
A construção da notícia jurídica em sites institucionais do Poder Judiciário ¹ 

Hugo Cardim Pinheiro ² 

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará 

 

 

RESUMO 

Este artigo sugere uma esquematização teórica, a partir de conteúdo informacional 

proveniente de uma decisão judicial, para a elaboração do texto da notícia jurídica, aqui 

entendida como um formato de discurso comumente encontrado em portais institucionais na 

web de órgãos do Poder Judiciário. Aponta similaridades e diferenças entre as técnicas básicas 

e os elementos estruturais funcionais e narrativos que compõem as linguagens jornalística e 

jurídica em questão. Para tanto, a metodologia de pesquisa realiza uma revisão bibliográfica 

sobre gêneros e formatos do discurso, comunicação jurídica e pública, construção da notícia e 

técnicas de redação jornalística. Entre as conclusões alcançadas, percebeu-se que a sentença 

judicial contém elementos informacionais suficientes para a construção de uma notícia 

estruturada e o site organizacional é a plataforma ideal para sua divulgação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gêneros do discurso; redação jornalística; comunicação jurídica; 

comunicação pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da internet como principal meio em que os cidadãos buscam 

informações, diminuiu-se a necessidade de instituições públicas utilizarem espaço editorial de 

veículos de comunicação para divulgação de notícias. Em canais próprios, já há espaço para a 

efetiva exposição de informações de interesse de seus públicos. Como podem ser verificadas 

empiricamente numa rápida “navegada” pela rede, a produção e a veiculação de notícias em 

sites institucionais do Poder Judiciário, como os tribunais de Justiça de todo o país, Justiça 

Federal, Justiça do Trabalho etc., são diárias e numerosas. 

Pode-se dizer que uso de portais institucionais na web para a divulgação de notícias é 

fato recente no jovem período de profissionalização das assessorias de comunicação de órgãos 

públicos, se comparado com a história da comunicação de massa e até mesmo da ascensão da 

internet como mídia popular. Além de notícias de cunho institucional ou administrativo, os 

sites de organizações do Poder Judiciário vêm apresentando um crescente número de notícias 

jurídicas, quais sejam aquelas em que uma decisão judicial é apresentada textualmente no 

formato clássico da notícia jornalística, tal qual o seria caso fossem produzidas por um órgão 

de imprensa. 

Considerando os critérios de redação jornalística, surge o problema: como o texto das 

decisões jurídicas é processado para transformar-se em um texto do gênero informativo, no 

formato notícia? Nesse sentido, o objetivo que este artigo propõe-se alcançar é apontar quais 

as técnicas ideais do discurso jornalístico devem ser utilizadas para construir notícias jurídicas 

a partir de decisões judiciais (sentenças ou acórdãos). 

Para atingir esse fim, faz-se necessário saber quais técnicas jornalísticas constroem 

uma notícia; como se dá a caracterização da notícia enquanto formato de um gênero de 

discurso informacional; como se podem correlacionar os elementos e os atributos da 

comunicação jurídica com os elementos fundamentais de uma notícia; e identificar se o 

produto construído corresponde a uma unidade informacional plena que atenda ao fim de 

informar ao cidadão as noções de direitos envolvidas, considerando-se a notícia jurídica uma 

manifestação da comunicação pública. 

Contemplando o escopo desta pesquisa, o procedimento metodológico adequado para 

o alcance do objetivo proposto é o da revisão bibliográfica, isto é, aquele no qual se 

correlacionam apontamentos teóricos relativos ao objeto de estudo. Nos estudos de jornalismo 

envolvidos para esta investigação acadêmica, entre os tópicos fundamentais que ajudam na 



resolução do problema de pesquisa estão gêneros e formatos do discurso jornalístico; 

construção da notícia; técnicas de redação jornalística; comunicação pública; e comunicação 

jurídica. 

 As etapas de levantamento teórico passarão pelo apontamento de características 

básicas da comunicação jurídica; conceituação da notícia enquanto formato do gênero 

informativo do discurso; o apontamento dos elementos jornalísticos que constroem o texto de 

uma notícia, com especial atenção à técnica do lead; e a correlação dos elementos textuais 

jurídicos presentes numa decisão judicial que atendam aos elementos jornalísticos 

anteriormente elencados. 

Por fim, será analisado se o produto final dessa construção atende aos preceitos de 

comunicação pública, uma vez que a divulgação de decisões processuais ao grande público 

carece de um tratamento linguístico que traduza de forma clara e objetiva o conteúdo jurídico 

aplicado, notadamente no que se refere ao uso de termos técnicos de difícil entendimento pela 

população média. 

 

1. CORRELAÇÕES ENTRE O GÊNERO DO DISCURSO JORNALÍSTICO 

INFORMATIVO E A LINGUAGEM JURÍDICA 

 

É notório que cada gênero de discurso engloba características próprias. Longe da 

pretensão de debruçar-se especificamente no campo da linguística, este trabalho precisa, 

todavia, pincelar alguns esboços sobre as características fundamentais dos dois tipos de 

discurso que correlaciona: o jornalístico e o jurídico. Preliminarmente, portanto, faz-se 

necessário tecer alguns apontamentos sobre gêneros do discurso. 

De início, um dos enfoques possíveis é abordar o conceito de gênero proposto por 

Bakhtin. Principal referência no assunto, o filósofo é o centro de diversos textos acadêmicos 

que versam sobre como é possível olhar os gêneros do discurso. É o caso de Barbosa & Rojo 

(2013), que afirmam que, para Bakhtin, “os gêneros do discurso são constitutivos dos 

enunciados produzidos em determinadas situações de comunicação ou de enunciação que se 

dão em esferas sociais específicas” (BARBOSA; ROJO, 2013, p. 58). Existem variantes 

situacionais que vão influir diretamente nessa enunciação, como o lugar e o poder social 

envolvido entre os participantes do ato enunciativo, a finalidade, os temas relativos a cada 

esfera e ainda o julgamento de valor atribuído ao interlocutor pelo locutor do discurso. 

Também é fundamental compreender que as esferas da atividade humana são 

compostas por modos de comunicação verbal que lhe são correspondentes, elaborando assim 



seus “tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, 1997 apud BARBOSA; ROJO, 2013, p. 59). As pesquisadoras 

salientam que essas esferas não podem ser consideradas estáticas, pois sofrem transformações 

advindas de evoluções históricas, sociais e culturais, nem podem ser tidas como estanques, já 

que estão fortemente inter-relacionadas, influenciando-se entre si, funcionando muitas vezes 

de forma híbrida. 

Nesse sentido, no que tange ao jornalismo, Barbosa & Rojo (2013) apontam que “os 

propósitos ou as finalidades da esfera jornalística, em geral, são apontados como informar e 

formar opinião, o que se encontra traduzido na divisão jornalismo informativo e jornalismo 

opinativo” (BARBOSA; ROJO, 2013, p. 66). 

Na sequência pela busca de uma classificação de gênero e formato de texto jornalístico 

que sirva ao propósito desta pesquisa, colaboram as definições sugeridas por José Marques de 

Melo, professor recorrente nos estudos desse ramo no Brasil. Em obra assinada com Francisco 

de Assis, Melo afirma que “o trabalho jornalístico, organizado e normatizado conforme 

padrões pré-estabelecidos, subdivide-se em, pelo menos, dois estágios complementares: os 

gêneros e os formatos” (ASSIS; MELO, 2013, p.20). 

Assis & Melo (2013) situam o gênero jornalístico no grupo secundário, isto é, aqueles 

que são mediados – em contraponto aos gêneros primários, que são os imediatos –, no caso, 

por suportes tecnológicos (meios de comunicação), que por sua vez vão condicionar o uso dos 

códigos de expressão linguística (ASSIS; MELO, 2013, p. 23-24). Para os pesquisadores, 

esses gêneros midiáticos apresentam uma “promessa de conteúdo” (ou possibilidade de 

conteúdo), qual seja um contrato previamente acordado entre receptor e emissor; uma 

“identidade coletiva” necessária para ser reconhecida entre os interlocutores; a relação dessa 

identidade com sua função explícita (compatibilização entre forma e conteúdo); preservação 

de padrões culturais através dos tempos por meio de parâmetros consensuais; e estrutura 

narrativa (ordenamento sequencial) previsível baseada em estereótipos. Todas essas 

características servem para fazer o discurso jornalístico entrar em sintonia com as 

expectativas da audiência, garantindo assim a manutenção da estrutura industrial midiática 

(ASSIS; MELO, 2013, p. 24-25). 

Quanto aos formatos dos discursos jornalísticos, eles estariam subordinados ao seu 

gênero, sendo variantes destes. “Formatos”, diz McQuail (2003 apud ASSIS; MELO, 2013, p. 

28), “são sub-rotinas para lidar com temas específicos dentro de um gênero”. Subentendem 

regras e normas implícitas que regulam como se deve processar e apresentar o conteúdo 

jornalístico da maneira mais vantajosa em relação a um determinado meio. 



Admitindo um caráter funcionalista à sua perspectiva de classificação de gêneros 

jornalísticos, Assis & Melo (2013) afirmam que os meios buscam atender a demandas sociais 

e assim apresentam um panorama desses gêneros e suas respectivas funções: informativo 

(vigilância social); opinativo (fórum de ideias); interpretativo (papel educativo, esclarecedor); 

diversional (distração, lazer); e utilitário (auxílio nas tomadas de decisões cotidianas).  

No que se refere especificamente à realidade da imprensa brasileira, Assis & Melo 

(2013) apresentam a “Classificação Marques de Melo” de distribuição de formatos 

jornalísticos. Para atender ao enquadramento temático do objeto deste estudo, de acordo com 

o rol de formatos catalogados pelos autores, considera-se o formato “notícia” aquele que se 

enquadra dentro do gênero informativo (ASSIS; MELO, 2013, p. 32-33). 

 De maneira correlata, pode-se afirmar que a linguagem jurídica é um gênero de 

discurso próprio, cujos tipos de texto expressam-se em formatos como leis, procurações, 

petições, habeas corpus, mandados de segurança, denúncia, sentença etc. (COSTA, 2016), 

sendo este último aquele que mais interessa nesta pesquisa. 

No que tange à comunicação jurídica, sua definição enquanto gênero de discurso é tida 

como aquele praticado formalmente pelos operadores de Direito no âmbito dos fóruns 

judiciais. É uma linguagem “que se materializa em peças processuais, decisões 

interlocutórias, sentenças dos juízes de direito e em muitos outros eventos comunicativos 

forenses” (COSTA, 2016, p. 24). 

Ainda segundo Costa (2016), a linguagem jurídica tem uma pluralidade de funções, 

por isso compreende vários níveis, entre eles o legislativo, o forense ou processual, o 

contratual, o doutrinário e o cartorário. Ainda que seja considerado um tipo de discurso 

específico, o seu “processo comunicativo se dá da mesma forma que a linguagem praticada 

em geral, ou seja, supõe a presença de um emissor, de um receptor, de uma mensagem, de um 

veículo de expressão dessa mensagem e de um código para sintagmatizar essa mensagem” 

(COSTA, 2016, p. 21). 

Tomando por base que qualquer discurso é uma ação dotada de intencionalidade e que 

toma forma por meio de textos estruturados, Costa (2016) considera como objetivo do 

discurso jurídico a manifestação de intenções relacionadas ao campo do Direito, desde sua 

concepção até a sua realização.  A pesquisadora aponta que esse objetivo será alcançado tanto 

quanto a construção do discurso jurídico for regida por dez princípios textuais: coesão, 

coerência, situcionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade, 

aceitabilidade, contextualização, consistência e relevância e focalização (COSTA, 2016). 



Retomando o exposto até aqui, a partir do propósito do discurso jornalístico 

informativo, que é informar (BARBOSA; ROJO, 2013), e a partir da função do discurso 

jurídico, que é aplicar o direito (COSTA, 2016), pode-se inferir que a intenção da notícia 

jurídica é informar o direito. Sobre como construir estruturalmente essa unidade 

informacional proveniente de uma decisão judicial é do que trata o tópico seguinte. 

 

2. A LINGUAGEM DA DECISÃO JURÍDICA ADAPTADA À ESTRUTURA DA 
NOTÍCIA NO JORNALISMO 

 

 Todo texto de decisão judicial apresenta uma estrutura básica, que é expressa pelo 

artigo 489 do Código de Processo Civil (2015). O documento afirma que são elementos 

essenciais da sentença: o relatório (apresenta o nome das partes envolvidas na lide, a 

identificação do caso, o resumo do pedido e da contestação e registra os principais 

acontecimentos havidos no decorrer do processo); os fundamentos (parte em que o magistrado 

analisa as questões de fato e de direito); e o dispositivo (trecho final em que o magistrado 

resolve as questões e dá o desfecho da lide). 

 Costa (2016) afirma que a redação do relatório deve ser o mais concisa possível, 

desprovida de adjetivação e apresentar o conteúdo com neutralidade. Já neste ponto, pode-se 

identificar uma semelhança com a comunicação jornalística, que “é, por definição, referencial, 

isto é, fala de algo no mundo, exterior ao emissor, ao receptor e ao processo de comunicação 

em si” (LAGE, 1993b, p. 39). No discurso jornalístico informativo, essa característica impõe 

o uso do texto na terceira pessoa. 

 Também no relatório é o lugar da narrativa dos fatos. Enquanto que no discurso 

jurídico essa narrativa segue sequência linear, de forma objetiva e articulada (COSTA, 2016), 

a estrutura da notícia jornalística, segundo Lage (2009), baseia-se no relato do fato com a 

valorização do aspecto mais importante do evento em detrimento à sequência narrativa em 

ordem temporal. Assim é que, na notícia, “a informação principal deve ser a primeira, na 

forma de lead – proposição completa, isto é, com as circunstâncias de tempo, lugar, modo, 

causa, finalidade e instrumento” (LAGE, 2009, p. 18-19). No processo de produção da notícia 

informativa, portanto, os eventos devem ser tratados em fases de seleção, ordenação e 

nomeação (LAGE, 1993a), e não apresentados em ordem cronológica. 

 Isso porque, sob o âmbito da estrutura, a notícia jornalística pode ser definida como “o 

relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou interessante” (LAGE, 1993a, 



p. 16). Nesse esteio, o pesquisador chama a atenção para os dois principais aspectos 

estruturais da notícia jornalística: a técnica da pirâmide invertida (na qual os aspectos 

narrativos são apresentados em ordem decrescente de importância) e a técnica do lead, no 

qual o jornalista responde as seis perguntas básicas da síntese comunicativa de Lasswell: 

quem, o quê, quando, onde, como e por quê (LAGE, 1993a). 

O lead deve sempre compor o primeiro parágrafo da notícia. Lage (1993a) afirma que 

os parágrafos seguintes compõe a chamada documentação, que são informações 

complementares que acrescentam dados e detalham as ações e os sintagmas nominais e 

circunstanciais presentes no lead. 

Nos fundamentos da sentença, o texto apresenta-se no formato dissertativo analítico 

(COSTA, 2016), utilizando-se de instrumentos textuais de retórica, pelos quais o magistrado 

realiza sua argumentação, de forma fundamentada, coerente e lógica. Para a construção da 

notícia jurídica, infere-se que é dessa parte da sentença (notadamente opinativa) que é 

possível retirar “aspas” do discurso do magistrado, uma vez que, para Lage (1993b), as 

citações textuais, sejam em discurso direto ou indireto, devem fazer parte da linguagem 

jornalística. 

Na parte do dispositivo, ou seja, a síntese do julgamento, também é possível retirar 

citações do magistrado para a construção da notícia jornalística, já que se trata da opinião 

sumarizada do jurista. No entanto, considerando que o dispositivo é a parte mais importante 

da sentença, pode-se considerar que o seu conteúdo comporá, obrigatoriamente, o texto do 

lead da notícia jurídica, ainda que, para responder a todas as perguntas básicas (quem, o que, 

quando, onde, como e por que), seja necessária uma complementação com conteúdos 

provenientes do relatório e dos fundamentos. 

Esquematicamente, portanto, admite-se afirmar que, para compor a estrutura de seu 

lead, o texto da notícia jurídica poderá buscar suas respostas nas seguintes partes da sentença: 

 dispositivo: quem (parte condenada ou absolvida); e o que (pena da 

condenação ou outra decisão); 

 fundamentos: como (acusações a que a parte respondia); e por que (os 

fundamentos a que levaram o magistrado dar a decisão); 

 relatório: onde (local em que ocorreram os fatos narrados); e quando (época 

em que os fatos ocorreram). 

Adicionalmente às perguntas clássicas do lead, é possível (e desejável) que 

alternativas a essas perguntas sejam igualmente respondidas na construção da notícia jurídica, 

como por exemplo: por quem (magistrado, turma, vara ou tribunal autor da sentença ou 



acórdão); onde (para diferenciar o local em que ocorreram os fatos do local onde foi julgada a 

decisão); quando (para diferenciar a época da publicação da decisão do tempo em que ocorreu 

o fato motivador do processo); entre outras variações. 

Quanto às características estilísticas da construção da notícia, o texto jornalístico deve 

ser redigido com a língua padrão. Sobre o assunto, Lage (1993b) afirma que a linguagem 

jornalística precisa conciliar dois interesses: a comunicação eficiente e a aceitação social, este 

último no sentido de que possa ser entendida pelo maior número de pessoas possível. Para 

tanto, a linguagem jornalística “é basicamente constituída de palavras, expressões e regras 

combinatórias que são possíveis no registro coloquial e aceitas no registro formal” (LAGE, 

1993b, p. 38). 

Assim como no texto jornalístico, a redação jurídica deve utilizar a língua padrão de 

forma culta e objetiva. Sobre esse aspecto, Costa (2016) anota que o uso do juridiquês deve 

ser evitado. A pesquisadora afirma que “a expressão juridiquês tem sentido pejorativo, 

significando vocábulos antiquados e em desuso, redação confusa, figuras de linguagem 

extravagantes e principalmente emprego de palavras fora de contexto médio de compreensão” 

(MORENO; MARTINS, 2006, p. 74 apud COSTA, 2016, p. 31). 

Se a simplificação da linguagem judicial é tida como preferível, de forma a ampliar 

democraticamente o acesso ao entendimento da norma jurídica em questão, pode-se afirmar 

que, no jornalismo, essa objetividade do texto é mandatória. A esse respeito, Lage (2009) 

recomenda expressamente que o redator da notícia altere, por exemplo, termos jurídicos para 

uma melhor compreensão do leitor. Dessa maneira, na construção da notícia jurídica, 

quaisquer expressões classificáveis como juridiquês não devem ser utilizadas. 

É fato que as decisões jurídicas são tomadas tendo por base os princípios que regem o 

Direito e o devido processo legal. Alguns desses princípios são compartilhados com o bom 

jornalismo e devem ser observados quando da transposição do conteúdo de uma sentença para 

uma notícia jurídica. São os casos dos princípios do contraditório, da imparcialidade e da 

lealdade, notadamente. 

Possivelmente o mais óbvio, o princípio da lealdade afirma que “as partes e seus 

procuradores têm a obrigação de expor os fatos em juízo conforme a verdade, de proceder 

com lealdade e boa-fé, não formulando pretensões nem defesas destituídas de fundamento” 

(BRASIL, 2000, p. 48). No jornalismo, o nexo do fato com a realidade e com a verdade é 

crucial e representa o mais primordial dos fundamentos da atividade, o que diferencia o texto 

jornalístico de textos de ficção, por exemplo. 



Comum aos dois campos do conhecimento, o princípio da imparcialidade, no Direito, 

afirma que o juiz, no julgamento da lide, deve garantir a justiça baseado unicamente nos fatos, 

independentemente de quem esteja fazendo parte no processo (BRASIL, 2000). Similarmente, 

no jornalismo, o relato do fato deve ser construído com neutralidade, denotando a 

imparcialidade do jornalista em relação às pessoas envolvidas e também ao fato em si. 

Já o princípio do contraditório diz que é dever do juiz ouvir os dois lados sobre cada 

questão tratada no processo. É um fundamento basilar dos julgamentos judiciais e “significa 

garantir o livre e pleno debate da demanda entre as partes interessadas no seu deslinde, 

através do contraditório, permitindo-se a todos os que serão afetados pela decisão fazerem 

ouvir suas razões e os seus argumentos” (BRASIL, 2000, p.7). 

Paralelamente no jornalismo, dar voz a todos os indivíduos relacionados ao fato 

noticiado também é um dos fundamentos principais. Assim, na construção da notícia jurídica, 

ainda que haja destaque à versão ganhadora da disputa judicial, é esperado que estejam 

presentes os relatos das versões de ambas as partes envolvidas no processo: acusador e réu; 

reclamante e reclamado; requerente e requerido; denunciante e denunciado etc. 

Após essa breve trajetória em que se esboçaram princípios, procedimentos 

metodológicos e aferições estruturais para a conversão do conteúdo informacional de uma 

decisão judicial em uma notícia jurídica, faz-se necessário avaliar se o produto final atende a 

seu objetivo de informar o direito. Para tanto, o próximo tópico abre discussão sobre o lugar 

da notícia jurídica no site de uma instituição e por que enquadrá-la dentro dos preceitos dos 

estudos de comunicação pública. 

 

3. A NOTÍCIA JURÍDICA ENQUANTO COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

 Previamente à abordagem da relação que a notícia jurídica tem com divulgação 

institucional e com comunicação pública, cabe delimitar o conceito desta última. Não existe 

consenso na literatura acadêmica para uma definição do termo de maneira resolutiva, 

provavelmente devido ao caráter ainda recente de seus campos de estudo na Comunicação 

Social. Segundo Elizabeth Brandão (2009), a definição de comunicação pública é bem larga e 

tem fronteiras embaçadas por conceitos correlatos, contextos múltiplos e interpretações que 

variam de acordo com o país em que é empregada ou com o autor que a estuda. 

Dentro do que Brandão (2009) pesquisou, a expressão abarca pelo menos cinco 

concepções distintas, que relacionam comunicação pública com a) comunicação 



organizacional; b) comunicação científica; c) comunicação estatal ou governamental; d) 

comunicação política; e e) comunicação da sociedade civil organizada. 

De acordo com Brandão (2009, p. 4), a comunicação governamental “é uma dimensão 

da comunicação pública que entende ser de responsabilidade do Estado e do Governo 

estabelecer um fluxo informativo e comunicativo com seus cidadãos”. 

Diante das diversas acepções do termo, cabe aqui aquela que melhor se enquadra nas 

observações de que tratam este estudo. Considerando que o Poder Judiciário utiliza seus 

portais institucionais para estabelecer um canal direto de comunicação dirigido ao cidadão, 

fica claro que a melhor definição para esta análise é aquela que diz que comunicação pública 

é uma comunicação governamental. 

Haswani (2013) concorda que a definição de comunicação pública ainda está em 

construção, devido à complexidade do assunto, de sua juventude e da amplitude do termo 

“público”. A pesquisadora mostra que muitos autores abordam a comunicação pública nos 

“aspectos das relações entre governos e mídia e seus reflexos em contextos como cidadania, 

opinião pública e participação política” (HASWANI, 2013, p. 101-102). 

A partir de Mancici (apud HASWANI, 2013), a pesquisadora delimita o gênero da 

comunicação pública incluindo a comunicação de entes governamentais, cujo objetivo é a 

atuação sistemática em um campo de interesses exclusivamente não privados, isto é, de 

funções socialmente relevantes e que não visam ao lucro. Considerando que a comunicação 

da instituição pública é um dos âmbitos centrais da comunicação pública, Mancini (apud 

HASWANI, 2013, p. 130) a descreve como  

 
aquela proveniente das instituições públicas de fato e consideradas pelo objeto da sua 
atividade. Caracterizam especificamente essa tipologia a comunicação institucional 
(destinada a promover a imagem das instituições) e a comunicação normativa (que 
veicula as informações sobre as atividades decisórias). 

 
Por comungar do mesmo pensamento, Faccioli (apud HASWANI, 2013) lembra que a 

comunicação institucional atende a duas demandas: informar os cidadãos sobre seus direitos e 

promover as transformações organizacionais, em especial as que tenham impacto nos serviços 

prestados à população. Quanto à comunicação normativa, é a modalidade que pressupõe o 

dever do Estado de tornar públicas as leis, normas e decretos, além de divulgá-los, explicá-los 

e dar instruções pertinentes ao seu uso. Faccioli (2000 apud HASWANI, 2013, p. 134) 

considera que essa comunicação normativa é a base da comunicação pública “à medida que o 

conhecimento e a compreensão das leis é (sic) a pré-condição de cada possível relação 

consciente entre entes públicos e cidadãos”. 



Haswani (2013) complementa que a finalidade da comunicação normativa é levar a 

informação da lei ao cidadão por meios mais eficazes que a simples publicação dela em diário 

oficial (por exemplo), de maneira acessível, clara e compreensível. É exatamente aqui que se 

enquadram as notícias jurídicas veiculadas em sites institucionais do Poder Judiciário. 

Considerando os aspectos estruturais e os objetivos do discurso da notícia jurídica 

vistos nos capítulos anteriores, é possível estender o entendimento apontado por Haswani e 

considerar a notícia jurídica uma vertente mista dos tipos de comunicação institucional e 

normativa, uma vez que esse tipo de construção informacional vai além da divulgação de uma 

norma (o direito presente no julgamento da decisão), mas associa essa norma a um caso 

concreto em que houve a atuação institucional do ente público autor da decisão. 

Sob esse aspecto, também é possível afirmar que a construção da notícia jurídica 

segue os mesmos preceitos da construção de uma notícia institucional qualquer, revelando o 

caráter intencional e negociado desse tipo de divulgação, o que evidencia “o que a instituição 

considera importante e interessante num acontecimento para que ele ganhe o estatuto de 

notícia, e também que estratégias utiliza para que esse acontecimento passe a ter existência 

pública” (MONTEIRO, 2011, p. 116). 

A respeito do site da instituição como veículo nativo das notícias jurídicas, podem-se 

tomar como justificativas as ideias de Jenkins (2009), para quem a mídia corporativa e, 

portanto, alternativa, é fruto do ambiente chamado convergência midiática. Esse conceito 

coloca em colisão as novas e as velhas mídias e dá ao produtor e ao consumidor do conteúdo 

midiático maneiras ampliadas de interação, por meio de cultura participativa e de inteligência 

coletiva, entre outros fatores. 

A convergência dos meios permite “o fluxo de conteúdos por meio de múltiplos 

suportes midiáticos, a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e o comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca 

das experiências (...) que desejam” (JENKINS, 2009, p. 29). Como resultado e exemplo do 

que Jenkins afirma, o site de uma instituição, nos dias de hoje, prescinde dos veículos 

tradicionais de comunicação de massa e torna-se plataforma ideal para garantir a existência 

pública, apontada por Monteiro (2011), da notícia jurídica em seu papel de divulgação 

institucional. 

A função do site para uma instituição tem como principal característica propiciar a 

escolha e o consumo individualizados de conteúdo informacional, em oposição ao 

ultrapassado consumo massivo mediado por empresas de comunicação. Santaella (2003) 

entende que esses novos processos comunicativos retiraram a inércia da recepção das 



mensagens impostas e passaram a convidar os receptores para a busca da informação que cada 

indivíduo deseja encontrar. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a notícia jurídica ambientada em sites 

institucionais de órgãos que compõem o sistema de Justiça alcança uma audiência mais 

seletiva, que escolheu aquele meio para buscar informação jurídica específica, intensificando 

essa relação segmentada e apurada entre emissor e receptor, o que, em última análise, 

corrobora os ideais de democratização da comunicação pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A breve trajetória deste artigo levantou uma revisão bibliográfica básica necessária 

para uma reflexão acerca dos elementos estruturais que compõem o texto de uma notícia 

jurídica e a razão de os órgãos do Poder Judiciário utilizarem seus sites institucionais para 

divulgá-la. Para tanto, foi preciso buscar conhecimentos nos campos de estudo dos gêneros e 

formatos do discurso jornalístico; da comunicação jurídica; da construção da notícia; das 

técnicas de redação jornalística; e da comunicação pública. 

Ao entender que gêneros de discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados, 

dotados de intencionalidades específicas que variam de acordo com as esferas situacionais em 

que são utilizados, percebeu-se que a notícia é formato do gênero informativo do discurso 

jornalístico, enquanto a sentença é formato do gênero do discurso jurídico. A primeira tem 

por função informar e a segunda tem o objetivo de aplicar o direito. Logo, quando se trata da 

notícia jurídica – o texto estruturalmente jornalístico construído a partir de elementos 

informacionais de uma decisão judicial – tem-se um formato de gênero de discurso cuja 

intenção é informar o direito. 

Verificou-se que, para a construção desse tipo de texto, é possível encontrar conteúdo 

informacional suficiente nos trechos específicos que compõem a estrutura de uma sentença. 

Assim, para elaborar seu lead, o texto da notícia jurídica deverá buscar suas respostas nas 

seguintes partes da sentença: dispositivo (quem e o que); fundamentos (como e por que); e 

relatório (onde e quando). 

Tal proposta de esquematização não deve ser interpretada como rígida ou taxativa, 

uma vez que podem existir informações circunstanciais importantes em qualquer parte da 

sentença, cabendo ao redator da notícia jurídica identificar os fatos mais relevantes para 

construir seu texto. No entanto, diferentemente da narração em ordem cronológica observada 

na linguagem presente nas decisões judiciais, a notícia jurídica deve utilizar-se da técnica 



jornalística da pirâmide invertida, na qual os aspectos narrativos são apresentados em ordem 

decrescente de relevância. 

Importante observar também que, para atender à necessidade da linguagem jornalística 

de apresentar citações referenciais, sejam em discurso direto ou indireto, a notícia jurídica 

pode buscar “aspas” na parte dos fundamentos ou do dispositivo da sentença, já que nesses 

trechos o magistrado produz discurso opinativo, em formato de texto dissertativo, utilizando 

recursos retórico-argumentativos. 

Mostrou-se relevante ainda perceber que, enquanto o jornalismo tem como um de seus 

fundamentos principais dar voz a todos os indivíduos relacionados ao fato noticiado, no 

devido processo legal do Direito essa noção corresponde ao princípio do contraditório, o qual 

diz que é dever do juiz ouvir os dois lados envolvidos sobre cada questão tratada no processo. 

Assim, na construção da notícia jurídica, ainda que se destaque a versão ganhadora da disputa 

judicial, é esperado que sejam relatadas as versões de ambas as partes envolvidas na lide. 

Sobre o aspecto estilístico e de escolha lexical, ficou-se entendido que a simplificação 

da linguagem judicial é tida como preferível, de forma a ampliar democraticamente o acesso 

ao entendimento da norma jurídica em questão. Nesse esteio, é recomendável que, na 

construção da notícia jurídica, sempre que possível sejam alterados termos técnicos para uma 

melhor compreensão do leitor, de maneira que quaisquer expressões classificáveis como 

juridiquês não sejam utilizadas. 

Quanto mais esses elementos construtivos forem observados, mais a notícia jurídica 

aproximar-se-á de seu intento maior, o de informar o direito ao cidadão, dentro de uma 

caracterização preceituada pela comunicação pública. A partir da proposta conceitual de que a 

finalidade da comunicação normativa é levar a informação da lei ao cidadão por meios 

eficazes, acessíveis e compreensíveis, esta pesquisa considerou que a notícia jurídica é uma 

vertente híbrida dos tipos de comunicação institucional e normativa, uma vez que esse tipo de 

construção informacional vai além da divulgação de uma norma, pois a associa a um caso 

concreto no qual ocorreu a atuação institucional do ente público autor da decisão. 

A utilização de sites institucionais como ambiente nativo das notícias jurídicas 

revelou-se exemplo de um dos efeitos da convergência midiática, o qual denota um 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, propiciando a escolha e o 

consumo individualizados de conteúdo informacional. Nesse contexto, o site de uma 

instituição torna-se a plataforma ideal para divulgação normativo-institucional, pois prescinde 

de veículos tradicionais de comunicação de massa, alcançando uma audiência mais seletiva, 

que escolhe aquele meio para buscar informação específica. 



Sem menosprezar o arcabouço bibliográfico utilizado como suporte teórico, esta 

pesquisa, ainda que inspirada e conduzida por experiências profissionais empíricas, faz parte 

de um anseio introdutório no campo de estudos da comunicação pública no âmbito do Poder 

Judiciário, uma vez que ainda não existem na literatura acadêmica obras específicas que 

apresentem uma proposta de ordenamento técnico para correlacionar o discurso jurídico com 

o discurso jornalístico, tampouco transpor o conteúdo informacional de um para o outro. 

Desse modo, é possível afirmar que esta área de estudo apresenta um vasto caminho a 

ser percorrido, com propostas temáticas e metodológicas as mais variadas. Assim, ao tratar a 

construção da notícia jurídica em sites institucionais do Poder Judiciário, este trabalho busca 

oferecer uma abordagem promissora, ainda que incipiente, vislumbrada como perspectiva 

para novos conhecimentos que possam estreitar a relação comunicacional da Justiça com seus 

públicos. 
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