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Instigante provocação do advogado José Paulo Cavalcanti Filho, via correio eletrônico, impõe a 

retomada do tema das câmeras nos tribunais. Diz o ilustre membro da Comissão da Verdade: "(...) 

Agora, esperamos a continuação. Com sua opinião pessoal. Em meu caso, muito estimaria essa 

opinião. Porque, confesso sem pudor, não consegui ainda firmar convicção. Por serem fortes as 

vantagens, e desvantagens, das duas posições. Aproveito e lembro caso que, ao menos 

indiretamente, tem relação com isso. É que o ex-ministro da saúde Edmond Hervé, condenado a 

quatro anos de prisão, foi liberado do cumprimento da pena. Por se considerar que tanto sofreu 

perante a opinião pública, durante o processo, esta sanção já seria suficiente. Pela primeira vez, a 

opinião pública eleva a pena. Não é a mesma coisa. Mas, pensando bem, talvez seja. Revelando 

como se interpenetram esses dois valores democráticos, a Justiça e a opinião pública. Seja como for, 

se encontrar tempo ( e disposição ), escreva sobre isso (...)"

Tempos atrás, José Paulo refletiu sobre o impacto da exposição da intimidade da pessoa a partir da 

divulgação nos jornais, na rádio e na televisão de dados colhidos em inquéritos policiais e processos 

judiciais. Reportou-se ao julgamento pela Justiça francesa do ex-primeiro-ministro Laurent Fabius e os 

ex-ministros Georgina Dufoix e Edmond Hervè, sob acusação de homicídio culposo pela omissão em 

instituir testes de Aids, entre março e junho de 1985, nas transfusões de sangue por hemofílicos.

Após longa batalha, coberta de modo sensacionalista pela imprensa no mundo inteiro, Fabius e Dufoix 

foram absolvidos, porque à época em que exerceram cargos púbicos não havia ainda condição de 

conhecer a eficácia da detecção do HIV. Hervé foi condenado a quatro anos de prisão, porque exercia 

função em que exigia especialização capaz de saber da prevenção da doença. A corte, entretanto, 

liberou o réu de cumprir a pena de restrição de liberdade, considerando que ele já havia sofrido o 

bastante com a exploração dos fatos pelos meios de comunicação. Daí a lúcida observação do 

articulista de que o tribunal compreendera "pela primeira vez na história jurídica que os meios de 

comunicação acabaram se convertendo hoje em tribunais tortos, escolhendo culpados e distribuindo 

punições que nem sempre levam em conta os interesses coletivos".

Pois bem, o problema da publicidade do processo, que se entrelaça com o direito constitucional de 

acesso público à informação, não está na divulgação dos fatos da causa. Tampouco na transmissão 

direta dos julgamentos, salvo as hipóteses em que se sobreponha, como excepcionalidade, o dever de 

resguardar a honra e a dignidade dos envolvidos na relação processual. O que causa grave transtorno 

e importa em prévia condenação é a distorção dos dados e o exagero na publicização.

O acesso das câmeras aos recintos dos tribunais é fato consumado. Trata-se de cobertura que se 

incorporou em pouco tempo à tradição das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e de 

outros órgãos do Judiciário e também do Ministério Público, cujo Conselho Nacional transmite ao vivo 

as sessões. Não há como regredir para obstar a interpretação aberta do acesso à informação e da 

publicidade, garantidos pela Constituição da República. Seria quase como obrigar os advogados e 

juízes a retomarem a prática dos atos processuais manuscritos, ou impedir o processo judicial 

eletrônico.

É certo que as sustentações orais, os votos e os debates travados entre os julgadores podem resultar 

em danos às partes, ou em excitação da opinião pública, até mesmo em função da incompreensão 

pelo público leigo dos aspectos técnicos da causa. Tais objeções, que prevalecem na Suprema Corte 

dos Estados Unidos, mas não no Brasil, nem na Inglaterra, no Canadá, na França e na Bélgica, não 

bastam para negar o direito à ampla cobertura, porque constituem elementos ligados à proteção do 

indivíduo, mas em conflito com o interesse legítimo da coletividade em conhecer como são resolvidos 

os conflitos de interesse, como atuam os poderes públicos.

Quem vai negar, por exemplo, a relevância da transmissão ao vivo das sessões das câmaras 

legislativas? Ali também são resolvidos conflitos que interessam à coletividade. A TV Senado e a TV 

Câmara prestam importante serviço público, do mesmo modo que a TV Justiça.
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