
 

 

       UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS ALTERAÇÕES DA LEI PENAL BRASILEIRA 

 

 

 

LUIZ FERNANDO CANUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



Luiz Fernando Canuto 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS ALTERAÇÕES DA LEI PENAL BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel(a) em Direito, 

sob a orientação da Prof. Andreia Colhado 

Gallo Grego Santos, Mestre em Direitos da 

Personalidade pelo Centro Universitário de 

Maringá; Especialista em Ciências Criminais 

pela Universidade Estatual de Maringá; 

Graduada em Direito pela Universidade 

Estadual de Maringá. Professora no Centro 

Universitário de Maringá; Advogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

LUIZ FERNANDO CANUTO 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS ALTERAÇÕES DA LEI PENAL BRASILEIRA 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em Direito, sob a 

orientação da Prof. Andreia Colhado Gallo Grego Santos, Mestre em Direitos da 

Personalidade pelo Centro Universitário de Maringá; Especialista em Ciências Criminais pela 

Universidade Estatual de Maringá; Graduada em Direito pela Universidade Estadual de 

Maringá. Professora no Centro Universitário de Maringá; Advogada. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS ALTERAÇÕES NA LEI PENAL BRASILEIRA 

 

Luiz Fernando Canuto e Andreia Colhado Gallo Grego Santos 

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como finalidade problematizar, a partir do método teórico, a 

influência da mídia na alteração da lei penal brasileira. Inicialmente, há uma breve introdução 

sobre a história e desenvolvimento da mídia no Brasil, sua influência e poder sobre a opinião 

pública, como forma de direcionar a grande massa da população para atender aos seus anseios 

em determinados crimes ou assuntos. A seguir, será efetuada uma análise referente a 

alterações e criações legislativas ocorridas nos últimos anos com base no apelo midiático. 

Porfim, são apresentados alguns casos reais que ganharam destaque nacional, através da 

repercussão midiática e que acarretaram em alterações legislativas, sendo analisado o liame 

entre estas alterações e a pressão exercida pelos meios de comunicação e como esta pode 

prejudicar o processo legislativo, a eficácia da lei e a sua aplicação falha na sociedade.  

 

Palavras-chave: Crimes Hediondos. Opinião Pública. Processo Legislativo.  

 

 

 

THE INFLUENCE OF THE MEDIA IN THE AMENDMENTS IN THE BRAZILIAN 

CRIMINAL LAW 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to problematize, from the theoretical method, the influence of the 

media in the alteration of Brazilian criminal law. First, there is a brief introduction on the 

history and development of the media in Brazil, its influence and power over public opinion, 

as a way of directing the great mass of the population to attend to their yearnings in certain 

crimes or subjects. Then an analysis will be conducted on legislative changes and 

developments that have occurred in recent years based on media appeal. Finally, some real 

cases that have gained national highlight through repercussions in the media that led to 

legislative changes are analyzed, where the link between these changes and the pressure 

exerted by the media was analyzed and how this can undermine the legislative process, the 

effectiveness of the law and its fail application in society. 

 

Keywords: Hediond Crimes. Public Opinion. Legislative Process. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os meios de informação atualmente constituídos exercem um papel relevante na atual 

realidade político-social brasileira. Estes são capazes de transmitir para uma grande parcela da 

população brasileira informações e acontecimentos de forma célere e precisa. Desta forma, a 

mídia passa a ser não apenas um meio de transmissão de informações, e sim, uma poderosa 

formadora de opiniões na sociedade atual. 

Há de se observar que a mídia pode causar intervenções em diversos assuntos 

debatidos pela sociedade, não obstando em apenas transmitir as informações ao seu público, 

fazendo necessário que esta os distorça e manipule-os. A mídia consegue utilizar a sua 

influência alterando o modo de pensar e agir da sociedade como forma de manipulação das 

massas (BAYER, 2013). 

Visto que é nítida a influência que a mídia exerce sobre a sociedade em geral e sobre o 

legislador infraconstitucional, o presente trabalho se justifica na análise das leis elaboradas 

e/ou modificadas sob influência midiática, já que o legislador sob pressão tende a atender o 

aclamo público como forma de assim o calar. Porém, por se tratar de alterações legislativas, 

estas têm o condão de modificar a vida de diversas pessoas que a elas são submetidas por 

meio de leis reguladoras. 

Desta forma, no capítulo primeiro, será traçada uma linha cronológica da mídia no 

Brasil, transcorrendo desde o seu surgimento com a chegada da Família Real portuguesa em 

terras tupiniquins, até a era atual com os meios de comunicação e transmissão de informações 

já consolidados e popularizados em todo território brasileiro, sendo estes: jornais, rádio, 

revistas, televisão e internet como exemplos de meios de comunicação de massa. Ainda, será 

analisado o poder destes meios na formação e manipulação da opinião pública. 

Logo em seguida, será abordada a analise de algumas leis específicas que foram 

criadas e/ou alteradas no decorrer dos anos, em que é possível a observação da influência 

exercida pela mídia e pela população, para que houvesse movimentação legislativa, podendo 

destacar as Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos); Lei 9.455/97 (a qual tipificou o crime 

de tortura); Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e por fim a Lei 11.719/08. 

Após as abordagens e análises das alterações legislativas, elencam-se alguns casos de 

grande repercussão nacional, tais como o sequestro do empresário Abilio Diniz, o assassinato 

da atriz Daniella Perez, a tortura na favela Naval em Diadema, as agressões sofridas por 

Maria da Penha e, por fim, o assassinato de Isabela Nardoni. 
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Dadas às considerações, será traçado um liame entre as leis anteriormente apontadas e 

os crimes descritos, os quais tiveram alterações logo após a grande repercussão social e pela 

divulgação em massa de informações a respeito desses crimes. Por fim, avalia-se de forma 

critica se a influência exercida pela mídia pode contribuir positivamente ou negativamente no 

processo legislativo e na sociedade, e se as leis regulamentadoras causam benefícios ou 

prejuízos tanto para sociedade como para o ordenamento jurídico. Dessa maneira, conclui-se 

questionando se o resultado esperado com elaboração de tais leis foram atingidos após a sua 

aplicação. 

Vale ressaltar que o estudo é baseado nas alterações ocorridas no sistema penal 

brasileiro, os quais advêm do intensivo e esmagador apelo midiático, frequentemente 

manipulado pelos meios de comunicação que se amparam a empatia do público. Desta forma, 

são movidos a clamar por normas mais rígidas junto aos legisladores, que são pressionados a 

criar novas alterações legislativas, quase sempre sendo estas precipitadas e ineficazes, 

obstruindo assim o devido processo legislativo e não atendo à finalidade a qual foram 

elaboradas. 

 

 

2 O SURGIMENTO DA MÍDIA BRASILEIRA 

 

A necessidade de informações sempre fez parte do cotidiano do homem, com o 

decorrer das inovações tecnológicas, esta necessidade se tornou ainda mais recorrente para a 

vida em sociedade. Desta forma, o homem não consegue ficar alheio aos acontecimentos e 

informações disponíveis em seu meio. 

A respeito dessa necessidade produzida pelo homem reflete-se: 

 

Não faz diferença se estamos acostumados a acompanhar as notícias de uma 

ilha ou do mundo inteiro; quando o fluxo de notícias sofre uma obstrução – 

privando-nos de nossa visão costumeira – se estabelece a escuridão [...] 

“Sem as noticias”, escreveu o historiador Pierre Sardella, “o homem se 

sentiria infinitamente diminuído.” [...] uma sede de conhecimento. É essa a 

fonte de nossa obsessão. (BERTOL; FROSI, 2004, p. 2) 

 

No Brasil, a história da mídia teve início em 1808, advindo da chegada da Família 

Real. Visto que, até o presente momento com a finalidade de não perder o controle sobre a 

colônia, qualquer atividade midiática era totalmente proibida. 
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O escritor Juarez Bahia (1990), em seu livro “Jornal: história e técnica”, apresenta a 

história da mídia e jornalismo no Brasil. Para tanto, divide este período de evolução em três 

fases: a primeira fase, narra o início da imprensa no Brasil, tendo seu período histórico entre 

1808 até meados de 1880; já a segunda fase se destaca pela consolidação da profissão do 

jornalista, e esta se dá entre as décadas de 1880 até aproximadamente as décadas de 1920 e 

1930; e, por fim, a terceira fase que é batizada pelo autor como a fase moderna. 

Sendo assim, a primeira fase é caracterizada pelas dificuldades advindas da censura, 

que de certa forma dificultou o desenvolvimento da profissão no país em razão das barbáries 

cometidas nas proibições.  

Com a finalidade de manter o controle sobre a colônia portuguesa, os primeiros 

trabalhos produzidos no Brasil antes da chegada da Família Real se davam de forma 

clandestina. Um exemplo deste foi o trabalho tipográfico de Antônio Isidoro da Fonseca, que 

em 10 de maio de 1747 foi interrompido por meio da Carta Régia, que proibiu a impressão de 

livros entre outros (BAHIA, 1990). 

Mesmo com a Família Real em território brasileiro, a censura rondava todos os meios 

de comunicação da época, as informações publicadas em algumas províncias brasileiras, tal 

como no Rio de Janeiro deveriam ser em favor da Corte Portuguesa, sendo assim, constituí-se 

no Brasil a Junta Diretora da Impressão Régia, que exerce de fato um conselho de censura 

prévia, em que sua principal atribuição era a de “...examinar os papéis e livros entre outros 

documentos, que eram publicados, não podendo estes conter assuntos contra religião, o 

governo e os bons costumes.” (BAHIA, 1990).  

Diversos escritores acreditam que esse período histórico marca o desenvolvimento do 

jornalismo opinativo e reconhecimento da imprensa. Nelson Werneck Sodré, em seu livro 

História da imprensa no Brasil, também destaca à imprensa nacional na primeira fase: 

 

[...] na verdade o período de 1830 e 1850 foi o grande momento da imprensa 

brasileira. Fraca em técnica, artesanal na produção, com distribuição restrita 

e emprestada, praticamente inexistente uma vez que inespecífica, encontrou, 

entretanto, na realidade política a fonte de que se valeu para exercer sobre 

essa realidade, por sua vez, influência extraordinária, consideradas as 

condições da época. Foi, praticamente, a infância da imprensa brasileira; 

talvez a sua turbulenta adolescência, quando muito, se considerarmos 

infância a curta fase em que batalhou pela liberdade conjugada à 

independência do país (SODRÉ, 1977, p. 206). 

 

A segunda fase é batizada por Bahia (1990), como a consolidação da imprensa 

brasileira.  Nesta fase, diferentemente da anterior, a liberdade de imprensa era garantida pela 
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Constituição de 1924, sendo assim ocorre uma expansão da imprensa e chega ao Brasil outros 

meios de comunicação, como por exemplo, o início da Rádio, que ocorreu em 1992. Mário 

Ferraz Sampaio (1984) discorre acerca da primeira transmissão de Rádio no país: 

 

Em setembro de 1922 o Rio de Janeiro, então capital da República, era sede 

de grandes festejos comemorativos do Primeiro Centenário da 

Independência. Desfiles, festas, fogos de artifício, inaugurações. Dentre 

estas, a de primeira grandeza foi a abertura da Grande Exposição do 

Centenário da Independência, constituídas de ricos e belos pavilhões 

mandados construir pelo nosso Governo e por vários grandes países da 

Europa e da América. Esses pavilhões ficaram sediados no local do Morro 

do Castelo, que para tanto foi derrubado e suas terras usadas no aterro e 

aplainamento da área destinada as construções de exposição (SAMPAIO, 

1984, p. 94). 

 

Após essa transmissão, em 1923, é fundada, por Roquette Pinto e Henry Morize, a 

primeira rádio brasileira com o nome de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, tendo como 

principal objetivo trabalhar pela cultura das pessoas que vivem em território brasileiro e 

contribuir para o progresso nacional. (SAMPAIO, 1984). 

Ainda nesta fase, devido à significativa relevância da indústria, os jornais tornaram-se 

extremamente importantes, visto que começaram a ter cunho mercantil. Com a evolução do 

maquinário e o jornal tornando-se empresa gráfica autônoma, já que a tipografia tomou 

caráter comercial, ocorre a qualificação do jornalismo como profissão. Desta forma, a 

propaganda é considerada ainda como fonte de renda, e destaca-se a criação de legislação 

própria para regulamentação do exercício da profissão, marcando, assim, a fase conhecida 

como a da aventura industrial e da consolidação da imprensa (BAHIA, 1990). 

A terceira fase se inicia a partir dos anos 1930, sendo esta marcada pelos seus aspectos 

modernos. Com a rádio já popularizada e consolidada em território brasileiro, chegando às 

demais classes, visto que até então só atingia a burguesia, pois era necessário pagamento para 

que tivesse acesso à transmissão. Desta forma, outros meios de comunicação começaram a 

surgir. Em 1950, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo trouxe para o Brasil a 

Televisão. 

 

Mas quem se arriscaria a um tal empreendimento? Isso não foi problema 

para um empreendedor arrojado e progressista como Francisco Assis 

Chateaubriand Bandeira de Melo. Em fins da década de 1940, Assis 

Chateaubriand reuniu seus amigos mais íntimos e comunicou: “Vamos 

instalar uma emissora de televisão em São Paulo, e já providenciei a 

encomenda do aparelhamento”. (SAMPAIO, 1984, p. 199). 
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 Dessa maneira, a TV Tupi foi a primeira emissora de televisão brasileira, inaugurada 

em 18 de setembro de 1950, no Rio de Janeiro, tornando o Brasil o primeiro país da América 

Latina a ter televisão, tornando-se assim, uma referência para a história da TV, visto que os 

Estados Unidos na mesma época apenas anunciavam a sua exploração (SAMPAIO, 1984). 

 Mais uma vez a burguesia brasileira foi a maior beneficiada com esse meio de 

comunicação, uma vez que, devido aos autos custos dos aparelhos transmissores das imagens, 

torna assim restrito apenas para quem possuí condições financeiras de arcar com estes custos. 

Porém, não demorou muito para que empresas nacionais passassem a produzir aparelhos 

televisores. Desta forma, com o aumento de oferta, foi necessária a redução do preço para 

venda. Com isto, mais um meio de comunicação se popularizava, tanto que hoje a televisão 

tornou-se objeto indispensável nos lares brasileiros. 

 Não há dúvida de que a televisão foi um grande passo para a mídia brasileira, visto 

que os personagens, os quais eram imaginados até então nas radionovelas, eram possíveis de 

serem vistos. Tanto foi o sucesso da televisão no Brasil que alguns proprietários de emissoras 

de rádio acreditavam ser este o início do fim da rádio. 

 Muitos anos após o surgimento do rádio e televisão, com os avanços tecnológicos 

crescentes, a Internet chega ao Brasil com a finalidade de revolucionar os meios de 

comunicação de massa produzidos até então, sendo este o maior de todos os tempos, já que 

era considerado inovador, rápido e eficaz. A Internet já era sucesso em países como Estados 

Unidos da América, chegando ao Brasil no ano de 1991, este meio de comunicação 

revolucionou a forma de difusão das informações. 

 Utilizada inicialmente no ambiente educacional com o intuito de auxiliar os cientistas, 

torna-se assim uma ferramenta eficaz na troca de informações por meio do correio eletrônico. 

Em 1995, a Internet adentra ao setor privado, sendo possível a sua exploração comercial já 

que possibilitava uma troca de informações mais eficiente que os meios disponíveis até então. 

 A EMBRATEL foi a empresa responsável pela distribuição e comercialização da 

internet no Brasil, quando em 1994 deu início à análise de viabilidade da exploração 

comercial no Brasil, utilizando como base os Estados Unidos que já utilizavam esse novo 

meio de comunicação nas atividades empresariais. Porém, foi apenas no ano de 1995, a obter 

sucesso em uma experiência com um pequeno grupo de pessoas convidadas, que o acesso e 

utilização foram liberados para um número maior de usuários (CARVALHO, 2006). 

 Como todos os meios anteriores de informação a internet em seu início também 

favoreceu a elite brasileira, devido ao seu alto custo de aparelhagem e manutenção, porém, 

aos poucos, a internet foi se popularizando, uma vez que os produtos informáticos começaram 
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a ser produzidos no Brasil, consequentemente ocasionando a redução em seu custo, fazendo 

com que os brasileiros tivessem acesso à maior rede de comunicação do mundo, de forma 

rápida, instantânea e extremamente eficaz. 

 

 

2.1 INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA OPINIÃO PÚBLICA 

 

 Devido ao surgimento da comunicação em massa, não há mais fronteiras para que as 

informações disseminadas cheguem a lugares que até então não era possível, sendo assim, a 

maneira que a opinião pública é formada foi modificada. Até então, as informações 

circulavam entre pequenos grupos e comunidades, mas, com o avanço tecnológico e expansão 

midiática, a opinião pública confunde-se com aquilo que é noticiado. 

 Fábio Martins de Andrade (2007) ressalva a respeito das primeiras noções sobre 

opinião pública: 

 

Nesta época, os interesses da classe burguesa (quando o “público” ainda era 

composto pelos proprietários burgueses) representavam o interesse geral, 

qual seja, a própria ideia de incipiente opinião pública. Implica em dizer que, 

os interesses defendidos e sustentados pela burguesia (considerada como o 

“público” da época) eram identificados como a própria noção de opinião 

pública. (ANDRADE, 2007, p. 37). 

 

 Com o decorrer da evolução histórica, a mídia passou de mera transmissora de 

entretenimento, para uma formadora de opiniões. Com um grande poder de persuasão, é 

considerada uma das maiores fontes formadora da opinião pública, podendo direcionar a 

sociedade como marionetes, visto que algumas notícias veiculadas são consideradas por uma 

parcela da sociedade como verdades absolutas. 

 Sobretudo se apresenta a visão de Fábio Martins de Andrade (2007), a respeito da 

confiança e credibilidade adquirida pela mídia: 

 

Se, por um lado, novos equilíbrios devem ser encontrados, por outro, a mídia 

já sedimentou a sua atuação com legitimidade frente à sociedade brasileira. 

Exemplo claro disso é o elevado grau de confiança que os brasileiros 

depositam nas informações divulgadas através de noticias veiculadas pelos 

variados órgãos da mídia. (ANDRADE, 2007, p. 15). 

 

 No que diz respeito à formação de opinião, se apresenta esta como uma “cascata”, na 

qual, primeiramente, um pequeno grupo, sendo este a elite econômica e social, se localiza no 
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topo da pirâmide social, logo após, o segundo grupo é formado pela elite política, o terceiro 

grupo, a mídia juntamente com os chamados formadores de opinião e por fim, no último 

degrau da pirâmide, está o maior dos grupos constituído pela base da população. (LIMA, 

2005). 

 Através da formação da opinião pública é possível a visualização de que os meios de 

comunicação são manipulados por um pequeno grupo social. Desta forma, verifica-se que 

estes informam mal a sociedade, pois as notícias que circulam são com base naquilo que seu 

público quer. É importante salientar que estas são passadas por um crivo do redator/ 

proprietário, que veicula as notícias o tanto quanto for necessário, até que se generalize e 

ocupe o lugar de outras informações. (ANDRADE, 2007). 

 Com a decisão do que será noticiado no topo da pirâmide, a informação vai descendo 

até a sua base, onde a polução em geral, devido a falta de cultura a recebe como uma verdade 

absoluta, sem ao menos questionar sobre. Desta forma, um grupo dominante surge na 

sociedade, repassando assim as notícias que melhor atendem a seus interesses, direcionando a 

atenção da população para aquilo que deseja, tendo “fé” no que é publicado. 

 A respeito da manipulação desse pequeno e poderoso grupo sobre a sociedade, 

Andrade salienta: 

 

Há muito tempo já se sabe, que “as famílias (poucas) proprietárias dos meios 

de comunicação são os verdadeiros donos do poder, chamado de Globo & 

Cia., [...] uma das razões porque a verdadeira compleição desse „poder‟ não 

pode ser conhecida do grande público e não faz parte da capacitação 

elementar dos trabalhadores liberais”. (ANDRADE, 2007, p. 12). 

 

 Como é de fácil observação, a mídia interfere facilmente na opinião popular, já que as 

pessoas tomam as informações que são transmitidas como verdades sem que haja maiores 

questionamentos, fazendo assim o que bem intendem com a opinião pública. Porém, esta 

interferência é tão forte que não atinge somente as pessoas comuns, também interfere em uma 

parcela da sociedade que não deveria, sob hipótese alguma, sofrer influências, sendo estes os 

legisladores, os legítimos representantes do povo. 

 Os legisladores são os responsáveis pela composição do ordenamento jurídico, visto 

que são eles que elaboram as leis em nosso país, desempenhando assim um papel de suma 

importância, já que são as leis que regulam a sociedade e é atribuição do legislador efetuá-las, 

pois representam a vontade do povo. Desta forma, para que se possa legislar, deve haver 

motivação, sendo assim, a mídia se torna um motivador do legislador. 
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 O próximo capítulo discorrerá sobre algumas leis que criaram ou alteraram normas. 

Com o objetivo de apresentar um liame entre a alteração da lei penal e processual penal, e a 

necessidade de suas alterações naturais devido a evolução social, com a influência exercida 

pela mídia no processo de criação/alteração e os motivos que levaram esta influência.  

 

 

3 ALTERAÇÕES / CRIAÇÕES OCORRIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL E 

PROCESSUAL PENAL 

 

 A sociedade é inquieta, estando sempre em constante transformação e evolução. Desta 

forma, as leis que a regulam também devem acompanhar esse processo, visto que as maneiras 

de agir, pensar, e até cometer crimes se alteram com a transformação social. A despeito disso, 

é dever do legislador alterá-las, criá-las e modificá-las como forma de atender a esse novo 

modelo social presente. 

 Cabe informar que os códigos vigentes, sendo o Código Penal e Código de Processo 

Penal, foram elaborados na década de 1940. Estes diplomas atendiam as necessidades da 

sociedade na época em que entraram em vigor, porém com o decorrer dos anos tornou-se 

necessário algumas modificações em virtude de atualizá-las com a finalidade de atender as 

demandas sociais. Por isso, desde sua vigência, ocorreram inúmeras alterações com a 

finalidade de estarem atualizados frente à atual ordem constitucional e organização social. 

 Devido a impossibilidade de exemplificar todas as alterações Penais e Processuais 

Penais ocorridas nas últimas décadas, delimitam-se algumas leis que tiveram 

alterações/criações recentes, com repercussão nacional, que no decorrer do processo 

legislativo obteve interferência da mídia para que ocorresse a sua elaboração. Como objeto de 

análise apresenta-se a Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos); a Lei 9.455/97 (que 

define o crime de tortura); a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

 

 

3.1 OS CRIMES HEDIONDOS E AS SUAS ALTERAÇÕES (LEI 8.072/90). 

 

 Com a promulgação de nossa atual Carta Magna em 1988, demarcou-se o início da 

democracia no Brasil, trazendo diversas inovações até então desconhecidas em constituições 

anteriores.  Como o Brasil havia sofrido por um longo período sob o regime militar, uma 

destas alterações busca resgatar a sensação de segurança perdida pela sociedade, incluindo 
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assim no artigo 5º do texto constitucional o inciso XLIII com a finalidade de punir de forma 

mais severa os crimes hediondos praticados em massa contra a população e, assim, restaurar a 

paz perdida pela sociedade, conforme observa-se o texto legislativo: 

 

Art. 5º... 

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 

anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

(BRASIL, 1988). 

 

 No entanto, há de verificar que houve omissão por parte da Carta Magna na definição 

de quais crimes deveriam ser integrados ao rol taxativo dos crimes hediondos. Sendo assim, 

coube ao legislador infraconstitucional elencar tais crimes. Observemos os dizeres de Alberto 

Silva Lage Franco (2002), referentes ao assunto: 

 

O legislador brasileiro pecou por indefinição a respeito da locução crime 

hediondo contida na regra constitucional. Ao invés de fornecer uma noção, 

tanto quanto explicita, do que entendia a ser hediondez do crime, preferiu 

adotar um sistema bem mais simples, ou seja, o de etiquetar, com a 

expressão hediondo, tipos já descritos no Código Penal ou em leis especiais. 

(FRANCO, 2002, p. 1174). 

 

 Visto a omissão de Carta Magna, em 25 de julho de 1990, publica-se a lei 8.072, que 

define quais crimes seriam considerados hediondos, tornando-se nacionalmente conhecida 

como a “Lei dos Crimes Hediondos”, sendo incialmente elencados em seu artigo 1º os crimes 

classificados, conforme segue: 

 

Art. 1º São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, in 

fine), extorsão qualificada pela morte, (art. 158, § 2º), extorsão mediante 

sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º), 

estupro (art. 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 

único), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 

223, caput e parágrafo único), epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º), 

envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, 

qualificado pela morte (art. 270, combinado com o art. 285), todos do 

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de 

genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956), 

tentados ou consumados. (BRASIL, 2017). 

 

 O fato de não haver qualquer justificativa por parte do legislador infraconstitucional, 

esta lei recebeu muitas críticas, uma vez que o legislador apenas etiquetou como hediondo 

alguns tipos já mencionados no Código Penal e em lei penal especial, sem que houvesse base 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art1
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para optar por essa rotulação jurídica, tendo como prioridade, a tutela patrimonial; depois, a 

liberdade sexual, e por fim, algumas situações de perigo comum. (FRANCO, 2002). 

 Em 1994, ocorreu a primeira alteração no artigo primeiro da Lei 8.072/90, esta 

alteração se deu pela Lei 8.930 de 06 de setembro de 1994, que incluiu no rol dos crimes 

hediondos o crime previsto no artigo 121, do Código Penal, podendo ser este quando 

praticado em atividade típica de grupo de extermínio e ainda o homicídio qualificado mesmo 

que em todas as suas formas tentadas, tipificadas no artigo 121, §2º, I, II, III, IV e V, do 

mesmo Código, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados 

no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

consumados ou tentados: 

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 

extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado 

(art. 121, §2º, I, II, III, IV e V);  

II - latrocínio (art. 157, §3º, in fine) 

III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º); 

IV - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e 

§§ lº, 2º e 3º); 

V - estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo 

único); 

VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 

223, caput e parágrafo único); 

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º).  

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio 

previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, 

tentado ou consumado. (BRASIL, 2017). 

 

 As alterações ocorridas no artigo primeiro da Lei 8.072/90, não pararam por aí. Em 

1998, ocorreu uma nova alteração, desta vez pela Lei nº 9.695/98. Esta alteração acrescentou 

o inciso VII-A, sendo vetado e o VII-B, que em sua redação tornou os crimes de falsificação, 

corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais 

em crimes hediondos.  

 Em seu artigo segundo foram elencadas algumas restrições a serem aplicadas a quem 

cometesse algum delito previsto no artigo primeiro desta mesma lei. 

 

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 

I – anistia, graça, indulto; 

II – fiança e liberdade provisória. 

§ 1° A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em 

regime fechado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2889.htm#art3
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§ 2° Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente 

se o réu poderá apelar em liberdade. 

§ 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 21 de dezembro 

de 1989, nos crimes previsto neste artigo, terá o prazo de trinta dias, 

prorrogável por igual período em caso de extrema comprovada necessidade. 

(BRASIL, 2017). 

 

 Com a redação deste artigo é possível observar o rigor inicialmente atribuído aos 

crimes hediondos, porém com a edição da lei 11.464/07, que alterou diretamente o artigo 

segundo, é possível vislumbrar um relaxamento desta, conforme destacado no trecho exposto 

a seguir: 

 

Permite-se, de imediato, a aplicação de causas excludentes de punibilidade 

anteriormente excluídas, reconhecem-se direitos processuais penais de 

extraordinária repercussão em relação a liberdade do acusado até então 

proibidos; possibilita-se o regime progressivo de cumprimento de pena, ao 

invés do regime prisional único e, finalmente, diminui-se o tempo da prisão 

temporária, e de sua eventual progressão. Desaparecem, assim, as limitações 

materiais, de caráter penal e processual penal, sofridas pelos autores de 

crimes hediondos. (FRANCO, 2002, p. 1175).  

 

  A partir dessas alterações observa-se que o regime de cumprimento de pena que antes 

ocorreria integralmente no regime fechado, passa a ser cumprido inicialmente no fechado, 

sendo possíveis os benefícios de progressão de regime instituídos no § 2º não existentes até 

então, e finalmente em seu § 3º foi instituído a liberdade provisória para estes crimes. 

 

 

3.2 O CRIME DE TORTURA E A SUA TIPIFICAÇÃO (LEI 9.455/97). 

 

 A Constituição Federal de 1988, não tipificou a prática de tortura, delegando esta ao 

legislador infraconstitucional. Sendo assim ocorreu a edição da Lei 9.455/97, atendendo 

assim, a previsão da Carta Magna e aos anseios da sociedade, visto que somente após a sua 

tipificação foi possível punir os agentes que cometeram crimes de tortura. 

A respeito do requisito subjetivo para configurar crime de tortura, Alberto Silva Lage 

Franco (2002), discorre: 
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Todas as modalidades típicas de tortura (constrangimento, submissão e 

omissão) estão informadas de um dado de subjetividade comum: o dolo. Em 

qualquer desses procedimentos, o agente empreende a ação típica com a 

consciência e vontade endereçadas à realização da tortura. (FRANCO, 2012, 

p. 3105). 

 

 Desta forma, visando a necessidade de tipificação do crime de tortura, a redação do 

artigo primeiro o qual definiu as condutas que seriam consideradas como prática do crime, 

resultaram na seguinte forma: 

 

Art. 1º Constitui crime de tortura: 

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental: 

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa; 

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 

violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 

forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida 

de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato 

não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de 

evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. 

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 

reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a 

dezesseis anos. 

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 

I - se o crime é cometido por agente público; 

II - se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente; 

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, 

adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;  

III - se o crime é cometido mediante sequestro. 

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e 

a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. 

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, 

iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. 

 

Ainda nesta mesma linha de considerações é nítido a visualização que a lei atendeu 

aos anseios sociais e a Constituição de 1988, podendo ocorrer a punição dos agentes que 

praticam tais condutas. Comparado aos crimes hediondos no texto Constitucional, porém a 

pratica de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e indulto.  
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3.3 A CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006) 

 

Por fim, temos o caso de Maria da Penha Maia Fernandes, mulher, cearense, que 

durante muitos anos sofreu diversos tipos de agressões por parte de seu marido, acrescido de 

duas tentativas de homicídio. Na primeira tentativa, seu ex-marido, o professor colombiano 

Marco Antonio Heredia Viveros, simulou um assalto, tendo desferido contra Maria da Penha 

um tiro que a fez perder os movimentos da perna, deixando-a paraplégica. Na segunda 

tentativa, o mesmo tentou eletrocutá-la.  

Desta forma, Maria travou uma luta com os legisladores, fazendo com que estes 

criassem uma lei que punisse especificamente este tipo de agressão doméstica, que é realidade 

em muitos lares brasileiros. 

Os objetivos da lei estão previstos em seu artigo primeiro conforme segue: 

 

Art. 1º  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 

internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 

estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar. (BRASIL, 2017). 

 

Sobretudo, a lei 11.340/06 não cria nenhum tipo penal novo, apenas dá um 

tratamento penal e processual diferenciado às infrações penais já elencadas em nossa vasta e 

exagerada legislação. Desta forma, Rômulo de Andrade Moreira (2007), entende 

extremamente perigoso e gravoso para o indivíduo termos como “diminuição da autoestima”, 

“esporadicamente agregadas”, “em qualquer relação íntima de afeto”, etc.(MOREIRA, 2012, 

p. 3). 

Como foi apresentado por Moreira (2007), a lei Maria da Penha não é uma criação 

Penal nova, esta apenas descreveu o que seria considerado violência doméstica, pois em 2004, 

a Lei 10.886/04, incluiu os parágrafos 9º e 10º ao artigo 129 do Código Penal, já tipificando a 

violência doméstica. 

Assim sendo, no artigo sétimo da Lei 11.340/06 o legislador buscou caracterizar a 

violência doméstica ou familiar contra a mulher de forma que não havia ocorrido até então: 

 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
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I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar 

ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao 

aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 

manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2017). 

 

Embora haja relatos históricos de agressões sofridas por mulheres no âmbito familiar 

e domiciliar, a lei Maria da Penha pode ser considerada um marco na luta contra a impunidade 

dos agressores, sendo um rompante de esperança as mulheres que atualmente encontram-se 

em submissão a esse tipo de violência. 

 

 

4        CRIMES DE GRANDE REPERCUÇÃO MIDIATICA E A INFLUÊNCIA DA 

MÍDIA NAS ALTERAÇÕES DA LEI PENAL 

 

É possível considerar que a mídia se tornou uma das maiores fontes de influência 

social e da opinião pública. Sendo assim, esta viu nos crimes violentos uma forma de forçar a 

sociedade a se posicionar, fazendo com que o legislador, desta forma, seja forçado a criar ou 

alterar leis para conter a criminalidade presente nestes casos. 

Porém, há de se observar que, em grande parte dos casos em que a mídia exerce sua 

maior influência, há envolvimento de pessoas influentes ou que causam uma repercussão 

social negativa, por isso, os meios de comunicação não são totalmente imparciais quanto ao 

seu foco de divulgação das noticias. Alguns exemplos desta predileção por parte dos meios de 
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comunicação são os casos do crime envolvendo o empresário Abílio Diniz, o assassinato da 

atriz Daniela Perez e o caso da morte de Isabela Nardoni. 

Muitas pessoas sofreram crime de extorsão mediante sequestro, porém este apenas se 

tornou objeto de destaque quando o empresário Abílio Diniz foi vítima deste crime. Com o 

enfoque midiático sobre o caso, em 1990, após o sequestro do empresário, o crime de 

extorsão mediante sequestro passou a integrar o rol de crimes hediondos previstos na Lei 

8.072/90. 

Outro exemplo que podemos destacar foi a criação da Lei 8.930/04, que ocorreu após 

o assassinato da atriz Daniela Perez, cometido por seus colegas de trabalho. Devido à sua 

comoção social, voltaram-se os olhos da população mais uma vez para a Lei de Crimes 

Hediondos, visto que até então o delito de homicídio qualificado não integrava o rol de crimes 

hediondos. 

Desta forma, pela comoção social, não apenas o crime de homicídio qualificado em 

todas as suas formas passou a integrar o rol de crimes hediondos, como também o homicídio 

simples, desde que praticado por grupo de extermínio. 

Acerca da comoção social exercida pela mídia Antonio Lopes Monteiro (1997), 

descreve: 

 

Atendendo, sobretudo, a anseios populares, já que o projeto de lei que deu 

origem à Lei 8.930 de 6 de setembro de 1994, foi incentivado por mais de 

um milhão de assinaturas, campanha liderada pela escritora Glória Perez, 

mãe da atriz Daniella Perez, assassinada de forma brutal no dia 28 de 

dezembro de 1992 [...]. (MONTEIRO, 1997, p. 17). 

 

O crime ocorrido na Favela Naval, em Diadema, no ano de 1997, em que policiais 

militares humilharam, extorquiram, espancaram e assassinaram pessoas em uma blitz também 

resultou na publicação da lei 9.455/97, que tipificou o crime de tortura, sendo publicada 

apenas um mês após a prática do crime. 

A maciça movimentação social permitiu uma revalorização dos direitos fundamentais 

da pessoa humana, tendo em vista que o enfoque midiático estava direcionado para este 

objetivo, por tempo indeterminado, fazendo com que haja uma movimentação até então 

inexistente no Congresso Nacional para criação legislativa que protegesse os direitos 

fundamentais. (FRANCO, 2002). 

Cabe citar também a morte de Isabela Nardoni, onde os principais acusados eram seu 

pai e madrasta. Neste caso, por se tratar de criança envolvida, e os principais suspeitos serem 

seus parentes, a mídia explorou de forma significativa, forçando a sociedade a questionar o 



19 

 

tempo de que levaria para que os acusados fossem levados à júri popular, já que, até este 

ocorrer, os acusados teriam a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade, causando 

na sociedade um sentimento de impunidade e injustiça. 

Neste contexto, foi instituída a Lei 11.719/08, com finalidade de limitar o tempo para 

realização do julgamento dos acusados no rito do júri popular. Desta forma, um procedimento 

processual que poderia durar até uma década, com a redação desta Lei deverá ser realizado da 

seguinte forma: em até o prazo máximo de noventa dias, deverá ser realizada a primeira fase 

dos crimes dolosos contra a vida e num prazo máximo de seis meses, deverá ocorrer o trânsito 

em julgado da sentença de pronúncia. 

Acerca destes novos prazos, Giacomolli (2008) analisa criticamente: 

 
O direcionamento único da ritualística na aceleração do tempo, com marcos 

temporais lançados no curso do processo, desvinculados da realidade 

dinâmica temporal própria do processo penal (tempo do processo, diferente 

do tempo social e do tempo subjetivo), precipita atos processuais e garantias 

constitucionais. (GIACOMOLLI, 2008, p. 60). 

 

Observa-se então, que devido à afobação sofrida pelo legislador, muitas vezes no 

processo de criação de uma lei não é levado em consideração a morosidade processual, a sua 

aplicação e o funcionamento do sistema judiciário que devem ser compatíveis com a criação 

legislativa, causando assim impactos negativos no judiciário. 

 

 

4.1 ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELO 

LEGISLADOR SOB INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

 

Como há de se observar, as leis estão presentes em nosso dia-a-dia, sendo assim 

conforme a sociedade se transforma e evolui, é necessário que também haja alterações 

legislativas, para que estas não caiam em desuso devido a sua inaplicabilidade no caso 

concreto. Portanto, muitos meios podem impulsionar o legislador a criar ou alterar as leis já 

existentes e vigentes, dentre esses destacamos a mídia, que por meio de uma ampla 

divulgação de determinado caso, atinge a opinião pública impulsionando esta a pressionar o 

legislador a atender os anseios sociais por meio de leis que atendam a vontade geral. 

Porém, há de se observar que essa pressão exercida pela sociedade e pela mídia muitas 

vezes pode acarretar em leis ou alterações legislativas que, ao invés de ajudar a sociedade ou 

atender seus anseios, caem em desuso ou até mesmo atrapalham o procedimento penal 
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dependendo do caso concreto. Verifica-se assim de imediato, que em sua maioria as leis 

criadas através desta coerção ao poder legislativo, geram leis mal elaboradas ou que nada 

agregam e ainda pior, dificultam o ordenamento jurídico brasileiro. 

Como faz notar, a criação da lei 8.072/90, popularmente conhecida como Lei dos 

Crimes Hediondos, é visível a pressa do legislador ao elaborar esta lei, visto que desde a 

promulgação da Constituição até a aprovação da lei se passaram apenas dois anos. A despeito 

disso, já havia projetos de lei em discussão na Câmara dos Deputados, porém com a sensação 

de insegurança apavorando os populares, foi necessário exigir do poder legislativo um 

endurecimento legal para este tipo de crime. Assim, estava criada a lei dos crimes hediondos 

sem que houvesse uma maior análise ou discussão por parte dos juristas ou pela sociedade 

civil em geral. (MONTEIRO, 1997). 

Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (2002), afirmam neste sentido: 

 

Menos de 2 anos após a Constituição Federal de 1988, o legislador ordinário, 

pressionado por uma arquitetada atuação dos meios de comunicação social, 

formulava a lei 8.072/90. Um sentimento de pânico e de insegurança - muito 

mais produto de comunicação do que realidade - tinha tomado conta do meio 

social e acarretava como consequência imediatas a dramatização da 

violência e sua politização. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002) 

 

Devido a afobação sofrida pelo legislador pela pressão social e midiática, passa a 

integrar o ordenamento jurídico brasileiro uma lei que pode ser considerada ineficaz, já que 

não atende de forma plena as necessidades esperadas pela sociedade, sendo uma lei que falha 

em sua forma e conteúdo. 

Acerca do tema Antonio Lopes Monteiro (1997) analisa: 

 

Por este sucinto relato, podemos sentir a pressa do legiferante de nossos 

legisladores. Entendemos assim, embora injustificadas, todas as 

imperfeições contidas nesta lei, que, esperamos, tenha vida curta, sendo 

revogada por outra mais bem elaborada, tanto na forma como no conteúdo. 

(MONTEIRO, 1997, p. 8). 

 

O legislador é o responsável pela elaboração das leis, portanto é incorreto julgar a 

mídia pela má elaboração de uma determinada lei, isto porque nem sempre a mídia age 

somente tendo interesses políticos, muitas vezes ela trabalha como uma ponte entre a 

necessidade/vontade e o legislador que, por muitas vezes, se esquece da sociedade que o 

elegeu. 
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A lei popularmente conhecida como Lei Maria da Penha é um exemplo dessa ponte 

efetuada pela mídia para conectar a sociedade e o legislador, já que foi a responsável em 

informar a sociedade em geral, pois o legislador havia deixado Maria da Penha Maia 

Fernandes à mercê de sua própria sorte, após sofrer inúmeras agressões por parte de seu 

marido, inclusive sofrendo nesse período duas tentativas de homicídio. Desta forma ao 

veicular que Maria da Penha havia procurado órgãos internacionais de Direitos Humanos, 

para que seu agressor fosse finalmente punido, causou uma comoção social capaz de 

movimentar o legislativo. 

 

Mesmo após 15 anos de luta e pressões internacionais, a justiça brasileira 

ainda não havia dado decisão ao caso, nem justificativa para a demora.  

Com ajuda de ONGs, Maria da Penha conseguiu enviar o caso para a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA), que, pela primeira 

vez, acatou uma denúncia de violência doméstica. Viveiro só foi preso em 

2002, para cumprir apenas dois anos de prisão. 

O processo da OEA também condenou o Brasil por negligencia e omissão 

em relação à violência domestica. Uma das punições foi a recomendação 

para que fosse criada uma legislação adequada a esse tipo de violência. E 

esta foi a sementinha para a criação da lei. Um conjunto de entidades então 

reuniu-se para definir um anti-projeto de lei definindo formas de violência 

doméstica e familiar contra as mulheres e estabelecendo mecanismos para 

prevenir e reduzir este tipo de violência, como também prestar assistência às 

vítimas. (OBSERVE, 2012, p. 1). 

 

 Os interesses políticos também podem ser um fator de alteração da lei penal, estes 

impulsionam a sociedade ou a própria mídia com a finalidade de que seus interesses sejam 

atendidos. Um exemplo concreto que retrata a afirmação anterior é a edição da lei 9.455/97, 

onde ocorreu a tipificação da prática de tortura, que até então não havia acontecido, mesmo o 

Brasil sendo signatário de tratados internacionais em 1984 sobre a prática de tortura e estar 

previsto na Carta Magna de 1988, no seu artigo 5º, XLIII, tal prática delituosa, sendo dever do 

legislador a sua tipificação. Desta forma, discorre Franco: 

 

Apesar da explícita menção constitucional ao crime de tortura e de ter o 

Brasil ratificado, respectivamente, em 28.09.1989 e em 20.07.1989, a 

Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos e Degradantes, de 1985, e a Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura de 1985, assumindo o compromisso internacional 

de considerar “delitos, em seu direito penal, todos os atos de tortura e as 

tentativas de praticar atos dessa natureza”, nenhuma providência foi 

seriamente adotada até março de 1997 para atender quer ao texto 

constitucional, quer aos compromissos internacionais. (FRANCO, 2002, p. 

3099). 
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A tipificação do crime de tortura, só ocorreu em 1997, após a prática do crime de 

tortura ser cometida por Policiais Militares do Estado de São Paulo, na Favela Naval, em 

Diadema, apesar da prática de tal ato ser corriqueira, a ênfase e abordagem dadas pelos meios 

de comunicação foram avassaladoras, sendo este fato isolado, explorado exaustivamente pelos 

meios de comunicação. 

 

Em março de 1997, as arbitrariedades praticadas por policiais militares na 

Favela Naval em Diadema, Estado de São Paulo, tiveram enorme 

repercussão, em nível nacional e, até mesmo, internacional. O que, em 

verdade, não era um fato isolado, mas, sim, uma postura que se repetia, com 

frequência, na ação de policiais, militares ou civis, e que, em medida bem 

alargada, era tolerada, nos diversos escalões hierárquicos das corporações a 

que tais policiais pertenciam, passou subitamente, pelos meios de 

comunicação de massa, por razões que não ficaram ainda devidamente 

esclarecidas, a constituir um fato merecedor de reprovação geral. Esses 

meios de comunicação social que tinham ignorado, por completo, as 

reiteradas denuncias do emprego de métodos violentos por parte da Polícia 

Militar e da Polícia Civil, nas atividades de prevenção e de repressão aos 

delitos, e que tinham desprezados insistentes relatórios internacionais sobre a 

utilização de tais métodos, puseram-se em movimento e, através de 

emissoras de televisão e de rádio e, também da imprensa escrita, despertaram 

a opinião pública que se mobilizou, de modo intensivo, no sentido de pôr 

paradeiro aos atos de tortura, que eram executados, há muito tempo, sem 

nenhum tipo de ração. (FRANCO, 2002, p. 3099). 

 

Com todo esse enfoque por parte da mídia, apressou-se os Congressistas a remexer em 

um projeto sobre tortura que dormia a sono solto desde 1994, sendo assim, com rapidíssimas 

votações, criou-se a Lei 9.455/97, ocorrendo sua publicação no Diário Oficial da União em 8 

de abril em 1997. Sendo o Brasil sem dúvida alguma, um dos últimos países do mundo 

ocidental que incluíram em sua tipologia oficial, o delito de tortura. (FRANCO, 2002). 

Todo esse burburinho e pressão efetuados pela mídia, cumulado com a pressa do 

legislador em acalmar os ânimos da sociedade, não poderiam resultar de outra forma a não ser 

uma lei mal elaborada conforme podemos observar abaixo: 

 
É inquestionável que a lei configuradora desse crime poderia ter sido melhor 

formulada - sob essa ótica, as deficiências do texto legal são gritantes mesmo 

-, mas será sempre preferível, em matérias de tortura, uma figura típica que 

possa ser melhoradas, do que carência tipológica. (FRANCO, 2002, p. 

3040). 

 

Sob esse aspecto, cabe observação à Lei 11.719/08, utilizada como forma de alteração 

do Código de Processo Penal Brasileiro, tendo sua edição ocorrida em virtude do assassinato 

da menina Isabela Nardoni, ocorrido neste mesmo ano. Em sua redação, a referida lei 
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delimitou o tempo para os crimes de competência do Tribunal do Júri, sendo esta delimitação 

muito criticada conforme demonstrado a seguir: 

 
O processo não é uma máquina para produzir resultado em série (sentenças, 

acórdãos), e nem é um campo de pouso de concepções economicistas, 

imediatistas e superficiais, as quais encobrem a essência do problema e 

exigem respostas prontas, aceleradas e supervenientes (law and order, 

broken Windows, leis tópicas e emergenciais). (GIACOMOLLI, 2008, p. 

60). 

 
Esta alteração da lei, ocorreu após a divulgação de uma provável data do julgamento 

do casal, conforme demonstrado no texto abaixo publicado pela revista VEJA, causando um 

alvoroço social,  que devido a morosidade do seu julgamento poderia cair no esquecimento, 

pairando sobre a sociedade um ar de injustiça mediante um crime tão absurdo: 

 
O julgamento de Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, madrasta e pai 

de Isabella, assassinada em março, levará de um a quatro anos para ocorrer. 

Até lá, o Ministério Público, que responsabiliza o casal pela morte da 

menina, e os advogados da dupla devem travar uma longa batalha em torno 

da liberdade dos dois. (VEJA, 2008, p. 104). 

 

Ao analisar as datas, observa-se o quanto o processo legislativo foi rápido, se 

comparado em relação a tantas outras leis, visto que o crime ocorreu em 29 de março de 2008 

e a publicação da Lei 11.719/08 ocorreu em 20 de junho. Outra característica da presente Lei 

foi a sua aplicação imediata, sendo assim o casal já seria julgado na vigência desta lei. 

Como há de se observar, mais uma vez o aclame midiático e a opinião pública foram 

acolhidas conforme relato do início do julgamento do casal publicado pelo site de notícias 

BOL abaixo transcrito: 

 

Começou às 14h17 desta segunda-feira (22) o julgamento de Alexandre 

Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta de Isabella Nardoni, 5, que 

morreu em março de 2008 após cair do 6º andar do Edifício London, zona 

norte de São Paulo. O julgamento estava previsto para começar às 13h. 

Dois anos depois do crime que parou o país, o casal responde por homicídio 

triplamente qualificado e fraude processual (por alterarem a cena do crime 

com o objetivo de enganar a Justiça). Eles negam as acusações e se dizem 

inocentes (entenda as acusações). Esta será a primeira vez que eles se 

encontram desde que foram interrogados, em maio de 2008. (NOTÍCIAS 

BOL, 2012). 

 

Mais uma vez, conforme demonstrado em todos os casos anteriores, é inegável a 

influência exercida pela mídia em alguns grandes casos, fazendo com que o legislador se sinta 

pressionado a elaborar ou editar leis e medidas como forma de conter esse aclame popular. 
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Contudo, essa prática passa uma ideia errônea de que o legislador “lava as mãos”, para o caso 

levantado sem que haja uma maior análise ou observação sobre este. 

Há de salientar, que o grupo que predomina a sociedade brasileira, sendo este a 

minoria, é o que detém o poder da mídia, portanto, utiliza-se da falta de cultura de grande 

parte da população brasileira, a qual não questiona as informações e notícias disseminadas, 

acreditando-se piamente no que é demonstrado pelos veículos midiáticos. 

Desta forma, com a sociedade em peso cobrando uma posição das autoridades 

legislativas, estes servidores públicos se veem obrigados a editarem leis que atendam a esse 

levante coordenado pela mídia, ocasionando assim, o que muitos legisladores denominam de 

“legislação do pânico”, que nada mais é do que elaboração uma lei através de uma pressão 

midiática e social, possuindo uma redação precária sem que haja uma maior análise se esta 

atingirá seu objetivo ou não e infelizmente com conteúdo que viole princípios constitucionais. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho buscou, antes de tudo, apresentar e enfatizar a influência exercida pela 

mídia na legislação Penal e Processual Penal brasileira tendo como resultado a criação da 

denominada “legislação do pânico”. 

Com base nos levantamentos efetuados por doutrinadores, foi possível constatar que 

atualmente há uma influência exercida pela mídia que, por meio da opinião pública, pressiona 

o legislador a alterar a Lei Penal e Processual Penal, as quais podem criar e modificar direitos 

sociais. 

Concluída essa análise, é possível verificar que, na maioria dos casos, o maior 

prejudicado com essas legislações efetuadas as pressas é a própria sociedade. Visto que 

sociedade influenciada pela mídia cobra do poder público uma solução, porém, após a criação 

da legislação ordinária, esta não fiscaliza se a lei ordinária criada anteriormente se aplica ou 

não ao seu dia-a-dia. Desta forma, verifica-se que em geral, as leis criadas sob pressão 

popular, não se aplicam ao caso concreto, visto que foram mal elaboradas, não atingindo 

assim seu objetivo originário, deixando novamente a população órfã de legislação que seja 

capaz de manter a segurança pública e tranquilidade social. 

Como se não bastasse, a mídia além de exercer influência nos julgamentos, vem ainda 

pressionando o legislador, já que em razão da repercussão gerada por esses crimes, começam 

a aparecer motivos para alterações cada vez mais velozes no sistema penal, sendo em sua 
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grande maioria precipitadas e desastrosas, já que não é possível a criação de normas sob 

pressão do sensacionalismo, visto que a Lex Mater outorgou um procedimento para criação 

legislativa. Neste mister não deve haver uma lei fruto do espetáculo criado pela mídia, 

devendo o legislador não atender aos apelos midiáticos. (MASCARENHAS, 2013). 

E, finalmente, é possível observar que a mídia influencia de forma negativa o 

legislador, já que há um filtro para que as notícias sejam disseminadas como forma de 

atenderem seus interesses particulares e políticos, utilizando assim, a sociedade como 

marionetes, quando há o interesse particular a sociedade é estimulada a clamar pela 

elaboração de uma lei, já que todo poder emana do povo. Porém, se não há interesse ocorre 

uma manipulação da informação para que a sociedade permaneça alheia a determinado 

acontecimento, de modo que não cobre do legislador um posicionamento, atendo assim as 

vontades de um grupo dominante. 

 O correto seria que os meios de comunicação trabalhassem com as funções de 

socializar e educar a sociedade, contudo, ocorre que estes se distanciam desses objetivos já 

que cada vez mais influenciam de forma negativa as pessoas, agredindo assim diversas 

normas do direito e consequentemente ofendendo a dignidade das pessoas. 
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