas.  

Esse tipo de produto, contudo, não desperta interesse e, pelo contrário, parece 

repelir o grande público, sobretudo em função da linguagem adotada (Lopes, 1999) e 

inviabiliza o debate público sobre os efeitos diretos e indiretos da ação jurídica sobre a 

vida social e cotidiana (isto é, não evidencia as razões pelas quais interessa ao grande 

público, na medida em que limita-se a desdobrar questões técnicas do direito, como 

entendimentos, referências doutrinárias e jurisprudenciais).  

Esse modelo de jornalismo atende e reproduz os anseios de manutenção do 

campo jurídico (não por acaso, repórteres e advogados confundem-se nestas redações). 

Anseios estes que implicam, fundamentalmente, no afastamento dos profanos das 

“conversas” mediatizadas sobre o debate técnico do direito “puro” – essa “conversa de 

jornalista”, conversa juridicamente instalada, estruturada, autorizada e legitima. 

No sentido oposto, temos nos veículos de imprensa voltados ao grande público 

(sobretudo os locais) a subversão do supracitado modelo, popularizando e “traduzindo” 

à linguagem coloquial (ainda que com discutível sucesso, conforme aponta a amostra) 

as questões jurídicas para este novo público73. Nestes veículos locais germina um novo 

debate jurídico – coloquial, não-técnico e público74 – uma “conversa de jornaleiro”, 

 
70 Como debatemos em 2.1.2. 
71 Comunicação pessoal sobre o pensamento de Bourdieu, ao Espaço Ética, em 2015. 
72 É possível sugerir, parafraseando Bourdieu (1997), haver uma “demagogia especialista” na dependência 
de determinados jornalistas por fontes especializadas e autoridades. 
73 Nos veículos de abrangência nacional há evidentes ressalvas, sobretudo em razão deste transfigurar-se 
em um confuso e deslocado debate “jurídico-político partidário”. 
74 É possível pensar, para fins de pesquisa em jornalismo, em que medida o jornalismo científico 
(normalmente ligados à biologia e astronomia para público infanto-juvenil) não tenha passado por 
processo semelhante, quando de seu surgimento. Hoje a profusão de veículos (sobretudo de revistas 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

117 

 

incômoda ao campo jurídico (ainda que alguns órgãos jurídicos já dele façam bom uso), 

ilegítima e fundamentada na desposse.  

O reconhecimento deste público exige que dominantes do campo jurídico, mais 

do que “terem de conviver com isso”, se adaptem. De facto, há que se “melhorar a 

relação da informação do público e daqueles que comentam” (Amato, 2018, abril 03), 

como diz o ministro. Mas, de que modo? 

Da teoria de Bourdieu 

Importa perceber que na penumbra lançada pelo modelo bourdieusiano sobre o 

espaço social ocupado pelos profanos do campo jurídico, isto é, neste “não-espaço”, de 

exclusão do universo observável, estabelecem-se indivíduos e coletividades diversas e 

complexas, hoje a articular-se com agentes e instituições dos mais diversos campos.  

De facto, não faltam agentes e conceitos que reajam substancialmente a dados 

que sugiram ao modelo sua obsolescência para algumas leituras da realidade. A 

metalinguagem própria da teoria bourdieusiana se identifica na simetria entre a 

reatividade dos dominantes de um campo social e a cautela de que se cercam os que 

questionam o modelo. 

Lançar luz sobre a intersecção entre profanos e o campo jurídico brasileiro 

contemporâneo permitirá ao pesquisador identificar agentes (instituições, associações 

e coletivos) absolutamente ativos, que hoje mobilizam, estabelecem análises e 

popularizam o debate jurídico (conectando visão técnica e visão vulgar, questões 

identitárias e interesses dos mais distintos campos, sobretudo político e religioso75). 

Como efeito, a “zona escura” da exterioridade do campo jurídico passa a revelar nuanças 

que permitem percebê-la como “zona cinzenta” – dotada de indivíduos que, em maior 

ou menor grau, interagem com o campo e se servem dos capitais de seus agentes.  

Na esteira deste raciocínio, Bernard Lahire, crítico dos “efeitos problemáticos” 

daquilo que denomina síndrome de “confinamento do raciocínio e da interpretação nos 

limites do ‘campo’” (2011, p.11), avalia: 

 
impressas) e a comprovada eficácia da tradução de complexas descobertas científicas em questões de 
interesse do grande público comprovam seu sucesso como editoria e modelo de produção de notícias.   
75 Por exemplo, a ANAN, ANAJURE, ANAJUDH, ANAJI e o próprio jornalismo jurídico. 
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Bourdieu tinha indubitavelmente o sentimento de ter feito justiça à 

especificidade dos campos, assim como de ter enfatizado os invariantes 

constitutivos de qualquer campo, ao lutar contra o reducionismo econômico […] 

Entretanto, o modelo permaneceu insensível em relação a outras diferenças que 

são também cruciais e podem levar a designar, de outro modo, determinados 

“campos”: o grau de profissionalização do campo e, em particular, de 

estabilização dos atores no campo; a relação entre os agentes do campo e o 

“público” ao qual eles dirigem ou a quem eles destinam suas produções (obras, 

discursos, competências, etc.); o grau de esoterismo ou exotismo com o qual os 

agentes do campo podem praticar sua atividade, etc. (Lahire, 2006, as cited in 

Catani et. al., 2017, p.66).  

A limitação da teoria bourdieusiana para abordar a exterioridade do campo 

jurídico implica na dificuldade de aplicá-las no âmbito dos estudos de comunicação 

institucional, sobretudo jurídica – na medida em que a dimensão da análise não 

corresponde à totalidade das relações sociais. Em suma, apresenta um complexo 

impasse teórico no “fosso” entre os conceitos de “profano” e “cidadão”. 

Neste aspeto, a teoria de David Easton oferece elegantes contributos, sobretudo 

no que concerne o papel desempenhado pelos input channels e gate keepers nas 

funções de Estado. É possível valer-se de tais noções ao analisar, o pesquisador, o papel 

desempenhado hoje pelas associações, pelo jornalismo jurídico e pelas assessorias de 

imprensa dos órgãos jurídicos, na mobilização e manipulação de demandas coletivas, 

sobretudo nas instituições mais ligadas às questões públicas, como os MP e as 

Defensorias Públicas. Não seriam estes agentes espécie de input channels do Poder 

Judiciário?  

Evidente que, retornar à teoria bourdieusiana permite-nos, por outro lado, 

perceber com clareza que tais coletividades e instituições, mais do que, ingenuamente, 

administrar demandas coletivas, agem estrategicamente e correspondem às 

homologias e interesses dos dominantes pela alteração das relações de força no campo 
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jurídico, conforme o lugar ocupado no campo político pelos grupos “cujos interesses 

estão mais diretamente ligados às formas de direito correspondentes”76 (p.263).  

Fato é que, se aos grupos de juristas cabe a função propriamente simbólica de 

transformar “intuições ingénuas da equidade” (Bourdieu, 2011) e suas demandas, 

fundadas na visão vulgar do direito, em questões propriamente jurídicas – indo do 

mundo fáctico para o jurídico – no jornalismo jurídico dá-se o inverso. Neste, traduz-se 

processos jurídicos em questões da vida social (política do direito) por meio da tradução 

vulgar da interpretação da ação jurídica e de seus efeitos sobre a vida social e cotidiana 

– do mundo jurídico ao fáctico.  

Se por um lado a criticidade de Bourdieu nos esquiva de leituras ingênuas da 

realidade e da “autoconfiança dos intelectuais” (sobretudo quanto à capacidade de 

conscientização das pessoas) (Žižek [Org.], 2013, p.268), por outro, impossibilita diversas 

leituras da realidade, por exemplo, ao não considerar – nos estudos de media – a 

composição de um veículo de imprensa profissional (isto é, a diferença formal entre 

funções de jornalista [tais como, reportagem, edição e revisão] e funções de gerência 

[administradores e financeiros] – e seus interesses, não raras vezes conflitantes). 

Distorções neste sentido possibilitam que “teorias conspiratórias” “contribuam de 

forma significativa para uma crescente onda de críticas dos media e do jornalismo”, que 

surge de forma “virulenta” entre os anos de 1970 e 1980 – em obras como “Sobre a 

Televisão” (1997), elabora Traquina (2000, as cited in Pina, 2009, p.64).  

Nesse sentido, importante é que futuros estudos em jornalismo jurídico 

conciliem a perspicácia de Bourdieu com leituras mais apropriadas à realidade 

jornalística, como de Meditsch (1992, as cited in Pina, 2009), Traquina (2000, as cited in 

Pina, 2009, p.64) e Zelizer (2000, as cited in Pina, 2009).  

Das relações institucionais 

 É possível adaptar às reflexões sobre o campo jurídico alguns dos postulados de 

Bourdieu (1997) à cerca da cultura. Nomeadamente, sobre os esforços no sentido de 

garantir acesso e aquisição pelo grande público de competências e conhecimentos 

específicos do campo. Este esforço, denominado “dever de saída” (entendido por Silva 

 
76 Não é por acaso que a notoriedade da ANAJURE seja maior na gestão Bolsonaro do que nas anteriores. 
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[2017] como “comunicação franca com os múltiplos saberes e orientações para a ação 

que caraterizam os ambientes sociais em que intervém” [p.783]), deve-se acompanhar 

do aperfeiçoamento das condições e dos meios de saída.  

Sugere Bourdieu (1997) que as produções científicas e culturais saiam de suas 

fortalezas, através da difusão por meios adequados, ou seja, que articulem meios e 

agentes específicos e ofereçam condições de produção necessárias para a elevação dos 

níveis de receção pelo grande público. Não poderíamos pensar a difusão de 

conhecimento jurídico ao grande público como espécie de “dever de saída” (1997) deste 

campo? Não nos aproximaríamos aqui de alguns dos conceitos de Easton (1957)?  

Ainda, relativamente ao gradual avanço dos jornalistas jurídicos dos veículos 

locais sobre o campo jurídico local permite-nos considerar a hipótese (para futuros 

estudos) de sua transição de “espectadores” para “agentes em primeira pessoa” desse 

campo. Em 1999, na conferência “O campo político”, Bourdieu faz algo semelhante, ao 

apontar a passagem dos jornalistas (sobretudo apresentadores de televisão) e 

especialistas em pesquisas de opinião para a posição de agentes do campo político 

(Castro, 2017). Fundamenta: 

[…] reconhece-se a presença ou existência de um agente em um campo pelo fato 

de que ele transforma o estado do campo (ou que, se o retirarmos, as coisas se 

modificam significativamente) (Castro, 2017, p.107). 

Estabelecer o jornalista jurídico na interseção entre o campo jurídico e seu 

público, isto é, como mediador em sua essência (no domínio das ferramentas de 

intermediação das relações sociais) implica em reconhecer sua posição, mas também 

seu modelo de produção, as partes vinculadas e as dificuldades por elas apresentadas.  

Da literacia jurídica 

Os dados empíricos relativamente à dificuldade (por vezes, incapacidade) da 

amostra de interpretar uma notícia jurídica; o reconhecimento por 83,7% de que há uma 

má comunicação entre as instituições jurídicas e a população; e a visível carência de 

conhecimento jurídico dos inquiridos são claros indicadores de uma crise de literacia 

jurídica. Há um claro cenário de descumprimento do “direito ao entendimento” (Branco, 

2008) das coisas jurídicas. Aspeto basilar para debates sociológicos contemporâneos 
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sobre a população leiga e as coisas jurídicas, tais como: “educação para os direitos e a 

cultura jurídica” (Vitovsky, 2017), acesso à justiça como direito humano (Cardoso Squeff 

& Gorski, 2017) e estudos sobre interceção entre identidades culturais e os tribunais 

(Lopes, Leão & Ferro, 2019). 

Neste sentido, à despeito da análise de Araújo (2008), não se identifica na 

veiculação das audiências do STF – em sinal aberto pela TV Justiça – a esperada 

possibilidade de seus telespectadores “analisarem a fundo o modo e as razões de decidir 

dos ministros do STF” (p.153). Pelo contrário, a transmissão direta das audiências (como 

ato protocolar de transparência e suposta democratização do acesso público ao direito) 

revela-se não apenas ineficaz como perversa, na medida da incapacidade do profano de 

assimilar a linguagem e o rito adotados na sessão. Por efeito, apenas ostenta a “abissal 

descoincidência de códigos entre produtores e receptores” (Lopes, 1999, p.1) e reforça 

o distanciamento simbólico entre profissionais e profanos (Bourdieu, 2011). 

É possível acreditar que as instituições jurídicas tenham noção da ineficácia que 

da comunicação estabelecida hoje com o grande público. Mas, também é possível 

cogitar que dela façam uso, na manutenção da autonomia do campo, na mitigação do 

autoconsumo jurídico e no reforço da sensação de neutralidade, tecnicidade, 

transcendência e universalidade da ação jurídica (Bourdieu, 2011).  

Não há como se discutir hoje a relação entre público e Poder Judiciário (enquanto 

guardião da Constituição Federal, a qual estabelece o acesso à informação como direito 

fundamental) sem considerar o jornalismo jurídico. Somente este, enquanto editoria 

própria e estabelecida em um modelo eficaz, estruturado e relativamente padronizado 

de produção de notícias, desfazerá a confusão instaurada pela mediatização (ao nível 

nacional) de tantas questões (sobretudo políticas) atravessadas pela ação jurídica.  

Tal mudança permitirá ao grande público identificar com clareza as instituições 

jurídicas e suas possibilidades de ação, com inúmeros efeitos diretos e indiretos sobre a 

vida social e cotidiana. Neste modelo de jornalismo, o profissional se estabelecerá como 

verdadeiro intermediador do debate sobre a ação jurídica e a política do direito. 

Questões postas, sem as quais não há como “melhorar” a “convivência” entre juízes, 

jornalistas e “jornaleiros”. 
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Página inicial do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

 
 

     Figura 1 Inquérito por questionário I 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Primeira parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

Figura 2- Inquérito por questionário II 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 3- Inquérito por questionário III 

 
Terceira parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 4- Inquérito por questionário IV 

 
Quarta parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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   Figura 5- Inquérito por questionário V 

 
Quinta parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 6- Inquérito por questionário VI 

 
Sexta parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA


Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

133 

 

Figura 7- Inquérito por questionário VII 

 
Sétima parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 8- Inquérito por questionário VIII 

 
Oitava parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 9- Inquérito por questionário IX 

 
Nona parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 10- Inquérito por questionário X 

 
Décima parte do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 11- Inquérito por questionário XI 

 
Parte final do inquérito por questionário. Fonte: https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/jVYhhRFHV7ZXJHmMA
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Figura 12 - Notícia em Olhar Jurídico sobre estudo 

 

 

Publicação de 13 de novembro de 2019 assinada pelo jornalista Arthur Santos da Silva e 

publicada no sítio Olhar Jurídico, do portal Olhar Direto. A notícia informa o início da coleta de 

dados empíricos mediante inquérito por questionário. Ao final da notícia, um link fora oferecido 

para que leitores de Olhar Jurídico clicassem, sendo então remetidos ao inquérito (via Google 

Forms – conforme Figuras I e XI). Ao todo, cento e vinte e três leitores participaram desta fase 

do estudo.   
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Grelha estabelecida para analisar conteúdo de notícias jurídicas e comentários de leitores, 
identificando: tema, subeditoria à que a notícia pertence, complexidade do texto jornalístico, 
reação potencial do leitor em relação ao objeto da ação, relação potencial do leitor ao 
procedimento noticiado, estes últimos acompanhados de indicadores extraídos dos 
comentários publicados na notícia em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Grelha de análise de conteúdo de sítios de noticiários jornalísticos 
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Tabela 2 - Grelha única de entrevista estruturada com leitores 
G

u
iã

o
 d

e 
En

tr
ev

is
ta

 E
st

ru
tu

ra
d

a 
co

m
 L

ei
to

re
s 

 
Bloco Objetivo Questões/Descrição 

Bloco 1 
- Introdução à 
entrevista 

- Orientar o entrevistado sobre o 
objetivo geral do estudo. 
- Apresentar as orientações gerais e 
definir regras para a participação 
da entrevista 
- Reapresentar os dados da 
dissertação (título, estudo, 
objetivo, finalidade, instituição, 
responsável, orientador e 
coorientadora). 

- Vamos oferecer perguntas breves, 
mas que necessitam da sua reflexão 
e opinião. O objetivo é compreender 
o que pensa e como se identifica 
enquanto leitor de noticiários 
jurídicos e cidadão brasileiro.  
- seja claro, intuitivo e sincero; 
ofensas e acusações sem provas não 
serão aceitas; evite citações 
bibliográficas ou opinião de 
terceiros; evite erros de digitação 
- Estudo: Juízes, Jornalistas e 
Jornaleiros; Objetivo: Análise 
Sociodemográfica do leitor de 
notícias jurídicas; Finalidade: 
Dissertação de Mestrado em 
Sociologia; Instituição: 
Departamento de Sociologia da 
Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto – Portugal; Responsável: 
Paulo Victor Fanaia Teixeira; 
Orientador: Prof. Dr. João Teixeira 
Lopes; Coorientador: Profa. Dra. 
Lígia Ferro 

Bloco 2 
- Coleta de Dados 
iniciais. 

- Obter uma via comunicação com 
o entrevistado, caso necessite 
formular novas perguntas ou 
esclarecer equívocos. 
- Identificar a idade e a profissão do 
entrevistado 

- E-mail? 
- Idade? 
- Profissão? 

Bloco 3:  
- Reflexões iniciais 

- Colher a impressão do 
entrevistado sobre a relação 
individual e coletiva que estabelece 
com o meio e o debate jurídico. 
- Compreender a relação que o 
entrevistado estabelece entre o 
Poder Judiciário e democracia. 
- Identificar existência de redes 
sociais que influenciem direta ou 
indiretamente na visão do 
entrevistado sobre o meio jurídico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - De que maneira ou em que medida 
as ações do Supremo Tribunal 
Federal (STF) afetam sua vida 
cotidiana? 
- Na sua opinião, juízes devem 
atender aos anseios da população ou 
atuar independentemente deles? 
Por qual razão? 
- Você faz parte de algum grupo que 
discuta justiça? Qual? (Ex: grupo de 
WhatsApp que converse sobre o 
assunto, movimento político, amigos 
de igreja, associações de bairro e/ou 
parentes com opiniões 
semelhantes)? Como esse grupo 
funciona e de que modo eles ajudam 
a moldar a sua opinião? 
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Bloco 4: 
Representações 

- Perceber como o entrevistado se 
coloca e se enxerga ao comentar e 
avaliar o meio jurídico. 
- Identificar sinais de 
constrangimento ou receio de 
impor seu pensamento sobre 
temas jurídicos. 
- Perceber se o entrevistado se 
sente habilitado ou competente à 
falar de questões jurídicas. 
- Identificar, se possível, elementos 
que indiquem os motivos pelos 
quais essa habilitação se dá.  

 

- Certa vez, questionado pela 
imprensa sobre as críticas que 
receberia da população por 
determinada sentença, um ministro 
do STF declarou: "O processo público 
talvez tenha se tornado 
exageradamente público no Brasil. 
Assim como falávamos que tínhamos 
200 milhões de técnicos de futebol, 
agora temos 200 milhões de 'juízes'. 
Todos 'entendem' de habeas corpus. 
Isso não é mais conversa de 
jornalista, é de 'jornaleiro'".  Como 
essa crítica te atinge? Como você se 
sente ao lê-la? 
- Você se considera habilitado a 
questionar decisões do STF? 
Acredita ocupar (individual ou 
coletivamente) algum espaço no 
mundo jurídico? 
 

Bloco 5 
Intuições 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Identificar a capacidade dos 
entrevistados de intuir a cerca das 
lógicas e dos procedimentos do 
campo jurídico  
- Perceber se de algum modo essas 
intuições identificadas se 
relacionam com o campo jurídico 
descrito por Pierre Bourdieu 
(analisadas pelo estudo). 
- Coletar perceções e impressões 
dos entrevistados sobre a função e 
o desempenho do jornalismo no 
campo jurídico. 

 

- Na sua opinião, questões de ordem 
pessoal, política, ideológica e/ou 
religiosa influenciam sentenças de 
juízes e ministros ou o interesse de 
decidir é estritamente jurídico? 
Como isso funciona, na sua 
conceção? 
- Qual papel o jornalismo cumpre ou 
deve cumprir na relação entre a 
população brasileira e suas 
instituições jurídicas (tais como TJ, 
TRE, STF, STJ)?  
 

Bloco 6 
Discernimento 

- Auferir, através da análise de um 
caso prático, a capacidade do 
entrevistado de raciocinar a cerca 
da legalidade do Poder Judiciário na 
lógica de um Estado de Direito.  
- Captar ideias e questões que o 
entrevistado possa querer 
introduzir para além do guião de 
entrevistas. 
 

- Qual sua opinião sobre o 
movimento "Fora STF"? 
- Gostaria de acrescentar alguma 
opinião? 

 

Grelha única de entrevista estruturada concebida para aplicação em plataforma virtual aos 

leitores de notícias jurídicas. A grelha fora estruturada a partir de seis blocos de abordagens, 

com questões específicas. 
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Gráfico 1 - Análise quantitativa da amostra de leitores I - Sexo 

Do 123 inquiridos pelo estudo, 68 (55,3%) são mulheres e 55 (44,7%) homens. 

 

 

 

Gráfico 2 - Análise quantitativa da amostra de leitores II - Faixa etária 

Da amostra do estudo, representam 30,1% (37 respostas) os leitores entre 51 anos e 70; 26,8% 

(33 respostas) tem idades entre 20 e 30 anos; 26% (32 respostas) entre os 31 anos e 40; 13% (16 

respostas) entre 41 e 50; 2,4% (3 respostas) mais de 70 anos (azul claro) e apenas 1,6% (2 

respostas) dos leitores tem menos de 20 anos (azul escuro). 

 

 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

143 

 

Gráfico 3 - Análise quantitativa da amostra de leitores III - Nível de escolaridade 

Da amostra obtida, 66,7% (82 respostas) possui ensino superior completo; 13% (16 respostas) 

possui doutoramento e 7,3% (9 respostas) mestrado; 11,4% (14 respostas) apenas o ensino 

médio completo e 1,6% (2 respostas) ensino médio incompleto. Nenhum inquirido informa 

possuir apenas ensino fundamental. 

 

 

 

Gráfico 4 - Análise quantitativa da amostra de leitores IV - Condição perante o trabalho 

A maioria considerável da amostra, 71,5% (88 respostas) exerce profissão na ocasião em que 

respondem ao questionário. Ainda, 14,6% (18 pessoas) é pensionista ou reformada; 7,3% (9 

respostas) está em desemprego e 6,5% (8 respostas) são estudantes. 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

144 

 

Gráfico 5 - Análise quantitativa da amostra de leitores V - Situação perante o trabalho 

 

Dos 96 inquiridos aptos a prosseguir nesta questão, 59,4% (57 respostas) encontra-se 

trabalhando por conta de outras pessoas; 34,4% (33 respostas) trabalha por conta própria 

(autônomos) e 6,3% (6 respostas) é patrão em empresa. 

 

 

Gráfico 6 - Análise quantitativa da amostra de leitores VI - Área de atuação 

Dos 94 inquiridos aptos a responder à questão, 41,5% (39 respostas) atendem ao setor público 

e militar; 20,2% (19 respostas) atuam na área jurídica; 33% (31 respostas) atuam no setor 

privado e apenas 5,3% (5 respostas) pertencem ao terceiro setor. 

 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

145 

 

Gráfico 7 - Análise quantitativa da amostra de leitores VII - Lê notícias Jurídicas 

Dos 123 inquiridos pela questão, 31,7% (39 respostas) dizem ler frequentemente notícias 

jurídicas; 30,9% (38 respostas) lê regularmente; 27,6% (34 respostas) esporadicamente; 8,9% 

(11 respostas) raramente e apenas um (0,8%) informou nunca ler ou ter lido notícia jurídica.    

 

 

 

Gráfico 8 - Análise quantitativa da amostra de leitores VIII - Operador de justiça 

 

Apenas 23% (23 respostas) dos inquiridos são operadores diretos da máquina jurídica e, 

portanto, agentes do campo jurídico. Do total da amostra, a maioria 81,3% (100 respostas) estão 

excluídos do campo. 
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Gráfico 9 - Análise quantitativa da amostra de leitores IX - Parente atuante na justiça 

Dos 123 inquiridos, 54,5% (67 respostas) é familiar de um membro do campo jurídico, os demais 

45,5% (56 respostas) negam parentesco com qualquer operador de justiça. 

 

 

Gráfico 10 - Análise quantitativa da amostra de leitores X - Preferência de leitura - Criminal 
(Corrupção) 

 
 

Dos 123 inquiridos nesta questão, 57 leem frequentemente notícias jurídicas sobre processos 

criminais (“crime organizado”); 36 leem regularmente; 17 esporadicamente; 11 raramente o 

fazem e apenas dois nunca leram esta subeditoria.    
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Gráfico 11 - Análise quantitativa da amostra de leitores XI - Preferência de leitura - Criminal 
(violento) 

 
 

Do total da amostra, 40 inquiridos afirmam ler frequentemente notícias de processos penais 

sobre crimes violentos); 29 o fazem regularmente; 24 esporadicamente; 21 raramente e nove 

dizem evitar este tipo de conteúdo.  

 

 

Gráfico 12 - Análise quantitativa da amostra de leitores XII - Preferência de Leitura - Cível 

 
 

Da amostra obtida, 35 inquiridos afirmam ler frequentemente notícias sobre processos cíveis; 

39 o fazem regularmente; 24 esporadicamente; 17 raramente e oito nunca o fizeram. 
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Gráfico 13 - Análise quantitativa da amostra de leitores XIII - Preferência de leitura - 
Consumidor 

 
 

Apenas 29 dos 123 inquiridos leem frequentemente notícias sobre direito do consumidor; 33 o 

fazem regularmente; 35 apenas esporadicamente; 18 raramente e apenas oito dizem nunca ter 

lido sobre. 
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Gráfico 14 - Análise quantitativa da amostra de leitores XIV - Preferência de leitura - 
Trabalhista 

 
 

Somente 22 inquiridos disseram ler frequentemente notícias sobre ações trabalhistas; 41 dizem 

fazê-lo regularmente; 32 leem esporadicamente; 21 raramente e sete nunca leram notícias 

desta subeditoria. 

 

 

Gráfico 15 - Análise quantitativa da amostra de leitores XV - Preferência de leitura - Eleitoral 

 
 

Dentre os leitores de notícias sobre processos eleitorais, 32 o fazem frequentemente, 36 

regularmente, 25 esporadicamente, 23 raramente. Sete inquiridos disseram nunca ter lido 

notícias desta subeditoria. 
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Gráfico 16 - Análise quantitativa da amostra de leitores XVI - Preferência de leitura - Geral 

 
 

Dos 123 inquiridos pelo estudo, 34 dizem ler frequentemente notícias jurídicas da subeditoria 

geral, isto é, notícias, reportagens e entrevistas sobre questões cotidianas de interesse jurídico 

ou questões jurídicas que atravessam a vida social e cotidiana; 31 as leem regularmente; 19 

esporadicamente; 24 raramente e 15 admitem nunca tê-las lido.   
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Gráfico 17 - Análise quantitativa da amostra de leitores XVII - Preferência de leitura - 
Recuperação Judicial 

 
 

Tema de menor interesse pela amostra dos leitores, recuperação judicial tem notícias lidas 

frequentemente por apenas 12 inquiridos; regularmente por 26; esporadicamente por 21 e 

raramente por 40. Por fim, 24 dos inquiridos disseram nunca ter lido notícia sobre este assunto. 
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Apenas 16,3% dos inquiridos diz se interessar por manifestar suas opiniões nos rodapés das 

notícias jurídicas, nos veículos de sua preferência; 83,7% dizem não fazê-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 - Análise quantitativa da amostra de leitores - Comentários 
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Relativamente ao emprego da linguagem e de expressões jurídicas nas notícias, 39,8% dos 

leitores (49 respostas) diz entender plenamente a notícia; outros 39,8% (49 respostas) diz 

entender, mas com dificuldade em termos técnicos utilizados; 11,4% (14 respostas) diz 

entender, mas com dificuldade na compreensão da estrutura do texto da notícia jurídica; 6,5% 

(8 respostas) dizem não entender em função dos termos técnicos empregados (que 

comprometeriam a leitura); 2,4% (3 respostas) dizem não entender em função da má-

compreensão da estrutura do texto. Nenhum inquirido admitiu não compreender nada da 

notícia jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 - Análise quantitativa da amostra de leitores - Linguagem jurídica 
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Gráfico 20 - Análise quantitativa da amostra de leitores XX - Grau de conhecimento sobre 
Direito 

 

Numa escala estabelecida entre zero e cinco, sendo zero “não entender nada” sobre o 

funcionamento da máquina jurídica e cinco um “entender plenamente”, temos que 13% da 

amostra (16 respostas) admitem possuir grau máximo de entendimento sobre o tema. Já 45 

inquiridos ocupam o grau três (36,6%) e 29 deles (23,6%) o grau quatro, o que significa ainda 

um relativo entendimento sobre a ação jurídica. Do lado oposto, temos apenas um inquirido a 

admitir grau zero (0,8%) de entendimento; 13 inquiridos (10,6%) grau um e 19 inquiridos (15,4%) 

grau dois, sendo estes últimos dois um relativo desentendimento sobre o tema debatido em 

notícias jurídicas.   
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Dos 123 inquiridos, a absoluta maioria, 90,2% (111 respostas) admite que gostaria de entender 

melhor sobre o funcionamento da máquina jurídica, seus agentes, ritos, procedimentos e 

linguagem. Apenas 9,8% (12 respostas) afirma não se interessar em compreender melhor a 

atividade jurídica.  

 

 

 

 

 

Gráfico 21 - Análise quantitativa da amostra de leitores XXI - Gostaria de entender o jurídico 
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Em uma escala definida entre zero e cinco, sendo grau zero “não confiar nada” e cinco “confiar 

plenamente” temos um público bastante descrente nas instituições jurídicas. Do total da 

amostra (123 respostas), 9,8% (12 respostas) diz possuir zero confiança nos agentes jurídicos. 

Graus 1 e 2 foram as opções de 21,1% (26 respostas) e 28,5% (35 respostas), respetivamente. 

Dentre os que confiança, 33,3% (41 respostas) apresenta relativa confiança (grau 3) e 6,5% (8 

respostas) uma confiança maior (grau 4). Somente um inquirido (0,8%) manifestou total 

confiança na justiça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 - Análise quantitativa da amostra de leitores XXII - Grau de confiança na justiça 
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Na mesma escala utilizada para o Gráfico 22, em uma escala de zero a cinco, sendo zero “não 

confiar nada” e cinco “confiar plenamente”, desta vez os inquiridos deveriam manifestar a 

respeito do jornalismo jurídico (isto é, se acredita que repórteres fazem uma boa apuração das 

audiências e se buscam a isenção ao abordar o réu). O grau de confiança foi média, havendo 

equilíbrio para ambos os lados. Da amostra (123 respostas), 1,6% (2 respostas) disse confiar 

plenamente no jornalismo jurídico; 18,7% (23 respostas) tem alto grau de confiança (grau 4) e 

28,5% (35 respostas) definem grau 3 como confiança. Ainda, 3,3% dos inquiridos (4 respostas) 

manifestaram desconfiança absoluta no jornalismo jurídico; 12,2% (15 resposta) desconfiança 

(grau 1) e 35,8% (44 respostas) guardam desconfiança relativa (grau 2) sobre o que produz o 

jornalismo jurídico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 - Análise quantitativa da amostra de leitores - Grau de confiança no jornalismo 
jurídico 
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Gráfico 24 - Análise quantitativa da amostra de leitores XXIV - Opinião individual 

A maioria dos inquiridos do estudo, 82,9% (102 respostas), não acredita que opiniões individuais 

manifestadas em sítios de notícias jurídicas afetem de algum modo o andamento de um 

processo judicial ou de uma investigação, ou seja, não acredita que um magistrado ou membro 

do MP considere sua manifestação durante o cumprimento de suas funções. Já 17,1% (21 

respostas) acredita que sim, sua opinião individual, feita em um comentário de rodapé, pode 

chegar até um agente jurídico e alterar, de algum modo, o andamento de uma atividade jurídica.   
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A mesma amostra, em contraste com o Gráfico 24, apresenta um equilíbrio quando se trata de 

acreditar que manifestações, desta vez coletivas, possam interferir e de algum modo afetar a 

atividade jurídica, incluindo a sentença pelo magistrado. Ainda assim, a maioria, 52% (64 

respostas) nega a hipótese, contra 48% (59 respostas) que nela acredita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 - Análise quantitativa da amostra de leitores XXV - Opinião coletiva 
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Questionados se opiniões de leitores nos rodapés das notícias jurídicas deveriam afetar o 

andamento de uma ação judicial ou de uma investigação, a maioria dos inquiridos pela negativa 

aumenta novamente, em relação aos Gráficos 24 e 25. Para 60,2% da amostra (74 respostas) 

não devem afetar; já para 39,8% (49 respostas), manifestações dos leitores deveriam ser 

consideradas pelos agentes do MP e magistrados em suas atuações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 - Análise quantitativa da amostra de leitores XXVI - Afetar o processo 
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Para 76,4% dos inquiridos (94 respostas) os magistrados devem prestar contas suas decisões e 

sentenças, no sentido de explicar, por exemplo, por qual razão condenou, absolveu ou arquivou 

determinado processo judicial. Já para 23,6% (29 respostas) não há essa necessidade ou ela é já 

satisfeita nos autos do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27 - Análise quantitativa da amostra de leitores - Prestação de contas 
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Dos 123 inquiridos, 103 (83,7%) consideram não haver uma comunicação adequada entre as 

instituições jurídicas e a população, em ambos os sentidos, tanto das instituições não serem 

efetivas em tornar público suas ações quanto da população, de manifestar seus anseios. Já para 

16,3% deles (20 respostas) há sim uma comunicação adequada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 - Análise quantitativa da amostra de leitores XXVIII - Comunicação 
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Sobre a questão “Considera necessária a participação da população nas questões do Poder 

Judiciário? Porquê?”, 91 respostas foram obtidas, o que permitiu a elaboração gráfica da nuvem 

acima. Com destaque para as palavras “população”, “judiciário”, “poder”, “participação”, 

“decisões”, “entender”, “melhor”, “social” e “sociedade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Nuvem de palavras 
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Tabela 3 - Análise documental de notícias jurídicas I 

 
 

Primeira notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 4 - Análise documental de notícias jurídicas II 

 
 

Segunda notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 5 - Análise documental de notícias jurídicas III 

 
 

Terceira notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 6 - Análise documental de notícias jurídicas IV 

 
 

Quarta notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 7 - Análise documental de notícias jurídicas V 

 
 

Quinta notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 8 - Análise documental de notícias jurídicas VI 

 
 

Sexta notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 9 - Análise documental de notícias jurídicas VII 

 
 

Sétima notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 10 - Análise documental de notícias jurídicas VIII 

 
 

Oitava notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

172 

 

Tabela 11 - Análise documental de notícias jurídicas IX 

 
 

Nona notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 

 

 

 

 

 

 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

173 

 

Tabela 12 - Análise documental de notícias jurídicas X 

 
 

Décima notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 13 - Análise documental de notícias jurídicas XI 

 
 

Décima primeira notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 14 - Análise documental de notícias jurídicas XII 

 
 

Décima segunda notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 15 - Análise documental de notícias jurídicas XIII 

 
 

Décima terceira notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 16 - Análise documental de notícias jurídicas XIV 

 
 

Décima quarta notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 

 

 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

178 

 

Tabela 17 - Análise documental de notícias jurídicas XV 

 
 

Décima quinta notícia analisada pelo estudo. Sítio: MídiaNews 
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Tabela 18 - Análise documental de notícias jurídicas XVI 

 
 

Décima sexta notícia analisada pelo estudo. Sítio: MídiaNews  
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Tabela 19 - Análise documental de notícias jurídicas XVII 

 
 

Décima sétima notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 20 - Análise documental de notícias jurídicas XVIII 

 
 

Décima oitava notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 21 - Análise documental de notícias jurídicas XIX 

 
 

Décima nona notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 22 - Análise documental de notícias jurídicas XX 

 
 

Vigésima notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 23 - Análise documental de notícias jurídicas XXI 

 
 

Vigésima primeira notícia analisada pelo estudo. Sítio: Olhar Jurídico 
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Tabela 24 - Análise documental de notícias jurídicas XXII 

 
 

Vigésima segunda notícia analisada pelo estudo. Portal: UOL 
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Tabela 25 - Análise documental de notícias jurídicas XXIII 

 
 

Vigésima terceira notícia analisada pelo estudo. Sítio: G1 
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Tabela 26 - Análise documental de notícias jurídicas XXIV 

 
 

Vigésima quarta notícia analisada pelo estudo. Portal: UOL 
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Tabela 27 - Análise documental de notícias jurídicas XXV 

 
 
Vigésima quinta notícia analisada pelo estudo. Portal: UOL 
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Anexos 

Entrevista com leitores I 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 61 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Engenheiro Civil  

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Creio que todas as decisões do STF afetam a vida de todos os cidadãos 

brasileiros em maior ou menor grau. Basta que se observe quando decretos editados 

pelo poder executivo são "derrubados" pela nossa corte suprema por atentarem 

frontalmente a nossa constituição. Nas três esferas de poder quantas leis e decretos 

poderiam ser aprovadas sem o olhar vigilante do STF. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Entendo que, todo operador da justiça, em qualquer esfera, deva se 

pautar e ter como limite, as leis vigentes. Inadmissível que juízes pautem suas 

decisões com base no clamor popular. Se a Lei não é boa que se mude a Lei. 

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Sim. Grupos ligados a atividade da engenharia civil, da maçonaria, da 

construção civil. Geralmente as questões relativas ao STF nos chegam quando 

provocadas por alguma decisão que afeta nossas atividades comerciais e como cidadãos 

atentos que somos. Muitas vezes e principalmente no atual momento político decisões 

monocráticas ou manifestações individuais de ministros da corte tem provocado 

debates acalorados. A visibilidade que o STF tem hoje, principalmente pelo fato de suas 

sessões plenárias serem transmitidas por sinal aberto de televisão possibilita que o 
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cidadão comum, mesmo não sendo operador do direito, se sinta apto a opinar sobre 

questões jurídicas e até a contestar voto de ministros. Lembremos do recente 

julgamento pelo plenário do STF sobre a constitucionalidade ou não da prisão do 

réu após decisão de segunda instância. Este assunto mobilizou a nação tanto quanto 

uma decisão de copa do mundo de futebol. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: As redes sociais deram voz à população e democratizaram os debates 

das nossas vidas cotidianas. Numa mesma plataforma opinam pessoas cultas, no seu 

sentido mais amplo, e analfabetos também, no seu sentido mais amplo. Este é o lado 

positivo. O lado negativo.... o ambiente da discussão ficar totalmente contaminado e 

dominado pelos analfabetos.  

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Não para as duas questões. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Sim. Na minha opinião as leis não deveriam ter caráter tão grande de 

subjetivismo. A redação, talvez confusa, permite diferentes interpretações, o que 

fortalece o sentimento da sociedade.... "não se consegue prever o que sairá da cabeça 

de um magistrado".  

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Entendo que deve cumprir a sua função precípua. Ser olhos e voz 

sensatas e atentas da população. 
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ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: São indícios da fragilidade e baixa qualidade da nossa democracia.  

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Toda força ao Poder Judiciário e que continue vigilante e seja sempre 

um guardião do Estado Democrático de Direito.  
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Entrevista com leitores II 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 56 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Profissional do lar 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Indiretamente pois acredito que as decisões afetam o governo e a 

visibilidade da justiça do Brasil. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Atender aos anseios da população. Acredito que os juízes que estão 

lá dentro atendem apenas os anseios de si próprio. 

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: De forma ruim e me sinto incomodada ao lê-la. 

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Não me considero, mas gostaria de ser habilitado, para entender 

melhor. 
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ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Sim, principalmente a ideológica. Os juízes não são imparciais. 

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Deve cumprir um papel investigativo nas demandas jurídicas e 

informar a população. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Sou a contra o movimento de acabar com a instituição STF, mas a 

favor do movimento pela saída dos ministros corruptos do STF. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Que o poder judiciário deveria ser como o poder legislativo e 

executivo no nosso país. 
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Entrevista com leitores III 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 72 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Pastor 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Eu acredito que me afeta de forma indireta. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Atuar de forma independentemente deles porque eu acredito que 

seja o correto, já que a população não entende nada de lei. 

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: De forma imparcial, não me incomodo. Já que sei que a população 

brasileira em grande maioria não entende de lei. 

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Não. 
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ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: A ordem pessoal, política e ideológica tem influenciado muito a 

sentença dos juízes e ministros, infelizmente. 

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Ele tem que investigar a veracidade dos fatos para informar de forma 

coesa a população. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: O órgão STF não deve ser extinto, e sim os membros da corte, os 

ministros que agem de forma incoerente e corrupta. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Os ministros que ocupam o cargo no STF devem ser tirados, e deve 

haver uma eleição com votos da população pra eleger ministros ou concursos para 

ter juízes aptos a serem ministros. 
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Entrevista com leitores IV 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 25 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Fisioterapeuta 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Indiretamente, pois afetam o mercado econômico, o que faz com que 

investidores descredibilizem o Brasil, fazendo com que a economia não cresça.  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Não, eles devem ser imparciais. Acredito que o judiciário é 

independente da sociedade, do Congresso e do Executivo, como a ONU. Se o anseio 

da população é que a polícia possa matar menores de 16 anos, isso não é correto. 

Assim como a questão do aborto. Mesmo com uma população majoritariamente 

conservadora o STF pode legalizar por uma questão de saúde pública, pensando no 

bem da população como um todo e não em função de 40% A ou 60% B.  

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: De certa forma sim. Acompanho muitos movimentos negros do Brasil, 

pela liberdade e pela luta antirracista, eles me fazem ver que a justiça não têm 

igualdade, que é diferente conforme a cor da pele das pessoas, as redes do Instagram 

de mulheres feministas e do movimento negro me trazem essa realidade que muitas 

vezes não vemos nos jornais e nas revistas. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 
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de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: Me sinto indiferente, pois não sou juiz e nem advogada. Concordo 

com a crítica, tem muita gente metida a jurista, sendo que nem tem curso de Direito. 

Não sabe diferenciar direito civil de direito tributário. Pessoas sem esse 

conhecimento não podem dar pitacos, em decisões, em processos criminais e na área 

judiciária. Isso é pauta pra quem entende do assunto, jornalista jurídico, advogado, 

promotor e juiz. Quem não tem esse conhecimento não tem condições para debater 

imparcialmente.  

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Não me sinto habilitada, pois acredito que minhas opiniões não têm 

influência no STF, mesmo que eu esteja em coletivos alinhados à minha opinião. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Acredito que têm influência ideológica. Cresci ouvindo que juiz deve ser 

imparcial, mas não acredito que uma pessoa consiga ser imparcial. Como um médico, 

que tem seu compromisso com a saúde, se ele for racista, ele é obrigado a atender, pelo 

SUS, um paciente negro. Sou da área da saúde, mas não sei como isso funciona em um 

campo que é só das ideias, não envolve uma atividade física em si. É mais fácil o juiz 

tomar partido do que um médico, por mais que a regra seja a imparcialidade. 

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Ele deve ser o elo de informação entre as instituições e a população. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Sou contra, pois é uma instituição inserida na sociedade e tem um papel 

importante. Para a democracia é importante que exista o STF. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

198 

 

Entrevista com leitores V 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 29 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Jornalista. 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Diretamente. Afetam enquanto cidadão, que recebe os impactos das 

decisões e sempre se torna um efeito cascata, até chegar à população, e afetam 

enquanto jornalista, já que sou responsável pela editoria de Judiciário no veículo em 

que trabalho. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Atuar independentemente deles. Existe diferença entre o interesse 

público e interesse do público. Ultimamente, vemos uma sociedade doente, vingativa 

e simpatizante da barbárie, o que afronta diretamente o Estado Democrático de 

Direito. Atender aos desejos da população resultará, em algum momento, a violação 

dos princípios básicos, da dignidade humana, da presunção de inocência, entre outras 

coisas. 

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Grupos de WhatsApp entre jornalistas. Não se trata de um espaço 

para discutir apenas isso, mas como o jornalismo mato-grossense é em sua essência 

político e esse grupo está constantemente envolvido em ações judiciais, o debate 

sobre justiça é constante. Os grupos funcionam com divulgação de pautas. Quando 

algo chama a atenção, membros começam a debater e cada um colabora com algum 

conceito do qual já é conhecedor. 
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ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: Não me atinge. Acho mesquinha, pobre e lamentável. Da mesma 

forma que tal ministro chegou à conclusão que assuntos jurídicos são de 

entendimento de juristas, assuntos da imprensa cabem aos jornalistas sua 

compreensão. Como um repórter não passa cinco anos estudando a legislação 

brasileira, ministros do STF não passam quatro anos estudando a comunicação social, 

e isso para citar apenas o período de formação, sem contar com cursos de pós-

graduação e o próprio cotidiano. O objetivo é tornar as coisas o mais transparente 

possível. Cabe a todos os setores, inclusive à própria imprensa, lidar com a opinião 

pública, a qual é formada de acordo com suas experiências e consumo de 

conhecimento e informação. De forma prática, se a população se revolta com a 

imprensa, é porque essa mesma imprensa forneceu conteúdo suficiente para que 

essa população formasse opinião própria. Penso que o ministro que não se simpatizar 

com o princípio da transparência deva se aposentar e passar o tempo lendo livros 

com versões romantizadas do período ditatorial, que foi marcado pela falta de 

prestação de contas à população, embora, imaginar tal cenário pareça insano. 

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Habilitado, não. Penso que habilitados para questionar essa ou 

aquela situação só são aqueles que possuem capacitação técnica para tal. Ou seja, 

profissionais da saúde questionam a habilidade de seus semelhantes; jornalistas 

questionam jornalistas; e assim por diante. Contudo, penso que o papel do 

questionamento cabe a todos os brasileiros, inclusive àqueles com pouca formação 

escolar, até porque o conhecimento popular também tem seus valores. Mas não é 

esse o ponto crucial. Todos podem questionar decisões do STF pelo princípio que dá 
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vida e sentido à Suprema Corte, de que todos têm direito à Justiça; que ela é cega e 

justa, portanto, não há lugar para exclusão de quem pode ou não questionar as 

decisões judiciais. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Sim! Ministros do STF são seres de “multiexperiências”, diversidade 

de cultura, religião, vivência, círculos sociais, compreensão de justiça. O cargo de 

ministro do STF é algo de capacitação técnica. Embora haja direcionamentos e 

padrões a serem seguidos, os ministros não são máquinas. Se assim o fosse, não seria 

necessário uma Corte colegiada, onde brota a pluralidade de pensamentos. 

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Informar, investigar, apurar. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Péssimo, golpista, antidemocrático, idiota, limitado, incapacitado 

intelectualmente, desonesto, burro. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 
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Entrevista com leitores VI 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 61 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Professor. 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Sem dúvida, especialmente as que tratam de questões relacionadas 

a decisões do Poder Executivo que definem normas reguladoras nos campos 

econômicos, na saúde, nas relações de trabalho entre outros. O STF ainda que 

passível de equívocos em suas decisões, funciona como um ponto de equilíbrio para 

eventuais extrapolações decisórias do Executivo Federal. Um exemplo: planos 

econômicos que geraram prejuízos financeiros aos cidadãos (Plano Bresser, Plano 

Collor I e II) apenas para citar alguns, a partir de decisões do STF vez com que milhões 

de brasileiros pudessem receber os respectivos valores devidamente corrigidos como 

forma de corrigir as perdas ocorridas.  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Atuar com independência. O Brasil possuí distorções sociais que 

foram constituídas secularmente, excessiva concentração de renda, problemas sérios 

na saúde pública, na educação, no saneamento e na área habitacional, acrescidos de 

altos índices de criminalidade e corrupção além dos casos de corrupção nas três 

esferas de poder. Se o juiz for levar em conta as mazelas históricas da nação para 

decidir, pode com esta atitude transgredir os códigos legais, neste caso que a 

legislação judiciária seja modificada e adequada no tempo. De outro modo pode gerar 

casuísmo, ou seja, as decisões vão atender interesses ainda que justos de natureza 

sócio econômica em detrimento dos códigos legais. Só através do aperfeiçoamento 

das leis, a dicotomia desaparece. A Lei da Ficha Limpa é um bom exemplo. Candidatos 

não concorrer em eleições se possuir pendências com a justiça. Neste caso a decisão 

se dá através de uma legislação que permite ao magistrado da justiça eleitoral barrar 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

202 

 

a participação no pleito. O que houve foi uma adequação do texto legal à realidade e 

não juiz decidindo em função da população estar nas ruas se manifestando contra 

uma determinada candidatura. Mesmo com pendências de natureza legal, caso o 

código do judiciário permitisse a participação do interessado nas eleições poderia o 

magistrado impedir? Na minha opinião não.  

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Até o momento não. Acompanho pela imprensa. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: A diferença substancial veio com a liberdade de imprensa pós 

ditadura e mais recentemente a transmissão ao vivo das sessões do STF. As decisões 

ganharam mais publicidade. Evidente que a distância do leigo para o operador do 

judiciário é notória.  

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: O questionamento pode ser feito não do ponto de vista técnico, 

apenas a partir de inferências sem o domínio dos conceitos. Não creio ocupar nenhum 

espaço, exceto se tivesse acesso à mídia, talvez neste caso faria alguma diferença. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 
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ENTREVISTADO: Sem dúvida, a decisão pode ser mais ou menos técnica, dependendo 

do magistrado. De sua formação, o lugar que ocupa no judiciário e o capital científico 

que possuí.  

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: É fundamental, porém há que se ter cuidado para a linguagem 

jornalística não se tornar hermética como a do judiciário. O cidadão deve ser 

informado de maneira clara, concisa e objetiva. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Sem sentido. O problema não está na conformação do poder 

judiciário, mas na cultura política do país. Ter um poder submisso ao outro 

desequilibra a vida democrática. Pensar em soluções de viés autoritário não resolve 

a questão.  

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: O poder judiciário erra, como todos os demais humanos. A questão é 

que reconhecer o erro do ponto de vista institucional pode acarretar problemas sérios 

e atingir toda a população. 
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Entrevista com leitores VII 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 28 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Jornalista 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTA: No meu trabalho, nos meus direitos, nos meus deveres, na minha 

sociabilidade  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Independentemente deles, pois são guardiões da constituição. Juízes 

não são eleitos pelo povo, portanto não há representatividade popular e nem deve 

ter.  

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Eu trabalho em sindicatos de servidores públicos federais, por isso 

assuntos de justiça, direito do trabalho são discutidos o tempo todo. Converso com 

advogados e procuradores. Geralmente, discutimos assuntos inerentes à mão de obra 

e à política. Gosto de escutar os profissionais da área pois eles têm bons 

conhecimentos de normas, leis, instruções e explicam como funciona o rito da justiça.  

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

205 

 

ENTREVISTADO: A Justiça não é assunto exclusivo de bacharel em Direito. Se fosse, 

viveríamos uma ditadura do judiciário. Mas para emitir opinião sobre assuntos da 

justiça, é preciso ter conhecimento para que se tenha um argumento. Opinião sem 

argumento não faz efeito.  

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Todo brasileiro é alvo de decisões do STF e, portanto, podem emitir 

opiniões sobre as decisões. Minha profissão ocupa lugar no mundo jurídico uma vez 

que influencia na opinião pública.  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: É ambivalente. Juízes deveriam buscar sempre a imparcialidade. Mas 

o poder de um juiz no Brasil é tão grande que este é influenciado pela vida de quase 

reis, pelos costumes aristocráticos. Enxergam tudo de cima pra baixo. O excesso de 

privilégios num país que acumula recorde de desigualdade e desemprego gera uma 

classe de intocáveis.  

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Traduzir os assuntos e decisões dessas instituições e apontar suas 

incoerências, injustiças e excessos. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Movimento fascista  

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 
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Entrevista com leitores VIII 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 62 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Servidora pública. 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Quando o STF cumpre sua função de guardar e garantir a Constituição  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Atuar independente. O poder judiciário não deve se pautar pela 

opinião momentânea de um ou outro grupo mais ruidoso, mas ser garantista e dar 

estabilidade na aplicação das leis. 

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: Acho correta. Precisamos de decisões técnicas e não pautadas em 

comentaristas de redes sociais.  

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Não. Apenas procuro me manter informada. 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

207 

 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Infelizmente influenciam, embora isso não devesse acontecer. O 

judiciário tem se comportado como partido político, inclusive o MPF. 

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Informar de forma isenta, sem pressões de opinião publicada.  

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Antidemocrático, golpista, nefasto. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 
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Entrevista com leitores IX 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 39 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Administradora. 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: O STF não mais atua em suas competências constitucionais ou 

regimentais; volta-se a aplicar o ordenamento jurídico em caráter estritamente 

político, em atendimento a um grupo econômico. Dessa forma, as ações do STF 

refletem negativamente em minha vida, de firma indireta, pois deixa de atender as 

causas legais e concretas, o que causa prescrição de várias ações. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADOS: As ações desse Poder podem se voltar aos anseios sociais, na medida 

em que os normativos legais forem respeitados.  

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Não pertenço a nenhum grupo nessa formatação, mas tenho a 

intenção. Uma situação que me incomoda muito é verificar o quão distante o Poder 

Judiciário está da população.  

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 
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ENTREVISTADO: Sob a perspectiva do acesso à informação, somos bastantes 

beneficiados, pois tomamos conhecimento de assuntos que nos interessam. Essa 

frase do ministro vai ao encontro do que eu escrevi na resposta anterior: o Poder 

Judiciário afasta-se dos cidadãos a cada dia. 

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Estou habilitada a discutir questões do STF, diante do acesso às 

informações, vindas de várias fontes. Ocupo espaço no mundo jurídico, de forma não 

profunda, diante da complexidade de alguns temas originados nessa Corte. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Não é possível um juiz decidir uma causa com base somente nas suas 

concepções ideológicas ou nos seus conhecimentos técnicos. São duas áreas que se 

somam para a tomada de decisão.  

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: O jornalismo, assim como qualquer outra firma de divulgação de 

informações, no Brasil, sofrem influência de grupos econômicos, de interesses 

políticos, o que deixa-nos, leitores / ouvintes/ telespectadores, em dúvida sobre a 

realidade e a manipulação de dados. Dessa forma, o papel do jornalismo deve se 

prestar a passar-nos as informações, desvinculada de qualquer interferência externa. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Desconstruir uma Corte Judicial de um país é um assunto muito 

profundo. Mesmo que eu considere esse órgão fragilizado pelas atuações 

escrachadas, não concebo, em curto prazo, simplesmente fechar-lhe as portas. Faz-

se necessário uma reforma mais densa, de mentalidade, para que os agentes políticos 

ajam em consoante aos princípios, sejam eles positivas ou costumeiros. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 
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ENTREVISTADO: Tenho interesse em saber como é o cenário português em relação a 

tríade: Poder Judiciário, a população e jornalismo. Quais boas ações o Brasil pode 

adotar? Gostaria de uma troca de ideias. 
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Entrevista com leitores X 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 39 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Professor. 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: As decisões do STF afetam diretamente minha vida cotidiana. Como 

há sentenças que vão desde a vida privada (como a legalização da união entre pessoas 

do mesmo sexo) até a garantia de salários e reajustes (como a decisão de Ricardo 

Lewandowski sobre o funcionalismo público), continuamente, a vida, tanto privada, 

no plano dos costumes, quanto social e profissional são afetadas.  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Acredito que, como há uma constituição e um conjunto de leis, 

aprovados em diversas instâncias (de uma Assembleia Nacional Constituinte aos 

parlamentos, Câmara e Senado, além de plebiscitos e referendos), juízes devem se 

guiar por estes documentos. Claro que, no plano da interpretação, sempre pode haver 

margem para uma decisão pouco ortodoxa, mas, via de regra, a decisão amparada 

nos textos constitucionais pode evitar desmandos de conjunturas políticas adversas.  

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Não faço parte de grupo que discuta justiça. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 
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de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: A princípio, concordo com ela. O Direito é uma ciência e, como tal, 

possui método. Sem que haja leitura e entendimento (defendo que o conhecimento 

se transfere e se constrói majoritariamente pela leitura), o que for expresso por 

alguém será senso comum. O senso comum está numa superfície dos processos 

sociais (isso inclui o Direito e as decisões jurídicas) e ele pode prejudicar o 

funcionamento de uma ciência caso ele seja equiparado à reflexão e às construções 

que, reitero, como ciência, exigem método.  

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Em alguns momentos, sim. Há determinados assuntos com os quais 

tenho mais familiaridade e leio muito sobre. Isto me permite, num plano individual, 

questionar decisões. Há outros assuntos, contudo, que fogem ao meu escopo de 

conhecimentos e estudos, o que me impede de fazer uma leitura crítica - e 

discordante - do que foi decidido. O espaço jurídico que defendo ocupar, junto a 

todos as outras pessoas é o de sujeito (que é um papel social) cidadão, que age 

conforme as normas e, participando delas, tem condições de tentar alterá-la, se for 

necessário.  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: É impossível a objetividade plena que se vende num discurso 

positivista. Há sempre questões de ordem subjetiva imbricando-se às decisões de 

qualquer cidadão. Neste sentido, juiz ou sem-teto, questões de ordem pessoal, 

política, ideológica e/ou religiosa atravessam as decisões de juízes. Por isso, é 

importante a existências de cortes colegiadas, preferencialmente, as formadas por 

divergentes posições.  

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 
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ENTREVISTADO: Acredito que haja dois papéis: o primeiro é o de publicizar 

absolutamente tudo. O acesso à informação deve ser um dos pilares de um regime 

que se propõe democrático. O segundo é o atendimento à questão: quem é o público? 

A linguagem deve ser acessível a diversos segmentos da sociedade. Se um cidadão 

lerá - ou não - cabe a ele a decisão. O jornalismo deve se comprometer a levar a 

informação até frente à decisão do leitor e da leitora. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Há um misto de ignorância e má-fé por parte dos apoiadores do "Fora 

STF". A má-fé é praticada por quem, com ímpetos ditatoriais, ou ainda absolutistas, 

quer acabar com instâncias que podem ser freios a rupturas democráticas, como o 

STF. A ignorância, acredito, é o sentimento que perpassa a maior parte do 

movimento, alimentada por uma alienação dos direitos sociais e democráticos e pela 

sensação de que o direito não atravessa o cotidiano de nossas vidas. Esta estrutura 

burocrática de três poderes tenta dividir o poder, mas, num discurso de má-fé, os 

ignorantes (e uso a palavra referindo-me a quem "não sabe", "não quer saber" ou 

"não tem condições de saber") são levados à conclusão de quem elas atrapalham a 

ação de um poder em detrimento do outro, especialmente, quando consideramos, a 

frente de algum dos poderes, um líder carismático. Deste modo, o movimento "Fora 

STF" é uma das maiores crueldade democráticas e um dos maiores retrocessos que 

se manifestam em nossa sociedade. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Gostaria de acrescentar duas coisas, uma sobre o STF e outra sobre a 

mídia, em geral: O STF, apesar de exigir comprovado conhecimento jurídico, é 

constituído por escolhas políticas. Isto traz à corte um ar, junto à parte da população, 

de distanciamento democrático. A escolha é completamente indireta: o presidente, 

eleito, indica e os senadores, eleitos, aprovam. Retirar os intermediários talvez fosse 

um caminho para aproximar este poder da população. Isto, assim como ocorre com 

os outros dois poderes, poderia causar distorções eleitorais, mas, de todo modo, 

colocaria as pessoas diretamente em contato com a posição e com os discursos de 

candidatos ao STF. A mídia precisa ser democratizada. Um pequeno número de 
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famílias domina boa parte das concessões de rádio e TV no Brasil. Isto cria uma 

espécie de cartel midiático que impede a pluralidade de opiniões e abordagens. Claro 

que as mídias digitais amenizam este problema, mas em um percentual muito 

pequeno. A maior parte da população, privada de acesso à internet (ao menos, de 

acesso com qualidade à internet), ainda se informa via rádio e TV e, como os grupos 

hegemônicos dominam este segmento, há uma pobreza de ideias, de divergências e 

de posições. É necessária uma revisão nas concessões, com muita transparência e 

com muita abrangência, a fim de que se possa efetivamente democratizar este 

segmento no país. 
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Entrevista com leitores XI 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 27 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Iconógrafa 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: De várias maneiras, garantindo que seja respeitada a Constituição 

Federal, analisando o que é constitucional ou não em novas leis criadas e garantindo 

o funcionamento de leis já existentes.  

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO: Juízes devem atuar de forma a respeitar as leis. O STF não faz as leis, 

cabe ao poder legislativo e não ao judiciário, atender as necessidades da população, 

modificando ou criando novas leis que se adequem à realidade da sociedade. Juízes 

devem atender aos anseios da população em alguns casos, como o de revogar leis 

que já não atendem da melhor forma o que foi proposto. 

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Não. Não posso opinar. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: Principalmente com as redes sociais e o acesso a Internet, as pessoas 

se expressam mais publicamente e isso inclui dar palpite em tudo. De modo geral, 
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poucos são os que já leram a Constituição Federal e o pouco que sabem ou acham 

que sabem, faz as pessoas acreditarem que tem entendimento sobre o assunto. 

Concordo com o ministro, pois o legislador tem que agir de forma a cumprir seu dever 

com a constituição federal e não com a vontade de uma ou mais pessoas. 

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 

ENTREVISTADO: Não me considero habilitado. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Gostaria de acreditar que não influencia, mas infelizmente vemos dia 

após dia que influencia sim. Exemplo: branco de família rica tende a não ser 

condenado ou receber penas mais leves (a depender do crime), enquanto a população 

preta sofre um encarceramento em massa, muitas vezes por crimes pequenos, como 

posse de drogas. NO Brasil não há uma quantidade certa que diferencia o usuário do 

traficante, ficando a critério do juiz determinar a diferença entre uma prática e outra. 

Muitas vezes vemos que o critério pra diferenciar é a cor da pele e classe social. 

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Informar a população das decisões que afetam o cotidiano da 

população, adaptando o "juridiquês" para uma linguajar mais popular. A função da 

imprensa é garantir a informação para que as pessoas tenham um melhor 

entendimento sobre seus direitos. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Movimento de gente idiota e antidemocrática. Pessoas que não tem 

o mínimo entendimento da área jurídica e que também não entendem a importância 

do STF para garantir os direitos do brasileiro. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Não. 

 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

217 

 

Entrevista com leitores XII 

ENTREVISTADOR: Idade? 

ENTREVISTADO: 29 

ENTREVISTADOR: Profissão? 

ENTREVISTADO: Jornalista 

ENTREVISTADOR: De que maneira ou em que medida as ações do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam sua vida cotidiana? 

ENTREVISTADO: Afetam através do referendo à legislação brasileira. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, juízes devem atender aos anseios da população ou 

atuar independentemente deles? Por qual razão? 

ENTREVISTADO Juízes devem atender aos anseios populares, pois são representação 

do povo dentro das instituições democráticas. 

ENTREVISTADOR: Você faz parte de algum grupo que discuta justiça? Qual? (ex.: grupo 

de WhatsApp que converse sobre o assunto, movimento político, amigos de igreja, 

associações de bairro e/ou parentes com opiniões semelhantes)? Como esse grupo 

funciona e de que modo eles ajudam a moldar a sua opinião? 

ENTREVISTADO: Em grupo de amigos formados em jornalismo e no grupo do trabalho. 

As discussões me ajudam a formar parte da minha opinião, que procuro expressar 

após um estudo mais a fundo sobre os temas. 

ENTREVISTADOR: Certa vez, questionado pela imprensa sobre as críticas que receberia 

da população por determinada sentença, um ministro do STF declarou: "O processo 

público talvez tenha se tornado exageradamente público no Brasil. Assim como 

falávamos que tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos 200 milhões 

de 'juízes'. Todos 'entendem' de habeas corpus. Isso não é mais conversa de jornalista, 

é de 'jornaleiro'".  Como essa crítica te atinge? Como você se sente ao lê-la? 

ENTREVISTADO: Acredito que a formação superior de cada juiz o forneça parâmetro 

para distinguir suas decisões das opiniões populares. A partir daí, ele como 

representante deve expressar sua posição para o povo com sua análise sobre o tema. 

ENTREVISTADOR: Você se considera habilitado a questionar decisões do STF? Acredita 

ocupar (individual ou coletivamente) algum espaço no mundo jurídico? 
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ENTREVISTADO: Não acredito ter formação ou informação suficiente para refletir de 

modo mais profundo sobre as decisões do STF. Acredito que meu posicionamento 

enquanto cidadão brasileiro me credencie a criticar as decisões do STF se meu 

conhecimento for suficiente sobre o assunto. 

ENTREVISTADOR: Na sua opinião, questões de ordem pessoal, política, ideológica e/ou 

religiosa influenciam sentenças de juízes e ministros ou o interesse de decidir é 

estritamente jurídico? Como isso funciona, na sua conceção? 

ENTREVISTADO: Questões de ordem pessoal, política, ideológica e religiosa 

influenciam as sentenças, elas constroem a visão de cada um dos juízes sob 

determinado tema. Lembrando que o direito é uma ciência humana, atravessada por 

todos esses interesses. 

ENTREVISTADOR: Qual papel o jornalismo cumpre ou deve cumprir na relação entre a 

população brasileira e suas instituições jurídicas (tais como TJ, TRE, STF, STJ)? 

ENTREVISTADO: Fiscalizar as ações que devem ser feitas com uma visão que busque 

agregar direitos ao povo brasileiro. 

ENTREVISTADOR: Qual sua opinião sobre o movimento "Fora STF"? 

ENTREVISTADO: Reflexo de uma sociedade autoritária, que vê na anti-

institucionalidade a volta de algum tipo de fascismo, que no Brasil, se expressou na 

ditadura militar. 

ENTREVISTADOR: Gostaria de acrescentar alguma opinião? 

ENTREVISTADO: Acredito na democratização do conhecimento sobre o STF e suas 

decisões como fundamental para a participação livre do povo, em que os objetivos 

cada vez mais se voltem para os interesses públicos. 
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Entrevista com especialista 

PAULO: Boa tarde, professor Clóvis77. Muito obrigado por esta entrevista. Pois bem, 

minha tese intitula-se “Juízes, jornalistas e jornaleiros” e se trata de uma análise dos 

leitores de notícias jurídicas pela teoria de Pierre Bourdieu. Permita-me apenas uma 

breve contextualização. O estudo primeiramente revela a existência de um público. Um 

público até o momento pouco conhecido. Trabalhando nos últimos anos como jornalista 

jurídico, pude perceber uma grande participação e interesse pelas questões do chamado 

“mundo jurídico”. Estes leitores criticam, avaliam, elaboram opiniões contrárias ou 

favoráveis à determinadas decisões ou opiniões de magistrados, de membros do 

Ministério Público e da OAB. O estudo num segundo momento traça um perfil deste 

público, apliquei inquéritos e entrevistas e fiz análises de notícias e comentários para 

perceber melhor o que eles pensam, como interagem, como articulam suas análises, até 

mesmo se confiam ou não nas instituições e no jornalismo. A manifestação do ministro 

me parece absolutamente bourdieusiana. Primeiro por revelar certo desconforto pela 

heresia praticada por estes sujeitos desapossados, profanos, em achar que podem 

questionar o STF. Mas, mais do que isso, me parece sintomático de uma tentativa de 

resistência à uma mudança forçosa de paradigmas, qual seja, de uma aproximação cada 

vez maior do público leigo às questões jurídicas, da vida jurídica, acompanhando, lendo, 

questionando, debatendo, protestando contra ou a favor de determinada decisão. O 

mais interessante disso é que estas pessoas não são membros nem pretendentes ao 

campo jurídico. Ao meu ver existe uma aproximação em curso, uma aproximação 

inevitável. O STF já percebeu isso, o povo já percebeu isso. Cabe à sociologia percebê-la 

e traduzi-la. Pergunto: Como Bourdieu teria percebido? Como pensar estas mudanças 

dentro da teoria Bourdieusiana?  

 

 
77 Clóvis de Barros Filho, Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (1986), Bacharel em 
Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero (1985), Mestre em Science Politique pela 
Universite de Paris II, Doutor em Direito pela Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle) (1990) e Doutor 
em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2002). Livre-Docência pela Escola de 
Comunicações e Artes da USP (2007). Consultor e Conferencista do Espaço Ética. Curriculo disponível em: 
http://lattes.cnpq.br/0774770071354712 
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CLÓVIS: Bom, o que ele diria realmente não sei. Penso que os principais conceitos de 

Bourdieu são resultado de uma observação da realidade que se deu nas décadas de 

1970, a partir de 1965, 1970. Ali foram gestados os conceitos de campo, habitus, 

legitimidade, capital, illusio etc. Forçoso reconhecer que o mundo (e o mundo social) 

nestes últimos cinquenta anos no mínimo mudou muito. Entretanto, alguns destes 

conceitos ainda são instrumentos de análise pertinentes. 

 

PAULO: Sem dúvida alguma. 

 

CLÓVIS: Então, o que eu diria? Penso que a presença de um certo discurso jurídico no 

espaço público, fortemente filtrado ou enviesado pelas notícias, pelo trabalho 

jornalístico, ele não é, digamos, uma ameaça à relativa autonomia do campo jurídico. 

Ela se deve à uma grande transformação recente na relação dos agentes do campo 

politico com os profanos, o resto da sociedade. Diria que, de certa maneira, o interesse 

de problematizar essa ou aquela decisão jurídica não tem nenhum interesse 

propriamente jurídico, mas um interesse político. É a partir da maneira como o campo 

político se relaciona com a sociedade e é a partir da influencia que o topo do campo 

jurídico exerce sobre o campo político que estes discursos passaram a ser objeto de 

interesse e discussão. De facto, como você bem viu, por mais que no espaço público 

hoje você discuta a decisão deste ou daquele magistrado, deste ou daquele ministro, 

não está colocado em xeque, ao meu ver, em momento algum toda a estrutura do 

campo jurídico e a imensa fronteira simbólica que separa o dentro e o fora. O campo 

jurídico é dos mais estruturados da sociedade, os mecanismos de ingresso são seletivos, 

rigorosos e tem a ver com provas, cursos de direito, OAB, concursos públicos etc. 

Portanto, nada disso está sendo propriamente colocado em xeque. O que sim passa a 

acontecer é que, percebendo que as decisões jurídicas interferem na relação de forças 

do campo político, na distribuição do capital propriamente político entre os agentes do 

campo, que os torcedores desta ou daquela agremiação se veem estimulados a 

problematizar esta ou aquela decisão, entendendo que ela acaba sendo um motor 

político importante de redistribuição deste capital. Curiosamente, temos aí um ponto 
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de tangencia de três campos. Ao meu ver, a teoria dos campos continua muito 

pertinente para estudar isso. 

 

PAULO: Sem dúvida. 

 

CLÓVIS: Estamos no cruzamento do campo jurídico, do campo jornalístico e do campo 

político. Diria que o elo mais próximo dos profanos não é o jurídico, pelo contrário, o elo 

mais próximo dos profanos são os dois campos menos estruturados, o político e, mais 

ainda, o jornalístico, que no Brasil perdeu muito de sua autonomia relativa com a não 

obrigatoriedade do diploma. De uma certa maneira as novas tecnologias e a não 

obrigatoriedade do diploma converteu cada um dos brasileiros numa espécie de editor 

e de editorialista e de comentarista, colunista, etc. Penso que é por aí. É a fraca 

estruturação do campo jornalístico, combinada com as novas tecnologias que permite 

um debate das decisões jurídicas enquanto elas têm influencia sobre o campo político. 

Porquê? Pois quando uma decisão jurídica não interfere diretamente nas relações de 

forças políticas, ninguém se interessa por elas, você pode observar. O Supremo toma 

decisões muitas todos os dias, mas elas só ganham importância quando as decisões têm 

a ver com os atores políticos. Hoje, por exemplo, o Supremo decidirá sobre tornar 

público ou não a integralidade do vídeo da reunião ministerial. Vamos lá, então, as redes 

sociais estão aí borbulhando. Mostra tudo ou não mostra tudo? Mas eles estão pouco 

se lixando para o direito… estão se lixando para o direito, apenas porque se mostrar 

tudo talvez traga prejuízo a um grupo e, se não mostrar tudo, diminui o prejuízo para 

esse mesmo grupo e os defensores e agressores deste grupo estão se manifestando 

sobre o que seria ou não justo sobre sua ótica. Mas, o debate jurídico é político. Claro, 

isso incomoda o ministro do Supremo? Incomoda, pois, se de fato ele for respeitador do 

que aprendeu em termos jurídicos mais cedo ou mais tarde ele tomará uma decisão que 

desagrade o povo.  

 

PAULO: Sim. 
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CLÓVIS: Aliás, não tem como. Se você decide X, apanha. Se decide Y, apanha. Então, 

neste sentido deve ser muito desagradável esta condição. Mas, insisto, continuo 

achando que o conceito de campo é altamente pertinente para o estudo do campo 

jurídico brasileiro, até mesmo da relativa autonomia em relação aos outros campos. 

Veja por exemplo as colunas do Reinaldo Azevedo, 99% delas faz alusão à algum questão 

ou decisão jurídica, mas invariavelmente ele diz: “sou um jornalista, que comenta o que 

é decidido”, e o interesse dele não é jurídico, é político. Quer dizer, no fim das contas, 

aqueles que estão em disputa pelo capital jurídico do campo, esses continuam os 

mesmos. Agora, é preciso lembrar que quando você chega no topo da hierarquia do 

campo jurídico, talvez você pretenda converter esse capital em capital político, queira 

mudar de campo e pagará um preço por isso, pois o capital acumulado em um campo 

não se converte em capital de outro campo automaticamente. Te dou como exemplo o 

ministro do Supremo o ministro Joaquim Barbosa. Alta cúpula do campo jurídico, que 

aventou a possibilidade de adentrar o campo político e, por enquanto, não “rodou”. 

Aliás, vou mais longe. Podemos citar os outros, me cite um caso de tentativa bem-

sucedida? Os profissionais da política não vieram do Supremo, então a relativa 

autonomia continua valendo. 

 

PAULO: Sem dúvida. 

 

CLÓVIS: Valeria a pena estudar o caso [Sérgio] Moro, pois no final das contas, digamos, 

a aproximação dele do campo político, ao aceitar o cargo de ministro [da Justiça], lhe 

rendeu, digamos, muitas críticas de gente que, digamos, não viu com bons olhos essa 

mudança. Podemos até dizer que hoje o prestigio de Moro nunca foi tão baixo desde o 

começo da [Operação] Lava-Jato. Isso tudo poderia ser estudado aos olhos do conceito 

de campo. Quero dizer, na hora que você quer passar de um campo para outro, 

invariavelmente contará com a hostilidade dos agentes do campo de onde você está 

indo. 
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PAULO: O que me parece é que haveria a perceção, por parte da população, de um 

exagerado fechamento ou autonomia do campo jurídico. O que é muito aquilo que 

Bourdieu postula como sendo uma proposição tácita inscrita na existência dos campos, 

qual seja, de que “somente os agentes do campo possuem competência para agir ou 

falar do campo”, todos os demais são profanos, são juízes de futebol, que acham que 

entendem, e que devem se limitar a respeitar e se acomodar perante a decisão. O que 

é um pouco do que o senhor introduziu. Nos dias de hoje, na era da informação, como 

a que vivemos hoje, essa postura não parece suficiente. Quer dizer: “como assim? o 

recurso que sustenta a Corte é público e, portanto, meu, as decisões que eles tomam 

diz respeito a mim, como eu não posso nem mesmo entender, debater e criticar?” pode 

pensar o leitor. Da amostra que meu estudo obteve, cerca de 60% dos entrevistados 

reconhecem não entender completamente a linguagem jurídica, grande parte deles 

apresentam baixa confiança nas instituições jurídicas e 90% admitem que gostariam de 

entender melhor como a justiça funciona. Trabalho com a noção de que, no fim das 

constas, “seria preciso conhecer para reconhecer, entender para compreender”.  

 

CLÓVIS: Está tudo certo, tudo certo. 

 

PAULO: É o caso de o Poder Judiciário admitir que tenha se distanciado demais da 

população leiga? 

 

CLÓVIS: Você pode entender quase tão bem quanto quem está dentro. Isso não coloca 

em xeque o conceito. 

 

PAULO: Claro. 

 

CLÓVIS: Pois, quem é que faz parte do campo jurídico? O profissional que vive do direito 

e para o direito. Mais do que isso, é o jogador de um jogo cujos troféus são específicos 

daquele jogo. 
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PAULO: Sim. 

 

CLÓVIS: Então, posso entender perfeitamente tudo o que eles dizem, mas não estou 

disputando nada daquilo. Nada impede que um médico passe a se interessar pelas 

questões do direito e se torne um grande conhecedor, ainda assim ele é um profano 

como qualquer outro. Penso que, de uma certa maneira, caberia a seguinte questão: em 

que medida a ignorância a respeito das questões e dos discursos jurídicos por parte de 

tudo o que é exterior ao campo jurídico contribui para legitimar este jogo e esta 

autonomia e de que maneira, digamos, a democratização deste conhecimento jurídico 

poderia ser percebida pelos magistrados como um risco ao jogo que jogam. Uma 

investigação interessante. 

 

PAULO: Sem dúvida alguma. 

 

CLÓVIS: Poderiam “dar uma de legal” enquanto juiz e dizer: “bom, adoraria que todo 

mundo soubesse de direito, tanto quanto eu, desde que meu lugar aqui não esteja sob 

ameaça”. Assim, acredito que esta tua inquietação cidadã é muito bem-vinda, mas toda 

a sociologia de Bourdieu é mais ou menos para dizer que as pessoas são egoístas, 

pensam só em si, não há ato desinteressado. 

 

PAULO: Claro, claro. 

 

CLÓVIS: Se formos atrás do livro Réponses, tem um artigo que é “Il n'y a pas d'actes 

désintéressés”. Vamos dizer, existe uma ideia de natureza humana em Bourdieu que é 

mesquinha, egoísta, escrota, cada um pensa em si, cada um é estrategista para se dar 

bem. De certa maneira, tudo o que é discurso cidadão, de conscientização e etc. é 

colocado na conta da alineação, de uma cortina de fumaça. Quer dizer, o sistema 

representativo para o campo político, há cada quatro anos você se submete ao crivo 

eleitoral e depois, ponto. Uma vez eleito vou jogar outro jogo e foda-se quem votou em 

mim. Esse é o entendimento de Bourdieu. Bourdieu escreveu sobre o principio da 
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representação política. Se formos atrás da revista Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, a revista dele, você tem até um número dedicado à representação política e 

qual é a ideia? A representação política é uma falácia, eu não estou ali para representar 

o interesse de ninguém, estou ali para jogar o jogo e atender aos meus interesses 

enquanto profissional da político.  

 

PAULO: Concordo totalmente e é justamente a leitura que faço neste estudo, e por isso 

mesmo aplico rigorosamente a teoria de Bourdieu, ainda que os dados me sugiram 

alguma interpretação mais habermasiana… 

 

CLÓVIS: Ainda que você gostaria que ele estivesse um pouco mais errado… 

 

PAULO: Trago Bourdieu, pois encaro o processo pela ótica da resistência mesmo, a 

fronteira existe e dificilmente mudará. 

 

CLÓVIS: O que vai dizer Habermas? Que para um espaço público reunir os argumentos 

e, a partir daí, identificar o melhor argumento, para ingressar neste espaço público é 

preciso despir-se de todas as posições de poder. Quer dizer, um vale um e os discursos 

se equivalem do ponto de vista social, os discursos precisam se equivaler do ponto de 

vista social para que possamos identificar o melhor argumento. Naturalmente, qual a 

resposta que Bourdieu dá a isso? “Olha, você pode artificialmente, em laboratório, 

pensar o que você quiser, mas no mundo da vida isso não acontecerá nunca”.  

 

PAULO: [Risos] Sim.  

 

CLÓVIS: Quer dizer, os discursos não se equivalem, pois existe uma questão de 

legitimidade do porta voz. Tem porta voz com um caminhão de legitimidade e quando 

eles falam, são ouvidos e considerados, e tem uma imensa maioria de gente que pode 

dizer o que quiser e o discurso não valerá nada. Então, jamais acontecerá, jamais serão 

respeitadas as condições de espaço público previstas por Habermas. Nesse ponto eu 
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poderia dizer que os dois têm razão. Do ponto de vista ideal Habermas fez uma reflexão 

muito interessante, agora, do ponto de vista do mundo da vida e das relações sociais 

como elas são, o que ele propôs obviamente nunca vai acontecer. Nem que você diga: 

“Olha, quero que meu discurso seja entendido como um à mais entre todos os 

discursos” isso não vai acontecer, pois quando o porta voz legitimo aparece é aplaudido 

antes mesmo de começar a falar, não precisa nem falar. Quer dizer, o capital é 

acumulado e não tem como você se despir. Mesmo que as pessoas fossem bem-

intencionadas, coisa que na maior parte das vezes não são, mesmo que fossem, isso não 

iria acontecer. 

 

PAULO: O que me preocupa, vamos dizer, a “face mais perversa” dos dados que obtive 

é que, parece haver um distanciamento tão grande entre a população e o jurídico da 

forma como ele funciona e se pensa, que parece impedir uma parcela da população leiga 

de perceber a própria necessidade das instituições, como o STF. Vejamos por exemplo 

manifestações como “para se fechar o STF não é preciso muito, basta convocar um 

soldado e um cabo”. Ou seja, algo que soa como: “não preciso de competência para falar 

do campo [jurídico], mas podemos destruí-lo, em última instância”. Quais os riscos desse 

distanciamento e de reduzirmos o STF seu aspeto mais elementar, que é o aspeto físico, 

quando colocando sua necessidade em xeque? 

 

CLÓVIS: Penso que você remete a discussão que é da própria erosão da legitimidade das 

instituições de Estado que, por sua vez, contribui decisivamente para o questionamento 

da própria democracia. Claro está que, de facto, e isso talvez não seja um fenómeno só 

brasileiro, há uma convicção que se torna cada vez mais ampla que este jeito de decidir, 

governar e fazer as coisas, que começa lá com Montesquieu e a repartição dos poderes, 

freios e contrapesos, questão dos direitos humanos e, de uma certa maneira, as 

instituições de Estado se autocontrolando para que não haja abuso e com isso tudo 

possa ser discutido por elas mesmas, aparentemente há uma crença de que isso aí não 

está trazendo para todo mundo o que todo mundo espera. Há um descontentamento 

com esse jeito de funcionar. Então, quando alguém chega e diz: “Olha, se eu mandar 
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sozinho, se eu não for fiscalizado por ninguém, tenho mais chance de atender o que 

você espera do Estado”, aí você tem um risco imenso de uma espécie de esfacelamento 

das instituições e, com isso, o esfacelamento da própria democracia. Então, quando o 

cara diz para fechar o STF é preciso muito pouco, a meu ver o que ele quer dizer é que, 

se fechar o STF ninguém nem vai perceber. 

 

PAULO: Sim, sim, exato. 

CLÓVIS: Ou seja, o que está sendo dito, por trás, é que ninguém vê muita importância 

no que é decidido ali e mais do que isso, se tem importância, não tem importância para 

mim e para a maioria. Quer dizer, o dinheiro que esses caras ganham, seria melhor que 

ganhasse eu.  

 

PAULO: Quase um desencanto pela instituição, pelo STF, realmente no sentido de 

desiludir as pessoas. Parece arriscado que cheguemos a esse ponto e não tenho visto 

muita posição por parte do STF e do próprio campo jurídico, no sentido de reafirmar-se 

como importante para a sociedade, no fim das contas. 

 

CLÓVIS: É…tem muita gente que defende as instituições. Tanto assim que, penso (e 

posso estar totalmente enganado) que aqueles que apoiam o fechamento do Congresso 

e do STF, dando ao Executivo plenos poderes é um grupo minoritário na nossa 

sociedade, pode ser expressivo, como 1/3, mas é minoritário. Perceba que na Hungria 

talvez não seja. [Inaudível]. Então, naturalmente, enquanto estou fazendo uma analise 

fria, podemos dizer que é preciso pensar os limites da própria democracia. É possível 

democraticamente decidir pelo fim da democracia? É uma pergunta à se fazer. Agora, 

claro, do ponto de vista pessoal, evidentemente, eu que tenho formação jurídica, sou 

um defensor do Estado de Direito e um democrata visceral, vejo tudo isso de forma 

desesperada.  

 

PAULO: Quando entrevistei parte desta amostra, sempre interpretando a partir da 

teoria de Bourdieu, eles afirmam acreditar que exista interesses dos ministros [do STF] 
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para além do texto jurídico, numa tomada de decisão, por exemplo. Interesses 

ideológicos, econômicos, da disputa de poder, etc. Estes leitores não acreditam que o 

sentido completo de determinada sentença jurídica esteja contido no texto jurídico. Me 

parece quase que uma sombra daquilo que Bourdieu sugere, quando defende uma 

leitura Sociológica do campo jurídico, para além do texto da sentença jurídica.  

 

CLÓVIS: Se você lê “A força do direito” … 

 

PAULO: Trabalho muito com ele neste estudo.  

 

CLÓVIS: Em “O Poder Simbólico”, né? 

 

PAULO: Isso. 

 

CLÓVIS: Você vê que existe um trabalho propriamente jurídico de dar ao discurso 

jurídico uma aparência de tecnicidade que esconde, aqui ou acolá, o real interesse dos 

agentes. 

 

PAULO: Sim, sim. O interesse aqui é pensar se é possível perceber que estaríamos 

lidando com um público, talvez, não tão ingênuo assim? Esse público, razoavelmente 

maduro, estaria sendo subestimado? 

 

CLÓVIS: Sabe qual o problema que vejo nessa história?  É a forma como os ministros do 

Supremo são escolhidos. Como eles são designados pelo presidente da República, então 

é muito fácil pela sociedade estabelecer de onde eles vieram e de quem são amigos. 

 

PAULO: Sim. É como se, em geral, fizessem uma leitura bourdieusiana sem citarem (ou 

sequer terem lido) Bourdieu! 
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CLÓVIS: Isso! Claro, se os ministros do Supremo chegassem a esse posto pelas vias, 

digamos, puramente judiciárias, pode ter certeza de que nada disso aconteceria. 

Entende? Ninguém questiona se o desembargador X ou Y é favor deste ou daquele. Pois, 

teoricamente o desembargador está lá por conta de um mérito inerente ao campo, que 

não é nunca discutido. Agora, a hora que o ministro do STF chega via da indicação e não 

pela via propriamente do campo jurídico. Evidentemente que isso facilita muito, por 

parte da sociedade, a identificação, as vezes até simplista demais, de quais sejam os 

interesses de uns e de outros. À titulo de exemplo: o [ministro Ricardo] Lewandowski foi 

indicado pelo [ex-presidente] Lula [da Silva], assim como [o ministro Dias] Toffoli e, 

digamos, não é sempre que as decisões tomadas por estes dois atendem aos interesses 

do partido do Lula. Quer dizer, há uma simplificação as vezes, mas, não tem jeito, a 

forma como o ministro é escolhido que falseia a pureza do campo. 

 

PAULO: Professor, em seu curso sobre o pensamento de Bourdieu, no espaço ética, em 

2015, o sr. afirma, relativamente ao campo político, que o jornalismo de certo modo faz 

parte do campo na medida em que participa das condições simbólicas de consagração 

dos mandatários e, portanto, da legitimação deles e do próprio campo. O sr. se referia 

a coberturas dos ritos, das tomadas de posse, como a holofotização do cortejo simbólico 

do campo político. O que remete a conferência "O campo político", de Bourdieu, em que 

ele sustenta que naqueles últimos vinte anos uma das transformações mais 

interessantes da política seria a entrada dos jornalistas e formadores de opinião como 

agentes do campo, por simples efeito de produzirem efeitos neste campo. Seria o caso 

de adaptarmos este raciocínio ao campo jurídico? 

 

CLÓVIS: Penso que o jornalista que pertence ao campo jornalístico, ele produz 

influencias, afeta e interfere o campo jurídico. Mas, do ponto de vista mais estrito, não 

é por que ele afeta o campo jurídico que ele se torne um agente do campo jurídico. Esse 

é meu argumento, que vai até contra o que ele diz sobre o campo político. Pois, por mais 

que você interfira no campo, para ser agente do campo é preciso jogar o jogo do campo, 

o jornalista não joga o jogo jurídico, joga o jogo jornalístico. Interferir no campo jurídico 



Juízes, jornalistas e jornaleiros: estudo sociológico sobre leitores de notícias jurídicas 

230 

 

é, digamos, uma estratégia propriamente jornalística de obtenção de troféus 

jornalístico, o que não faz dele um agente jurídico, à rigor. Por exemplo, William Bonner 

[âncora do Jornal Nacional, da Rede Globo] decide como vai ser a cobertura [inaudível] 

e hoje um dos ministros vai fazer um pronunciamento importante. William Bonner pode 

botar alguém ao vivo, pode botar uma cobertura datada, ou seja, posterior ao discurso, 

pode não botar ninguém e simplesmente falar ele o que aconteceu ou, inclusive, nem 

mencionar nada, a verdade é essa. Então, quer dizer, há um milhão de escolhas 

editoriais, jornalísticas e cada uma delas produz um efeito diferente sobre o campo 

jurídico. Agora, isso não faz do William Bonner um agente jurídico.  

 

PAULO: Claro, o raciocínio que tenho chegado na verdade é de pensar o jornalista como 

articulador de ideias entre o campo jurídico e os profanos – independentemente de a 

teoria enquadrá-lo ou não como agente do campo jurídico – no sentido de melhorar a 

qualidade do debate, o impacto que a população leiga teria sobre o campo jurídico etc.  

 

CLÓVIS: Claro. Por isso que Bourdieu insiste no conceito de autonomia relativa dos 

campos. Quer dizer, é autônomo, mas o campo não é uma ilha, tem vazos comunicantes 

e esse é um bom exemplo. 

 

PAULO: Bourdieu é muito sólido em seu pensamento e não parece haver, na sua fala, 

muito o que esteja sendo alterado ao longo dos anos, à despeito da pressão da 

população leiga e da presença e dos efeitos gerados pelo jornalismo jurídico. A teoria 

bourdieusiana segue bastante sólida. 

 

CLÓVIS: Bastante adequada para cuidar deste espaço de relações sociais. Claro que, para 

outros espaços penso que menos. Mesmo o campo da comunicação, acho que, embora 

ainda exista o jornalista de redação, que fica o dia inteiro escrevendo notícia e etc., é 

forçoso reconhecer que hoje o universo de produção e de informação sobre o mundo é 

infinitamente mais amplo que o tal campo jornalístico de profissionais que vivem disso 

e para isso. O mesmo não acontece no direito, que ainda conserva suas fronteiras 
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intactas. Ainda isso olhando o campo jurídico pelo topo, pelo STF, mas tire o STF e veja 

daí para baixo. Nossa, é uma máquina que funciona incólume, sem nenhuma ameaça. 

 

PAULO: Espero que o senhor esteja certo… 
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Figura 14 - Capa de revista nacional - Le Monde Diplomatique Brasil 

 

Capa da edição 128 (Ano 11) de Le Monde Diplomatique Brasil traz como destaque os “Tribunais 

de Exceção” no Brasil com desenhos que fazem referência ao ex-juiz federal e ex-ministro da 

Justiça Sérgio Moro (à esquerda), aos militares, ao ex-presidente da República Michel Temer 

(centro) e ao ministro do STF Gilmar Mendes (à direita). 
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Figura 15 - Capa de revista nacional II - Carta Capital 

 

Capa da edição 921 (ano 22) da revista Carta Capital que denuncia o papel da justiça no 

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, interpretado como “golpe”.  
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Figura 16 - Capa de revista nacional III - Carta Capital 

 

Capa da edição 892 (ano 22) da revista Carta Capital denuncia a atuação do então juiz federal 

Sérgio Moro nas ações criminais envolvendo o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva. Conforme a revista, o magistrado agiria por interesses políticos. 
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Figura 17 - Capa de revista nacional IV - Carta Capital 

 

Capa da edição 890 (ano 22) da revista Carta Capital vincula o TSE e a “Operação Lava Jato” e 

interesses político-partidários contrários à manutenção da chapa Dilma-Temer para reeleição 

do PT, em 2014, e interesses econômicos internacionais, relacionados à venda das reservas 

brasileiras de petróleo, o “Pré-Sal”. Na capa: Sérgio Moro e o ministro Gilmar Mendes, então 

vice-presidente do TSE. 
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Figura 18 - Notícia jurídica em outras editorias I 

 

 
Notícia sobre decisão do STF envolvendo título de Campeão Brasileiro de futebol do ano de 

1987, do Globo Esporte.com (Grupo Globo) na subeditoria de Futebol do Sítio G1, de 17 de 

março de 2018. Disponível em: https://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/martelo-

batido-decisao-final-do-stf-faz-do-sport-unico-campeao-de-87-fla-cogita-fifa.ghtml 
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Figura 19 - Notícia jurídica em outras editorias II 

 
 
Notícia publicada na editoria de Cotidiano do portal UOL, de 25 de junho de 2019, que versa 

sobre decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) de tornar inconstitucional lei que 

permitia apresentações artísticas em veículos públicos. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/06/25/por-sossego-justica-

proibe-manifestacoes-artisticas-em-metro-e-trem-do-rio.htm 


