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O neologismo “mensalão” foi uti-
zado pela primeira vez pelo então
deputado federal Roberto Jefferson,
em referência ao suposto pagamen-
to pelos dirigentes do PT de uma
“mesada” de R$ 30 mil para que par-
lamentares da base aliada votassem
de acordo com os interesses do go-
verno federal.

Imediatamente, o escândalo se
alastrou e atraiu para dentro dele di-
versos políticos, banqueiros, empre-
sários, os quais tradicionalmente, no
Brasil, ficavam fora da zona de al-
cance das ações de natureza penal e
das duras consequências do Direito
Penal: a pena de prisão. 

A partir daí iniciou-se um escânda-
lo político acompanhado pari passu
pela mídia nacional e, por consequên-
cia, por toda a população brasileira. 

E é justamente o ineditismo do
julgamento a principal razão do in-
teresse da população por seus des-
dobramentos: “nunca antes na his-
tória do nosso País” a estrutura do
poder político e financeiro se viu tão
desamparada da sua sempre aliada
impunidade. 

Acredita-se que a condenação
dos acusados representará a mais
importante vitória da democracia
brasileira: é o Brasil passado a lim-
po! Para a opinião pública, o que se
viu nas decisões dos ministros, com
algumas exceções, foram verdadei-

ros votos heroicos contra os corrup-
tos e corruptores inimigos da nação.

O mensalão dá “Ibope”.
Se é assim, acabemos logo com

isto. Qual o motivo para tanto for-
malismo?!  Condenemos logo todos
os culpados, mesmo que não saiba-
mos ao certo o que há de prova nos
autos contra eles. Aliás, não basta
condenar. É necessário que todos se-
jam execrados, ou seja, algemados e
filmados, na condição de presos. 

Nós somos os puros; eles, os cri-
minosos. Há um grande equívoco e
perigo em tudo isto.

O recorrente espetáculo da fabri-
cação a priorido criminoso e o con-
sumo por parte da opinião pública
dos “inimigos da vez” são os mais in-
convenientes dos intrusos nos julga-
mentos de grande repercussão. A
imprensa se apresenta como empre-

sária da moralidade, quando muitas
vezes busca uma finalidade merca-
dológica na informação.  

No caso denominado mensalão
não é diferente. A população já foi
eficazmente despertada de seus an-
seios mais preconceituosos, dando
início à catarse coletiva, ou busca de
meios eficazes de vingança e expia-
ção dos acusados. 

Julgar cidadãos em uma socieda-
de democrática – sejam eles, bran-
cos, negros, pobres ou banqueiros –
e avaliar provas não tem nada de po-
lítico ou de espetacular. Espera-se de
um julgamento e das decisões nele
proferidas que estas sejam serenas,
conscientes e justas. Leia-se: provi-
mentos jurisdicionais subordinados
às garantias constitucionais, proces-
suais e penais do indivíduo. 

Nesse sentido, diferentemente
do que foi divulgado e execrado pela
mídia, o maior perigo deflagrado pe-
lo julgamento do mensalão não fo-
ram os questionáveis votos proferi-
dos em favor da absolvição. O risco,
na verdade, repousa, justamente, na
fundamentação de alguns votos con-
denatórios, nos quais se viu uma
postura de flexibilização das garan-
tias constitucionais e processuais do
cidadão prerante o poder punitivo
estatal, numa absurda ‘releitura’ de
conquistas individuais obtidas pelo
mundo civilizado.  

“Nós os puros, eles 
os criminosos”

O espetáculo da fabricação a priori do criminoso é o mais inconveniente
dos intrusos nos julgamentos de grande repercussão
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A história do Direito Penal nos
informa que, num passado distante,
o indício era suficiente para formar
o convencimento do julgador para
que o réu fosse condenado. Neste
caso, para compensar, a pena impos-
ta era mais branda do que a aplicada
a um crime suficientemente prova-
do, a partir da prova plena. Era uma
espécie de semicondenação. 

O Direito Penal estava na cabeça
do juiz, e não na lei escrita, o que re-
presentava uma verdadeira desgraça
ao cidadão que caísse nas redes da
justiça, fosse ou não culpado.

Agora, no julgamento do mensa-
lão, observamos no voto condenató-
rio do ministro Luiz Fux a afirmação
de que incumbiria à defesa provar a
inocência do acusado, e não o con-
trário, num estapafúrdio e aviltante
desvirtuamento do princípio do
ônus da prova.  

O matuto da minha terra diria: “On-
de passa um boi passa uma boiada!” .

Hoje, foi possível a flexibilização
dos direitos dos acusados num julga-
mento que se elegeu como “diferen-
ciado”, característica que vem per-

mitindo o descumprimento dos
mais sagrados princípios constitu-
cionais; amanhã, em outras situa-
ções não tão especiais, o mesmo en-
tendimento poderá ser invocado, e
assim por diante, até chegarmos à si-
tuação de total desamparo do indiví-
duo perante o poder estatal de punir.  

Em momentos de clamor públi-
co, advindo da negativa e grande re-
percussão do crime, o discurso em
favor do direito de defesa dos acu-
sados é sempre tido como irrespon-
sável e inoportuno, embora sejam
nestes momentos de crise que os
acusados mais dependam da prote-

ção da Constituição e das leis infra-
constitucionais.

Isto mesmo: a Constituição Fede-
ral, o Código de Processo Penal e o
Direito Penal são os principais e
mais importantes instrumentos de
proteção dos acusados, visto que im-
põem limites e estabelecem regras
prévias para o exercício do poder es-
tatal de punir. Proteção contra um
processo abreviado pela conveniên-
cia acusatória, contra a reação des-
proporcional do Estado, contra a
eventual arrogância dos agentes pú-
blicos, contra a onipotência do po-
der punitivo estatal e contra a des-
necessária degradação moral dos
acusados e de seus familiares. 

Segundo Carnelutti1, crime e pe-
na são a mesma coisa, são formas de
produzir dano. Todavia, a violência
da pena se afasta da violência do cri-
me a partir de sua justificação, e des-
de que imposta pelo Estado, com a
rigorosa observância das garantias
constitucionais do cidadão. 

*Diretor da Faculdade Mineira de Direito
Professor de Direito Penal

1 Francesco Carnelutti. El problema de La Pena. Buenos Aires: Europa América. 1947, p. 14.
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