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Introdução: O presente trabalho tem seu enfoque no campo jurídico com ênfase aos
seus aspectos comunicacionais. A premissa de nossos estudos se dá perante o desafio
de encarar o Direito como processo comunicacional e problematizar as transformações
da atividade judicativa perante a realidade social que se encontra em vias de
midiatização. 
O estudo intenta elucidar como ocorrem as adaptações de lógicas interacionais
midiatizadas no meio judicativo, os instrumentos pelos quais as lógicas jurídicas e
comunicacionais se tornam cada vez mais próximas e complementares em seu
exercício.
 Objetivo: Analisar, sob a ótica comunicacional, o modo como as lógicas de
midiatização afetam os processos sociais mediados pelo Poder Judiciário.
Metodologia: O presente trabalho é fruto de um estudo empírico de casos observados
nas práticas do Poder Judiciário brasileiro, no contexto da sociedade midiatizada.
Possuindo como principal objeto a análise dos trâmites processuais referentes ao
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Luiz Inácio Lula da Silva
perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), autuado sob o nº
5025614-40.2018.4.04.0000-PR. Resultados: Podemos perceber, ainda que
prematuramente, contextos da midiatização no referido processo, como por exemplo:
A grande cobertura jornalística que se deu ao caso, o fato de o até então juiz Sergio
Moro ter tomado conhecimento da concessão do  Habeas Corpus através da mídia e o
fato de que ao conceder o Habeas Corpus o Desembargador Rogério Fraveto expõe no
próprio despacho a preocupação com a possibilidade de que caso a notícia viesse a
público correria o risco de ineficácia da decisão. Conclusão: O projeto de pesquisa em
questão, que ainda se encontra em andamento, buscou elucidar como o fenômeno da
midiatização fez com que surgissem novas possibilidades de atuação e interpretações
inseridas no Poder Judiciário, já sendo possível identificar como as lógicas
interacionais ocasionam interferências recíprocas na interface jurídico-comunicacional.
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