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RESUMO

O presente trabalho abordou a influência da mídia e da opinião pública na produção das leis penais publicadas entre os anos de 2000 e 2016. 
Após a análise dos votos e pareceres dos parlamentares no tocante às leis penais publicadas no período supramencionado, foram identificadas 
em 11 (onze) leis penais incriminadoras, referências diretas à mídia e à opinião pública. Verificou-se que a mídia e a opinião pública exercem 
poderosa influência na tramitação de projetos de lei que visam a criminalização de condutas e o aumento de penas. Constatou-se também em 
muitos votos de relatores a utilização do clamor popular como pretexto para aprovação de projetos de lei. De igual modo, verificou-se a alusão a 
matérias jornalísticas como argumento de autoridade. Por outro lado, não foi observado nos votos parlamentares, relevante argumentação 
baseada na opinião de penalistas e criminólogos. Ao longo desta pesquisa foi possível identificar características comuns às leis penais analisadas. 
Nenhuma delas descriminalizou condutas; reduziu penas; criou atenuantes ou minorantes. Significa dizer que todas essas leis trouxeram em seu 
bojo normas que aumentam o poder punitivo estatal, quer pela criminalização de condutas; quer pelo aumento de pena; pela presença de 
agravantes; qualificadoras ou majorantes. Frise-se que a pressão popular e midiática em todos esses casos ocorreu no sentido de endurecer a 
resposta penal dada pelo Estado, a mídia e a população de um modo geral tem um verdadeiro fetiche pela pena privativa de liberdade, haja vista 
a existência da crença na pena como solução para as mazelas sociais. Outra característica identificada remete à maneira como os processos 
legislativos foram influenciados, em todos os casos estudados foi possível verificar a presença do fenômeno conhecido como Teoria do 
Agendamento, evento em que os meios de comunicação de massa selecionam os temas que devem ser discutidos no cotidiano. Nos casos aqui 
tratados, o clamor partiu da mídia, ora por meio de telenovelas, ora por meio de matérias jornalísticas, de modo a gerar comoção social com o 
fim de sensibilizar parlamentares a propor e aprovar projetos de lei. No caso, uma exceção foi identificada na lei nº 12.850/13 que dispõe sobre 
organização criminosa, posto que na hipótese, não foi verificada influência midiática nem uma efetiva pressão popular, no entanto, há um trecho 
do voto do relator o Deputado Vieira da Cunha em que usa o clamor popular para justificar a aprovação do projeto de lei. No entanto, cumpre 
frisar que não se verificou em nenhuma das leis estudadas, o clamor originariamente popular, quer dizer, sem a atuação da mídia. Cumpre 
considerar que não se pode exigir do parlamentar uma postura indiferente ao clamor da população que o elegeu, no entanto, é preciso refletir 
sobre os riscos da produção legislativa penal de emergência motivada pelos reclamos de uma sociedade persuadida pelos meios de comunicação 
de massa, que na ilusão de garantir maior segurança, se torna mais vulnerável na medida em que favorece o avanço do Estado policial com a 
consequente criminalização de condutas de menor ou de nenhuma potencialidade lesiva, bem como, o aumento de penas sem observar muitas 
vezes a devida razoabilidade. Frise-se que, se a cada crime que ganha os holofotes da mídia a lei penal for endurecida, chegar-se-ia à inviabilidade 
de viver numa sociedade onde Direito Penal Máximo predomina. Sendo assim, considerando que as ciências penais constituem complexo ramo do 
conhecimento e como forma de atenuar as consequências danosas da ingerência midiática e popular na seleção criminalizante primária, propõe-
se que o Poder Legislativo esteja atento às recomendações dos estudiosos do Direito Penal e da Criminologia que com muito mais propriedade 
podem contribuir para o processo legiferante penal.
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