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RESUMO 

 

 

O presente trabalho discute se a cobertura feita pela mídia do julgamento da ação penal nº 470, 

conhecida como caso mensalão, configurou o trial by media, com o objetivo de pressionar os 

ministros do Supremo Tribunal Federal a acatarem o veredicto da opinião pública, a partir de 

uma seleção de artigos críticos à atuação da imprensa e de exemplos da cobertura do caso, em 

especial no jornal O Globo e na bibliografia dedicada à análise do dia-a-dia do julgamento. 

É analisado o papel do Estado na garantia da liberdade de expressão, a partir das justificativas 

teóricas desenvolvidas no direito norte-americano, bem como o papel dos meios de comunica-

ção na formação da opinião pública e a discussão sobre a transmissão dos julgamentos criminais 

pela TV.  

O direito ao julgamento criminal justo é estudado sob a ótica do princípio do devido processo 

legal, bem como de diversos subprincípios dele decorrentes, como o da presunção de inocência, 

do juiz imparcial, da verdade processual, da vedação da prova ilícita e da publicidade proces-

sual. São analisados os efeitos nocivos que a cobertura midiática intensiva pode acarretar ao 

resultado do julgamento, em especial nos casos que geram intensa comoção social, bem como 

as possíveis restrições que possam ser impostas à imprensa com o escopo de se assegurar o 

direito ao julgamento justo. 

A pesquisa analisa a jurisprudência tradicional do STF, comparando-a com aquela que foi es-

tabelecida para as condenações dos réus, a fim de verificar se o julgamento do mensalão cons-

tituiu, na expressão utilizada pelo ministro Luis Roberto Barroso, um ponto fora da curva, com 

o endurecimento da jurisprudência garantista da Corte.  

 

 

 

Palavras-chave: caso mensalão – liberdade de expressão – direito ao julgamento justo – trial 

by media – Supremo Tribunal Federal  
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the coverage by media, especially the newspaper O Globo, of the trial of 

the criminal action 470, known as case mensalão, as well as the role of the press set up the trial 

by media in order to press the justices of the Supreme Federal Court to heeding the verdict of 

public opinion. 

It examines the role of the state in ensuring the freedom of expression, from the theoretical 

justifications developed in US law, and the role of the media in shaping public opinion and 

discussion on transfer of criminal trials on TV. 

The right to fair criminal trial is studied from the perspective of the principle of due process, 

as well as several subprinciples thereunder, such as the presumption of innocence, the impartial 

judge, procedural fact, the seal of illegal evidence and procedural advertising . Are analyzed 

harmful effects that intensive media coverage can lead to the outcome of the trial, especially in 

cases that generate intense social upheaval, as well as any restrictions that may be imposed to 

the press with the aim of ensuring the right to fair trial. 

The research analyzes the jurisprudence of the Supreme Court before the trial of the case men-

salão, comparing it to that which was established for the convictions of the defendants in order 

to check if there was a change in the positioning of the Court. 

 

Keywords: mensalão case – freedom of speech - the right to fair trial - trial by media - Supreme 

Court 
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INTRODUÇÃO 

 

O julgamento da ação penal nº 470, que ficou nacionalmente conhecida como o “es-

cândalo do mensalão”, foi apontado por diversos veículos de imprensa como o maior e mais 

importante julgamento da história política do Brasil. Dentro desta perspectiva, o julgamento 

seria um divisor de águas, responsável pelo fim da impunidade de certos estamentos da socie-

dade que jamais haviam sido alcançados pelos órgãos de persecução penal do Estado. 

O mensalão ganhou notoriedade a partir de da entrevista do ex-deputado federal Ro-

berto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, concedida em 6 de junho 

de 2005 à jornalista Renata Lo Prete, do jornal Folha de S.Paulo1, em que revelava a existência 

de um esquema de pagamentos mensais no valor de R$ 30.000,00 a parlamentares de partidos 

que compunham a base aliada, promovidos pelo então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores 

Delúbio Soares, com a finalidade de garantir a sustentação política do governo do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional  

A partir deste momento, iniciou-se uma ampla cobertura midiática, o que pode ser 

explicado pelo fato de os principais envolvidos serem membros destacados do Partido dos Tra-

balhadores, dentre os quais o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e o presidente do par-

tido, José Genoíno, além de líderes e integrantes de outros partidos políticos que compunham 

a base aliada do governo. 

Após o acolhimento da denúncia formulada pelo procurador-geral da República contra 

40 acusados, em agosto de 2007, houve um natural arrefecimento da cobertura, pois os atos de 

instrução do processo, como oitivas de depoimentos de réus e testemunhas, foram delegados a 

juízes de primeira instância.  

Somente no final de 2011, o tema voltou com força ao noticiário, a partir de uma en-

trevista concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski ao jornal Folha de S.Paulo2, no dia 14 

de dezembro, em que afirmava que a prescrição de alguns crimes era iminente e que, possivel-

mente, o julgamento não seria realizado no ano de 2012. 

A partir desta entrevista, os meios de comunicação social colocaram a credibilidade 

do Supremo em dúvida, passando a repercutir a ideia de que aquele seria mais um dentre os 

inúmeros escândalos de corrupção no país que permaneceriam impunes. 

                                                                 
1 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u69403.shtml, acesso em 10/02/2015. 
2 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/12/1020870-mensalao-tera-prescricao-de-penas-diz-

lewandowski.shtml, acesso em 10/02/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u69403.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/12/1020870-mensalao-tera-prescricao-de-penas-diz-lewandowski.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2011/12/1020870-mensalao-tera-prescricao-de-penas-diz-lewandowski.shtml
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Segundo o Ministro Ayres Britto, presidente do STF à época do julgamento, a decisão 

de colocar o processo em pauta, de julgá-lo, foi a mais difícil do caso mensalão. Uma decisão, 

segundo ele, que teria de ser tomada por quem quer que fosse presidente do Supremo depois da 

referida entrevista do Ministro Ricardo Lewandowski à Folha de S.Paulo. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho objetiva analisar se a cobertura feita pela im-

prensa do julgamento configurou o trial by media, com o objetivo de pressionar os ministros 

do Supremo Tribunal Federal a acatarem o veredicto da opinião pública, a partir de uma seleção 

de artigos críticos à atuação da mídia e de exemplos da cobertura do caso, em especial no jornal 

O Globo e na bibliografia dedicada à análise do dia-a-dia do julgamento. 

Para alcançarmos este objetivo, a dissertação foi dividida em quatro capítulos. 

No primeiro, será abordada a relação entre mídia e Judiciário, duas instituições basila-

res da democracia moderna que frequentemente entram em estado de tensão porque atuam em 

tempos diferentes e possuem distintos modos de produção da verdade.  

Inicialmente, analisaremos o papel do Estado na garantia da liberdade de expressão, a 

partir das justificativas teóricas desenvolvidas no direito norte-americano, extraídas da evolu-

ção da jurisprudência da Suprema Corte e tendo por referencial teórico a doutrina dos profes-

sores Owen Fiss e Gustavo Binenbojm.  

A ênfase dar-se-á na análise das teorias libertária e democrática, abordando-se, ainda, 

a aplicação da fairness doctrine nos EUA e no Brasil. Também haverá espaço para se estudar 

o pluralismo informativo na União Europeia. 

Ao final do capítulo, analisaremos o papel dos meios de comunicação na formação da 

opinião pública, partindo do conceito de esfera pública desenvolvido por Habermas, sem deixar 

de abordar temas correlatos como as pesquisas de opinião e as teorias a respeito da formação 

da opinião pública. Também serão objeto de discussão a conveniência e os problemas acarre-

tados pela transmissão dos julgamentos criminais pela TV, fato que foi responsável pela ampla 

repercussão dos debates ocorridos no julgamento do mensalão e pela superexposição dos mi-

nistros e demais atores judiciais perante a opinião pública. 

No segundo capítulo, será analisado o direito ao julgamento criminal justo, conhecido 

como fair trial no direito norte-americano, que é uma garantia do indivíduo acusado da prática 

de um ilícito penal e constitui premissa para a imposição da pena em um Estado constitucional. 

Neste capítulo, será enfatizado o estudo do princípio do devido processo legal, previsto no art. 

5º, LIV da nossa Carta Magna, bem como de diversos subprincípios dele decorrentes, como o 

da presunção de inocência, do juiz imparcial, da verdade processual, da vedação da prova ilícita 

e da publicidade processual. Ao final deste capítulo, a pesquisa tratará do trial by media, que 
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coloca em aparente confronto dois direitos fundamentais: o direito à liberdade de expressão e 

informação e o direito a um julgamento justo. Serão analisados os efeitos nocivos que a cober-

tura midiática intensiva pode acarretar ao resultado do julgamento, em especial nos casos que 

geram intensa comoção social, bem como as possíveis restrições que possam ser impostas à 

imprensa com o escopo de se assegurar o direito ao julgamento justo. 

No terceiro capítulo, a análise incidirá sobre a cobertura que foi realizada por alguns 

órgãos da imprensa escrita a respeito do julgamento do mensalão. A pesquisa será baseada 

principalmente na cobertura realizada pelo jornal O Globo e será reforçada por livros, trabalhos 

acadêmicos e artigos que analisaram a cobertura jornalística do dia-a-dia do julgamento. Em 

razão da amplitude do período analisado, considerando que o julgamento durou cerca de um 

ano e sete meses, a pesquisa irá se limitar a estudar a cobertura das situações mais marcantes, 

tais como o primeiro dia do julgamento, a decisão de “fatiar” o voto do relator, a condenação 

da cúpula do PT, a discussão sobre a teoria do domínio do fato, as substituições de ministros 

ocorridas no curso do julgamento, os polêmicos embargos infringentes e a prisão dos réus no 

dia da proclamação da República. 

Também serão rapidamente abordados os recursos discursivos que foram utilizados 

pelos jornais, como fotos ou charges em sua relação com os textos, indicadores do sentido que 

estes veículos pretenderam dar ao julgamento do mensalão, embora não se tenha a pretensão de 

realizar um trabalho de semiótica ou análise de discurso. 

No quarto capítulo, será empreendida uma análise da jurisprudência da Corte anteri-

ormente ao julgamento do mensalão, comparando-a com aquela que foi estabelecida para as 

condenações dos réus, o que nos permitirá inferir se houve mudança no posicionamento da 

Corte. O estudo da jurisprudência versará sobre questões jurídicas que foram fundamentais para 

a condenação dos principais réus, como o desmembramento do processo, a necessidade do “ato 

de ofício” no crime de corrupção e a teoria do domínio do fato. 

A partir das observações deste trabalho, buscaremos concluir se houve ou não mu-

dança de postura por parte da Corte no julgamento do mensalão e em que medida este fato possa 

ter decorrido de fatores extrajurídicos, em especial a pressão da mídia e da opinião pública. 

A pesquisa buscará verificar se a afirmação formulada pelo ministro Luis Roberto Bar-

roso, em sua sabatina no Senado Federal, tem base empírica, ou seja, se o julgamento do men-

salão foi realmente um “ponto fora da curva”3. 

                                                                 
3Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada em 05/06/2013, Barroso afirmou em sua sabatina no Senado: 

“Em 2012, pesquisei precedentes do STF em matéria de corrupção e lavagem de dinheiro. Pensei que fosse chegar 

à conclusão de que o Supremo endureceu em matéria penal. Mas cheguei a posição tradicionalmente garantista. 
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CAPÍTULO 1 

MÍDIA, JUSTIÇA E OPINIÃO PÚBLICA 

 

 

1.1 O papel do Estado na garantia da liberdade de expressão  

 

A Constituição brasileira preocupou-se, em diversos dispositivos, em assegurar plena-

mente o exercício da liberdade de expressão e de imprensa. Assim é que o seu artigo 5º, inciso 

IV, estabelece como direito fundamental a livre de expressão do pensamento, ao passo que o 

inciso IX assegura a livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comuni-

cação, independentemente de censura ou licença. De forma até mesmo redundante, o artigo 220 

da Carta Magna estabelece que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a infor-

mação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto na Constituição, enquanto os seus parágrafos 1º e 2º reverberam a garantia, ao vedar 

expressamente a edição de lei contendo dispositivo que possa constituir embaraço à plena li-

berdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, além de pros-

crever toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

A preocupação do constituinte em proteger de forma tão eloquente a liberdade de ex-

pressão encontra suas raízes na censura e na perseguição por motivos políticos promovidas pelo 

regime militar, que legaram um trauma na memória coletiva do país que ainda não foi apagado. 

É evidente, dado o histórico autoritário que imperou em nosso país durante todo o 

século XX, que a preocupação do constituinte com a intervenção do Estado no discurso público 

não era desprovida de fundamento. 

Principalmente porque, como bem assinala Barroso (2001), “em todos os tempos e 

todos os lugares, a censura jamais se apresenta como instrumento de intolerância, da prepotên-

cia ou de outras perversões ocultas. Ao contrário, como regra, oscila entre o arbítrio, o capricho, 

o preconceito e o ridículo (p. 345/346)”. 

Passaremos a analisar o papel do Estado na garantia da liberdade de expressão, em 

uma perspectiva comparada, a fim de que possamos extrair paradigmas eventualmente aplicá-

veis ao direito brasileiro. 

 

 

                                                                 
Endureceu no caso do mensalão. O mensalão foi um ponto fora da curva. Não houve um endurecimento geral, 

mas, naquele caso específico, sim.” Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/barroso-diz-que-julgamento-

do-mensalao-foi-ponto-fora-da-curva-8596481#ixzz3IbwujpCC 

http://oglobo.globo.com/brasil/barroso-diz-que-julgamento-do-mensalao-foi-ponto-fora-da-curva-8596481#ixzz3IbwujpCC
http://oglobo.globo.com/brasil/barroso-diz-que-julgamento-do-mensalao-foi-ponto-fora-da-curva-8596481#ixzz3IbwujpCC
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1.2. Liberdade de expressão no direito norte-americano 

A Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos (1791)4 insere-se no contexto 

histórico das revoluções liberais. Em sua dicção literal, o texto veda ao Congresso editar leis 

cerceando a liberdade de expressão ou de imprensa. 

Ocorre que, mesmo sendo encarada como uma típica garantia liberal do cidadão contra 

o poder público, sempre se aceitou algum tipo de limitação do direito à livre manifestação do 

pensamento, seja como forma de proteção do interesse público, seja com a finalidade de prote-

ção da honra contra o uso abusivo da palavra. 

Segundo Schreiber (2008), no direito norte-americano, os primeiros casos envolvendo 

a liberdade de expressão prevista na Primeira Emenda chegaram à Suprema Corte em 1919, 

quando foi julgada a constitucionalidade de leis penais que proibiam a divulgação de ideias 

comunistas ou contrárias ao alistamento militar e à participação dos Estados Unidos na 1ª 

Guerra Mundial.  

Nesta ocasião foi desenvolvida pelos juízes Holmes e Brandeis a doutrina do clear and 

present danger test, que estabeleceu parâmetros rigorosos para a restrição de discursos que 

supostamente colocassem em risco a segurança do Estado. De acordo com a teoria, que parte 

da concepção da posição preferencial da liberdade de expressão perante outros princípios, ape-

nas se houver evidência de que o discurso conduzirá a uma ação danosa iminente é que estará 

autorizada a intervenção do Estado.  

Verifica-se, assim, que a doutrina do clear and present danger funda-se na distinção 

entre discurso e ação, de modo que somente se poderá restringir uma manifestação discursiva 

caso esta esteja associada a uma ação, ou seja, quando houver evidências de que o discurso 

levará a uma ação iminente, antes que se pudesse rebatê-la no livre mercado de ideias. 

A expressão foi cunhada pelo juiz Holmes, no caso Schenck v. United States (249 U.S. 

47 – 1919)5, ao proferir o voto condutor que manteve a condenação de membros do Partido 

Socialista Americano com base no Espionage Act de 1917, por distribuírem panfletos conci-

tando os americanos a não se alistarem durante a 1ª Guerra Mundial. A Suprema Corte entendeu 

                                                                 
4"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; 

or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to peti-

tion the Government for a redress of grievances." 
5 “The question in every case is whether the word sused are used in such circumstances and are of such a nature 

as to create a clear and present danger that will bring about the substantive evils that congress has a right to 

prevent. It is a question of proximity and degree.” (trecho do voto proferido em Schenck v. United States) 
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que a manifestação causava prejuízo efetivo ao esforço de guerra, razão pela qual não estaria 

protegida pela Primeira Emenda. Neste julgamento, Holmes afirmou, em expressão que se tor-

nou célebre, que o direito à livre expressão não autoriza que alguém grite falsamente fogo em 

um teatro lotado, causando pânico. Para Holmes, a análise da nocividade deveria ser feita caso 

a caso, sendo uma questão de proximidade e grau. 

Schreiber (2008) afirma que a distinção entre a mera intenção de praticar atos danos 

(intent) e seu efetivo cometimento (attempt) é fundamental para a compreensão da doutrina do 

clear and present danger. Citando o doutrinador americano Martin Shpair, ela sustenta que tal 

distinção já era ressaltada por Holmes em seus escritos, como se depreende do seguinte trecho 

extraído de voto proferido em 1901, quando ainda integrava a Suprema Corte de Massachus-

setts: 

The speaker may not be punished until his words come ‘very near’ to the ac-

complishment of the substantive evil, just as a would-be arsonist may not be 

punished when he lays the tinder and buys the matches, but only when he pre-

pares to light one” Commonwealth v. Peaslee 59 N.E. 55, 56) 

 

Seguindo esta premissa doutrinária, Holmes redigiu voto dissidente no caso Abrams v. 

United States (250 U.S 616 – 1919), no qual a Suprema Corte manteve a condenação de Jacob 

Abrams e outros por distribuírem milhares de panfletos em Nova York criticando o envio de 

tropas americanas à Rússia, bem como a destinação de recursos para financiar as forças de 

resistência à revolução socialista. Neste precedente, a Suprema Corte entendeu que a condena-

ção se justificava pela intenção demonstrada pelos réus em minar o envio de tropas e a estratégia 

americana na Guerra Mundial. A Corte não avaliou o grau de proximidade entre o discurso e o 

ato danoso dele decorrente, tendo se fundado apenas na má tendência do discurso (bad tendency 

test), que encorajava a resistência à guerra. Holmes, contudo, discordou deste entendimento, 

sustentando que a divulgação dos panfletos não trazia risco efetivo para o esforço de guerra. 

Com o advento da Guerra Fria, na década de 50, a Suprema Corte reformulou a dou-

trina do clear and present danger, diminuindo a proteção de discursos que apregoavam o co-

munismo ou que eram considerados subversivos. A Suprema Corte passou a adotar critérios 

menos rigorosos para averiguar a lesividade do discurso, chegando a admitir a condenação de 

um líder do Partido Comunista americano que defendia a derrubada do governo pela força, com 

base no Smith Act de 1940, fundando-se apenas no perigo abstrato da manifestação, indepen-

dentemente da verificação do risco concreto e iminente que esta pudesse causar. 
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1.3 Justificativas teóricas da liberdade de expressão no direito norte-americano 

Segundo Binenbojm (2005), de uma maneira esquemática, há duas posições antagôni-

cas no debate constitucional norte-americano acerca do papel do Estado na liberdade de expres-

são. 

A primeira corrente é denominada de libertária e tem no Estado o maior inimigo deste 

direito. Seus defensores sustentam que a liberdade de expressão constitui um locus de autono-

mia individual e de liberdade, não devendo ser restringida em razão de argumentos relacionados 

ao interesse público ou ao bem comum. 

A concepção libertária vê o Estado como inimigo da liberdade de expressão e prega 

como modelo ideal o livre mercado de ideias, no qual a intervenção estatal somente se justifi-

caria em situações excepcionais. Para os adeptos desta teoria, as garantias da Primeira Emenda 

têm como destinatário o autor do discurso e objetivam proteger a autonomia privada da inter-

ferência estatal. 

A teoria libertária apoia-se no conceito do mercado de ideias (marketplace of ideas), 

expressão criada pelo juiz da Suprema Corte Oliver Wendell Holmes no caso Abrahms v. Uni-

ted States, 250 U.S 616 (1919), quando afirmou que o bem maior desejado era melhor alcan-

çado por um mercado livre de ideias. Neste mercado de ideias a comunicação deve ser livre de 

qualquer influência estatal, pois o Estado sempre tenderia a restringir as manifestações preju-

diciais aos governantes ou aquelas que contrariassem as preferências das maiorias. 

Nesta perspectiva, o Estado deve se limitar à proteção dos direitos do emissor da men-

sagem, sendo-lhe vedado promover qualquer interferência no conteúdo da manifestação. Esta 

concepção parte da premissa de que a regulação feita pelo próprio mercado de ideias, ainda que 

falha, é preferível àquela realizada pelo Estado. 

Contrapondo-se a esta concepção, desenvolveu-se a teoria democrática ou instrumen-

tal, que sustenta que a liberdade de expressão tem por finalidade preparar os cidadãos para 

deliberar sobre os assuntos de interesse geral, capacitando-os para o exercício do autogoverno. 

Os defensores desta teoria propugnam que o bom funcionamento do regime democrático de-

pende de cidadãos bem informados e, para alcançar este objetivo, seria legítimo ao Estado re-

gular e proteger o mercado de ideias. A intervenção estatal passa a ser vista como uma condição 

necessária para a fruição das liberdades de expressão e de imprensa por todos os cidadãos. 

Como se vê, o sujeito que merece especial proteção, nesta concepção, é o destinatário da men-

sagem e não o seu emissor. 
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No direito norte-americano, um dos principais adeptos desta teoria é Owen Fiss, pro-

fessor da Faculdade de Direito de Yale. Fiss (2005) sustenta que, em diversas situações, o Es-

tado pode atuar como defensor da liberdade de expressão e não como seu inimigo. Argumenta 

que, por vezes, entidades privadas podem restringir ou cercear o discurso de determinados ato-

res sociais, de modo que seria necessária uma atuação positiva do Estado para assegurar a di-

versidade e o pluralismo no debate público, impedindo distorções no debate democrático. Em 

suas palavras:  

Nós devemos aprender a abraçar uma verdade que é cheia de ironia e contra-

dição: que o Estado pode ser tanto um inimigo como um amigo do discurso; 

que ele pode fazer coisas terríveis para enfraquecer a democracia, mas também 

algumas coisas maravilhosas para fortalecê-la. (FISS, 2005, p. 144) 

 

Esta concepção encara a garantia da liberdade de expressão como um meio de assegu-

rar que os cidadãos sejam livremente informados sobre os assuntos de interesse geral, de modo 

que possam participar de forma consciente dos destinos da coletividade. Admite-se, assim, uma 

maior intervenção do Estado na esfera comunicativa, com o escopo de viabilizar um debate 

público mais plural, a fim de que grupos minoritários também possam participar do livre mer-

cado de ideias.  

A doutrina democrática é assim sintetizada Binenbojm (2005, p.5): 

(...) para os ideólogos da segunda teoria, a Primeira Emenda tem como finali-

dade assegurar a liberdade política dos cidadãos – e não uma mera liberdade 

expressiva. Assim, o propósito último das garantias de liberdade de expressão 

e de imprensa é o de fomentar um ‘robusto, aberto e livre debate público’, que 

prepare os cidadãos para deliberar sobre assuntos de interesse geral. 

 

Entretanto, nenhuma das duas teorias está imune a críticas. A teoria libertária termina 

por proteger a liberdade de expressão de grandes conglomerados de comunicação social, da 

chamada grande mídia, pouco contribuindo para a proteção do discurso daqueles grupos que 

não têm voz.  

Por outro lado, a teoria ativista ou democrática flerta perigosamente com a censura, ao 

arrogar para o Estado, na precisa expressão de Binenbojm, “um papel de curador do discurso 

público”. Nesta perspectiva, a intervenção do Estado poderia causar um dano maior à sociedade 

do que a autonomia plena das forças de mercado apregoada pela teoria libertária. 

Uma das tentativas de se obter um ponto de equilíbrio entre as duas teorias foi desen-

volvida nos Estados Unidos e consistiu na fairness doctrine, que será analisada no próximo 

tópico. 
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1.4 A fairness doctrine 

Como visto, a tradição libertária tem prevalecido na interpretação do direito à liber-

dade de expressão constante da Primeira Emenda à Constituição norte-americana. Entretanto, 

em alguns momentos a concepção ativista ou democrática avançou na jurisprudência daquele 

país, principalmente durante a vigência da fairness doctrine. 

Segundo Sarmento (2007), a fairness doctrine consistiu em um conjunto de normas 

editadas pela FCC (Federal Comunications Comission), agência reguladora norte-americana 

do setor de comunicações, com o objetivo de promover os fins almejados pela teoria democrá-

tica da Primeira Emenda no campo do jornalismo televisivo e radiofônico. 

A fairness doctrine vinha sendo aplicada desde 1949 pela FCC, embora somente tenha 

sido oficializada em 1959, quando o Congresso introduziu uma emenda ao parágrafo 315 do 

Código de Regulações Federais (nº 47 C.F.R. § 73.1910) estabelecendo às emissoras obrigações 

de operar visando ao interesse público e de assegurar razoável oportunidade para a discussão 

de pontos de vista conflitantes em questões de relevância pública. 

Com base nesta norma, a FCC impôs uma série de deveres às empresas de rádio e 

televisão, exigindo-lhes uma cobertura mais equitativa de temas de interesse público, obri-

gando-as a veicular pontos de vista contrastantes em cada debate, a fim de que o público tivesse 

conhecimento das diversas versões e opiniões sobre o assunto. 

A FCC também podia determinar que as emissoras noticiassem questões importantes 

de interesse coletivo, quando estas houvessem sido omitidas de suas programações. Contudo, 

apesar da previsão normativa, este aspecto da fairness doctrine somente foi aplicado uma única 

vez pela FCC. 

A doutrina também permitia que a FCC concedesse direito de resposta em favor de 

pessoas atacadas no âmbito de discussões relacionadas a questões de interesse público. Res-

salte-se, entretanto, que não se tratava do reconhecimento de um amplo direito de resposta, pois 

o direito somente era assegurado quando havia questões de interesse público em discussão, o 

que evidencia que o objetivo do instituto não era a defesa da honra do indivíduo atacado, mas 

o direito do público de ter acesso a diversos pontos de vista. 

A constitucionalidade da fairness doctrine foi apreciada pela Suprema Corte em 1969, 

no caso Red Lion Broadcasting Co. v. FCC (395 U.S. 367), que tratava do pedido de direito de 
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resposta do autor de um livro crítico ao Senador Barry Goldwater que havia sido acusado de 

ser comunista pela rádio da Cruzada Cristã6. 

Neste precedente, a fairness doctrine foi confirmada por unanimidade, sob o funda-

mento de que a autonomia conferida à imprensa não era absoluta e que o interesse apresentado 

pelo Estado como justificativa da regulação – o direito do público de ser informado adequada-

mente em questões de interesse público – possuía o mesmo valor que era invocado pelos meios 

de comunicação em favor de sua autonomia, qual seja, o de promover um debate “desinibido, 

robusto e amplamente aberto”. 

A Corte afirmou que o objetivo da 1ª Emenda era gerar um público bem informado e 

capaz de conduzir os seus próprios assuntos e que não seria incompatível com esta finalidade 

exigir das emissoras que assegurassem o direito de resposta a ataques pessoais ocorridos no 

curso da discussão de temas controvertidos ou impor-lhes o dever de conferir aos opositores de 

medidas que endossarem a chance de se comunicar com o público. Nas palavras do juiz White, 

responsável pela redação da decisão: 

Não fosse assim os titulares das emissoras e uns poucos proprietários de redes 

de comunicação teriam poder ilimitado de somente disponibilizar tempo a 

quem pagasse mais, ou a comunicar apenas as suas próprias visões sobre te-

mas de interesse público, pessoas e candidatos, e a permitir que fossem ao ar 

apenas aquelas pessoas com cujas ideias concordassem. Não há na 1ª Emenda 

um santuário para o privilégio ilimitado da censura privada, operando num 

meio que não é acessível a todos. (SARMENTO, 2007, p. 7) 

 

A decisão também fundamentou-se no fato de as emissoras de rádio e televisão serem 

concessionárias de frequências de sons e de imagens e que a escassez de frequências, se por um 

lado permitiria a limitação da concessão para algumas empresas, por outro justificaria a impo-

sição de determinados deveres às emissoras em benefício da sociedade. 

Em consequência desta decisão, alguns Estados editaram leis estendendo a fairness 

doctrine também à imprensa escrita, sob o argumento de que a concentração do mercado tradi-

cionalmente existente nestes meios de comunicação limitava o acesso do público a opiniões 

divergentes, situação que se assemelhava, em seus efeitos, à escassez de frequências de sons e 

imagens que justificava a aplicação da teoria às emissoras de rádio e televisão. 

A aplicação da fairness doctrine à mídia escrita chegou à Suprema Corte em 1974, no 

julgamento do caso Miami Herald Pub. CO v Tornillo. Neste julgamento, a Corte invalidou 

uma lei do estado da Flórida que conferia direito de resposta a candidatos a cargos públicos que 

                                                                 
6 Cf Sarmento, Op. cit. 
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fossem atacados ou criticados por jornais e revistas, por considerá-la incompatível com a liber-

dade de expressão e com a autonomia editorial do jornal. A Corte concluiu que a lei inibia a 

cobertura de questões controvertidas e causava um empobrecimento do debate público, pois os 

editores tenderiam a evitar a abordagem de temas polêmicos, em razão das penalidades que 

poderiam ser cominadas ao jornal7. 

O julgamento do caso Miami Herald gerou forte controvérsia na comunidade jurídica 

norte-americana, pois a conclusão do julgado aparentemente opunha-se ao decidido no caso 

Red Lion, no qual a Corte assentou que o direito de resposta conferido a candidatos atacados 

não era incompatível com os ditames da 1ª Emenda. Passou-se a discutir a razão pela qual as 

emissoras de rádio e televisão não dispunham do mesmo grau de autonomia editorial que a 

Suprema Corte reconheceu à imprensa escrita. 

A partir de meados da década de 70, a Suprema Corte passou a adotar uma postura 

cada vez mais alinhada com a teoria libertária, o que se deveu, em parte, às mudanças tecnoló-

gicas no setor de radiofusão, que abalaram um dos argumentos a favor da regulação estatal, 

qual seja, o da escassez das ondas eletromagnéticas disponíveis para as emissoras de rádio e 

televisão. 

No caso CBS vs Democratic National Comitee (41 U.S. 94), julgado em 1973, a Su-

prema Corte decidiu que a rede de televisão CBS não era obrigada a veicular uma matéria paga 

pelo Comitê Nacional do Partido Democrata e por uma organização pacifista contra a partici-

pação americana na guerra do Vietnã.  

Neste precedente, a Suprema Corte posicionou-se a favor da liberdade editorial da 

emissora, garantida pela 1ª Emenda, e afirmou que embora a FCC pudesse atuar positivamente 

para promover a pluralidade de opiniões sobre temas de interesse público, ela não estava cons-

titucionalmente obrigada a tanto, o que estava em aparente contradição com as conclusões ado-

tadas no precedente Red Lion. 

A partir da década de 80, período em que ocorreram as reformas liberalizantes promo-

vidas pelo governo do presidente Ronald Reagan, com a consequente redução do papel do Es-

tado em todos os setores da economia, a fairness doctrine foi duramente combatida. A própria 

FCC publicou em 1985 um relatório intitulado Fairness Report, no qual afirmou que a doutrina 

não mais se justificava, em razão da ampliação da quantidade de emissoras de rádio e televisão, 

o que seria suficiente para a promoção da diversidade do discurso público. 

                                                                 
7 Cf. Sarmento, Op. cit. 
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Segundo o relatório, a fairness doctrine estaria limitando de forma desnecessária a 

liberdade de expressão das emissoras e inibindo a cobertura de temas polêmicos em suas pro-

gramações, a fim de não se sujeitaram ao dever de veicular todos os pontos de vista relevantes. 

Em 1989, após decisões judiciais da Justiça Federal norte-americana que reconheciam 

a discricionariedade da FCC em revogar a fairness doctrine8, a agência resolveu invalidá-la por 

considerá-la inconstitucional. 

O Congresso ainda tentou manter a fairness doctrine, aprovando um projeto de lei que 

a restabelecia. Contudo, o projeto foi vetado pelo presidente Reagan, sob o fundamento de que 

seria contrário à 1ª Emenda. 

A partir de então, passou a prevalecer uma concepção francamente adepta da teoria 

libertária no direito constitucional norte-americano, embora em alguns julgados esparsos a Su-

prema Corte tenha demonstrado uma preocupação com a promoção do pluralismo na esfera 

comunicativa9. 

 

1.5 O pluralismo informativo na União Europeia 

O conceito de pluralismo não se restringe ao âmbito estritamente político, devendo 

abranger a sociedade em geral. No âmbito da comunicação social, o pluralismo é uma condição 

fundamental para a formação de uma opinião pública autônoma, capaz de refletir a diversidade 

de ideias e opiniões, guardando estreita relação com a democracia. 

O artigo 11.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia estabelece que 

“São respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social”10, indicando que 

o pluralismo é um valor que possui especial relevo no exercício do direito à liberdade de ex-

pressão e opinião. 

Luísa Neto (2012), ao discorrer sobre o princípio do pluralismo político contido nos 

artigos 2º e 288 da Constituição portuguesa, afirma que o referido princípio, aplicado à comu-

nicação social, materializa-se em objetivos de rigor e isenção, no equilíbrio na distribuição de 

tempos e horários, na regularidade da abordagem e debate sobre temas relevantes, por profissi-

onais idôneos. 

                                                                 
8MeridithCorp. vs FCC (809 F.2d – D.C. Circ. 1897) e Syracuse Peace Councilvc FCC (867 F.2d 654 – D.C. Circ. 

1989)  
9 No caso Turner Broadcasting System Incvs FCC (512 U.S. 622), julgado em 1994, a Corte considerou constitu-

cional uma lei federal que obrigava as emissoras de TV a cabo a transmitir os sinais dos canais locais, sob o 

fundamento de que a medida destinava-se a assegurar o pluralismo na mídia eletrônica.  
10  Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pt:PDF, 

acesso em 13/02/2015. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pt:PDF
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O relatório elaborado pela Comissão Europeia11, em 16 de janeiro de 2007, concluiu 

que “manter o pluralismo dos meios de comunicação é crucial para o processo democrático nos 

Estados-Membros e na União Europeia, no seu todo”. 

Margot Wallstrom (2007), vice-presidente da Comissão Europeia, afirma que “a co-

municação, entendida como um debate animado e civilizado entre cidadãos, é o elemento vital 

da democracia. Os meios de comunicação são veias e artérias. As informações que estes facul-

tam devem ser abrangentes, diversificadas, críticas, fiáveis, justas e de confiança.”  

Há que se ponderar que a comparação com veias e artérias feita por Wallstrom revela 

uma concepção dos meios de comunicação como meros instrumentos de veiculação das infor-

mações, ignorando o papel que têm na produção do discurso. 

Esta concepção de pluralismo é muito mais abrangente do que a simples preocupação 

com a propriedade dos meios de comunicação, pois exige acesso a informações variadas, a fim 

de que os cidadãos possam formar opiniões sem influências dominantes dissimuladas. Também 

envolve questões relacionadas ao poder político, à concorrência econômica, à diversidade cul-

tural, ao desenvolvimento de novas tecnologias e à transparência, bem como às condições de 

trabalho dos jornalistas. 

Sarmento (2007) nos informa que, desde o início da década de 60, a Corte Constituci-

onal alemã vem proferindo decisões que enfatizam o dever do Estado de atuar a fim de assegurar 

o pluralismo nas emissoras de rádio e televisão, afirmando que a mídia eletrônica não pode 

depender exclusivamente das forças de mercado.  

O autor afirma que, na Alemanha, predomina o entendimento de que a liberdade de 

expressão não constitui meramente um direito subjetivo, mas também representa um valor que 

está diretamente vinculado à democracia. Esta concepção justifica a atuação estatal para garan-

tir o exercício deste direito em vista de ameaças exercidas por entidades privadas, bem como 

para zelar pelo pluralismo na esfera comunicativa12. 

Sarmento (2007) também apresenta o exemplo do direito comparado na França, no 

qual o principal titular da liberdade de expressão é o público e não aquele que se exprime. O 

conselho constitucional francês possui diversas decisões afirmando a necessidade de atuação 

                                                                 
11 A Comissão Europeia representa os interesses da União Europeia no seu conjunto. Tem a competência de propor 

nova legislação ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia, bem como de assegurar a correta 

aplicação do direito europeu pelos países da UE. O termo “Comissão” tanto se refere aos 28 Membros da Comissão 

(os denominados Comissários) como à própria instituição no sentido mais lato. 
12 Na Alemanha, cada Estado possui uma agência reguladora independente para zelar pelo pluralismo na mídia 

eletrônica. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_pt.htm
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do Estado na área comunicativa, como forma de corrigir as falhas do mercado e promover o 

pluralismo, propiciando ao público o acesso a pontos de vista distintos13. 

Em 31 de janeiro de 2007, foi editada Recomendação do Comitê de Ministros do Con-

selho da Europa14, indicando uma série de medidas para promover o pluralismo e a diversidade 

de conteúdo de mídia, dentre as quais a de que os Estados-membros procurem assegurar que 

esteja disponível ao público uma variedade suficiente de meios de comunicação fornecidos por 

uma variedade de diferentes proprietários, tanto privados como públicos, bem como que incen-

tivem o desenvolvimento de outros meios de comunicação capazes de dar uma contribuição 

para o pluralismo e a diversidade, proporcionando um espaço para o diálogo. 

Estas recomendações refletem as preocupações dos países da União Europeia com a 

concentração dos meios de comunicação e os seus possíveis efeitos deletérios no pluralismo e 

na liberdade de expressão, que terminaram por se materializar na Resolução do Parlamento 

Europeu, de 25 de Setembro de 2008, sobre a concentração e o pluralismo nos meios de comu-

nicação social na União Europeia15, que pode ser considerado um verdadeiro estatuto europeu 

da pluralidade informativa. As principais medidas veiculadas na Resolução estão abaixo indi-

cadas: 

Insta a Comissão e os Estados-Membros a salvaguardarem o pluralismo dos 

meios de comunicação, a assegurarem o acesso de todos os cidadãos da UE a 

meios de comunicação social livres e diversificados e a recomendarem me-

lhorias, quando necessário; 

É sua convicção que um sistema pluralista de meios de comunicação social 

constitui a condição fundamental para a manutenção do modelo europeu de-

mocrático de sociedade; 

Salienta que a concentração da propriedade do sistema midiático cria um am-

biente que favorece a monopolização do mercado publicitário, cria barreiras à 

entrada de novos atores no mercado e conduz, também, à uniformidade do 

conteúdo midiático; 

Observa que a evolução do sistema midiático é cada vez mais orientada para 

o lucro e que, consequentemente, os processos sociais, políticos ou econômi-

cos, assim como os valores consagrados nos códigos de conduta dos jornalis-

tas, não estão convenientemente salvaguardados; considera, assim, que o di-

reito da concorrência deve estar interligado com o direito da comunicação so-

cial, a fim de garantir o acesso, a concorrência e a qualidade e de evitar con-

flitos de interesses entre a concentração da propriedade dos meios de comuni-

cação social e o poder político, que são prejudiciais para a concorrência livre, 

a equidade ao nível da atividade e o pluralismo. 

                                                                 
13 Na França, o CSA (Conseil Superior d L’Audiovisuel) é a agência reguladora para televisões e rádios e uma de 
suas atribuições é zelar pelo pluralismo, podendo fixar standards sobre as programações e impor sanções. 
14Disponível em https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntra-
net=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75, acesso em 24/09/2014 
15  Disponível em http://www.gmcs.pt/pt/resolucao-do-parlamento-europeu-sobre-a-concentracao-e-o-plura-
lismo-nos-meios-de-comunicacao-social-na-uniao-europeia, acesso em 24/09/2014 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1089699&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://www.gmcs.pt/pt/resolucao-do-parlamento-europeu-sobre-a-concentracao-e-o-pluralismo-nos-meios-de-comunicacao-social-na-uniao-europeia
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Recorda os Estados-Membros de que as decisões dos reguladores nacionais 

devem sempre procurar o equilíbrio entre as atribuições destes e a liberdade 

de expressão, cuja proteção cabe em última análise aos tribunais; 

Insta a Comissão a empenhar-se na promoção de um quadro jurídico estável 

que garanta um nível elevado de proteção do pluralismo em todos os Estados-

Membros; 

Considera que os principais objetivos das autoridades públicas deverão con-

sistir em criar condições que garantam um elevado nível de qualidade dos 

meios de comunicação social (incluindo os do setor público), assim como ga-

rantir a sua diversidade e a plena independência dos jornalistas; 

Salienta a necessidade de as autoridades da UE e dos Estados-Membros asse-

gurarem a independência jornalística e editorial através de garantias jurídicas 

e sociais específicas e adequadas e salienta, por esse motivo, a importância da 

criação e aplicação uniforme de estatutos editoriais, nos Estados-Membros e 

em todos os mercados em que operam empresas da comunicação social sede-

adas na UE, tendo em vista prevenir a ingerência no conteúdo da informação 

por parte dos proprietários, acionistas ou órgãos externos, como os governos; 

Insta os Estados-Membros a assegurarem, pelos meios adequados, um equilí-

brio adequado entre as diferentes sensibilidades políticas e sociais, nomeada-

mente nos programas noticiosos e sobre questões da atualidade. 
 

A ideia predominante no direito comunitário europeu é, portanto, de que a liberdade 

de expressão desempenha um duplo papel: por um lado ela possui natureza de direito subjetivo 

individual, limitador da ação do Estado, e por outro consiste em um instrumento para a livre 

formação da opinião pública e para o intercâmbio de ideias, hipótese em que se mostra funda-

mental para o bom funcionamento do regime democrático. 

 

1.6 A fairness doctrine no direito brasileiro 

A Constituição brasileira de 1988, sabe-se, representou um marco na garantia dos di-

reitos fundamentais do indivíduo, que foram vilipendiados durante décadas de regime de arbí-

trio. 

Uma das mais relevantes garantias asseguradas pelo constituinte de 1988 foi a liber-

dade de manifestação do pensamento e de imprensa, aliada à expressa proscrição de qualquer 

forma de censura política, ideológica ou artística.  

Estas garantias são analisadas, tradicionalmente, em sua dimensão negativa, ou seja, 

são vistas como uma defesa do indivíduo contra a intervenção indevida do Estado na livre ma-

nifestação de ideias dos cidadãos. Trata-se, como visto, da concepção liberal desta garantia, em 

linha com a teoria libertária que prepondera atualmente no direito norte-americano. 

Contudo, segundo Binenbojm (2005), para além desta dimensão defensiva, é possível 

se extrair do nosso texto constitucional uma dimensão coletiva ou transindividual da liberdade 

de expressão, com foco na promoção do pluralismo no discurso público. 
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O autor sustenta que, ao contrário da constituição norte-americana, a nossa Carta pos-

sui densidade normativa suficiente para fundamentar uma atuação positiva do Estado na esfera 

comunicativa, com o objetivo de aprimorar a democracia e a participação popular nos destinos 

da sociedade. 

Com efeito, o artigo 1º do texto constitucional elenca como um dos princípios estrutu-

rantes da República o pluralismo político, que deve ser compreendido de forma ampla, não se 

limitando ao âmbito político-partidário, mas devendo ser aplicada igualmente no âmbito da 

comunicação social. 

A aplicação do princípio do pluralismo na esfera comunicativa encontra seu paradigma 

no direito comunitário europeu, conforme foi exposto anteriormente. 

Do mesmo modo, outras normas constantes da nossa Constituição permitem-nos apli-

car a fairness doctrine em nosso direito, como a garantia do direito de resposta (art. 5, V)16, o 

direito de acesso à informação (art. 5º, XIV)17, a proibição da formação de monopólios ou oli-

gopólios nos meios de comunicação social (art. 220, §5º)18 e a já citada vedação à censura (art. 

220, caput e §1º)19. 

O direito de resposta, visto sob a ótica da fairness doctrine, deixa de ser um direito 

puramente individual, no sentido de se destinar unicamente a proteger a honra e a reputação da 

pessoa atacada, e se transforma, para utilizarmos a expressão de Binenbojm (2005, p. 18), em 

um instrumento da “mídia colaborativa”, em que o público é convidado a colaborar com as suas 

versões sobre os fatos e apresentar seus próprios pontos de vista. Dentro desta perspectiva, 

assegura-se ao público o direito de conhecer outras versões – ou a versão oposta – acerca de 

situações que envolvam o interesse público. 

Por sua vez, o direito de acesso à informação constitui a contrapartida do direito à 

liberdade de imprensa, já que ao público deve ser assegurada uma informação de qualidade. De 

acordo com a já citada abordagem ‘Reding-Wallstrom’, adotada pela Comissão Europeia, as 

                                                                 
16V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 

à imagem; 
17XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional; 
18§ 5º - Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopó-

lio. 
19Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística 

em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
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informações fornecidas pelos meios de comunicação devem ser “abrangentes, diversificadas, 

críticas, fiáveis, justas e de confiança”. 

Binenbojm (2005) refuta a crítica de que a decisão acerca da relevância da notícia deve 

ficar adstrita ao âmbito da autonomia editorial, sustentando que o êxito desta política pública 

está condicionado à criação de um órgão regulador. Embora reconheça a possibilidade de ex-

cessos, o autor defende que o ente regulador deva ser independente do governo e composto por 

membros indicados pelo Parlamento, por entidades de imprensa e por entidades da sociedade 

civil dedicadas à defesa da liberdade de expressão, restando sempre aberto o acesso ao Poder 

Judiciário em caso de controvérsias. 

Afirma que a própria Constituição, em seu art. 221, mitiga a autonomia editorial das 

emissoras de rádio e televisão, ao estabelecer que estas deverão dar preferência a finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas, promover a cultura nacional e regional e respei-

tar os valores éticos e sociais da pessoa da família. 

Esta é a posição adotada por Dallari (2006), que afirma: 

A imprensa deve ter o direito de ser livre, a fim de que possa manter o povo 

informado de todos os fatos de alguma relevância para as pessoas e a huma-

nidade, que ocorrerem em qualquer parte do mundo. (...) como é evidente, esse 

direito e essa garantia não são um favor ou privilégio aos proprietários dos 

veículos de comunicação de massa, mas têm sua justificativa precisamente no 

caráter de serviço público relevante, da imprensa. Mas dos mesmos funda-

mentos que justificam o direito e a garantia de liberdade decorre o dever de 

informar honestamente, com imparcialidade, sem distorções e também sem 

omissões maliciosas, sem a ocultação deliberada de informações que possam 

influir sobre a formação de opinião pública. Assim, a liberdade de imprensa 

enquadra-se na categoria de direito/dever, semelhante a outros de relevante 

interesse social, como o sufrágio. 
 

Outra questão relevante no debate constitucional brasileiro é o crescente distancia-

mento entre a liberdade de expressão individual e a liberdade de imprensa. Se nos primórdios 

da sociedade liberal, a liberdade de imprensa era uma manifestação da liberdade e autonomia 

individual dos cidadãos – embora, é verdade, restrita àqueles que tinham condições de editar 

seus panfletos –  com o passar do tempo tornou-se um poder exercido por grandes conglome-

rados de comunicação, que não raras vezes exercem a sua atividade em regime de oligopólio e 

nos quais a veiculação das informações está subordinada aos interesses econômicos ou ideoló-

gicos destes mesmos grupos. 

Lima (2012) sustenta que a imensa maioria da população não possui meios para fazer 

valer a sua liberdade de expressão individual em razão da concentração dos meios de comuni-

cação social no Brasil nas mãos de poucos grupos empresariais, a maioria de natureza familiar, 

o que inibe a pluralidade e a diversidade de opiniões.  
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Para ele, no Brasil, opera-se uma inversão conceitual que tem substituído o cidadão 

pelas empresas de mídia, que deixaram de ser um instrumento da liberdade de expressão indi-

vidual de cada cidadão e se tornaram o fim da liberdade de imprensa. Em suas palavras: 

 

Entre nós, historicamente, uns poucos grupos controlam o que deveria ser de-

mocraticamente controlado por todos: a liberdade de expressão. Precisamos, 

portanto, dar um passo à frente e discutir o papel da mídia em termos do ‘di-

reito à comunicação’. Este é um direito de ‘mão dupla’ que supera conceitu-

almente a unidirecionalidade do direito à informação e deve ser considerado 

um direito fundamental do Homem, como, por exemplo, os direitos à saúde 

ou à educação (p. 81). 

 

Há quem sustente que a facilidade de divulgação da informação proporcionada pela 

internet tenha alterado este panorama, uma vez que o público poderia finalmente se expressar 

sem a mediação do jornalismo praticado nas grandes empresas de comunicação. Contudo, esta 

perspectiva não considera que, em regra, não há produção de informação nova na internet, mas 

mera reprodução de matérias divulgadas pela chamada grande imprensa, que está capacitada 

para o trabalho de apuração necessário à produção jornalística. 

Uma solução para minorar a falta de pluralidade dos meios de comunicação seria a 

adoção da teoria da responsabilidade social20, surgida em 1947 nos Estados Unidos e que se 

fundamenta no princípio de que qualquer um que goze de liberdade tem certas obrigações para 

com a sociedade. Na visão de Eli Abel (apud Moretzsohn 2000), a imprensa deve proporcionar 

“um relato verdadeiro, completo e inteligente dos acontecimentos diários, dentro de um con-

texto que lhes dê significado.” Lima (2012, p. 60-61) cita dos cinco pontos principais do rela-

tório da Hutchins Comission: 

1) propiciar relatos fiéis e exatos, separando notícias (reportagens objetivas) 

das opiniões (que deveriam ser restritas às páginas de opinião); 

2) servir como fórum para intercâmbio de comentários e críticas, dando espaço 

para que pontos de vista contrários sejam publicados; 

3) retratar imagem dos vários grupos com exatidão, registrando uma imagem 

representativa da sociedade, sem perpetuar os estereótipos; 

4) apresentar e clarificar os objetivos e valores da sociedade, assumindo um 

papel educativo; e por fim 

5) distribuir amplamente o maior número de informações possíveis 

 

Verifica-se, portanto, que o nosso texto constitucional permite o desenvolvimento de 

uma versão nacional da fairness doctrine, ou mesmo da responsabilidade social da imprensa, o 

                                                                 
20 A teoria da responsabilidade social da imprensa origina-se do relatório da Hutchins Comission (A free and res-

ponsible press), publicada em 1947 e presidida pelo então reitor da Universidade de Chicago, Robert. M. Hutchins. 

A teoria é centrada no pluralismo de ideias e no profissionalismo dos jornalistas. 
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que exigiria uma atuação positiva do Estado em defesa do direito à informação dos seus cida-

dãos, bem como na promoção da melhoria do debate público e do pluralismo informativo. 

 

1.7 Opinião pública e Mídia 

A ideia de um espaço público no qual a sociedade mantém relações permanentes de 

diálogo foi desenvolvida por Habermas (1963), em sua obra Mudança Estrutural da Esfera 

Pública.  

Gonçalves e Lima (2012, p. 127) definem a esfera pública como uma rede adequada 

para a comunicação de conteúdos, tomada de posição e opiniões, nas quais os fluxos comuni-

cacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixa-

das em temas específicos. 

Gomes (2005) afirma que a primeira acepção da expressão alemã utilizada por Ha-

bermas para designar a esfera pública (Öffentlichkeit) remete à ideia de publicação, de exposi-

ção nos espaços de sociabilidade, de conversa em público. Sustenta o autor que a expressão 

Öffentlichkeit significa literalmente publicidade, mas que de maneira figurada pode ser com-

preendida como a propriedade comum a todas as coisas que são abertas, descobertas acessí-

veis21. Nesta concepção, a Öffentlichkeit representaria uma condição da vida social em que 

coisas, pessoas, ideias, instituições e normas seriam tratadas abertamente, contrapondo-se, as-

sim, à ideia de segredo ou proteção. 

O autor sustenta que Habermas, apesar de ter direcionado sua atenção para a Öf-

fentlichkeit política burguesa, ou seja, para um discurso público sobre negócios políticos, reco-

nhece a existência de uma Öffentlichkeit cultural, que foi experimentada e formatada antes de 

se constituir em Öffentlichkeit política. 

A esfera pública política burguesa realiza-se através do comentário público nos es-

paços de sociabilidade sobre as decisões políticas e sobre o funcionamento do Estado. Consiste 

no uso público da razão, do debate público dos homens livres e capazes de argumentar, conver-

tendo o arbítrio em racionalidade. Afirma o autor: 

Immanuel Kant, Hannah Arendt e Jürgen Habermas (Benhabib, 1992) colocam-se 

numa linguagem de pensamento político dedicado à conversão em linguagem nor-

mativa de um domínio da vida social no qual, no seu modo de dizer, pessoas privadas 

reúnem-se em público para discutir sobre as leis gerais que governam a vida civil, 

num debate orientado por regras que obrigam todos a procedimentos de racionali-

dade argumentativa, de suspensão das diferenças pré-argumentativas, de abertura e 

                                                                 
21 Gomes chega a esta conclusão após sustentar que a expressão Öffentlichkeit deriva do adjetivo Öffentlich, que, 

por sua vez, encontra sua origem no adjetivo offen (em inglês open), que significa aberto, o que a distanciaria do 

adjetivo “público”, que provém de povo. 
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inclusão, além, naturalmente, de submeter todos ao princípio do melhor argumento 

como base de legitimação da decisão (p. 53). 

 

Segundo Gomes (2005), a novidade na tese de Habermas não estava propriamente 

na ideia de Öffentlichkeit, pois se trata de um conceito que já havia sido explorado por alguns 

pensadores, como Kant, mas sim na de que a esfera pública estava mudando estruturalmente 

nos últimos anos, principalmente em razão dos meios de comunicação de massa.  

Lubenow (2012) afirma que Habermas indicou que a esfera pública e os meios de 

comunicação de massa estão intrinsecamente relacionados, pois os meios de comunicação são 

responsáveis pela despolitização da esfera pública e o fomento ao consumo de massa.  

O autor aponta que houve uma subversão do princípio da publicidade crítica (Öf-

fentlichkeit) para uma publicidade manipulativa (Publizität), em razão da influência dos meios 

de comunicação de massa: 

Este diagnóstico negativo – da subversão do princípio crítico da esfera pública numa 

esfera pública despolitizada, infiltrada pelo poder e dominada pelos meios de comu-

nicação de massa – mostrou os problemas estruturais de uma esfera pública incapaz 

de ser um critério de regulação racional de conflitos existentes e, com isso, não con-

segue ser uma base normativa efetiva para uma teoria da legitimidade democrática, 

na qual a esfera pública é o conceito-chave. 
 

Lubenow (2012) rebate as críticas correntes de que Habermas teria negligenciado 

o estudo da influência dos meios de comunicação de massa e sua relação com a esfera pública 

em suas obras posteriores, apesar de se tratar de um tema tão premente e empiricamente rele-

vante em um contexto de exponencial incremento das novas formas de comunicação midiática. 

O autor pondera que Habermas não abandonou o tema, que permaneceu como ob-

jeto de uma investigação secundária, sendo tratado em suas obras subsequentes de forma im-

plícita: 

Não é que o tema dos meios de comunicação e sua influência na esfera pública não 

tenha sido abordado. Um olhar mais atento pode mostrar que a atenção de Habermas 

para com a influência dos mass media depois de Strukturwandel der Öff entlichkeit 

(1962) não foi totalmente abandonada (o que justificaria a tese da “lacuna investiga-

tiva”). Ela é tematizada sim, embora de modo secundário, em suas principais obras, 

tais como Theorie des kommunikativen Handelns (1981) e Faktizität und Geltung 

(1992), e em alguns pequenos escritos políticos, como no prefácio a nova edição de 

Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990) e em “Political communication in media 

society” (2006). LUBENOW, 2012, p.218) 

 

Na visão de Abdo (2011), Habermas partiu do conceito de esfera pública para con-

ceituar opinião pública, que não seria a simples soma de opiniões individuais, mas a opinião 

geral constituída por meio do consenso alcançado a partir das possibilidades reais de discussão 

de temas de interesse comum na esfera pública. 
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Figueiredo e Cervellini (1996) apontam o debate público como sendo a origem da 

opinião pública, que, para os autores, consiste na “expressão dos modos de pensar de determi-

nados grupos sociais ou da sociedade como um todo (que pode ser delimitada em municípios, 

estados, regiões ou países) a respeito de assuntos de interesse comum em um dado momento” 

(p. 23-24). 

Os autores entendem que a formação da opinião pública exige a expressão da opi-

nião em um espaço público, seja através de debates em grupos de pessoas, em discussões sin-

dicais, pesquisas de opinião, ou de outra forma, mas é necessário que esta expressão seja capaz 

de gerar discussão pública, produzindo mais opinião. 

Moretzsohn (2003) formula crítica à utilização de pesquisas de opinião como forma 

de perscrutar a opinião pública sobre determinado assunto. Citando Bourdieu, sustenta que “um 

dos efeitos mais perniciosos das pesquisas de opinião consiste precisamente em levar as pessoas 

a responder sobre questões que elas não se colocaram” (p. 4). Segundo a autora, Bourdieu con-

testava algumas premissas das pesquisas, como a de que toda pessoa pode ou deve ter uma 

opinião, a de que as opiniões são equivalentes e podem ser quantificáveis e, mais, de que haveria 

um consenso sobre determinado assunto e sobre as perguntas que merecem ser feitas. 

Champagne (1998) aprofundou a crítica de Bourdieu à utilização de pesquisas de 

opinião como uma forma moderna de democracia direta. Para ele, as pesquisas se inserem na 

lógica da produção de notícias pela mídia, pois suas respostas simples e quantificáveis viabili-

zam a simplicidade dos comentários, gerando um processo de autoalimentação de acontecimen-

tos pré-fabricados. Contudo, o autor sustenta que nem todas as opiniões são equivalentes, pois 

a força da opinião dos diferentes grupos sociais é muito variável. 

Moretzsohn (2003) sintetiza as críticas às pesquisas de opinião apoiando-se na lição 

de Gramsci: 

Por isso, sem uma crítica em profundidade das pesquisas de opinião que atualmente 

proliferam na mídia, não é difícil cair na armadilha de que tais sondagens são, de 

fato, a voz da maioria. Que, por sua vez, é consequência de outra armadilha: a ideia 

de que a maioria tem sempre razão. No entanto, Gramsci (idem:118) já lembrava que 

‘referir-se ao senso comum como prova de verdade é um contrassenso’, não porque 

inexistam verdades no senso comum, mas porque o próprio senso comum ‘é um 

conceito equívoco, contraditório, multiforme’. 

 

A influência da mídia na formação da opinião pública é um tema que recebeu dife-

rentes abordagens ao longo do tempo.  

De forma sintética, Abdo (2011) faz um apanhado das diversas teorias que foram 

elaboradas para tentar explicar esta relação. As primeiras impressões dos estudiosos dos meios 
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de comunicação, extraídas dos estudos da propaganda de guerra, eram de que o público dos 

meios de comunicação constituía-se de uma massa indiferenciada de indivíduos, que não teriam 

qualquer proteção contra as mensagens a ele dirigidas. Esta é a base da chamada Teoria da 

Agulha Hipodérmica ou Bullet Theory, denominações que expressam a analogia que era feita 

dos mass media com uma agulha hipodérmica, que inocularia conteúdo diretamente na sua veia 

do indivíduo, ou com uma bala de revólver, que atingiria seu alvo de modo certeiro. 

Posteriormente, esta teoria começou a ser reconsiderada, a partir da constatação de 

que nem todos os indivíduos reagiam da mesma forma às diversas mensagens recebidas, de-

pendendo da presença de alguns fatores psicológicos pessoais, como a sugestibilidade, o pen-

samento crítico e o fatalismo. 

Estudos conduzidos por Lazarsfeld e Katz sobre os efeitos da comunicação de 

massa na tomada de decisões pessoais, feitos com base na campanha presidencial nos EUA de 

1940, concluíram que os indivíduos reagem diversamente aos estímulos que recebem, alguns 

atuando como receptores e transmissores das mensagens, e outros que contam com contatos 

distintos, de natureza pessoal, para a formação de suas opiniões. 

Daí se criou o modelo denominado Two-step flow of communication, pelo qual ha-

veria duas etapas no processo de comunicação: os mass media influenciariam diretamente uma 

categoria de pessoas – os formadores de opinião – que, por sua vez, teriam ascendência sobre 

os demais indivíduos da sociedade.  

Na década de 60, ganhou destaque a teoria conhecida como Espiral do Silêncio, 

elaborada por Elisabeth Noell-Neumann, cujo ponto de partida é o receio de que os indivíduos 

têm de se verem isolados em seus comportamento e opiniões. A teoria sustenta que muitas 

pessoas procuram descobrir as opiniões prevalentes em determinado meio, a “atmosfera de con-

senso”, antes de expressarem seu próprio ponto de vista. Caso estas pessoas verifiquem que sua 

opinião não encontra ressonância na coletividade, a tendência é de que esta não seja expressada.  

Outro aspecto que se relaciona com a influência dos meios de comunicação de 

massa sobre a opinião pública é a função de agenda-setting, formulada por Malcolm Mac-

Combs e Donald Shaw, em 1972, através da qual a mídia atua na seleção dos assuntos que 

merecem ser debatidos publicamente, escolhendo as informações a serem divulgadas e confe-

rindo-lhe a respectiva dimensão e importância. Segundo Abdo (2011, p. 72): 

(...) muitos fatos só passam a integrar a gama de experiência dos indivíduos 

depois que eles são noticiados por um meio de comunicação social. Em outras 

palavras, como ensina Wright Mills, os padrões de credibilidade e de realidade 

do indivíduo são, muitas vezes, estabelecidos pelo que ele aprende dos mass 

media. 
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Por fim, é importante destacar, ainda que brevemente, as observações de Araújo 

(2013) sobre o processo de produção da notícia, que parte da ideia de que as notícias não repre-

sentam de forma fiel as estruturas sociais, mas, ao contrário, resultam de um processo de pro-

dução, que é influenciado por diversos fatores. 

O primeiro passo deste processo é o da seleção da notícia, quando o jornalista deve 

escolher, diante da variedade de acontecimentos, aqueles que serão divulgados. Nesta fase, o 

jornalista está submetido a uma série de convenções que moldam a estrutura do texto noticioso, 

dando as informações numa lógica hierarquizada, de modo a responder às cinco clássicas per-

guntas do lead. A seleção e o destaque que a notícia receberá também serão condicionadas pela 

linha editorial do órgão de comunicação para o qual o jornalista trabalha. 

A partir da constatação de que há elementos que influenciam o processo de produ-

ção de notícia, alguns sociólogos adaptaram a teoria da construção social da realidade (de Ber-

ger e Luckmann) para a imprensa, sendo uma das mais conhecidas a socióloga norte-americana 

Gaye Tuchman. Em sua concepção, a notícia não reflete a sociedade, como se fosse um espelho, 

mas ajuda a construí-la como um fenômeno social partilhado. 

Esta teoria foi descrita da seguinte forma: 

Os media não relatam simplesmente e de forma transparente acontecimentos 

que são por si só “naturalmente” noticiáveis. As notícias são o produto final 

de um processo complexo que se inicia numa escolha e seleção sistemática de 

acontecimentos e tópicos, de acordo com um conjunto de categorias social-

mente construídas” (HALL et al, 1999, p. 224, apud Araújo, 2013) 
 

Assim, o processo de construção da notícia perpassa por várias fases, que vai desde 

a seleção do evento até a sua transformação em notícia. 

 

1.8 Transmissão dos julgamentos pela TV 

A Constituição Federal consagra o princípio da ampla publicidade dos atos processu-

ais, ao estabelecer, em seu artigo 5º, LX que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 

processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”, e no artigo 93, IX 

que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, 

às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 

direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. 
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Para Dinamarco (2009), a publicidade dos atos processuais integra a garantia consti-

tucional do direito à informação, prevista no artigo 5º, XIV da Constituição e está relacionada 

ao direito de acesso às fontes de informação, que, no âmbito do processo, estão representadas 

pelos atos processuais.  

Abdo (2011) afirma que a garantia da publicidade destina-se tanto aos sujeitos do pro-

cesso, quanto a terceiros interessados, ou mesmo não interessados, no resultado do processo. 

Com base nisto, a doutrina divide a garantia da publicidade em duas categorias: a publicidade 

interna, destinada às partes e seus procuradores, e a publicidade externa, destinada às pessoas 

alheias ao processo. 

Em relação à publicidade interna há um consenso no sentido de que ela deve ser a mais 

ampla possível, pois se trata de uma garantia que tem por objetivo proteger as partes contra 

juízos arbitrários e secretos, tratando-se, por esta razão, de uma garantia que integra o princípio 

do devido processo legal. 

Por outro lado, a garantia da publicidade externa visa a permitir o controle externo dos 

atos do Poder Judiciário pelo cidadão comum, ou uma “vigilância crítica”, para utilizarmos as 

palavras de Abdo (2011, p. 52). A publicidade externa pode ser limitada nas hipóteses previstas 

no artigo 155 do Código de Processo Civil: nos processos em que o exigir o interesse público e 

nas ações que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta 

em divórcio, alimentos e guarda de menores. 

Abdo (2011), após classificar a publicidade externa em imediata, que se traduz na pre-

sença física dos interessados à audiência, e mediata, consistente naquela desenvolvida por um 

intermediário, notadamente os meios de comunicação social, afirma que a doutrina diverge 

acerca da legitimidade desta última modalidade. 

Alguns doutrinadores entendem que publicidade mediata pode afetar a independência 

do juiz e, por esta razão, admitem limitá-la ou até mesmo proibi-la. 

Grinover (2005, p. 18) parece compartilhar desta opinião. Apesar de ressaltar que a 

presença do público no processo e a possibilidade de exame dos autos por qualquer pessoa 

representam o mais seguro instrumento de fiscalização popular sobre o trabalho dos juízes, 

promotores e advogados, a processualista pondera que toda precaução há de ser tomada contra 

a exasperação do princípio da publicidade: 

Os modernos canais de comunicação de massa podem representar um perigo 

tão grande como o próprio segredo. As audiências televisionadas têm provo-

cado em vários países profundas manifestações de protesto. Não só os juízes 

são perturbados por uma curiosidade malsã, como as próprias partes e as tes-

temunhas veem-se submetidas a excessos de publicidade que infringem seu 
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direito à intimidade, além de conduzirem à distorção do próprio funciona-

mento da Justiça através de pressões impostas a todos os figurantes do drama 

judicial. Publicidade, como garantia política - cuja finalidade é o controle da 

opinião pública nos serviços da justiça - não pode ser confundida com o sen-

sacionalismo que afronta a dignidade humana. 

 

Garapon (2001) também se debruçou sobre a questão. Segundo ele, os argumentos fa-

voráveis à filmagem das audiências, geralmente calcados na transparência, devem ser analisa-

dos com prudência, pois é grande o risco de se misturarem os gêneros, as preocupações do 

processo de um lado e as dos canais de televisão de outro, prevalecendo a lógica de um espetá-

culo estranho à justiça.  

Na opinião do jurista francês, “o sensacional desvirtua a contestação. A imagem deve 

estar a serviço da democracia e não a democracia a serviço da imagem. A publicidade constitui 

para a justiça apenas uma garantia processual, quase um mal necessário” (p. 89).  

De outra banda, há quem afirme que a garantia da publicidade não se dirige apenas 

àqueles que desejam ter contato direto com o processo, participando pessoalmente da audiência, 

mas também abrange o direito de divulgação ao grande público, através, por exemplo, da tele-

visão.  

No Brasil, não há norma legal que discipline a possibilidade de transmissão de imagens 

e sons em salas de audiências ou de julgamento. A experiência demonstra que esta questão não 

tem sido levantada no dia-a-dia forense. 

Contudo, a partir da edição da Lei 10.461/2002, foi criado um canal reservado ao Su-

premo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenci-

ais à Justiça. Através da Resolução 232, de 01/07/2002, foi instituída a TV Justiça, sendo atri-

buída à Assessoria de Imprensa do tribunal a coordenação das atividades, da operação e da 

programação da TV. 

A programação da TV Justiça divulga as atividades do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública e da advocacia, com especial destaque para as sessões plenárias 

do Supremo Tribunal Federal, que são transmitidas ao vivo. 

A TV Justiça se notabilizou no julgamento do mensalão, quando transmitiu as sessões 

de julgamento ao vivo, permitindo o acompanhamento em tempo real das questões jurídicas 

debatidas, dos posicionamentos dos ministros e, algumas vezes, dos acalorados debates entre 

estes, que, em determinadas ocasiões, resvalaram para ofensas pessoais. 
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O jornal Folha de S.Paulo (02/05/2009), na coluna Tendências/Debates, apresentou a 

opinião de dois juristas acerca do papel da TV Justiça, que despertava polêmica antes mesmo 

do julgamento definitivo do mensalão. 

Para o ex-ministro do STF Carlos Velloso, a transmissão deve ser realizada depois de 

editado o programa, excluindo-se o que não é importante sob o ponto de vista jurídico. Segundo 

o ministro, não é bom para a Corte mostrar ao vivo exaltações de alguns de seus membros, pois 

o tribunal deve ministrar lições de equilíbrio e concórdia para todo o Judiciário. 

O professor Gustavo Binenbojm manifestou-se de forma diversa. Para ele, um tribunal, 

sobretudo um tribunal constitucional, deve discutir suas decisões às claras, expondo à sociedade 

o processo de construção de suas deliberações. Para ele, a defesa da Constituição é uma tarefa 

por demais importante para ficar limitada ao recinto do tribunal. 

Horbach (2014) considera a criação da TV Justiça um dos acontecimentos mais impac-

tantes para a vida institucional da Suprema Corte brasileira nos últimos quinze anos, do ponto 

de vista da abertura do Poder Judiciário para a sociedade. Trata-se, afirma, de um serviço que 

transcende a divulgação formal de atos, consistindo em importante veículo de afirmação e le-

gitimação da jurisdição constitucional brasileira. 

O autor contrasta a experiência brasileira com a da Suprema Corte americana, na qual 

os debates entre os ministros ocorrem de forma reservada, longe do público, sequer se cogitando 

em transmissão pela TV. Sustenta que 

Ficaram famosas afirmações como a do chief justice Earl Warren, na década 

de 50, de que “haverá um homem na Lua antes de termos uma câmera nesta 

sala de sessão”; ou, mais recentemente, a enfática afirmação do justice David 

Souter de que “no dia em que as câmeras entrarem nesta sala de sessão, elas 

passarão sobre o meu cadáver”. 

 

Contudo, Horbach (2014) afirma que, atualmente, cada vez mais ganha relevo no debate 

norte-americano um movimento buscando a transmissão das sessões da Suprema Corte22, apoi-

ado pelas juízas Sonia Sotomayor, que relatou em sua sabatina no Senado a experiência positiva 

com as transmissões das sessões da Corte de Apelação do 2º Circuito, e Elena Kagan, para 

quem “seria uma coisa maravilhosa ter câmeras na sala de sessões”. 

Há, entretanto, posicionamentos contrários dentro da própria Corte, como o do juiz An-

thony Kennedy, que sustentou no Senado, durante as discussões de um projeto de lei que pre-

tendia impor a transmissão das sessões da Suprema Corte, que a mudança influiria na dinâmica 

                                                                 
22 A organização civil norte-americana Coalition for Court Transparency lançou uma petição on line dirigida ao 

presidente da Suprema Corte requerendo a instalação de câmaras nas salas de sessões. A petição encontra-se dis-

ponível em http://www.openscotus.com/, acesso em 09/02/2015. 

 

http://www.openscotus.com/
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colegiada da Corte, pois haveria possibilidade de que juízes e advogados tendessem a atuar para 

as câmeras, ou que ficassem abalados com a sua presença nas salas de sessões. 

Argumenta-se, ainda, que as consequências poderiam ser mais graves nos julgamentos 

criminais, em razão do difícil equilíbrio entre a publicidade promovida pela televisão e o direito 

dos acusados a um julgamento justo, livre de pressões externas. 

Nos Estados Unidos esta discussão está restrita à Suprema Corte. Isto porque, segundo 

Abdo (2011, p. 98), os cinquenta Estados da federação permitem a cobertura audiovisual das 

audiências realizadas em seus tribunais estaduais, vedando a presença de câmeras apenas em 

situações excepcionais. 

Entretanto, no âmbito federal, é proibida a captação de imagens e sons nos juízos de 

primeiro grau (District Courts), em razão de uma norma legal em vigor desde 1946 (regra 53 

da Federal Rules of Criminal Procedure). Os tribunais federais de segundo grau possuem au-

tonomia para autorizar ou vedar a cobertura audiovisual de seus julgamentos. 

Por fim, é relevante destacar que tramita no Brasil o Projeto de Lei nº 7004/201323, de 

autoria do deputado federal Vicente Cândido, do PT-SP, objetivando proibir a transmissão ao 

vivo dos julgamentos pela TV Justiça. Na justificativa do projeto consta que a almejada trans-

parência dos julgamentos implica muitas vezes cenas de constrangimento, pois “as entranhas 

da Justiça é que estão sendo mostradas com sensacionalismo exacerbado por parte de alguns 

ministros em particular.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
23 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessio-

nid=F57A883CB0D42799BBD5B3B279F53AA8.proposicoesWeb2?codteor=1214815&file-

name=PL+7004/2013, acesso em 13/02/2015. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F57A883CB0D42799BBD5B3B279F53AA8.proposicoesWeb2?codteor=1214815&filename=PL+7004/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F57A883CB0D42799BBD5B3B279F53AA8.proposicoesWeb2?codteor=1214815&filename=PL+7004/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F57A883CB0D42799BBD5B3B279F53AA8.proposicoesWeb2?codteor=1214815&filename=PL+7004/2013
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CAPÍTULO 2 

DIREITO A UM JULGAMENTO JUSTO 

 

O direito ao julgamento criminal justo, conhecido como fair trial no direito norte-

americano, é uma garantia do indivíduo acusado da prática de um ilícito penal e constitui pre-

missa para a imposição da pena em um Estado constitucional. O interesse público de punir 

pessoas que tenham cometido crimes não pode se sobrepor aos direitos fundamentais que tute-

lam a liberdade do indivíduo.  

As garantias processuais e substanciais que integram o conceito de julgamento justo 

destinam-se a limitar a atuação do Estado durante a atividade de persecução penal, assegurando 

o respeito aos direitos fundamentais das pessoas acusadas, em nome de valores fundamentais 

para a construção de uma sociedade democrática, como a vida, a liberdade, a integridade física, 

a intimidade, a segurança e a propriedade. 

O direito ao julgamento justo pode ser extraído do princípio do devido processo legal, 

previsto no art. 5º, LIV da nossa Carta Magna, bem como de diversos subprincípios dele decor-

rentes, como o da presunção de inocência, do juiz imparcial, da verdade processual, da vedação 

da prova ilícita e da publicidade processual. 

 

2.1 Princípio do devido processo legal 

 

Segundo Ferreira (2013), a origem do princípio do devido processo legal remonta à 

Magna Carta inglesa, de 1215, que estabelecia que nenhum homem livre seria detido ou sujeito 

à prisão, ou privado de seus bens, senão mediante um julgamento justo por seus pares ou de 

acordo com a lei da terra24. A expressão “lei da terra” veio a ser substituída por devido processo 

legal, em 1354, no documento denominado Statute of Westminster of the Liberties of London, 

editado pelo rei Eduardo III. 

A importância histórica da Magna Carta reside no fato de se tratar de um dos primeiros 

diplomas legais prevendo a limitação do poder real. Contudo, em suas origens, o documento 

não representava uma garantia de direitos de todos os cidadãos, mas se destinava a proteger os 

direitos e privilégios da nobreza inglesa.  

                                                                 
24 “No Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Freehold, or Liberties, or free Customs, or 

be outlawed, or exiled, or any otherwise destroyed; nor will We not pass upon him, nor condemn him, but by 

lawful judgment of his Peers, or by the Law of the Land.” 
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Entretanto, segundo Ferreira (2013), não há dúvida de que esses direitos feudais asse-

gurados serviram como fundamento para a noção de limitação do poder real e para a previsão 

dos direitos e garantias extensivos a todos os cidadãos em documentos posteriores, como Ma-

yflower Compact (1620), Petition of Right (1628), An Agreement of The Free People of England 

(1649), Bill of Rights (1689), Declaration of the Stamp Act Congress (1765), Declaration of the 

First Continental Congress (1774), Declaration of Independence (1776), Articles of Confede-

ration (1778), Constitution of the United States (1787). 

O princípio do devido processo legal foi introduzido no Bill of Rights – texto formado 

pelas dez primeiras emendas à Constituição norte-americana – em 1791, através da 5ª Emenda, 

que assegura que nenhuma pessoa pode ser privada da vida, liberdade ou bens, sem o devido 

processo legal. 

Em nossa Carta, o princípio está inserto no inciso LIV do artigo 5º, cujo enunciado 

dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 

O princípio do devido processo legal limita a atuação do Estado, assegurando que 

qualquer decisão – judicial ou administrativa – que imponha restrições a direitos fundamentais 

do indivíduo seja precedida de ritos procedimentais próprios. O devido processo legal possui 

natureza de sobreprincípio e desdobra-se em outros princípios constitucionais, como da ampla 

defesa, do contraditório, do juiz natural e da vedação da prova ilícita. 

Afirma Schreiber (2008) que o conteúdo procedimental do princípio do devido pro-

cesso legal não está descrito na norma constitucional, sendo moldado pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, principalmente no processo penal, ao conferir proeminência aos 

direitos do réu relacionados com a ampla defesa, contraditório, privilégio contra a autoincrimi-

nação, direito ao julgamento célere, direito a não ser submetido a uma persecução penal não 

razoável, direito que a acusação seja redigida de forma clara e individualizada, dentre outros. 

Para além do aspecto procedimental, relacionado às regras processuais destinadas à 

proteção dos direitos fundamentais do acusado, o princípio do devido processo legal contém 

uma dimensão substancial, que está ligada à necessidade de que as normas legais sejam razoá-

veis e proporcionais, evitando-se a submissão dos cidadãos a normas injustas e arbitrárias. 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, assim discorreu sobre as 

duas dimensões do due process of law:  

O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias 

constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e ad-

ministrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com a observância 

das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa 

uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime, 
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justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos proces-

suais.25(RE 464963, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 14/02/2006, DJ 30-06-2006 PP-00035 EMENT VOL-02239-05 

PP-00941 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 323-333 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 

149-153) 

 

O princípio do devido processo legal, em seu aspecto substancial, foi utilizado pelo 

Supremo Tribunal Federal na ADI 311226 para julgar inconstitucionais normas do Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam a concessão de fiança nos crimes de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo. Entendeu a Corte que a vedação 

de fiança nestes delitos ofendia o princípio da razoabilidade, já que ambos são crimes de mera 

conduta, que não se equiparam aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à 

propriedade.  

Na mesma ADI, o STF declarou inconstitucional a norma que vedava, de maneira abs-

trata, a concessão de liberdade provisória nos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso 

restrito, de comércio ilegal de arma de fogo e de tráfico internacional de arma de fogo, sob o 

fundamento de que a Constituição não autoriza a prisão ex lege, em face dos princípios da 

presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão pela 

autoridade judiciária competente. 

O Supremo Tribunal Federal possui reiterada jurisprudência27 afirmando que, nos pe-

didos de extradição feitos por Estado estrangeiro, há necessidade de que seja assegurada a apli-

cação do princípio do devido processo legal, que exige o fair trial não apenas entre aqueles que 

fazem parte da relação processual, mas de todo o aparato jurisdicional. O STF entende que o 

pleito somente poderá ser deferido se o Estado requerente dispuser de condições para assegurar 

um julgamento com base nos princípios básicos do estado de direito, garantindo que o extradi-

tando não será submetido a qualquer jurisdição excepcional. 

Pode-se afirmar, portanto, que o direito do acusado a um julgamento justo (fair trail) 

decorre do princípio do devido processo legal, que condiciona e limita a persecução penal pelos 

                                                                 
25  Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=368520, acesso em 

27/09/2014. 
26  Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=491806, acesso em 

27/09/2014. 
27 Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Ext. No 232/Cuba-segunda, relator min. Victor Nunes Leal, 

DJ 14.12.1962; Ext. 347/Itália, Rel. Min. Djaci Falcão, DJ 9.6.1978; Ext. 524/Paraguai, rel. Min. Celso de Mello, 

DJ 8.3.1991; Ext. 633/República Popular da China, rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.4.2001; Ext. 811/Peru, rel. Min. 

Celso de Mello, DJ 28.2.2003; Ext. 897/República Tcheca, rel. Min. Celso de Mello, DJ 23.09.2004; Ext. 953/Ale-

manha, rel. Min. Celso de Mello, DJ 11.11.2005; Ext. 977/Portugal, rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.11.2005; Ext. 

1008/Colômbia, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.05.2006; Ext. 1067/Alemanha, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 

01.06.2007. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=368520
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=491806
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órgãos estatais. Ademais, conforme se demonstrará adiante, o direito a um julgamento justo 

também pode ser comprometido pela atuação de entidades privadas, como os órgãos de comu-

nicação social, nos casos de publicidade opressiva de julgamentos criminais. 

 

2.2 Princípio da presunção de inocência 

O princípio da presunção de inocência possui raízes iluministas e foi incorporado à 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, cujo artigo 9º estabelecia: 

“Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável 

prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido 

pela lei”28 . 

A adoção do princípio pelos revolucionários franceses representou uma ruptura com a 

mentalidade do Antigo Regime, no qual o acusado era considerado objeto do processo e não 

tinha nenhuma garantia. O processo deixou de ser inquisitivo, onde juiz e acusador ocupavam 

a mesma função, dando lugar ao sistema acusatório, com funções delimitadas, cabendo à acu-

sação o ônus de provar a culpa do réu e ao juiz a função de decidir com imparcialidade. 

Segundo Rangel (2005, p.25): 
 

Nesse período e sistema o acusado era desprovido de toda e qualquer garantia. 

Surgiu a necessidade de se proteger o cidadão do arbítrio do Estado que, a 

qualquer preço, queria sua condenação, presumindo-o, como regra, culpado. 

 

Batista (2002) ressalta que a imprensa do século XVIII engajou-se na revolução bur-

guesa, já que era vítima da censura e da opressão das burocracias seculares e religiosas do 

Antigo Regime. Por esta razão, participou ativamente do esforço pela deslegitimação das velhas 

criminalizações de linhagem inquisitorial e pela abolição das penas corporais cruéis e despro-

porcionais. Segundo Batista (2002, p.2): 

 

Na fundação histórica do direito penal liberal, portanto, tendia a imprensa – 

afinada com o pensamento ilustrado, filosófico e jurídico – à limitação e ao 

controle do poder punitivo, larga e espetaculosamente exercido pelo absolu-

tismo, e pagava por isso.  

 

Contudo, o autor pondera que a imprensa não se manteve fiel a este ideal, vindo no 

futuro a legitimar intensamente o puder punitivo instaurado pela ordem burguesa, assumindo 

                                                                 
28 Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-

do-homem-e-do-cidadao-1789.html, acesso em 28/09/2014. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
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um discurso de defesa social que, apesar de pretender enraizar-se nas fontes liberais do ilumi-

nismo, não conseguia disfarçar “seu encantamento com os produtos teóricos do positivismo 

criminológico, que naturalizava a inferioridade biológica dos infratores” (2002, p. 2). 

O princípio da presunção de inocência foi reiterado na Declaração Universal dos Di-

reitos do Homem, em 1948, em seu artigo 11.1: “Todo ser humano acusado de um ato delituoso 

tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de 

acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 

necessárias à sua defesa29”. 

 Semelhantes disposições foram introduzidas na Convenção Europeia para a proteção 

dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (art. 6.2) e na Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, art. 8º). 

Em nossa constituição, o princípio da presunção de inocência foi positivado no inciso 

LVII do artigo 5º (“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória”), cuja redação, em verdade, consagra o princípio da não-culpabilidade. 

Houve, contudo, quem questionasse esta garantia, sustentando que a presunção de ino-

cência, levada às últimas consequências, não permitiria qualquer medida coativa contra o acu-

sado, nem mesmo a prisão provisória ou o próprio processo. Afinal, como se admitir um pro-

cesso contra um inocente? Este dilema foi abordado por Delmanto Júnior (1998, p. 18-19): 

Realmente, foram muitas as vozes no passado que se insurgiram contra a pre-

sunção de inocência, entendendo-a inaceitável. Segundo Manzini, Gabrieli e 

Consentiño, lembrados por Bento de Faria, a presunção de inocência seria uma 

inaceitável extravagância, reflexo de exagerados e inconsequentes excessos 

dos iluministas. No mesmo sentido se manifestam, também, Giuseppe Saba-

tini e Carlo Umberto Del Pozzo, salientando que o fato do acusado não poder 

ser considerado culpado antes de decisão penal condenatória passada em jul-

gado não autoriza que ele seja, todavia, presumido inocente; ele estaria, nas 

palavras de Del Pozzo, em posição neutra, equidistante da inocência e da cul-

pabilidade. Entre nós, podemos lembrar, ainda, Inocêncio Borges da Rosa, que 

igualmente assim se posiciona. 

 

Em razão desta objeção, Delmanto Júnior (1998) sustenta que melhor seria denominar 

o princípio como a da não-culpabilidade, pois a nossa Constituição não “presume” a inocência, 

mas declara que “ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenató-

ria” (art. 5º, LVII), ou seja, que o acusado é inocente durante o desenvolvimento do processo e 

seu estado só se modifica por uma sentença final que o declare culpado. 

                                                                 
29 Disponível em http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf, acesso em 28/09/2014 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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Contudo, a jurisprudência de nossos tribunais não tem extraído consequências práticas 

desta distinção terminológica, que tem gerado alguma controvérsia doutrinária. 

O princípio da presunção de inocência possui duas repercussões específicas em relação 

à pessoa do acusado: a regra de tratamento e a regra probatória. 

Pela regra de tratamento, o réu não pode sofrer restrições pessoais fundadas exclusi-

vamente na possibilidade de condenação. De acordo com Oliveira (2002, p. 343): 

[...] o estado de inocência (e não presunção) proíbe a antecipação dos resulta-

dos finais do processo, isto é, a prisão, quando não fundada em razões de ex-

trema necessidade, ligadas à tutela da efetividade do processo e/ou da própria 

realização da jurisdição penal. 

 

Por outro lado, em razão da regra probatória decorrente da presunção de inocência, o 

ônus da prova relativamente à existência do fato e à sua autoria deve recair exclusivamente 

sobre a acusação. Se alguma dúvida permanecer no espírito do julgador acerca da culpa do réu, 

a absolvição se impõe. 

O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência assegurando a aplicação da 

regra probatória decorrente do princípio da presunção de inocência aos acusados em geral: 

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu de-

monstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma 

inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sis-

tema de direito positivo, a regra que, em dado momento histórico do processo 

político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que 

caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua ino-

cência (Decreto-Lei nº. 88, de 20.12.37, art. 20, nº. 5). Não se justifica, sem 

base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, 

que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de 

validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem am-

biguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eiva-

dos de obscuridade, revelam-se incapazes de informar, com objetividade, o 

órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias 

e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou tribunal a pronun-

ciar o non liquet (Habeas Corpus nº. 73338-RJ; Relator: Ministro Celso de 

Mello. DJU 13 de agosto de 1996) 

 

Ressalte-se, contudo, que se o réu alegar causa de exclusão da antijuridicidade (legí-

tima defesa, por exemplo), causa excludente de culpabilidade (como a coação moral irresistí-

vel), ou invocar um álibi, o ônus da prova é seu. Representaria um ônus extremamente pesado 

para a acusação a prova destas situações, dada a dificuldade de comprovar teses de justificativa 

de conduta suscitadas pela defesa. 
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Entretanto, o princípio da presunção de inocência não obsta a decretação da prisão 

cautelar do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Note-se que o pró-

prio artigo 5º da Constituição refere-se à possibilidade de prisão provisória, decretada no curso 

do processo, conforme se depreende da interpretação dos seus incisos LXI (“ninguém será preso 

senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária com-

petente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em 

lei”) e LXVI (“ninguém será levado a prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança”). 

A prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Pe-

nal, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveni-

ência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria. A partir da edição da Lei 12.403/2011, os 

critérios para a sua decretação ficaram mais rigorosos, somente sendo cabível nos crimes dolo-

sos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, salvo em casos 

de reincidência, crimes de violência doméstica e quando houver dúvida sobre a identidade civil 

do acusado.  

A ideia subjacente à alteração legislativa é de que não faz sentido autorizar a decreta-

ção da prisão preventiva naquelas hipóteses em que, ainda que o réu venha a ser condenado ao 

final do processo, a pena possa ser convertida em pena restritiva de direitos, como é o caso dos 

crimes apenados com pena privativa de liberdade não superior a quatro anos (art. 44 do Código 

Penal). 

Ressalte-se que a gravidade do crime, bem como a existência de indícios de materiali-

dade e de autoria, por si só, não justificam a prisão preventiva. 

Com base nos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal o Su-

premo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liber-

dade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes, prevista artigo 44 

da lei n. 11.343/06 (HC 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). No entendimento da Suprema 

Corte, a inafiançabilidade prevista no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição não pode e não 

deve constituir-se em causa impeditiva da liberdade provisória. 

A prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública tem por objetivo a pro-

teção da sociedade, evitando-se a reiteração da prática criminosa por parte do acusado, especi-

almente daqueles que, pela análise de sua vida pregressa, se dedicam ao cometimento de delitos. 

Sob esta ótica, a prisão preventiva tem finalidade extraprocessual, o que a transforma em um 

instrumento de segurança pública, com o objetivo de coibir a criminalidade. 
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Interessa-nos, para os fins deste estudo, analisar a possibilidade de prisão para a ga-

rantia da ordem pública, baseada no “clamor público” que o crime desperta, bem como as suas 

implicações com o princípio da presunção de inocência. 

A indignação ou a comoção popular no meio social em decorrência da prática de um 

crime grave e de grande repercussão, apesar de não estar prevista no Código de Processo Penal, 

tem servido de fundamento para alguns juízes decretarem a prisão preventiva do acusado. Estas 

decisões, em regra, sustentam que a prisão se justifica para manter a credibilidade do Poder 

Judiciário e dar uma resposta à sociedade, diminuindo o sentimento de insegurança e de impu-

nidade gerados pelo delito. 

Ocorre que a utilização do clamor público como fundamento para a decretação da pri-

são do acusado significa reconhecer como legítima a pressão efetuada pelos meios de comuni-

cação para puni-lo antecipadamente, o que implica evidente afronta ao princípio da presunção 

de inocência do réu.  

O Supremo Tribunal Federal possui precedentes repelindo a decretação da prisão pre-

ventiva unicamente em razão do clamor público provocado pelo crime, dentre os quais destaco: 

O CLAMOR PÚBLICO, AINDA QUE SE TRATE DE CRIME HEDIONDO, 

NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTE-

LAR DA LIBERDADE. - O estado de comoção social e de eventual indigna-

ção popular, motivado pela repercussão da prática da infração penal, não pode 

justificar, só por si, a decretação da prisão cautelar do suposto autor do com-

portamento delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do postulado 

fundamental da liberdade. O clamor público - precisamente por não constituir 

causa legal de justificação da prisão processual (CPP, art. 312) - não se quali-

fica como fator de legitimação da privação cautelar da liberdade do indiciado 

ou do réu, não sendo lícito pretender-se, nessa matéria, por incabível, a apli-

cação analógica do que se contém no art. 323, V, do CPP, que concerne, ex-

clusivamente, ao tema da fiança criminal. Precedentes. - (HC 80.719/SP, Re-

lator o Ministro CELSO DE MELLO, DJU 28/9/2001) 

 

Do mesmo modo tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: 

A comoção social causada na comunidade local foi o único fundamento invo-

cado pelo magistrado para determinar a prisão do paciente. Mesmo conside-

rando o impacto que provocam em pequenas localidades fatos dessa natureza, 

não se pode prescindir da demonstração da necessidade da custódia, sobrele-

vando-se sempre o princípio constitucional que determina, em regra, que a 

prisão ocorra somente após o trânsito em julgado da condenação. (HC 

28.943/MA, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado 

em 16/12/2003, DJ 11/10/2004, p. 381) 
 

Contudo, a jurisprudência de nossos tribunais superiores nesta matéria é vacilante. 

Schreiber (2008) aponta dois casos rumorosos em que a prisão preventiva dos acusados deveu-

se, predominantemente, à indignação social repercutida nos meios de comunicação de massa: 
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o caso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto (STF; HC 80.717-8/SP) e o caso Suzane von 

Richthofen e os irmãos Cravinho (STJ; HC 58.813-SP). 

Do mesmo modo, Moretzsohn (2008) aponta o caso Isabella Nardoni como um exem-

plo explícito de influência da mídia nas decisões judiciais, dando especial enfoque à decisão do 

juiz que decretou a prisão preventiva do pai da menor e de sua esposa, utilizando como um dos 

fundamentos para a medida a “repercussão que o delito causou no meio social” (p. 13). 

A autora aponta a contradição existente na referida decisão, pois o magistrado, apesar 

de reconhecer que o interesse da opinião pública em torno do crime havia sido provocado em 

certa medida pela exposição da mídia e que esta chegara a extrapolar o seu legítimo direito de 

informar, deu o fato como consumado e, considerando que a repercussão do caso era algo que 

o Poder Judiciário não podia ignorar, utilizou-a como fundamento para a decretação da prisão. 

Schreiber (2008) assinala que o padrão geralmente adotado pelos órgãos de comuni-

cação para retratar o evento criminoso – geralmente através de campanhas midiáticas que geram 

intensa exposição do acusado – viola o princípio da presunção de inocência. Considerando que 

o acusado, de acordo com a jurisprudência majoritária, não possui o direito de fazer cessar a 

cobertura pela imprensa, a solução para os danos eventualmente causados à sua imagem esgota-

se na indenização, o que nem sempre é suficiente para a reparação do mal realizado, principal-

mente porque a privação indevida da liberdade dificilmente pode ser mensurada monetaria-

mente. 

Neste caso, teremos dois valores constitucionais em confronto: a liberdade de imprensa 

e o direito ao julgamento justo. As possíveis soluções para este conflito serão adiante analisa-

das. 

 

2.3 Princípio do juiz imparcial 

O direito a um julgamento justo somente pode ser assegurado caso este seja realizado 

por um juiz imparcial e independente. Trata-se de uma garantia relacionada ao próprio Estado 

de Direito, de modo que sequer necessita de previsão expressa no texto constitucional. 

A maioria dos doutrinadores nacionais compartilha o entendimento de que a necessi-

dade de julgamento por um juiz imparcial decorre do princípio do juiz natural, que pode ser 

extraído dos incisos XXXVII (“não haverá juízo ou tribunal de exceção”) e LIII (“ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”) 

A imparcialidade do juiz está intimamente ligada ao sistema acusatório, no qual os 

atos de acusar e julgar são atribuídos a personagens diferentes e independentes entre si. Neste 
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sistema, o juiz mantém-se como um terceiro imparcial, alheio à investigação, cabendo às partes 

a produção probatória.  

Não basta, contudo, que o juiz não execute tarefas próprias da acusação para ser tido 

como imparcial. É necessário que a sua decisão considere, de forma efetiva, as alegações for-

muladas pela defesa do réu, sob contraditório, mantendo-se equidistante das partes durante todo 

o processo. 

Esta rígida divisão de funções que caracteriza o sistema acusatório, em especial no que 

se refere à impossibilidade de produção de provas diretamente pelo juiz, não ficou imune a 

críticas, ao argumento de que o sistema não permitiria a descoberta da “verdade real”, já que o 

magistrado era obrigado a contentar-se com a “verdade processual”, mesmo quando esta fosse 

contrária a uma evidência clara, mas que não pudesse ser utilizada no processo (como uma 

prova obtida por meio ilícito), ou conflitasse com a sua convicção mais íntima. 

Aqui há um aparente conflito entre a necessidade de observância dos direitos funda-

mentais do indivíduo, de um lado, e a busca da verdade real e do interesse público na persecução 

penal, de outro. Schreiber (2008) refuta a possibilidade de ponderação, com base no princípio 

da proporcionalidade, destes princípios, pois o constituinte já teria feito a escolha clara pela 

vedação absoluta da prova ilícita, fixando limites que não podem ser ultrapassados pelos agen-

tes estatais. 

Outra crítica que se faz é de que o sistema acusatório, apesar de ter sido acolhido por 

nossa Constituição em diversos princípios (contraditório, separação entre acusação e órgão jul-

gador, publicidade, ampla defesa, presunção de inocência etc.), não é adotado de forma integral 

pelo Código de Processo Penal, pois este estatuto permite que o juiz determine de ofício a pro-

dução de provas em geral (como busca e apreensão, interceptação telefônica, oitiva de testemu-

nhas, oitiva do ofendido, prova documental) e decrete a prisão preventiva independentemente 

de requerimento.  

Esta crítica é reverberada por Nucci (2007, p. 104-105), que aponta a contradição entre 

uma Constituição moderna que consagra o sistema acusatório e um Código de Processo Penal 

editado em 1941, elaborado sob uma ótica inquisitiva: 

Logo, não há como negar que o encontro dos dois lados da moeda (Constitui-

ção e CPP) resultou no hibridismo que temos hoje. Sem dúvida que se trata de 

um sistema complicado, pois é resultado de um Código de forte alma inquisi-

tiva, iluminado por uma Constituição imantada pelos princípios democráticos 

do sistema acusatório. Por tal razão, seria fugir à realidade pretender aplicar 

somente a Constituição à prática forense. Juízes, promotores, delegados e ad-

vogados militam contando com um Código de Processo Penal, que estabelece 
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as regras de funcionamento do sistema e não pode ser ignorado como se ine-

xistisse. Essa junção do ideal (CF) com o real (CPP) evidencia o sistema 

misto. 

 

Garapon (1999), ao analisar o novo espaço do juiz na França, sustenta que a posição 

de um terceiro idealizado, considerado um homem fora do comum, enquanto abstração da fi-

gura humana, é tão ilusória quanto a de um juiz sem referências. 

O autor francês aponta três soluções para lidar com a questão da promoção da impar-

cialidade do juiz. A primeira possibilidade é a institucionalização da parcialidade, limitando-a 

ao ritmo das mudanças políticas. É o que ocorre nos Estados Unidos, no chamado spoil system30, 

no qual os titulares de cargos importantes são substituídos a cada alteração da maioria. Outro 

sistema, dentro desta mesma vertente, é o praticado na Itália, denominado princípio da lottizza-

zione, que consiste em reproduzir no conselho superior da magistratura a relação de forças po-

líticas nacionais. Esta concepção foi adotada, em alguma medida, no Conselho Nacional de 

Justiça brasileiro, que é integrado não apenas por magistrados, mas também por membros indi-

cados pelo Parlamento, pela Ordem do Advogados do Brasil e pelo Ministério Público. Gara-

pon, contudo, afirma que esta solução possui o inconveniente de reproduzir na justiça as tensões 

políticas e de ignorar a aspiração contemporânea de um espaço neutro para a resolução de con-

flitos. 

A segunda solução aventada por Garapon (1999) consiste em reconhecer a parciali-

dade do juiz e tentar sublimá-la. Apesar de a nomeação ser política, como no caso dos juízes da 

Suprema Corte norte-americana e brasileira e do Conselho Constitucional francês, incita-se o 

juiz recém-nomeado a mudar o seu comportamento e limitar o contato com seus antigos amigos 

políticos ou advogados. É a conhecida teoria da “transfiguração”. Neste sistema, é necessário 

garantir a independência do juiz, seja pela garantia da vitaliciedade, seja – como sugere Gara-

pon – pela vedação da dissent opinion, que torna pública a posição do juiz e pode levá-lo ao 

temor de desagradar os responsáveis por sua nomeação. 

A terceira atitude é a de manter a justiça afastada das influências políticas e organizar 

a neutralidade dos juízes a partir do seu recrutamento até o fim de sua carreira como juiz. Esta 

solução tem a vantagem de reabilitar o profissionalismo e recompensar a neutralidade. Garapon 

revela sua preferência por este sistema, quando afirma: 

Essa terceira solução responde melhor às aspirações contemporâneas. A soci-

edade democrática tem, com efeito, mais necessidade do que qualquer outra, 

                                                                 
30O termo deriva da frase do então Senador americanoWilliam L. Marcy, "that to the victor belong the spoils" (ao 

vitorioso pertence o espólio), ao se referir à vitória do democrataAndrew Jackson na eleição presidencial de 1828 

(http://www.whitehouse.gov/about/presidents/andrewjackson/). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_dos_EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_dos_EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%B3lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democrata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democrata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_dos_Estados_Unidos_(1828)
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de terceiros realmente neutros. [...] Aquele que deseja ocupar essa posição 

deve revelar-se como tal e pagar seu preço – talvez muito elevado – pelo com-

promisso de nunca mais exercer qualquer função pública, pelo respeito escru-

puloso da obrigação de sigilo e por seu silêncio absoluto na mídia. (GARA-

PON, 1999, p. 247)” 

 

Por fim, o autor francês sustenta que, para atingir esta imparcialidade, não basta refor-

mar o estatuto da magistratura ou, até mesmo, a Constituição. Para ele, a imparcialidade faz 

parte de uma cultura, que deve ser ensinada, valorizada, remunerada e sancionada, o que deve 

ocorrer através da reabilitação da ética. 

Zaffaroni (1995, p. 91), por sua vez, formula crítica ao ideal de neutralidade do juiz, 

que, segundo ele, estaria relacionada “a uma imagem empobrecida do juiz, estereotipada e 

cinza, concebendo-o sem ideias próprias e desvinculado dos problemas da comunidade e da 

própria sociedade”. Segundo o ex-ministro da Suprema Corte argentina, o juiz não pode ser 

alguém neutro, pois não existe neutralidade ideológica, “salvo na forma de apatia, irraciona-

lismo, ou decadência do pensamento, que não são virtudes dignas de ninguém e menos ainda 

de um juiz”.  

 O autor sustenta que não se pode exigir que o juiz seja neutro, pois “os juízes são parte 

do sistema de autoridade dentro do Estado e como tais não podem evitar serem parte do pro-

cesso de decisão política” (p. 92). Para ele, o importante para a democracia é saber sobre que 

bases suas decisões são tomadas, indicando a importância da fundamentação racional das deci-

sões dos juízes. 

 

2.4. Trial by media 

Bastos (1999, p. 115-116) nos apresenta a seguinte definição para o trial by media: 

Trata-se de uma pré-condenação, ou seja, a pessoa está condenada antes de 

ser julgada, tal como bem definido no Black’s Law Dictionary; no verbete 

Trial by news media: “É o processo pelo qual o noticiário da imprensa sobre 

as investigações em torno de uma pessoa que vai ser submetida a julgamento 

acaba determinando a culpabilidade ou a inocência da pessoa antes de ela ser 

julgada formalmente”. 

 

Citando o exemplo da Escola Base, Batista (2002) observa que a cobertura pela mídia 

de um fato criminoso não é neutra nem puramente descritiva. Em regra, a acusação é tornada 

pública com um olhar moralizante e maniqueísta, no qual o campo do mal está demarcado do 

campo do bem, “anjos e demônios em sua primeira aparição inconfundíveis” (p. 14). 

Budó (2013, p. 413) pondera que, enquanto o processo judicial instituído é dotado de 

diversas fases e não pode ser rápido, sob pena de gerar uma decisão baseada em emoções, o 
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processo midiático é frenético e inquisitório, pois o mesmo órgão investiga, acusa sem defesa, 

julga e executa a pena de execração pública. 

Em certos casos, a investigação é promovida diretamente pela mídia, que coleta infor-

mações e ouve testemunhas, subsidiando, as mais das vezes, o trabalho dos órgãos encarregados 

da persecução penal, com os quais estabelece visceral dependência. 

O trial by media coloca em aparente confronto dois direitos fundamentais, já analisa-

dos anteriormente: o direito à liberdade de expressão e informação e o direito a um julgamento 

justo31. 

Em linhas gerais, as seguintes situações podem configurar o trial by media: 

1) caráter prejudicial das reportagens veiculadas sobre o julgamento e frequência das 

inserções de notícias opinativas e informativas sobre determinado julgamento; 

2) usurpação da função judicial pela imprensa, com a mudança do local do julgamento. 

Ocorre um processo paralelo, sem respeito às garantias do acusado, pressionando-se o julgador 

a acatar o veredicto da opinião pública; 

3) veiculação de provas obtidas por meios ilícitos. A mera possibilidade de que o juiz 

ou os jurados tenham tido contato com prova ilícita já é suficiente para caracterizar o trial by 

media, segundo a jurisprudência norte-americana; 

4) risco potencial de que as reportagens venham a interferir no resultado do julga-

mento. Inicialmente, a Suprema Corte americana exigia a prova de que a mídia tivesse influen-

ciado o resultado do processo. Ocorre que a prova da quebra da imparcialidade era praticamente 

impossível de ser feita. Posteriormente, a jurisprudência da Corte evoluiu para reconhecer a 

nulidade em casos nos quais a campanha da mídia foi tão intensa que o prejuízo ao réu poderia 

ser presumido. O ambiente era tão adverso que não seria possível a realização de um julgamento 

justo32.  

5) atualidade do julgamento: a publicidade deve ocorrer na pendência das investiga-

ções ou do processo até a sentença definitiva. No caso Sunday Times, que será adiante citado, 

a Comissão Europeia de Direitos Humanos anulou as medidas restritivas impostas pela justiça 

da Inglaterra ao jornal porque o processo estava paralisado, na fase de acordos. 

                                                                 
31 Na doutrina norte-americana, há quem sustente que é falaciosa a premissa de que, nas hipóteses do trial by 

media, haja colisão de direitos entre a liberdade de expressão e o direito ao julgamento justo. Para esta corrente, 

capitaneada por Hans Linde, o direito ao julgamento justo submete apenas os agentes estatais, não se justificando 

a adoção de restrições contra a imprensa. 
32O critério da mera potencialidade do prejuízo também foi adotado pela CEDH no caso Worm v. Áustria (1997), 

no qual um jornalista havia sido condenado a pena de multa, convertida em prisão em caso de não pagamento, por 

ter feito diversas reportagens panfletárias contra um ministro acusado de sonegação. CEDH entendeu justificada 

a restrição à liberdade de expressão, pois o texto não era informativo. 
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A jurisprudência e a doutrina americanas há muito tempo analisam os efeitos nocivos 

que a cobertura midiática intensiva pode acarretar ao resultado do julgamento, em especial nos 

casos que geram forte comoção social, e discutem as possíveis restrições que eventualmente 

possam ser impostas à imprensa com o escopo de se assegurar o direito ao julgamento justo. 

Schreiber (2008) sustenta que a longevidade desta discussão decorre de dois institutos 

típicos do direito norte-americano: o júri popular e o contempt of court.  

O júri popular possui arraigada tradição nos Estados Unidos, tanto em causas cíveis 

quanto criminais, e, devido ao fato de ser constituído por cidadãos leigos, seus integrantes são 

mais suscetíveis a influências externas ao julgamento do que os juízes de carreira. 

Por sua vez, o contempt of court é um instituto típico dos países da common law e 

consiste em um conjunto de regras que permite ao juiz reprimir atitudes desrespeitosas ou que 

possam prejudicar o bom andamento do processo.  

O contempt of court é utilizado para coibir condutas indevidas praticadas no interior 

do Tribunal (direct contempt), a exemplo dos casos de desacato ou desrespeito, bem como em 

decorrência de atos praticados fora do tribunal que possam interferir no julgamento (indirect 

contempt). 

O instituto confere uma ampla discricionariedade ao juiz na condução do processo, 

permitindo-lhe aplicar sanções variadas, que vão da imposição de multa até a prisão do recal-

citrante.  

É no âmbito das indirects contempts que ocorrem as maiores controvérsias acerca do 

conflito entre free press e fair trial na jurisprudência norte-americana, pois alguns juízes apli-

cam medidas punitivas a jornalistas e órgãos de imprensa a fim de evitar interferências indevi-

das no processo. Alguns estados americanos editaram leis que instituíam restrições à atuação 

da mídia na cobertura dos julgamentos, a título de contempt of court, muitas das quais termina-

ram por ser declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte, que se posicionou a favor da po-

sição preferencial da liberdade de expressão. 

A jurisprudência da Suprema Corte americana não aprova a adoção de medidas restri-

tivas dirigidas diretamente aos jornalistas, por considerá-las incompatíveis com a Primeira 

Emenda. Admitem-se, apenas, medidas que protejam os jurados da influência da publicidade 

negativa, desde que não interfiram na liberdade de imprensa. 

As medidas usualmente aprovadas por essa Corte para assegurar o julgamento justo 

em face da cobertura midiática são a transferência do local do julgamento, o adiamento do 

julgamento a fim de se aguardar o fim da publicidade excessiva sobre o caso, a imposição da 

incomunicabilidade dos jurados e a decretação do segredo de justiça (gag orders), proibindo 
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que funcionários do tribunal, advogados e testemunham forneçam informações para a im-

prensa33. 

Contudo, caso as informações sobre as quais deveria recair o segredo de justiça ainda 

assim cheguem à imprensa, esta não está proibida de divulgá-las, em reverência ao princípio da 

liberdade de expressão.  

Assim, a tensão entre liberdade de expressão e direito ao julgamento justo é equacio-

nada através de medidas preventivas voltadas ao próprio aparato judicial. 

A única proteção efetiva conferida pela Suprema Corte norte-americana em casos que 

configurem o trial by media consiste na anulação do julgamento, naquelas hipóteses em que a 

publicidade massiva do caso tenha – ainda que potencialmente – influenciado os jurados.  

Em um precedente datado de 1862, e em outros cinco julgados entre 1951 e 196634, a 

Suprema Corte norte-americana anulou condenações criminais em decorrência do ambiente 

prejudicial ao réu provocado pela cobertura da mídia antes e durante o julgamento. Nestes ca-

sos, a Corte dispensou a defesa de provar a efetiva ocorrência da quebra da imparcialidade dos 

jurados, presumindo a violação do direito ao julgamento justo em razão da publicidade opres-

siva ao réu. 

Em um destes precedentes (Irwin v. Dowd, Warden), a Suprema Corte anulou a con-

denação de Leslie Irvin pelo crime de homicídio, em razão da indevida exposição dos jurados 

à cobertura jornalística massiva que antecedeu o julgamento. As notícias expunham a vida pre-

gressa do réu, os crimes de roubo que havia praticado, comparando o modus operandi destes 

com o crime de homicídio que lhe estava sendo imputado, a submissão à corte marcial quando 

serviu ao Exército, considerações sobre sua falta de remorso, dentre outros. Neste caso, a Corte, 

reconhecendo que não há uma fórmula segura para aferir a imparcialidade dos jurados, consi-

derou que o ambiente causado pela cobertura da mídia privou o réu de um julgamento justo.  

Na Inglaterra vigora o Contempt of Court Act 1981, que introduziu o strict liability 

rule, norma que estabelece vedações e sanções a determinadas condutas de jornalistas que pos-

sam prejudicar a boa administração da justiça. O Contempt of Court Act 1981 alterou norma 

anterior e amenizou o rigor com que eram tratadas as coberturas jornalísticas de julgamentos, a 

fim de adequar a legislação à decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos no julgamento 

                                                                 
33 O caso Sheppard v. Maxwell (384 U.S. 333 – 1966) é considerado o leading case da Suprema Corte acerca do 

conflito entre fair trial v. free press. Neste precedente, a Corte estabeleceu standards para a harmonização destes 

direitos. 
34Mattox v. United States (146 U.S. 140 – 1892); Shepherd v. Florida (341 U.S. 50 – 1951); Marshall v. United 

States (360 U.S. 310 – 1959); Irwin v. Dowd, Warden (366 U.S. 717 – 1961); Rideau v. Louisiana (373 U.S. 723 

– 1962); Sheppard v. Maxwell (384 U.S. 333 – 1966) 
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do caso Sunday Times vs United Kingdom35, que considerou o anterior Contempt of Court Act 

incompatível com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
35Application 6538/74. O caso Sunday Times vs UK, julgado em 26/04/1979, envolvia uma reportagem do jornal 

Sunday Times a respeito de procedimento judicial em curso, que apurava a negligência do laboratório que fabricava 

talidomida, durante a fase de negociação com as vítimas (mulheres tiveram filhos com malformação genética em 

razão da utilização do medicamento, que era prescrito contra enjoos, durante a gravidez). O jornal criticava o valor 

das indenizações e prometia nova reportagem. A Corte Regional inglesa impediu a divulgação do novo artigo, por 

entender que houve prejulgamento acerca da negligência da empresa, o que poderia influir na produção da prova 

judicial. A Corte Europeia de Direitos Humanos considerou a matéria merecedora de proteção especial, por en-

volver assunto de interesse público. A CEDH entendeu que já havia amplo debate público acerca do tema e que o 

artigo era equilibrado, de modo que não haveria prejuízo à administração da Justiça. A medida não foi considerada 

necessária para manter a autoridade da Justiça em uma sociedade democrática. 
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CAPÍTULO 3 

O JULGAMENTO DO MENSALÃO E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

 

Neste capítulo, passaremos à análise da cobertura realizada por alguns dos mais rele-

vantes órgãos da imprensa escrita a respeito do julgamento do mensalão. Buscaremos verificar 

se a atividade da imprensa configurou, ou não, o trial by media, que, como visto no capítulo 

anterior, consiste na usurpação da função judicial pela imprensa, com a mudança do local do 

julgamento. Tentar-se-á verificar se ocorreu um processo paralelo, sem respeito às garantias 

constitucionais relacionadas ao fair trial, com o objetivo de se pressionar os ministros do Su-

premo Tribunal Federal a acatarem o veredicto da opinião pública. 

Afirmamos neste trabalho que a verificação da ocorrência do trial by media em deter-

minado caso prescinde da comprovação de que a campanha midiática tenha surtido efeito, me-

diante demonstração cabal de que a decisão do juiz tenha sido pautada por esta cobertura, até 

porque a prova da influência da mídia é de difícil, às vezes impossível produção.  

É certo que se mostra possível discutir-se a solução adotada pelo julgador para o caso 

que lhe foi submetido, através da análise das razões e dos fundamentos jurídicos expostos em 

sua decisão, mas não há, via de regra, como se comprovar que a decisão tenha sido proferida 

em determinado sentido em razão de fatores externos ao julgamento. 

Considerando, portanto, que a prova da quebra da imparcialidade é praticamente im-

possível de ser feita, o trial by media pode se caracterizar com o risco potencial de que as 

reportagens venham a interferir no resultado do julgamento.  

Como destacamos neste texto, a jurisprudência da Suprema Corte norte-americana já 

reconheceu a nulidade de processos nos quais a campanha da mídia foi tão intensa que o preju-

ízo ao réu poderia ser presumido. A Corte entendeu que o ambiente era tão adverso que não 

seria possível a realização de um julgamento justo36.  

No Brasil, contudo, não há jurisprudência analisando especificamente esta questão. 

Até o momento, os tribunais de nosso país apenas se debruçaram sobre o clamor público pro-

vocado por crimes que tiveram intensa repercussão midiática, e seus reflexos na decretação da 

prisão preventiva, como vimos em tópico anterior. 

                                                                 
36Mattox v. United States (146 U.S. 140 – 1892); Shepherd v. Florida (341 U.S. 50 – 1951); Marshall v. United 

States (360 U.S. 310 – 1959); Irwin v. Dowd, Warden (366 U.S. 717 – 1961); Rideau v. Louisiana (373 U.S. 723 

– 1962); Sheppard v. Maxwell (384 U.S. 333 – 1966) 
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Será, portanto, dentro de uma perspectiva acadêmica que buscaremos verificar o trial 

by media no caso mensalão, já que não é possível, ao menos no atual estado da arte de nossa 

jurisprudência, extrairmos consequências processuais desta constatação, como a anulação do 

processo em eventual revisão criminal, mormente por se tratar de um julgamento realizado pela 

instância máxima do Poder Judiciário. 

Não obstante, o estudo da influência da cobertura midiática sobre a decisão judicial, 

em especial em um caso tão paradigmático como o mensalão, poderá contribuir para a adoção 

de medidas tendentes a identificar e neutralizar seus indesejados efeitos em futuros casos. 

A pesquisa será empreendida principalmente na cobertura do julgamento feita pelo 

jornal O Globo e por bibliografia dedicada à análise do dia-a-dia do julgamento, bem como por 

outras fontes da imprensa escrita. 

Em razão da amplitude do período analisado, considerando que o julgamento durou 

cerca de um ano e sete meses, a pesquisa irá se limitar a estudar a cobertura em situações espe-

cíficas que foram cruciais ao deslinde do caso, como o início do julgamento, o “fatiamento” do 

voto do relator, a condenação da cúpula do PT, a troca de ministros durante o julgamento, o 

julgamento dos embargos infringentes e as prisões dos réus. 

 

3.1 A revelação do mensalão 

O julgamento da ação penal nº 470, que ficou nacionalmente conhecida como o “es-

cândalo do mensalão”, em razão de neologismo cunhado pelo ex-deputado federal Roberto Jef-

ferson, foi apontado por diversos veículos de imprensa como o maior e mais importante julga-

mento da história política do Brasil37. 

Uma voz dissonante dentro da imprensa acerca desta concepção grandiloquente do 

escândalo foi levantada pelo jornalista Janio de Freitas, em artigo publicado no jornal Folha de 

S.Paulo38, em que lembra outros casos mais significativos na história republicana brasileira, 

como o alegado “mar de lama” imputado ao governo do presidente Getúlio Vargas, em 1954, e 

que o levou ao suicídio, e o escândalo de corrupção que acarretou o impeachment do ex-presi-

dente Fernando Collor de Mello. 

O caso mensalão iniciou-se a partir de entrevista do ex-deputado federal Roberto Jef-

ferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, concedida em 6 de junho de 2005 à 

                                                                 
37 Afirmação feita, exemplificativamente, por Ascânio Seleme, Diretor de Redação do jornal O Globo, no prefácio 

do livro “Mensalão: Diário de um Julgamento” (FALCÃO, 2013, p. 3) 
38 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/1128832-o-julgamento-na-imprensa.shtml, 

acesso em 09/11/2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/janiodefreitas/1128832-o-julgamento-na-imprensa.shtml
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jornalista Renata Lo Prete, da Folha de S.Paulo39, em que revelava a existência de um esquema 

de pagamentos mensais no valor de R$ 30.000,00 a parlamentares de partidos que compunham 

a base aliada, promovidos pelo então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores Delúbio Soares, 

com a finalidade de garantir a sustentação política no Congresso Nacional do governo do pre-

sidente Luís Inácio Lula da Silva. 

O deputado Roberto Jefferson encontrava-se no centro do noticiário político havia três 

semanas, em razão de denúncias de corrupção nos Correios e no Instituto de Resseguros do 

Brasil, estatais que possuíam indicados do PTB em seus quadros. A edição do jornal O Globo 

do dia 5 de junho de 2005, véspera da explosiva entrevista, noticiava, sob o título “Todos os 

homens de Jefferson”, que aliados do presidente do PTB controlavam, em cargos no governo 

Lula, verbas de pelo menos R$ 4 bilhões40. 

Diante da intensa pressão dos meios de comunicação, e na iminência da instalação de 

uma comissão parlamentar de inquérito, Jefferson revelou o esquema que levou o Partido dos 

Trabalhadores e membros do alto escalão do governo Lula ao epicentro de um terremoto polí-

tico de gigantescas proporções.  

Roberto Jefferson afirmou na referida entrevista que denunciara o esquema a diversas 

autoridades, como o ministro do Turismo Walfrido Mares Guia, do PTB, ao ministro-chefe da 

Casa Civil José Dirceu, ao ministro das Comunicações Miro Teixeira e ao ministro da Integra-

ção Nacional Ciro Gomes. Disse, ainda, que revelou o caso ao próprio presidente Lula, na pre-

sença do ministro Walfrido, do líder Arlindo Chinaglia, do ministro Aldo Rebelo e do ministro 

José Dirceu. Em sua versão, o presidente da República chorara ao saber do esquema, o que 

conferiu uma dramaticidade ainda maior ao escândalo. 

Na mesma semana da publicação da entrevista, foi instalada a comissão parlamentar 

de inquérito que veio a ser conhecida como CPI dos Correios.  

Em nova entrevista exclusiva concedida ao Jornal Folha de S.Paulo, no dia 12 de junho 

de 2005, Jefferson afirmou que o dinheiro para o pagamento das mesadas aos parlamentares 

provinha de estatais e empresas privadas e apontou o empresário Marcos Valério Fernandes de 

Souza como o operador financeiro do esquema, juntamente com o tesoureiro do PT Delúbio 

Soares41. Nesta nova entrevista, Jefferson sustentou que foram realizadas diversas reuniões no 

Palácio do Planalto, em sala contígua ao gabinete do ministro José Dirceu, para tratar da partilha 

                                                                 
39 Disponível em<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0606200504.htm>, acesso em 03/07/2014. 
40 Disponível em<http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=200020050605>, 

acesso em 05/07/2014. 
41 Disponível em <http://acervo.folha.com.br/fsp/2005/06/12/2/>, acesso em 05/07/2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0606200504.htm
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=200020050605
http://acervo.folha.com.br/fsp/2005/06/12/2/
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de cargos no governo, com a participação de dirigentes do Partido dos Trabalhadores, dentre os 

quais o seu presidente, José Genoíno. 

No dia 16 de junho de 2005, o ministro José Dirceu renunciou ao cargo e reassumiu o 

seu mandato de deputado federal. Dilma Rousseff deixou o ministério das Minas Energia para 

ocupar a chefia da Casa Civil, pavimentando, pelos caprichos imponderáveis da política, seu 

caminho para a futura candidatura à presidência da República.  

A revista IstoÉ Dinheiro publicou entrevista com Fernanda Karina Ramos Somaggio, 

ex-secretária do empresário Marcos Valério, em 22 de junho de 200542, na qual confirmou o 

saque de quantias milionárias por seu ex-chefe e a íntima ligação deste com Delúbio Soares, 

além de contatos com outros dirigentes petistas, como Sílvio Pereira e o ex-ministro José Dir-

ceu. 

Em 2 de julho de 2005, a revista Veja publicou documentos demonstrando que Marcos 

Valério foi avalista de um empréstimo do BMG ao PT, no valor de R$ 2,4 milhões43, juntamente 

com Delúbio Soares e José Genoíno. Delúbio afirmou que passara informações incompletas ao 

presidente do partido, que, por sua vez, declarou ter assinado o contrato sem ler. A revista re-

velou que as empresas de publicidade de Marcos Valério ganharam contratos com empresas 

estatais no valor de 144 milhões de reais e que uma das parcelas do empréstimo feito ao PT 

teria sido paga pela própria SMP&B, de Marcos Valério. 

Diante dos fatos que vinham sendo revelados pela imprensa e pela CPI dos Correios, 

em menos de uma semana três dirigentes da cúpula do PT - José Genoíno, Sílvio Pereira e 

Delúbio Soares - renunciaram aos seus cargos.  

Na mesma semana, Marcos Valério depôs à CPI dos Correios e confirmou as reuniões 

com José Dirceu e a amizade com Delúbio Soares, mas negou a existência do mensalão e não 

explicou os saques em dinheiro no valor de R$ 21 milhões feito por suas agências no Banco 

Rural. 

Em depoimento prestado à CPI dos Correios, em 20 de julho de 2005, o agora ex-

tesoureiro do PT reconheceu a existência de um esquema de “caixa 2” para arrecadação de 

fundos destinados às campanhas eleitorais de candidatos do PT e que estas seriam práticas cor-

riqueiras na política brasileira. Afirmou, ainda, que algumas das transações questionadas foram 

feitas sem o consentimento da direção do PT. 

                                                                 
42  Disponível em <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20050622/testemunha-ka-

rina/25622.shtml>, acesso em 05/07/2014. 
43 Disponível em <http://veja.abril.com.br/acervo/home.aspx> 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20050622/testemunha-karina/25622.shtml
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20050622/testemunha-karina/25622.shtml
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Em agosto de 2005, o então presidente do Partido Liberal – PL, Waldemar da Costa 

Neto, renunciou ao cargo de deputado federal para escapar da cassação, após admitir que rece-

beu dinheiro do PT para financiar campanhas eleitorais de candidatos do seu partido. 

No dia 11 de agosto, Duda Mendonça, publicitário responsável pela campanha do pre-

sidente Lula em 2002, depôs na CPI dos Correios e reconheceu ter recebido 15,5 milhões de 

reais do PT em 2003, por intermédio de Marcos Valério, valor que foi depositado em paraísos 

fiscais no exterior a pedido do partido. 

No dia seguinte, o presidente Lula fez pronunciamento em rede nacional de televisão 

no qual afirmava se sentir traído por práticas inaceitáveis das quais nunca teve conhecimento. 

O presidente pediu desculpas, em nome do PT e do governo, e disse que nenhum envolvido 

deveria ser poupado. 

No dia 12 de setembro, o deputado federal Carlos Rodrigues, do PP, acusado de ter 

recebido R$ 400.000,00 do esquema de Marcos Valério, renunciou ao mandato para fugir do 

processo de cassação. Dois dias depois, Roberto Jefferson era cassado por quebra de decoro 

parlamentar, condenado pelo voto de 313 parlamentares. 

No mês de outubro de 2005, mais dois parlamentares renunciariam aos seus mandatos: 

José Borba, do PMDB, e Paulo Rocha do PT. Ainda neste mês, Delúbio Soares foi expulso do 

Partido dos Trabalhadores. 

José Dirceu teve seu mandato cassado em 1º de dezembro de 2005, em razão de pro-

cesso levado ao Conselho de Ética da Câmara pelo PTB, presidido por Roberto Jefferson. 

Em 15 de março de 2006, o deputado Pedro Correa, do PP, também foi cassado, en-

cerrando o ciclo de punições no âmbito político. 

No dia 29 de março, foi votado o relatório final da CPI dos Correios, reconhecendo a 

existência do mensalão e sugerindo o indiciamento de 118 pessoas, dentre elas José Dirceu, 

José Genoíno, Sílvio Pereira e Luiz Gushiken. 

 

3.2 Cronologia do julgamento  

Em 11 de abril de 2006, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de 

Souza, ofereceu denúncia contra 40 acusados de participação no esquema do “mensalão”. 

A denúncia foi dividida em nove capítulos, assim nominados: “I- Introdução”, “II- 

Quadrilha”; “III- Desvio de recursos públicos”; “IV- Lavagem de dinheiro - Lei 9.613/98”; “V- 

Gestão fraudulenta de instituição financeira – artigo 4º da Lei 7.492/86”; “VI- Corrupção ativa, 

Lavagem de dinheiro (Partido dos Trabalhadores e o ex-ministro dos transportes)”: “VIII- Eva-

são de Divisas e lavagem de dinheiro – Duda Mendonça e Zilmar Fernandes” e “IX- Pedido”. 
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O Procurador-Geral agrupou os acusados em três núcleos – político, operacional e fi-

nanceiro – divisão que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do caso e pela 

própria imprensa em sua cobertura. 

O núcleo político era composto por José Dirceu, Delúbio Soares, José Genoíno e Sílvio 

Pereira, todos do Partido dos Trabalhadores. Os quatro integrantes deste núcleo foram acusados 

pela prática dos crimes de quadrilha e corrupção ativa. Contudo, Silvio Pereira realizou transa-

ção penal com o Ministério Público, pois a pena máxima aplicável ao crime que lhe foi impu-

tado não era superior a dois anos. Com isso, passou a cumprir pena de prestação de serviços à 

comunidade e não foi julgado. 

O núcleo operacional, composto por pessoas que viabilizariam o funcionamento do 

esquema de corrupção, era integrado por Marcos Valério, Rogério Tolentino, Simone Vascon-

celos, Geiza Dias, Cristiano Paz e Ramos Hollerbach. Estes acusados responderam por forma-

ção de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Marcos Valério, 

Cristiano Paz e Ramon Hollerbach responderam, ainda, pelo crime de peculato. 

O núcleo financeiro era composto de trinta pessoas, dentre diretores, gerentes e admi-

nistradores do Banco Rural e pessoas beneficiadas pelos empréstimos fictícios. São eles: Katia 

Rabello, José Roberto Salgado, Duda Mendonça, Henrique Pizzolato, João Paulo Cunha, 

Ayanna Tenório, Vinícius Samarane, Zilmar Fernandes, Luiz Gushiken, Breno Fischberg, Eni-

valdo Quadrado, Anderson Adauto, José Luiz Alves, José Borba; João Magno, Paulo Rocha, 

Carlos Quaglia, Valdemar Costa Neto, Emerson Palmieri, Professor Luizinho, José Janene, Pe-

dro Correa, Pedro Henry, Jacinto Lamas, Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson, Romen Queiroz, 

Anita Leocádia, José Cláudio Gem e Antônio Lamas. Os arrolados neste grupo foram acusados 

por gestão fraudulenta de instituição financeira, previsto no art. 4º da Lei 7.492/86, bem como 

por outros crimes em coautoria com os integrantes dos núcleos político e operacional.  

O relator da ação penal foi o ministro Joaquim Barbosa, que havia sido responsável 

pela condução do caso na fase do inquérito policial, conforme determina o regimento interno 

do Supremo. A participação do ministro em ambas as fases – inquérito e ação penal – sofreu 

críticas por parte da doutrina nacional, em razão de uma possível quebra da imparcialidade. 

Gomes (2012, p.1) afirma que esta situação viola a jurisprudência da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos:  

No caso Las Palmeras a Corte Interamericana mandou processar novamente 

um determinado réu (na Colômbia) porque o juiz do processo era o mesmo 

que o tinha investigado anteriormente. Uma mesma pessoa não pode ocupar 

esses dois polos, ou seja, não pode ser investigador e julgador no mesmo pro-

cesso. O Regimento Interno do STF, no entanto (artigo 230), distanciando-se 
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do padrão civilizatório já conquistado pela jurisprudência internacional, de-

termina exatamente isso. Joaquim Barbosa, no caso mensalão, presidiu a fase 

investigativa e, agora, embora psicologicamente comprometido com aquela 

etapa, está participando do julgamento. Aqui reside o primeiro vício procedi-

mental que poderá dar ensejo a um novo julgamento a ser determinado pela 

Corte Interamericana. 

 

Em 28 de agosto de 2007, após cinco sessões de julgamento, o plenário do Supremo 

Tribunal Federal recebeu parcialmente a denúncia contra todos os acusados. Com a publicação 

do acórdão, ocorrida em 12 de novembro de 2007, o inquérito policial foi convertido em ação 

penal, que recebeu o número 470, iniciando-se a fase de instrução do processo. 

 A Corte expediu cartas de ordem para que juízes federais de diversos Estados brasi-

leiros determinassem a citação e para que efetuassem os interrogatórios dos réus. No processo 

penal, o interrogatório é o ato processual em que o réu exercita o direito de defesa, em regra 

perante o juiz que julgará a causa, sendo uma importante oportunidade processual para que o 

acusado apresente a sua versão dos fatos e possa convencer diretamente o julgador acerca da 

sua inocência. É o que os americanos denominam de “the day in court”. Por outro lado, o juiz 

pode, neste ato, esclarecer dúvidas porventura existentes sobre os fatos imputados ao acusado 

e verificar a credibilidade de sua versão. 

Ocorre que, no processo do mensalão, os acusados foram ouvidos por juízes com com-

petência delegada, e que naturalmente não seriam responsáveis por avaliar as condutas que lhes 

foram atribuídas pela acusação, o que levou nove deles a impugnar a sistemática adotada, soli-

citando que fossem ouvidos diretamente pelo ministro relator, em respeito ao princípio do juiz 

natural. Contudo, o plenário do STF, em 6 de dezembro de 2007, rejeitou esta impugnação e 

manteve a instrução totalmente a cargo de juízes federais de primeira instância44. 

Após o interrogatório, os juízes federais colheram os depoimentos das testemunhas 

arroladas pela acusação, fase que se encerrou em 19 de dezembro de 2008. Em seguida, passou-

se à oitiva das testemunhas de defesa, cujo término se deu em 12 de agosto de 2010, um prazo 

que pode ser considerado recorde para os padrões do Supremo Tribunal Federal, considerando 

a complexidade do caso e a quantidade de acusados e de testemunhas. 

A celeridade ímpar decorreu da fixação de um apertado calendário para a oitiva das 

testemunhas e que foi acompanhada de uma forte cobrança do relator sobre os juízes federais 

responsáveis pelo cumprimento dos atos delegados. É intuitivo que a prioridade conferida ao 

processo do mensalão tenha acarretado o atraso de outros tantos que se encontravam sob a 

                                                                 
44 Informação extraída da revista eletrônica Consultor Jurídico (06/12/2007), disponível em http://www.con-

jur.com.br/2007-dez-06/supremo_confirma_juizes_podem_interrogar_mensaleiros. 
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responsabilidade destes magistrados, mas que não dispunham do mesmo interesse político e 

midiático. 

No dia 2 de agosto de 2012, teve início o julgamento pelo plenário do Supremo Tribu-

nal Federal. Os autos do processo continham mais de 50 mil páginas, divididas em 235 volumes, 

e haviam sido ouvidas cerca de 600 pessoas, após cinco anos de investigação. 

Após 69 sessões plenárias, ocorridas no período de 2 de agosto de 2012 a 13 de março 

de 2014, o Supremo Tribunal Federal condenou 24 dos acusados a penas que chegaram a 37 

anos de prisão pela prática de sete tipos penais distintos: falsidade ideológica (art. 299 do CP); 

peculato (art. 312 do CP); corrupção passiva (art. 317 do CP); corrupção ativa (art. 333 do CP); 

lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei 9.613/1998); gestão fraudulenta de instituição financeira 

(art. 4.º da Lei 7.492/1986) e evasão de divisas (art. 22 da Lei 7.492/1986). 

Concluído o julgamento, 18 condenados foram presos nos Estados em que residiam. 

José Genoíno cumpriu prisão domiciliar por razões de saúde; Henrique Pizzolato aguarda, preso 

na Itália, para onde fugiu, a decisão do governo italiano sobre o pedido de extradição feito pelo 

governo brasileiro e já aprovado pela Justiça daquele país; e outros quatro cumpriam ou iriam 

cumprir penas alternativas: Emerson Palmieri, Breno Fischberg, Enivaldo Quadrado e José 

Borba. 

 

3.3 Cobertura midiática do julgamento 

Em razão do componente político envolvido na questão, o julgamento despertou um 

inédito interesse da mídia, com o cadastramento junto ao STF de 500 jornalistas, pertencentes 

a 65 veículos de comunicação, para acompanhar o caso45. As sessões de julgamento foram 

transmitidas ao vivo pela TV Justiça, que foi a única emissora autorizada a captar as imagens 

diretamente do plenário. As demais emissoras de TV podiam utilizar livremente o sinal produ-

zido pela emissora pública, merecendo destaque o canal de TV a cabo Globo News, que retrans-

mitiu as sessões ao vivo para seus assinantes e contou com grande audiência, em que pese a 

natural dificuldade de acompanhamento pelo público leigo.  

Segundo informou o site do jornal O Globo (25/10/2012)46, o julgamento teve índices 

de audiência além dos esperados. “No dia 3, durante o voto do ministro relator, Joaquim Bar-

bosa, das 17h11 às 18h59, a Globo News foi líder no ranking de audiência da TV paga”, informa 

                                                                 
45  Informação extraída do blog do colunista da revista Veja Lauro Jardim, disponível em 

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/judiciario/500-jornalistas-para-o-mensalao/; acesso em 20/11/2014. 
46 Disponível em http://oglobo.globo.com/brasil/com-sessoes-ao-vivo-stf-conquista-telespectador-6535118, 

acesso em 27/10/2014. 

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/judiciario/500-jornalistas-para-o-mensalao/
http://oglobo.globo.com/brasil/com-sessoes-ao-vivo-stf-conquista-telespectador-6535118
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o canal. Em miúdos: houve um dia em que o STF venceu séries como ‘Friends’ (Warner) e 

‘Brothers and sisters’ (GNT)”. 

Do mesmo modo, o caso foi amplamente acompanhado pela internet e pelas redes 

sociais. Cerdeira e Hartmann (2013) informam que, segundo a ferramenta Google Trends, o 

número de buscas no Google relacionadas ao mensalão, no dia 29/07/2012, ultrapassou às liga-

das à novela da TV Globo Avenida Brasil, que fazia estrondoso sucesso à época. Afirmam, 

ainda, que foram publicadas 61.325 mensagens no Twitter sobre o mensalão, escritas por 23 

mil pessoas, apenas no primeiro dia do julgamento, as quais alcançaram cerca de 14,3 milhões 

de pessoas e cerca de 300 milhões de exibições. A segunda expressão mais usada na rede social, 

neste mesmo dia, foi #ConfioNoSTF, com 22 milhões de aparições, perdendo apenas para 

#mensalão, com 33 milhões de aparições. 

Logo no início da peça acusatória, o Procurador-Geral referiu-se expressamente ao 

papel da imprensa na apuração dos fatos, além de apoiar seu libelo em reportagem da revista 

Veja, o que nos fornece um relevante indício da importância do papel desempenhado pela mídia 

no desenrolar da ação penal. Confira-se trecho da denúncia47: 

Os fatos de que trata a presente denúncia tornaram-se públicos a partir da di-

vulgação pela imprensa de uma gravação de vídeo na qual o ex-chefe do DE-

CAM/ECT, Maurício Marinho, solicitava e também recebia vantagem inde-

vida para ilicitamente beneficiar um suposto empresário interessado em nego-

ciar com os Correios, mediante contratações espúrias, das quais resultariam 

vantagens econômicas tanto para o corruptor, quanto para o grupo de servido-

res e dirigentes da ECT que o Marinho dizia representar. 

Na negociação então estabelecida com o suposto empresário e seu acompa-

nhante, Maurício Marinho expôs, com riqueza de detalhes, o esquema de cor-

rupção de agentes públicos existente naquela empresa pública, conforme se 

depreende da leitura da reportagem divulgada na revista Veja, edição de 18 de 

maio de 2005, com o título “O Homem Chave do PTB” (p. 6). 

 

              Os principais veículos de comunicação fizeram coberturas diárias do julgamento, in-

clusive com a participação de especialistas em Direito incumbidos de esclarecer ao público as 

nuances jurídicas do julgamento. 

Por outro lado, os ministros do STF transformaram-se em verdadeiras celebridades 

nacionais, após terem sido proferidas diversas condenações contra os réus, como se pode veri-

ficar do teor da reportagem publicada na revista Veja: 

Desde que foram anunciadas as primeiras condenações dos mensaleiros, os 

ministros, com raras exceções, passaram a ser assediados nas ruas e a receber 

centenas de mensagens de apoio e solidariedade (…) Agora, os ministros são 

reconhecidos em restaurantes, aviões e até na praia. O decano Celso de Mello 

                                                                 
47 Disponível em http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_pdfs/INQ%202245%20-%20de-

nuncia%20mensalao.pdf/view, acesso em 01/12/2014. 

http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_pdfs/INQ%202245%20-%20denuncia%20mensalao.pdf/view
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_pdfs/INQ%202245%20-%20denuncia%20mensalao.pdf/view
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até já posou para fotos com uma criança no colo a pedido dos pais (…) O 

ministro Marco Aurélio tem recebido uma média de trinta e-mails sobre o 

mensalão por dia no gabinete (…). Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente do 

STF, Carlos Ayres Britto, até mudaram alguns hábitos e estão mais reclusos, 

para evitar acusações de que se tornaram vedetes. Fux não tem ido à praia e 

só anda em carros com película nos vidros, Cármen viaja menos de avião, e 

Britto sai menos para jantar fora. (Veja, 10/10/2012, p. 71) 
 

Seifert (2013) afirma que, a partir da importância e da intensidade atribuídas ao caso, 

o mensalão provocou aquilo que alguns autores classificam de “suspensão do tempo”, pois o 

julgamento interrompeu o fluxo da mídia, alterando a rotina de programação dos meios eletrô-

nicos e da redação dos jornais impressos.  

A autora aventa que a intensa cobertura estaria associada à estratégia da imprensa de 

preservar na memória coletiva a versão jornalística sobre o episódio, e não a jurídica, a fim de 

que aquela fosse a única memorável.  

Leite (2013) sustenta que o julgamento foi o mais midiático desde a invenção da TV, 

no Brasil e no mundo, superando mesmo o caso de O. J. Simpson, ex-jogador de futebol ame-

ricano e ator norte-americano acusado de assassinar a própria esposa. O autor destaca a atenção 

que o caso recebeu nos meios de comunicação: 

Três vezes por semana, sempre a partir das duas da tarde, suas sessões eram 

transmitidas, ao vivo e na íntegra, pela TV Justiça, do Poder Judiciário, e pela 

Globo News. À noite, uma seleção de declarações e comentários fortes ilus-

trava os telejornais. No dia seguinte, o assunto estava na primeira página dos 

jornais e, no fim de semana, nas capas das revistas semanais.  

 

Pondera, contudo, que não se pode dizer que houve um clamor público: “Tivemos um 

clamor publicado em editoriais e artigos de boa parte da imprensa. Mas o público ignorou o 

espetáculo, solenemente. Não tivemos nenhuma passeatinha na Praça dos Três Poderes – olhe 

que não faltaram ensaios e sugestões no início do julgamento...”. 

Mainenti (2012) sustenta que a pressão popular, através da imprensa, teve seu período 

de maior concentração na fase de análise dos recursos dos réus. O autor cita a capa do jornal O 

Globo de 15/11/2013 que estampava a manchete “Ministro alerta para risco de perda de credi-

bilidade”. No texto do jornal, o ministro Marco Aurélio Mello tentava pressionar o ministro 

Celso de Mello, que em breve viria a desempatar o julgamento acerca do cabimento dos em-

bargos infringentes, recurso que poderia rever as condenações de alguns dos réus mais impor-

tantes do caso, como José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares: “O tribunal, em termos de 
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perda de credibilidade, está à beira do precipício. (...) A sociedade começou a acreditar no STF 

e agora, com essa virada no horizonte de se rejulgar, há decepção.”48 

Como se sabe hoje, o Tribunal não despencou no precipício da falta de credibilidade, 

mesmo tendo aceitado julgar os recursos dos réus e absolvido alguns deles do crime de quadri-

lha. 

Há várias evidências da preocupação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com 

a repercussão de suas decisões na mídia. Um fato que merece destaque foi a ligação telefônica 

feita pelo ministro Ricardo Lewandowski ao colunista do jornal O Globo Merval Pereira, du-

rante o julgamento, a fim de explicar-lhe as razões de seu voto e rebater uma crítica que lhe 

havia sido feita pelo jornalista. O fato foi relatado por Merval na coluna publicada na edição de 

25 de agosto de 2012, com o título “As razões de Lewandowski”49: 

Sou juiz há 22 anos, professor titular da Universidade de São Paulo, tenho 

uma história, vou julgar de conformidade com os autos, vou absolver alguns, 

condenar outros vários. Quem diz isso ao telefone é o ministro Ricardo Le-

wandowski, revisor do processo do mensalão, um dia após ter sido criticado, 

inclusive por mim, pelo voto absolutório dado ao ex-presidente da Câmara, o 

petista João Paulo Cunha.  

Ele telefonou para esclarecer um ponto específico de seu voto, apenas para 

que eu não repetisse a informação errada: “Eu iria fazer meu voto por ordem 

da denúncia, assim como foram feitas as sustentações orais, e não por ordem 

alfabética como você escreveu já duas vezes”. Lewandowski revela então que 

começaria pelo ex-ministro José Dirceu, depois pegaria o núcleo político. “É 

um processo extremamente complexo, ninguém é perfeito, pode até ter erro, 

mas estou procurando fazer o melhor possível”. 
 

Ao final da coluna, Merval assume o papel de juiz das decisões dos ministros do STF:  

De minha parte, mesmo ele não tendo reclamado, depois da conversa franca e 

educada com o ministro Ricardo Lewandowski, espero ter me precipitado ao 

afirmar que ele agia assim para ajudar os réus políticos, especialmente os pe-

tistas. Vamos aguardar para ver como o ministro revisor distribuirá sua justiça. 

 

A importância atribuída ao jornalista Merval Pereira na cobertura do caso foi tão des-

tacada – e reveladora de uma relação pouco apropriada entre membros do Judiciário e a im-

prensa - que o próprio ex-presidente da Corte, ministro Ayres Britto, após se aposentar, prefa-

ciou o livro50 que reuniu as colunas publicadas pelo jornalista durante o julgamento, mesmo 

                                                                 
48  Disponível em http://oglobo.globo.com/brasil/marco-aurelio-mello-credibilidade-do-stf-esta-beira-do-precipi-

cio-9966500#ixzz3HNH9ryTX, acesso em 27/10/2014. 

 
49Disponível em http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/posts/2012/08/25/as-razoes-de-lewandowski-

462100.asp, acesso em 03/11/2014. 
50 Mensalão: O dia a dia do mais importante julgamento da história política do Brasil (PEREIRA, 2013). 

 

http://oglobo.globo.com/brasil/marco-aurelio-mello-credibilidade-do-stf-esta-beira-do-precipicio-9966500#ixzz3HNH9ryTX
http://oglobo.globo.com/brasil/marco-aurelio-mello-credibilidade-do-stf-esta-beira-do-precipicio-9966500#ixzz3HNH9ryTX
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/posts/2012/08/25/as-razoes-de-lewandowski-462100.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/posts/2012/08/25/as-razoes-de-lewandowski-462100.asp
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diante da constatação evidente de que os textos eram francamente favoráveis à condenação dos 

réus e extremamente críticas aos ministros que ousaram divergir do relator.  

Nem o fato de Merval ter se referido ao seu colega de tribunal e revisor do processo, 

ministro Lewandowski, em termos pouco respeitosos em diversos momentos – como por exem-

plo, na edição de O Globo do dia 24/08/2012, em que afirmou que o voto pela absolvição de 

João Paulo Cunha confirmava as piores expectativas em relação ao seu trabalho – impediu o 

ex-presidente do STF de prefaciar o livro e tecer inusitados elogios ao jornalista:  

Por isso que Merval Pereira, cidadão full time e conscientemente postado no 

píncaro da devoção à causa pública, entregou-se à corajosa missão de escrever 

os artigos aqui reunidos, na presciência de que o julgamento da ação penal 

470 sinalizava uma virada cultural de página em nosso país. (BRITTO, in PE-

REIRA, 2013, p. 17) 

  

Para além da exaltação cívica do jornalista, causa perplexidade o reconhecimento pelo 

ex-presidente da Corte Suprema de que havia uma presciência – não só por parte do jornalista 

mas do próprio ministro, que a corrobora – de que aquele processo representava algo extraor-

dinário, capaz de sinalizar uma virada na cultura de nossa nação.  

É difícil não associar a declaração do ministro ao alerta de Garapon acerca da armadi-

lha dos processos pedagógicos, no sentido de que não há caso extraordinário, tampouco sen-

tença exemplar. O jurista francês recomenda que se desconfie de uma superdefinição do pro-

cesso, não pelo espetáculo, mas pela política. Em suas palavras: 

A única edificação que a justiça permite é a do processo, da regra do direito e 

da justiça. ‘Quando considerações pedagógicas, históricas ou políticas se mis-

turam a casos judiciários, chega-se a catástrofes’, diz o advogado de Deman-

juk. Todo mundo sai perdendo: tanto a justiça quanto a história. Por isso é 

preciso ficar alerta nesse gênero de processo-espetáculo e na introdução da 

mídia no funcionamento da justiça. (GARAPON, 2001, p. 90) 

 

Seifert (2013) indicou outra evidência de influência direta da mídia no curso do julga-

mento. Relata que a edição do jornal O Globo, do dia 07/08/2012, publicou um artigo de Diego 

Werneck Arguelhes, professor do curso de Direito da FGV, cujo título era “Para que serve a 

sustentação oral no Supremo?”. No texto, o jurista questionava a utilidade das sustentações 

orais dos advogados na sessão de julgamento, uma vez que os ministros já possuíam conheci-

mento das teses de acusação e de defesa por meio dos documentos constantes do processo. O 

articulista sustentava que o momento seria mais bem aproveitado caso houvesse uma postura 

mais ativa por parte dos ministros, fazendo perguntas aos advogados sobre os fatos e questões 

ainda obscuros. 
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No dia seguinte a esta edição, os ministros Joaquim Barbosa e Dias Toffoli, de forma 

até então inédita no procedimento da Corte, formularam perguntas aos advogados durante as 

sustentações orais, fato que mereceu elogios do jornal O Globo na edição subsequente. 

Seifert (2013) assinala que, embora os dois ministros tenham feito perguntas, apenas 

o nome de Joaquim Barbosa foi destacado na manchete do jornal, o que daria a impressão, em 

um primeiro momento, de que somente ele teria arguido os advogados, ofuscando, assim, a 

conduta de um ministro que era visto como simpático aos réus. Outro aspecto ressaltado pela 

autora é que, ao elogiar a Suprema Corte, o jornal estava se autoexaltando, já que a sugestão 

saíra de suas páginas, além de transmitir aos seus leitores a impressão de que possui autoridade 

e credibilidade para alterar a conduta dos ministros. 

Este fato revela a precisão da análise de Garapon (2001, p. 78), para quem “a mídia, 

numa espécie de atitude ‘autista’, procura desempenhar todos os papéis, não se contentando em 

informar, mas querendo intervir diretamente no curso dos acontecimentos”. 

Falcão (2013, p. 110) aponta outro efeito colateral da intensa exposição midiática do 

julgamento. Para ele, alguns ministros começaram a dar palpites na mídia, a mandar recado 

para outro ministro. O autor aponta a inconveniência desta conduta: “Ministro avisando, sem 

avisar, advogados. Tentando influenciar outros colegas. Agem como se existisse uma sessão 

paralela fora dos autos”. 

Para o autor, o silêncio que a lei51 exige dos magistrados é um direito dos cidadãos e 

está relacionado à necessidade de independência e de imparcialidade do juiz. Segundo Falcão 

“Ao opinar fora dos autos, o juiz parece ignorar este direito” (p. 78). 

Esta pressão midiática, ressalte-se, somente mostrou-se possível em razão de o julga-

mento ter se dividido em diversas sessões, o que fazia com que determinada questão ficasse em 

suspenso aguardando o posicionamento dos demais ministros que ainda não haviam votado. 

Com isso, abria-se margem para a tentativa de influenciar o resultado da votação. 

Dallari (2012) assevera que uma parte da grande imprensa referia-se ao julgamento 

como se fosse mera formalidade para confirmar uma decisão que consideravam a única aceitá-

vel: a condenação dos réus. Este raciocínio era compartilhado por Leite (2013, p. 82), que sus-

tentava antes do julgamento: 

Não importa o que for provado nem o que não for provado. Caso os trinta e 

oito réus não sejam condenados de forma exemplar, quem sabe saindo alge-

mados do tribunal, o país está desmoralizado, nossa Justiça terá demonstrado, 

                                                                 
51 A lei referida pelo autor é a Lei Orgânica da Magistratura, que no inciso III do art. 36 dispõe: “É vedado ao 

magistrado (...) III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julga-

mento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada 

a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério”. 
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mais uma vez, que só atua a favor da impunidade, que todos queremos pizza 

e assim por diante. 

 

Seifert (2013) afirma que o jornal O Globo aproximou-se da acusação e afastou-se da 

defesa. Analisando as principais expressões utilizadas pelo periódico durante a cobertura do 

julgamento, ela concluiu que ao Procurador-Geral da República foram reservadas expressões 

simpáticas como “corajoso”, “destemido”, “sem medo de arreganhos”, “técnico”, “protago-

nista”, “perseguido”, ao passo que os advogados dos réus foram associados a expressões depre-

ciativas como “tropa”, “batalhão”, “advogados petistas”, “amigos dos réus”, “celebridades”. 

Por sua vez, as teses sustentadas pela acusação foram repercutidas com termos positi-

vos como “substanciosa”, “contundente”, “fruto de um trabalho sério”, “inovadora”, enquanto 

as teses veiculadas pelos advogados dos réus foram tidas como “cansativas”, “risíveis”, “jogo 

de empurra”, “estratégias”.  

As charges também foram utilizadas pela imprensa escrita para retratar de forma irô-

nica passagens do julgamento. Mainenti (2012) afirma que o jornal O Globo usou o traço de 

Chico Caruso para transmitir mensagens ridicularizantes ou para fazer críticas contundentes às 

decisões do STF, quando estas beneficiavam os réus ou estavam em desacordo com o que o 

jornal entendia ser a vontade da população. Para o autor: 

Em alguns casos, essas charges, que sempre eram publicadas na capa do jor-

nal, chegavam a ser humilhantes, como a que ilustrava a manchete “Relator 

deve condenar hoje Dirceu, Genoíno e Delúbio” (2/10/2012, p.1): oito réus 

apareciam nus, em uma cela - cinco discretamente sentados, mas outros três 

em destaque: Delúbio Soares pintava a parede, enquanto José Dirceu e José 

Genoíno se enroscavam em um pedaço de pau, para fazer consertos no alto da 

cela. O título mostrava a intenção desmoralizante do desenho: “Corruptos em 

ação: ativos e passivos.” (p. 78) 
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Mainenti (2012, p. 85) afirma que, ao pesquisar as charges e manchetes publicadas no 

jornal O Globo durante o julgamento, constatou que nenhum réu foi tão retratado no jornal 

como o ex-ministro José Dirceu, sempre em tom negativo. Segundo o autor, o jornal dedicava 

páginas inteiras para desconstruir a imagem de Dirceu, bem como para enaltecer o relator Joa-

quim Barbosa e desqualificar os ministros que pudessem demonstrar mais flexibilidade na pu-

nição aos réus, em especial o ministro revisor Ricardo Lewandowski: 

O principal colunista político de O Globo, Merval Pereira, atacaria inúmeras 

vezes o ministro Lewandowski de maneira dura. “Efeitos do Julgamento. O 

revisor Lewandowski tenta desacreditar o STF, mas colegas defendem a 

Corte” foi a chamada de primeira página do jornal (6/10/2012, p.1-4) para o 

artigo de Pereira. Na capa, o cartunista Chico Caruso fazia coro com Pereira, 

na tentativa de desacreditar Lewandowski, publicando uma charge em que o 

ministro lia seu voto, contido em um rolo de papel higiênico: 
 

 

 

Garapon (2001) já nos advertia que a mídia, ao oferecer um acesso direto ao auditório 

universal, ou seja, à opinião pública, apresenta os argumentos técnicos do direito ou processuais 

como “argúcias, astúcias, desvios inúteis, que impedem a verdade de ‘vir à tona’” (p. 66). 

A Folha de S.Paulo (26/09/2013) 52  reproduziu entrevista concedida pelo ministro 

Celso Mello ao Jornal Integração, de Tatuí-SP, sua cidade natal, na qual reconhecia a pressão 

da mídia para influenciar o resultado do julgamento do mensalão: 

Há alguns que ainda insistem em dizer que não fui exposto a uma brutal pres-

são midiática. Basta ler, no entanto, os artigos e editoriais publicados em di-

                                                                 
52 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/09/1347507-nunca-a-midia-foi-

tao-ontensiva-para-subjugar-um-juiz-diz-ministro-celso-de-mello.shtml, acesso em 27/10/2014. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/09/1347507-nunca-a-midia-foi-tao-ontensiva-para-subjugar-um-juiz-diz-ministro-celso-de-mello.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/09/1347507-nunca-a-midia-foi-tao-ontensiva-para-subjugar-um-juiz-diz-ministro-celso-de-mello.shtml
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versos meios de comunicação social (os 'mass media') para se concluir diver-

samente! É de registrar-se que essa pressão, além de inadequada e insólita, 

resultou absolutamente inútil. 

(...) 

Foi algo incomum. Eu, honestamente, em 45 anos de atuação na área jurídica, 

como membro do Ministério Público e juiz do STF, nunca presenciei um com-

portamento tão ostensivo dos meios de comunicação sociais buscando, na ver-

dade, pressionar e virtualmente subjugar a consciência de um juiz.  

 

Nesta mesma entrevista, Celso Mello sustenta que a influência da mídia em julgamen-

tos de processos penais, “com possível ofensa ao direito do réu a um julgamento justo”, não é 

um tema inédito. “É uma discussão que tem merecido atenção e reflexão no âmbito acadêmico 

e no plano do direito brasileiro”. Citando quase uma dezena de autores, ele afirma que é preciso 

conciliar “essas grandes liberdades fundamentais”, ou seja, o direito à informação e o direito a 

um julgamento isento. Apesar de toda a pressão que diz ter identificado, Celso de Mello afirmou 

que o STF julgou o mensalão “de maneira independente”. E que se sentiu absolutamente livre 

para formular o seu juízo. 

O jornalista Janio de Freitas, da Folha de S.Paulo, também formulou uma opinião 

crítica sobre a cobertura feita pela imprensa do caso mensalão, sustentando que a massa de 

reportagens e comentários resultou em pressão sobre a liberdade dos ministros do Supremo de 

exercerem sua concepção de justiça sem influência de fatores externos ao julgamento, além de 

influenciar a opinião pública, que passou a exigir “condenações a granel”: 

O julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal é desnecessário. 

Entre a insinuação mal disfarçada e a condenação explícita, a massa de repor-

tagens e comentários lançados agora, sobre o mensalão, contém uma evidên-

cia condenatória que equivale à dispensa dos magistrados e das leis a que de-

vem servir os seus saberes53.  
 

Castilho (2012) sintetizou a dificuldade dos ministros do STF durante o julgamento, 

os quais estariam submetidos a uma dupla pressão:  

(...) a imposta pelo seu mandato institucional que exige uma abordagem com-

plexa baseada nos princípios jurídicos, e um tratamento simplificado, imposto 

pela pressão da mídia, da opinião pública e dos políticos, por um veredito tipo 

culpado ou inocente. 
 

Passaremos, agora, a analisar situações específicas que foram fundamentais para o re-

sultado do julgamento, as questões jurídicas ali envolvidas e a forma como a imprensa abordou 

estes temas em suas reportagens. 

 

                                                                 
53 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/57791-o-julgamento-na-imprensa.shtml, acesso em 
18/02/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/57791-o-julgamento-na-imprensa.shtml
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3.4 O risco de prescrição e a ação da mídia 

Os fatos que ensejaram o caso mensalão ocorreram no período de 2002 a 2005. A 

denúncia do Procurador-Geral da República foi recebida pelo STF em 28 de agosto de 2007, 

momento em que se iniciou o curso do prazo prescricional. 

O instituto da prescrição fundamenta-se na necessidade de impor limites ao poder pu-

nitivo do Estado, sob o aspecto temporal, e constitui verdadeira garantia fundamental ao cida-

dão.  

Garcia (2008, p. 369), ao justificar a necessidade da prescrição como forma de conten-

ção do poder punitivo estatal, afirma: “tudo passa, um dia. Há de passar, também, e ser esque-

cida, a ameaça do Estado de apanhar o delinquente. Nem o ódio dos homens costuma ser inva-

riavelmente implacável e irredutível”. 

Para o autor, a prescrição significa a renúncia do Estado em punir a infração, em face 

do decurso do tempo. 

Por sua vez, Dotti (2010, p. 771) justifica a prescrição através das seguintes teorias: 

“a) teoria da prova (com a perda de substância da prova, desaparece a possibilidade de uma 

sentença justa); b) teoria da readaptação social (deve-se presumir a emenda do infrator que 

durante um tempo mais ou menos longo não tenha cometido outro crime); c) teoria da expiação 

moral (presume-se que o remorso e as atribulações sofridas pelo delinquente no curso do tempo 

da prescrição caracterizam um substituto da pena); d) teoria do esquecimento (a sociedade, com 

a passagem do tempo, esquece o crime de maneira que a reação penal perde um de seus objeti-

vos e que consiste na intimidação coletiva); e) teoria da analogia civilística (aquisição de um 

direito à impunidade pela inação dos órgãos do estado responsáveis pela apuração do crime e 

punição do autor)”. 

A prescrição da pretensão punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, re-

gula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Os prazos de prescri-

ção, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, são os seguintes: 

 se a pena em abstrato for superior a 12 anos, a prescrição ocorrerá em 20 anos; 

 se a pena for superior a 8 anos e inferior a 12, a prescrição ocorrerá em 16 anos; 

 se a pena for superior a 4 anos e inferior a 8, a prescrição se dará em 12 anos; 

 se a pena for superior a 2 anos e inferior a 4, a prescrição se dará em 8 anos; 

 se a pena for de 1 a 2 anos, a prescrição ocorrerá em 4 anos; 

 e por fim, se a pena for inferior a 1 ano, a prescrição ocorrerá em 2 anos. 

 

Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição é regulada pela 

pena concretamente aplicada, sendo realizado novo cálculo. 
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O prazo prescricional, naquilo que nos interessa para a análise do caso, é computado 

do período compreendido entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório. Assim, 

por exemplo, no caso do crime de formação de quadrilha, que possui pena mínima de 1 ano e 

máxima de 3 anos, a prescrição pela pena em abstrato (ou seja, antes da condenação) será de 8 

anos. Assim, caso transcorrido este prazo antes do julgamento, a punibilidade do réu estaria 

extinta pela prescrição e o réu sequer seria julgado. Por outro lado, uma vez realizado o julga-

mento (porque não se consumou a prescrição pela pena máxima), e caso o réu fosse condenado 

à pena mínima de 1 ano, o prazo prescricional seria de 4 anos. Neste caso, se o período com-

preendido entre a denúncia e a condenação tivesse excedido este interregno, somente caberia 

ao Tribunal reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, mesmo após a condenação. 

A primeira investida da imprensa para que não se consumasse a prescrição ocorreu em 

março de 2011, quando o jornal O Estado de S.Paulo noticiou, em sua edição do dia 26: “Pres-

crição do crime de formação de quadrilha esvazia processo do mensalão”54.  

A reportagem dava como certa a prescrição do crime de quadrilha em agosto daquele 

ano, partindo do pressuposto que o Supremo Tribunal Federal condenaria os réus à pena mínima 

de 1 ano, o que levaria à prescrição quatro anos após a denúncia, ou seja, em agosto de 2011. 

Provavelmente, esta premissa decorria da jurisprudência garantista do STF, até então vigente, 

que tendia a fixar a pena mínima nas condenações de réus primários e de bons antecedentes. 

Veja-se o teor da reportagem: 

O processo de desmantelamento do esquema conhecido como mensalão fede-

ral em 2005, a pior crise política do governo Lula, já tem data para começar: 

será a partir da última semana de agosto, quando vai prescrever o crime de 

formação de quadrilha. O crime, citado por mais de 50 vezes na denúncia do 

Ministério Público - que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) - é 

visto como uma espécie de “ação central” do esquema, mas desaparecerá sem 

que nenhum mensaleiro tenha sido julgado. Entre os 38 réus do processo, 22 

respondem por formação de quadrilha (O Estado de S.Paulo, 26/03/2011). 

 

Posteriormente, o jornal Folha de S.Paulo publicou na capa de sua edição de 14 de 

dezembro de 2011: “Penas do mensalão vão prescrever, diz ministro”. No corpo do jornal, a 

Folha trazia entrevista com o ministro Ricardo Lewandowski, em que afirmava: “com relação 

a alguns crimes não há dúvida nenhuma que poderá ocorrer a prescrição”. 

Na entrevista, Lewandowski afirmara que dificilmente o julgamento ocorreria em 

2012 e justificava: 

                                                                 
54 Disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,prescricao-do-crime-de-formacao-de-quadrilha-

esvazia-processo-do-mensalao,697674, acesso em 01/11/2014. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,prescricao-do-crime-de-formacao-de-quadrilha-esvazia-processo-do-mensalao,697674
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,prescricao-do-crime-de-formacao-de-quadrilha-esvazia-processo-do-mensalao,697674
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“Terei que fazer um voto paralelo ao voto do ministro Joaquim. São mais de 

130 volumes. São mais de 600 páginas de depoimentos. Quando eu receber o 

processo eu vou começar do zero. Tenho que ler volume por volume porque 

não posso condenar um cidadão sem ler as provas” 55 
 

Ao lado da entrevista, o jornal apresentou um infográfico contendo a data de prescrição 

dos crimes dos principais acusados, considerando a pena mínima ou máxima cominada ao de-

lito. Assim, a Folha informava que a pena de quadrilha do ex-ministro José Dirceu estaria pres-

crita desde agosto de 2010, caso ele viesse a ser condenado à pena mínima de 1 ano, ao passo 

que, na hipótese de condenação pela pena máxima, a prescrição dar-se-ia em agosto de 2015. 

Em relação ao crime de corrupção ativa, do qual também era acusado, a pena mínima estaria 

prescrita desde agosto de 2011 e a máxima em agosto de 2023. 

Do mesmo modo, a Folha sustentava que as penas de Delúbio Soares relativamente 

aos crimes de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, acaso fixadas no mínimo legal, 

prescreveriam em agosto de 2010, agosto de 2011 e agosto de 2015, respectivamente. A situa-

ção de Marcos Valério, em relação a estes crimes seria similar. 

O ministro Lewandowski ainda criticou a manutenção de réus sem foro privilegiado 

no processo, afirmando que, se o tribunal tivesse optado por desmembrar o processo, não ha-

veria o risco da prescrição por conta de uma tramitação mais célere. Ressaltou que “o tribunal, 

no entanto, decidiu incluir em seu julgamento até os réus que não têm cargo eletivo e poderiam 

ser julgados pela Justiça comum.” (Ibid.) 

A partir desta entrevista, iniciou-se uma intensa campanha da mídia para apressar o 

julgamento, a fim de evitar a incidência da prescrição.  

A revista Veja (10/04/2012), por exemplo, repercutiu a entrevista em reportagem vei-

culada em seu site, sob o título “Mensalão: por que alguns réus podem ficar livres das penas”56, 

em que afirmava: “O caso ainda não foi julgado e a demora - conforme a sombria profecia do 

ministro Ricardo Lewandowski - é suficiente para livrar os réus caso eles sejam condenados a 

penas mínimas.” 

O jornal O Estado de S.Paulo (21/04/2012) noticiou uma manifestação popular que 

ocorreria simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal com o objetivo de 

“conscientizar a população sobre a prescrição das penas dos acusados do maior escândalo da 

                                                                 
55 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/poderepolitica/ricardo_lewandowski.shtml, acesso em 

29/10/2014. 
56 Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/entenda-o-que-e-prescricao-e-seus-efeitos-para-mensalei-

ros, acesso em 01/11/2014 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/stf-peluso-tenta-acelerar-mensalao
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/stf-peluso-tenta-acelerar-mensalao
http://www1.folha.uol.com.br/poder/poderepolitica/ricardo_lewandowski.shtml
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/entenda-o-que-e-prescricao-e-seus-efeitos-para-mensaleiros
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/entenda-o-que-e-prescricao-e-seus-efeitos-para-mensaleiros
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Era Lula”57. Segundo o jornal, o grupo coletaria assinatura nas três capitais e na internet para 

um abaixo-assinado que seria entregue ao ministro Ricardo Lewandowski em audiência pública 

marcada para o dia 25. 

A mesma reportagem informava que Lewandowski, “cobrado publicamente por cole-

gas da corte”, renunciara a seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral para dedicar mais tempo 

à análise do caso. 

Falcão (2013), no artigo Direito, Mídia e Opinião Pública, sustenta que o terceiro epi-

sódio58 indicador da influência mídia e da opinião pública sobre o funcionamento do Supremo 

teria sido a decisão do ministro Ayres Britto de colocar o processo em pauta, de julgá-lo. Se-

gundo Falcão (p. 10/11), Ayres Britto teria revelado, após a sua aposentadoria, que esta foi a 

decisão mais difícil do julgamento: “uma decisão que teria de ser tomada por quem quer que 

fosse presidente do Supremo depois da entrevista do Ministro Ricardo Lewandowski, à Folha 

de S.Paulo, em 14 de dezembro de 2011. Eu ou qualquer outro que ali estivesse”. 

Falcão (2013, p. 11) sustenta que o risco da perda de credibilidade do Supremo ficou 

iminente: 

A legitimidade do Supremo foi posta em jogo. Para a opinião pública, através 

da mídia, seria o Supremo a primeira e principal vítima de si mesmo? Conde-

nar-se a si próprio por sua lentidão? A necessidade de o Supremo colocar em 

pauta o julgamento se confundia para muitos com o próprio destino da insti-

tuição. 

 

Esta opinião, externada por ex-integrante do Conselho Nacional de Justiça e chefe dos 

especialistas da FGV recrutados para comentar o caso nos jornais O Globo e na Folha de 

S.Paulo, bem dimensiona a expectativa que havia sido criada na opinião pública em relação ao 

julgamento do mensalão. Expectativa que não se limitava ao mero cumprimento do rito proces-

sual e da conclusão do caso, mas que exigia a exemplar condenação dos acusados. 

Pode-se afirmar que a pressão exercida pela mídia surtiu efeito, pois, com a designação 

do julgamento ainda no ano de 2012, não houve a extinção da punibilidade pela prescrição em 

relação a nenhum acusado. 

Fernandes (2013) sustenta que em nenhum outro processo a relação de causa e efeito 

foi tão evidente, já que no mensalão a possível influência da mídia sobre o mérito pode ter 

decorrido de sua cobrança pela celeridade do julgamento. 

                                                                 
57 Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,manifestacao-simultanea-em-sp-rj-e-df-alerta-

paraprescricao-do-mensalao,863793,0.htm, acesso em 01/11/2014. 
58Os outros dois episódios, para o autor, seriam a entrevista de Roberto Jefferson revelando o Mensalão e a capta-

ção por fotógrafos da troca e-mails nos laptops de ministros do STF durante o julgamento do recebimento da 

denúncia. 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,manifestacao-simultanea-em-sp-rj-e-df-alerta-paraprescricao-do-mensalao,863793,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,manifestacao-simultanea-em-sp-rj-e-df-alerta-paraprescricao-do-mensalao,863793,0.htm
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Por outro, o afastamento total do risco de prescrição somente se materializou após a 

fixação das penas pelo Supremo Tribunal Federal em patamares bem acima dos mínimos legais, 

pois, como visto, caso se mantivesse a jurisprudência anterior da Corte, muitos crimes imputa-

dos ao núcleo político teriam que ser reconhecidos como prescritos em agosto de 2010 e agosto 

de 2011. 

Não é difícil imaginar a reação da “opinião pública”, capitaneada pelos órgãos da im-

prensa, ao se deparar com a situação de réus condenados, após extenuante julgamento, mas que 

teriam a punibilidade extinta em razão da prescrição pela pena em concreto. 

O próprio ministro Joaquim Barbosa deixou escapar, na sessão de julgamento do dia 

26 de fevereiro de 2014, que a pena dos condenados pelo crime de formação de quadrilha foi 

calculada para evitar a prescrição: “Foi para isso mesmo, ora!”, disse o ministro no meio de um 

embate com o ministro Luis Roberto Barroso durante o julgamento dos embargos infringentes 

(O Estado de S.Paulo, 28/02/201459), confirmando, segundo a reportagem, o que já era dito 

reservadamente por alguns ministros e advogados desde 2012. 

O jornal O Estado de S.Paulo (28/02/201460) revelou que, dias após a publicação de 

uma reportagem deste mesmo jornal, realizada em 26 de março de 2011 (cuja manchete era: 

“Prescrição do crime de formação de quadrilha esvazia processo do mensalão”), o ministro 

Joaquim Barbosa afirmou que estaria muito preocupado com o julgamento, pois não havia pro-

vas contra o principal envolvido, o ministro José Dirceu, uma vez que o procurador-geral da 

República fizera um trabalho deficiente. 

Segundo a reportagem, o ministro traçou um cenário catastrófico, pois o crime de qua-

drilha estaria prescrito em setembro de 2011, já que a pena não deveria ser superior a 2 anos. 

Segundo o repórter Felipe Recondo, Barbosa então questionou com certa ironia: “E se eu der 

(como pena) 2 anos e 1 semana?”. 

Leite (2013) comparou a pena recebida por José Genoíno – 4 anos e 8 meses pelo 

crime de corrupção ativa e de 2 anos e 3 meses por quadrilha, esta última posteriormente anu-

lada – com aquela que lhe foi aplicada pela Justiça Militar após a guerrilha do Araguaia. Neste 

caso, Genoíno foi condenado por ser coordenador e chefe do grupo de guerrilheiros, recebendo 

a pena máxima de 5 anos, tendo sido registrado na sentença que se tratava de “fanático guerri-

lheiro e político perigosíssimo.” Ao final, Leite (2013, p. 235), conclui: 

                                                                 
59  Disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analise-as-operacoes-aritmeticas-do-ministro-joa-

quim-barbosa,1135870, acesso em 01/11/2014. 
60  Disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analise-as-operacoes-aritmeticas-do-ministro-joa-

quim-barbosa,1135870, acesso em 01/11/2014. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analise-as-operacoes-aritmeticas-do-ministro-joaquim-barbosa,1135870
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analise-as-operacoes-aritmeticas-do-ministro-joaquim-barbosa,1135870
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analise-as-operacoes-aritmeticas-do-ministro-joaquim-barbosa,1135870
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,analise-as-operacoes-aritmeticas-do-ministro-joaquim-barbosa,1135870
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“Não acho que a Justiça Militar seja exemplo de coisa alguma para alguma 

coisa. Tolerava a tortura, fingia não enxergar execuções. Julgava com provas 

sem valor legal, pois obtidas sob tortura. Mas é lamentável constatar que nem 

um regime que não tinha o menor compromisso com a democracia, conside-

rando-se no direito de suspender liberdades públicas para combater a ‘corrup-

ção e a subversão’, aplicou penas tão duras. 

 

Alberto Zacharias Toron, advogado do ex-deputado federal João Paulo Cunha (PT-

SP) também protestou: “É uma violência condenar alguém a uma pena maior do que aquela que 

é devida. Obviamente quando entrarmos com revisão criminal, vamos fazê-lo também por conta 

de outras questões como, por exemplo, a própria condenação”61. 

 

3.5 O início do julgamento 

A primeira sessão do julgamento do mensalão, no dia 2 de agosto de 2012, foi aberta 

às 14h27. Logo em seguida, o ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, advogado de José 

Roberto Salgado, vice-presidente do Banco Rural, requereu o desmembramento do processo, a 

fim de que apenas os réus com prerrogativas de foro – no caso, os parlamentares João Paulo 

Cunha, Pedro Henry e Valdemar da Costa Neto – fossem julgados no Supremo. Postulava-se 

que o processo contra os demais réus fosse encaminhado para a primeira instância da Justiça 

Federal. 

O advogado sustentou que o fato de réus sem prerrogativa serem julgados pelo Su-

premo feria ao menos dois princípios fundamentais: o do juiz natural e o direito ao duplo grau 

de jurisdição — ou seja, de recorrer de uma possível decisão condenatória. 

A competência originária do Supremo Tribunal Federal é limitada ao julgamento penal 

de determinadas autoridades expressamente elencadas na Constituição Federal62: o Presidente 

da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, 

o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exér-

cito e da Aeronáutica. 

Apenas em hipóteses excepcionais a competência pode ser ampliada para alcançar pes-

soas sem a dita prerrogativa, especialmente nos casos em que a conexão probatória exigir o 

julgamento conjunto de todos os réus, a fim de se evitarem decisões contraditórias que porven-

tura poderiam ocorrer acaso réus acusados por um mesmo fato delituoso fossem julgados por 

juízes distintos.  

                                                                 
61 Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-mar-03/inquerito-admissao-barbosa-aumento-penas-movimen-

tam-ap-470, acesso em 01/11/2014. 
62 Artigo 102, I, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal.  

http://www.conjur.com.br/2014-mar-03/inquerito-admissao-barbosa-aumento-penas-movimentam-ap-470
http://www.conjur.com.br/2014-mar-03/inquerito-admissao-barbosa-aumento-penas-movimentam-ap-470
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O ministro Ricardo Lewandowski acolheu a questão de ordem suscitada pelo advo-

gado Márcio Thomaz Bastos, sustentando que o julgamento de réus sem foro privilegiado pelo 

STF negaria vigência à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica), ratificada pelo Brasil em 1992 e cujo artigo 25 estabelece o direito ao duplo grau 

de jurisdição63. 

Em um extenso voto de 53 páginas, Lewandowski indicou uma série de julgamentos 

nos quais a Corte teria determinado o desmembramento do processo em relação aos réus que 

não possuíam prerrogativa de foro e destacou a sua perplexidade com o tratamento diferenciado 

conferido ao chamado “mensalão tucano”: 

Não posso deixar de registrar, nesse passo, que é objeto da maior perplexi-

dade, por parte daqueles que acompanham os trabalhos desta Suprema Corte, 

o fato de que, nalgumas situações em tudo semelhantes à presente, tenha ela 

deferido o desmembramento dos feitos, contrariamente ao que ocorreu no pre-

sente processo. 

Um dos casos mais emblemáticos nesse sentido ocorreu no citado Inq 

2.280/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, instaurado para apurar o que a im-

prensa cunhou de “mensalão tucano”, nos quais os envolvidos foram acusados 

de atuar com um modus operandi muito parecido com aquele descrito na ini-

cial da presente ação, na qual estão envolvidos apenas três réus com foro es-

pecial.64 

 

Ao final, o ministro revisor concluiu que o mensalão “constitui um caso isolado em 

que não se logrou alcançar um consenso quanto ao desmembramento, tendo o Plenário desta 

Corte, após séria clivagem verificada na votação, decidido por manter os autos com a sua gi-

gantesca configuração de 40 acusados”. 

Entretanto, o revisor somente foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, sendo a 

questão rejeitada por nove votos a dois. A questão de ordem serviu para indicar o rumo que o 

julgamento tomaria dali por diante, pois levou a uma discussão entre os ministros relator e 

revisor que ganhou as manchetes dos jornais. A partir de então, a imprensa passou a retratar o 

ministro Joaquim Barbosa como o herói que buscava mudar os hábitos nacionais e acabar com 

a corrupção no país, ao passo que o revisor era tratado como vilão, sempre preocupado em 

defender os acusados e a legitimar as suas teses. 

Tanto é assim, que o jornalista Merval Pereira, em coluna publicada no jornal O Globo 

(03/08/2012), afirmou: 

                                                                 
63 Art. 25, 1. “Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os 

juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 

constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam 

atuando no exercício de suas funções oficiais”. 
64Íntegra do voto disponível em http://s.conjur.com.br/dl/ap-470-voto-lewandowski.pdf, acesso em 03/11/2014. 

http://s.conjur.com.br/dl/ap-470-voto-lewandowski.pdf
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A proposta de desmembramento do processo, levantada novamente pelo ad-

vogado de defesa Márcio Thomaz Bastos, não precisaria ser analisada tão de-

talhadamente quanto o fez Lewandowski se não tivesse querendo marcar o 

terreno da defesa, respaldando uma tese que já havia sido rejeitada nada menos 

que três vezes pelo Supremo. 
 

 

Mais adiante na mesma coluna, o jornalista volta a insinuar – embora utilizando-se da 

figura de retórica da preterição65 – que Lewandowski possuía uma estratégia de favorecimento 

dos réus: 

Seria leviano afirmar que Lewandowski se debruçou sobre o tema tão demo-

radamente dentro da estratégia de inviabilizar o calendário elaborado pelo 

STF, que permitiria que o ministro Cezar Peluso votasse antes da aposentado-

ria, em 3 de setembro. 
 

Na página 3 da referida edição, a discussão entre os ministros é transcrita em local de 

destaque, abaixo do título: “O que está em jogo é a credibilidade deste tribunal”, frase dita pelo 

ministro Joaquim Barbosa no calor dos debates. 

Seifert (2013) afirma que os jornalistas, ao colocarem uma lente de aumento no debate 

entre os ministros relator e revisor, revelaram a questão motriz da cobertura: a credibilidade da 

corte. Afirma a autora: 

Assim, maximizando o debate sob um viés negativo, O Globo minimizou o 

status do órgão julgador e colocou em jogo a credibilidade da mais alta corte 

do Judiciário brasileiro. Essa maneira de apresentar a Corte, por um lado, pode 

ser considerada uma estratégia dos jornalistas de legitimar a sua autoridade 

interpretativa sobre o ocorrido em detrimento da autoridade do Poder Judici-

ário. Para tanto, é válido lembrar, ainda que nas entrelinhas, que o próprio 

Supremo está no banco dos réus, afinal, dos 11 ministros que compõem a 

Corte, 8 foram fruto de indicações do Partido dos Trabalhadores (PT). 

 

3.6 Julgamento fatiado 

Na sessão do dia 16 de agosto de 2012, o ministro Joaquim Barbosa iniciou a leitura 

do seu voto, analisando o item 3 da denúncia do Ministério Público, que tratava do desvio de 

recursos públicos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil. Ao final, o ministro conde-

nou o deputado João Paulo Cunha por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Tam-

bém foram condenados Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, pelos crimes de 

corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A fixação das penas dos condenados seria efetuada ape-

nas ao final do julgamento. 

O procedimento adotado pelo ministro relator surpreendeu os demais ministros, que 

esperavam que a condenação ou absolvição dos réus somente fosse efetuada ao final, após a 

                                                                 
65Preterição (ou paralipse) consiste em deixar de afirmar aparentemente o que na realidade se afirma. 
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leitura integral do seu voto. Barbosa sustentou que esta sistemática permitiria uma melhor com-

preensão do caso e possibilitaria que todos os ministros votassem, ainda que parcialmente, vi-

abilizando, assim, a participação do ministro Cezar Peluso, que iria se aposentar compulsoria-

mente no dia 3 de setembro de 2012. 

Por esta metodologia, os votos deveriam ser proferidos pelos demais ministros após a 

leitura de cada item, de acordo com a ordem estabelecida na denúncia, o que poderia induzir o 

resultado do item seguinte. Basta se imaginar a condenação de um acusado pelo crime de cor-

rupção ativa ao final de um item do voto do relator, para se concluir que, inevitavelmente, o 

acusado pelo crime de corrupção passiva, no próximo capítulo do voto, estará inexoravelmente 

condenado. 

Tanto foi assim que o jornal O Globo (2012, 17/08, p. 3) adiantou que o voto de Joa-

quim Barbosa pela condenação de João Paulo Cunha por lavagem de dinheiro abria caminho 

para a condenação de outros parlamentares acusados de cometer o mesmo tipo de crime no 

processo de mensalão: 

A estrutura do voto indica que Barbosa deverá votar condenação dos deputa-

dos Valdemar da Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT) e dos ex-depu-

tados Roberto Jefferson (PTB-RJ), Paulo Rocha (PT-PA), João Magno (PT-

MG), Professor Luizinho (PT-SP), Bispo Rodrigues (PR-RJ), Pedro Correa 

(PP-PE), José Borba (PMDB-PR) e Romeu Queiroz (PTB-MG) e do ex-mi-

nistro dos Transportes Anderson Adauto. 
 

O ministro Ricardo Lewandowski discordou da metodologia do relator e afirmou que 

a proposta de fatiar a votação violaria o artigo 135 do Regimento Interno do Supremo, que 

determina que primeiramente deve votar o relator, seguido do revisor, e, em seguida, os demais 

ministros em ordem inversa de antiguidade, com seus votos conhecidos na íntegra. Diante desta 

norma, o revisor entendia que os ministros deveriam se manifestar sobre todo o processo. Seu 

voto, afirmara, tinha sido elaborado com base nesta premissa e teria muita dificuldade em al-

terá-lo. Para o revisor, a Corte havia chegado a um impasse insuperável.  

O jornal O Globo (17/08/2012, p. 6) destacou a discussão entre Lewandowski e Bar-

bosa na sessão de julgamento: 

- Se votarmos por núcleo, estaremos adotando a lógica do Ministério Público. 

Temos um cronograma estabelecido pelo qual o relator terá três dias para apre-

sentar seu voto e o revisor, mais três dias para apresentar seu voto. 

Barbosa reagiu com veemência; 

- Isso é uma ofensa! Como é que Vossa Excelência sabe qual é a minha lógica 

se nunca conversou comigo? 

- Nós conversamos sim. 

- O meu voto tem 1.200 páginas. O voto do revisor tem 1.200 páginas. A meu 

ver, isto (o voto integral) é a aposta no caos – provocou Barbosa. 
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Após a discussão, o plenário decidiu que cada ministro votaria da forma que achasse 

mais conveniente. Ainda assim o problema não havia sido resolvido, pois, caso o ministro Le-

wandowski insistisse na sua posição, apresentando seu voto integral após a leitura de um dos 

capítulos do voto de Joaquim Barbosa, terminaria por julgar os demais réus antes do relator, o 

que subverteria o sistema processual e a própria função do revisor, que deve sempre votar após 

o relator. Por esta razão, provavelmente, Lewandowski havia afirmado que a Corte chegara a 

um impasse insuperável. 

O ministro Marco Aurélio endossou esta posição, afirmando que o voto fatiado “seria 

uma Babel” (O Globo, 2012, 17/08, p. 6). De acordo com informação da revista eletrônica 

Consultor Jurídico (16/08/2012)66, Marco Aurélio sustentou na sessão que: 

Não compareci à corte para simplesmente pronunciar-me em doses homeopá-

ticas. Devo julgar da forma como ela [a ação] se apresenta, a partir do esgo-

tamento do voto do relator quanto à ação penal. Não se atua dividindo o pro-

nunciamento judicial. Precisamos de uma visão abrangente, pois atos e fatos 

saltam aos olhos entrelaçados. E o colegiado se sobrepõe a cada um de nós. 

 

O jornal informou que, à noite, o presidente da Corte, Ayres Britto, teve que negociar 

uma solução e que Lewandowski, que ameaçara até abandonar a função de revisor, cedeu. 

Merval Pereira, em coluna publicada no jornal O Globo neste mesmo dia, com o título 

“Supremo desentendimento”, sustentou que o advogado José Carlos Dias, ex-ministro da Jus-

tiça, aventara a possibilidade de o devido processo legal estar sendo violado caso a votação 

fosse fatiada. Do mesmo modo, afirmou que o ministro Lewandowski lera o regimento interno 

e concluíra que, se a ordem definida nele não fosse seguida rigorosamente, o Supremo estaria 

decidindo de maneira irregular. Porém, afirmou que, Lewandowski, ao recuar de sua posição, 

teria demonstrado “grandeza de espírito”. 

Porém, na coluna do dia seguinte (O Globo, 18/08/2012, p. 4), Merval relativiza a 

postura do revisor, que fora exaltada na véspera, afirmando que o “o ‘espírito público’ [a ex-

pressão entre aspas naturalmente denota ironia] de Lewandowski, que registrei ontem, parece 

ter sido estimulado pelo isolamento em que se viu após tentar diante das câmaras de TV mudar 

o procedimento que já havia sido acatado pela maioria de seus pares antes de a sessão começar”. 

No restante do texto, o colunista exalta a estratégia de Joaquim Barbosa, que, segundo ele, iria 

montar, peça por peça, um quebra cabeça, e expõe sua preocupação com as situações que se 

                                                                 
66 Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-ago-16/joaquim-barbosa-vota-condenacao-joao-paulo-cunha-

marcos-valerio, acesso em 29/11/2014. 

http://www.conjur.com.br/2012-ago-16/joaquim-barbosa-vota-condenacao-joao-paulo-cunha-marcos-valerio
http://www.conjur.com.br/2012-ago-16/joaquim-barbosa-vota-condenacao-joao-paulo-cunha-marcos-valerio
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tornaram recorrentes em suas análises: a condenação dos políticos do Partido dos Trabalhado-

res, em especial de José Dirceu, e o voto do ministro Cezar Peluso – dado como certo pela 

condenação dos acusados – antes de sua aposentadoria. 

Arguelhes e Coiro (2013) afirmam que a intensa sessão e a sua continuação para além 

do plenário levantaram dúvidas sobre o processo decisório do STF. Os autores questionaram a 

razão pela qual não se antecipou a discussão, se a complexidade do problema era previsível, e 

por que não se buscou o entendimento antes de o julgamento começar, evitando-se, mais uma 

vez, a exposição da Corte. 

Segundo a revista eletrônica Conjur, em 20/08/2012 67, cinco advogados dos réus subs-

creveram petição insurgindo-se contra a sistemática adotada pelo relator, sustentando que o 

método tomava por princípio a versão acusatória e afrontava o postulado do devido processo 

legal, bem como do regimento interno do Supremo. Para os advogados, haveria “mais um fato 

excepcional e inaudito em nossa história judiciária, em que juízes votam pela condenação, sem 

dizer a quê e a quanto”. 

Inocêncio Coelho, advogado do deputado José Borba e ex-procurador-geral da Repú-

blica, sustentou que o STF foi conduzido por uma tática de julgamento pensada e elaborada 

pelo ministro Joaquim Barbosa, que acabou levando os demais ministros para a conclusão de-

sejada. Para o advogado 

“Ele [Joaquim Barbosa] propôs uma técnica de julgamento tão perceptivel-

mente condutora à condenação que à abertura do julgamento estabeleceu-se 

imediatamente um conflito com o revisor, o ministro Lewandowski, que disse 

que, seguindo aquela estrutura, que era a de denúncia, dificilmente se poderia 

chegar a resultado diverso que não fosse a condenação. (Pedrina, 2013, p. 144) 

O jornal O Globo (18/09/2012, p. 3) publicou declaração do advogado Hermes Guer-

rero, defensor de Ramon Hollerbach, para quem o julgamento fatiado seria desumano e cruel 

com os acusados: 

O julgamento é cruel e desumano. Não deveria ser fatiado e, sim, cada um 

julgado de uma vez só. Assim, há também um fatiamento da honra de cada 

réu. Cada dia é condenado um pouquinho. Não se sabe nem a pena de cada 

um já condenado. É uma situação anormal e que atrapalha não o julgamento, 

mas a Justiça como um todo. 

 

O Globo (18/08/2012, p. 3), ressaltou a opinião do presidente Ayres Britto, que, se-

gundo o jornal, se mostrava aliviado com acordo entre os ministros para a votação fatiada: 

“Agora, as coisas entram nos eixos”. 

 

                                                                 
67  Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-ago-20/advogados-contestam-rito-proposto-relator-mensalao, 

acesso em 23/11/2014. 

http://www.conjur.com.br/2012-ago-20/advogados-contestam-rito-proposto-relator-mensalao
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3.7 Políticos condenados 

O julgamento dos políticos acusados no caso mensalão era a questão que despertava o 

maior interesse da mídia e da opinião pública.  

Um dos grandes embates entre a acusação e defesa no mensalão deu-se acerca da de-

finição da extensão do crime de corrupção passiva, em especial sobre a necessidade da prática 

do chamado ato de ofício pelo agente público que recebeu a vantagem indevida.  

Conforme será analisado em tópico específico, a jurisprudência tradicional do Su-

premo Tribunal Federal fazia esta exigência e um dos casos mais notórios em que a questão se 

fez presente foi no julgamento do ex-presidente Fernando Collor, ao final absolvido em razão 

de não ter sido comprovada a prática de ato de ofício. 

Mantendo-se este entendimento, seria necessário que a acusação demonstrasse que o 

recebimento do dinheiro pelo parlamentar destinou-se a influenciar o seu voto no Congresso. 

Caso a acusação não se desincumbisse do ônus de demonstrar este fato, a conduta poderia ser 

classificada, no máximo, como “caixa dois”, crime que já estaria prescrito. Por esta razão, o 

ministro Joaquim Barbosa preocupou-se em relacionar as datas em que os parlamentares rece-

beram dinheiro das empresas de Marcos Valério com as datas das votações de temas importan-

tes para o governo no Congresso Nacional, como as reformas da previdência e tributária. 

O jornal O Globo (19/09/2012, p. 10) publicou reportagem cuja manchete era “Minis-

tros devem condenar mais dez réus por corrupção passiva”. No lead da matéria constava a in-

formação de que a maioria do STF achava que sequer é preciso comprovar o ato de ofício. No 

texto, o jornal esclarecia que a maioria dos ministros defende que, para configurar o crime, 

basta que o acusado tenha recebido vantagem indevida para tomar uma providência em favor 

do corruptor, mas que o ato não precisa necessariamente ter ocorrido. Segundo a reportagem, 

compartilhavam desta opinião os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio, Gilmar 

Mendes e Celso de Mello. De acordo com o jornal, Marco Aurélio teria explicado no dia ante-

rior que: 

O ato de ofício é previsto para causa de aumento da corrupção passiva e ativa. Ou 

seja, para você chegar à causa de aumento da pena prevista para o tipo seco é que se 

tem a exigência da demonstração de um ato de ofício pelo servidor. É a revelação 

inconteste de que, quanto ao tipo simples, não há exigência. Caso contrário, não ha-

veria por que aumentar a pena a partir do ato de ofício. 

 

A reportagem revela que, mais uma vez, ministros anteciparam sua posição sobre te-

mas polêmicos que seriam debatidos pelo colegiado dentro de poucos dias, alimentando o que 

Garapon (2001, p. 82) classificava de “lógica do espetáculo”, que impõe a todos uma reação 
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em tempo real. Para o autor, a mídia sabe fazer tudo, menos esperar e calar-se, acabando por se 

converter no “disjuntor simbólico do tempo”. 

O julgamento do núcleo político iniciou-se no dia 17 de setembro de 2012. O ministro 

Joaquim Barbosa iniciou seu voto analisando a conduta dos parlamentares do Partido Progres-

sista. O relator sustentou que os deputados Pedro Henry, líder do partido na Câmara à época 

dos fatos, Pedro Corrêa, presidente do PP, e João Cláudio Genu, assessor parlamentar, comete-

ram crime de corrupção passiva, recebendo dinheiro para beneficiar o governo nas votações no 

Congresso. 

Barbosa refutou a alegação da defesa de que os parlamentares não precisariam ter os 

votos comprados porque faziam parte da base de sustentação do governo, bem como que os 

valores destinavam-se ao pagamento de dívidas de campanha. Para o relator, o PP não fazia 

parte da base aliada no início do governo Lula, pois o partido não se aliara ao PT nas eleições 

de 2002. O apoio somente veio mais tarde, não existindo, na visão do relator, qualquer motivo 

para esse auxílio financeiro àquela época.  

Segundo o ministro “partidos políticos não são vocacionados ao repasse de grandes 

somas de dinheiro de um para outro. Eles competem entre si. Teria que ser muito ingênuo para 

acolher essa alegação.” Afirmou, ainda, que considerava “claro o interesse do PT em efetuar os 

pagamentos listados por Marcos Valério ao deputado José Borba na semana que justamente 

antecedeu a votação da reforma tributária”. (Falcão, 2013, p. 176). 

Henry, Corrêa e Genu foram também condenados pela prática do crime de lavagem de 

dinheiro, pois teriam ocultado o recebimento destes valores através da agência de publicidade 

SMP&B. 

Na sessão do dia 19 de setembro, o relator votou pela condenação dos deputados Ja-

cinto Lamas, Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, que pertenciam ao extinto Partido Li-

beral (atual Partido da República- PR), por terem recebido dinheiro em troca de apoio aos inte-

resses do governo. O relator reconheceu que Valdemar da Costa Neto recebeu pessoalmente 

pagamentos milionários em espécie. 

Na mesma sessão, Barbosa também condenou os deputados do PTB Roberto Jefferson, 

Emerson Palmieri e Romeu Queiroz pelo mesmo crime. O relator considerou que Jefferson, ao 

receber quatro milhões de reais do PT, cometeu corrupção passiva, pois o “pagamento nesse 

montante, em espécie, para um presidente de partido político, com poder de influenciar sua 

bancada, equivale sem dúvida a prática corrupta” (Falcão, 2013, p. 172). 

O relator entendeu também que os parlamentares cometeram o crime de lavagem de 

dinheiro, pois houve tentativa de ocultar a origem dos recursos recebidos.  
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No dia 20 de setembro, o ministro Lewandowski iniciou sua análise sobre o núcleo 

político. O revisor surpreendeu a todos condenando os deputados Pedro Corrêa, Valdemar da 

Costa Neto, Bispo Rodrigues, Jacinto Lamas, João Cláudio Genu, Roberto Jefferson, Romeu 

Queiroz e José Borba pelo crime de corrupção passiva, dispensando a necessidade de demons-

tração da prática do ato de ofício, contrariamente ao entendimento que havia adotado ao absol-

ver o deputado João Paulo Cunha.  

O revisor esclareceu que, em sua opinião, não havia ficado evidenciada a compra de 

votos, tratando-se de mera inferência ou conjectura, mas que passaria a acompanhar o entendi-

mento firmado pela maioria do STF no julgamento de João Paulo Cunha no sentido de que seria 

desnecessária a comprovação do ato de ofício. Assim, bastaria a comprovação do recebimento 

da vantagem indevida e o potencial poder do cargo ocupado. Mesmo enfatizando que discor-

dava desta posição, o revisor passou a adotá-la. 

Contudo, Lewandowski divergiu do relator acerca da condenação pelo crime de lava-

gem de dinheiro, por entender que o ato de recebimento de dinheiro não poderia configurar, ao 

mesmo tempo, dois crimes. A tentativa de ocultar o recebimento do dinheiro faria parte do 

próprio crime de corrupção passiva.  

Apesar de João Paulo Cunha também ter sido condenado por lavagem de dinheiro pela 

maioria do plenário, o revisor manteve seu entendimento nesta questão, que, posteriormente, 

viria a ser adotado pelo STF por ocasião do julgamento dos embargos infringentes. 

Por outro lado, o revisor absolveu os deputados Pedro Henry e Emerson Palmieri de 

todas as acusações.  

Na sessão de 27 de setembro, os demais ministros iniciaram seus votos sobre a compra 

de apoio político. O ministro Gilmar Mendes refutou a tese do caixa dois e afirmou que não era 

necessário verificar se os parlamentares votaram a favor de projetos do governo, pois o tribunal 

já havia abandonado a exigência do ato de oficio. Ao final da leitura dos votos, ocorrida na 

sessão de 1º de outubro, todos os réus denunciados por corrupção passiva foram condenados e, 

dentre os acusados por lavagem de dinheiro, somente Antônio Lamas, assessor parlamentar, foi 

absolvido. Em relação a este crime, houve empate no julgamento de José Borba. No que tange 

ao crime de formação de quadrilha, foram absolvidos Antônio Lamas, Pedro Henry e o empre-

sário Breno Fischberg. Os demais foram condenados, situação que somente se alterou com o 

julgamento dos embargos infringentes. 

Na cobertura desta etapa do julgamento, o jornal O Globo (02/10/2012) estampou na 

capa a manchete “Supremo conclui que PT comprou apoio político”, mostrando, em destaque, 

uma foto da presidente Dilma, acompanhada do ex-presidente Lula e do candidato a prefeito de 
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São Paulo, Fernando Haddad, em comício realizado na cidade de São Paulo. Assim, o jornal 

fazia uma evidente vinculação da condenação com as eleições municipais que ocorreriam den-

tro de alguns dias, em especial para a prefeitura de São Paulo, que era um dos postos mais 

estratégicos para o partido governista. 

O decano do STF, ministro Celso de Mello, proferiu um duro voto contra os condena-

dos, que repercutiu intensamente nos meios de comunicação. A página 4 do jornal O Globo 

desta edição foi reservada exclusivamente para a transcrição de trechos do voto do ministro e 

possuía como manchete: “Celso de Mello: marginais do poder assaltaram administração”. No 

lead da matéria constava “Para decano do STF, houve aliança profana entre corruptos e corrup-

tores”. Abaixo, um dos trechos reproduzidos nesta reportagem: 

Este processo criminal revela a face sombria daqueles que, no controle do aparelho 

de Estado, transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta 

de poder, como se o exercício das instituições da República pudesse ser degradado 

a uma função de mera satisfação instrumental de interesses governamentais ou de 

desígnios pessoais. (O Globo, 02/10/2012, p.4) 

 

A coluna de Merval Pereira, publicada na mesma página sob o título “Visão Republi-

cana”, exalta a decisão de Celso de Mello e afirma que foi “um dos votos mais importantes não 

só do processo em julgamento, mas da história do STF”, pelo “enquadramento do objeto do 

julgamento na ótica da preservação da República”. O colunista sustentou, ainda, que o ministro 

Celso de Mello, em algumas ocasiões de sua fala, “apontava para o alto ao se referir às altas 

esferas do Poder Público que estariam envolvidas no esquema criminoso”, em uma referência 

pouco sutil, e recorrente em seus textos, da participação ao ex-presidente Lula no esquema. 

O jornal também ressaltou o voto do ministro Ayres Britto, para quem o relaciona-

mento com Marcos Valério era um dos principais indícios da prática dos crimes pelos parla-

mentares: “É praticamente impossível não saber que lidar com Marcos Valério seria participar 

de um sofisticado esquema de corrupção, lavagem de capitais e formação de quadrilha, para 

dizer o mínimo” (O Globo, 02/12/2012, p. 3) 

Leite (2013) faz um contraponto ao entendimento fixado pela maioria do STF, ao sus-

tentar que falar em compra de votos “implica provar que a pessoa tinha uma convicção e mudou 

de ideia porque recebeu dinheiro no bolso” (p. 162). O autor pondera que o PT cumpria parte 

da agenda do PSDB, do PP, do PTB e de outros partidos, pagando as contas de um empréstimo 

no FMI e governando com juros “no céu”. Afirma que Roberto Jefferson não precisava de R$ 

4 milhões para votar a favor de mudanças na Previdência, tampouco o PL, partido do vice-

presidente, ou o PP. Segundo o autor: 



85 
 

Não há como justificar nenhum desvio, roubo ou coisa parecida. Há crimes que de-

vem ser punidos. Mas não é preciso aplicar a tecnologia tão bem explicada por Or-

well [a linguagem] para acreditar que a mentira virou verdade. A menos, claro, que 

você pretenda tratar a política como crime. A vantagem de quem faz isso é atingir 

objetivos políticos enquanto se esconde atrás da ética. A desvantagem para os outros 

é fazer papel de bobo. (p. 165) 

 

3.8 Condenação da cúpula do Partido dos Trabalhadores 

No dia 3 de outubro de 2012, o julgamento entrou em sua fase crucial com o julga-

mento dos acusados pelo crime de corrupção ativa, ou seja, de terem engendrado e executado a 

compra de votos dos parlamentares da base aliada. Os principais acusados eram renomados 

dirigentes do Partido dos Trabalhadores à época dos fatos: José Genoíno, presidente do partido, 

Delúbio Soares, tesoureiro, e José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil e ex-presidente do par-

tido.  

Todas as atenções estavam voltadas para esta etapa, que indicaria o modo pelo qual o 

julgamento e a própria Suprema Corte seriam avaliados no futuro pela opinião pública. 

Falcão (2013), ao comparar o caso mensalão com a renúncia do presidente norte-ame-

ricano Richard Nixon, afirma que, no Brasil, a falta de gravações das reuniões realizadas pelo 

presidente e seus assessores impedia a certeza da participação de Dirceu na compra de apoio 

parlamentar, mas não as consequências decorrentes do processo. Para o autor, “a tese da for-

mação de quadrilha precisa de um líder ou um conjunto de líderes. Daí a ênfase em Dirceu, e 

no núcleo político. Para muitos, a presença de Dirceu é a contrapartida operacional para a au-

sência de Lula.” (p. 170/171). 

O ministro Joaquim Barbosa iniciou seu voto afirmando estar convencido de que Dir-

ceu foi o mandante do esquema. O relator afirmou que inúmeras testemunhas teriam derrubado 

o argumento da defesa de que não havia qualquer relação entre Valério e Dirceu. Segundo o 

ministro, José Dirceu foi o principal articulador da compra de apoio da base parlamentar, em 

razão da força política e administrativa do cargo que exercia. A reunião ocorrida no gabinete 

da Casa Civil com os presidentes do Banco Rural e BMG, com a participação de Marcos Valé-

rio, foi fundamental para a condenação. 

Na edição de 04/10/20102 do Jornal O Globo (p.2), cuja manchete era “José Dirceu, o 

mandante”, a reportagem informa que, segundo o relator, o ex-ministro utilizou os serviços do 

Banco Rural e do BMG para conseguir R$ 55 milhões, com a ajuda de Marcos Valério. Segunda 

a reportagem, o relator afirmou que: 

Os repasses eram feitos em nome do PT que, com isso, garantia o apoio dos deputa-

dos federais ao governo. Outros dados permitem perceber que José Dirceu efetiva-

mente comandou a ação de Marcos Valério e Delúbio Soares. Os fatos já mostrados 
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aqui derrubam de uma vez a tese da defesa de que José Dirceu não tinha nenhuma 

relação com Marcos Valério. 
 

O jornal indicou as provas que foram apresentadas por Barbosa contra Dirceu:  

1) empréstimos que coincidiam com as datas das reuniões de Dirceu com dirigentes 

do Banco Rural e do BMG, nas quais também estariam presentes Marcos Valério. 

2) depoimentos do réu José Borba, que afirmara que os deputados tinham como certa 

a ligação de Marcos Valério com José Dirceu; de Delúbio Soares, que revelou que a cúpula do 

PT sabia dos empréstimos; e de Renilda Santiago, ex-mulher de Valério, que afirmara à CPI 

dos Correios que José Dirceu sabia dos empréstimos. 

3) benefícios dados a Maria Ângela, ex-mulher de José Dirceu, que recebeu um em-

préstimo de R$ 42 mil do Banco Rural em condições diferenciadas e conseguiu um emprego 

no Banco BMG. 

Barbosa rebateu as alegações da defesa de que as reuniões teriam ocorrido para tratar 

da liquidação do Banco Mercantil e da exploração de minério, pois estas não seriam atribuições 

do chefe da Casa Civil. 

Barbosa também votou pela condenação de José Genoíno, pois sua assinatura e aval 

em empréstimos contraídos pelo partido não eram mera formalidade do seu cargo. 

Por fim, o relator condenou Delúbio Soares, por ser o representante direto de Dirceu 

nas negociações com os parlamentares e por ter sido o avalista. 

Em seguida, o ministro revisor iniciou a leitura do seu voto absolvendo José Genoíno 

do crime de corrupção ativa, por considerar que a sua assinatura nos contratos de empréstimo 

era mera formalidade e que não havia provas de que ele tivesse negociado a compra de votos 

dos parlamentares. A sessão foi encerrada antes da leitura do voto em relação aos demais réus. 

Na mesma edição dia 04/10/2012, o jornal O Globo abriu espaço para a defesa de 

Dirceu, Genoíno e Delúbio na página 4, em reportagem cuja manchete era: “Dirceu destaca 

necessidade de certeza para condenar”. No lead da matéria: Genoíno festeja voto do revisor 

pela absolvição; Delúbio diz estar sereno”. 

No texto, a reportagem revelava a insatisfação de Dirceu com o clima no plenário do 

STF, em especial com as intervenções dos ministros sincronizadas com a argumentação de Jo-

aquim Barbosa. 

Ao final, a reportagem reforça o nexo da condenação com as eleições municipais, que 

seriam realizadas dali a três dias, ao informar que o ex-presidente Lula, ao ser indagado se o 
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julgamento poderia interferir no desempenho dos candidatos do PT nas eleições, teria “descon-

versado” dizendo: “Para mim não (atrapalha). Eu estou acompanhando as eleições municipais 

e fazendo comícios de campanha eleitoral”. 

Merval Pereira, em coluna publicada nesta edição, também associava o julgamento ao 

calendário eleitoral: 

Não será surpreendente se hoje Lewandowski ocupar boa parte da sessão, se 

não toda ela, para definir a não participação do ex-ministro José Dirceu no 

caso do mensalão. Lewandowski agiu com insuspeitada rapidez, e possivel-

mente voltará aos seus longos votos, simplesmente com o objetivo de não dei-

xar o noticiário sobre o mensalão ser dominado pela condenação em massa do 

relator Joaquim Barbosa. 

Se os primeiros votos dos demais ministros não forem dados hoje – ou se pou-

cos deles forem proferidos – não haverá uma decisão definitiva antes das elei-

ções de domingo. (O Globo, 04/10/15, p. 4) 

 

A mesma preocupação foi externada pelo Procurador-Geral da República, Roberto 

Gurgel, que, ao ser perguntado se o julgamento do mensalão poderia influenciar o resultado das 

eleições do próximo domingo, respondeu: “Não sei. Só as urnas dirão. A meu ver, era bom que 

houvesse” (O Globo, 04/10/15, p. 6). 

Leite (2013, p. 208) afirma que a declaração de Gurgel seria adequada para um líder 

partidário, mas que não parece conveniente para um representante do Ministério Público, até 

porque, sustenta, “o impacto do mensalão não se deve apenas aos fatos em si. Diz respeito, 

igualmente, a um trabalho diferenciado para apurar e julgar a versão petista, e aquele realizado 

para investigar e julgar a do PSDB”. 

A edição de O Globo do dia 4 de outubro também abriu espaço para notícias pitorescas, 

como as eleições municipais em Paracatu-MG, cidade natal do ministro Joaquim Barbosa. Se-

gundo, a reportagem, os candidatos estariam disputando Barbosa, inclusive com promessas de 

construção de uma estátua dele na cidade. O jornal publicou entrevista com Dario Alegria, can-

didato a vereador e primo do ministro, que recebeu apoio formal deste nas eleições: 

“– Por onde ando o povo quer saber detalhes da vida de Dito [apelido de infância de 

Joaquim Barbosa], a celebridade que veem na televisão todo dia. Eu conto que ele é 

muito humilde, que era muito pobre, que seu pai criou os filhos vendendo areia em 

um caminhão velho (p. 6).” 

 

Na sessão do dia 4 de outubro de 2012, o ministro Lewandowski retomou a leitura do 

seu voto, sem a presença de Joaquim Barbosa no plenário, absolvendo o ex-ministro José Dir-

ceu. O revisor sustentou, dentre outros argumentos, que o depoimento de Roberto Jefferson não 

poderia servir de base para a condenação, em razão da animosidade entre ambos. Condenou, 

contudo, o tesoureiro do partido, Delúbio Soares. 
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Ao ser interrompido pelo ministro Luiz Fux, que sustentou que não era verossímil que 

Dirceu não soubesse do esquema, Lewandowski alegou que não havia provas no processo de 

que ele tivesse comandado o pagamento a parlamentares. Afirmou o revisor: “Não afasto a 

possibilidade em tese de ele ter participado desses eventos. Tudo se baseia em ouvir dizer, 

ilações” (apud Falcão, 2013, p. 204). 

Contudo, os ministros Luiz Fux e Rosa Weber discordaram do revisor e condenaram 

Dirceu, Genoíno e Delúbio. Rosa Weber alegou que “existe prova acima de qualquer dúvida 

razoável de que Delúbio não pode ser responsabilizado sozinho” (apud Falcão, 2013, p. 205). 

Para Fux, Dirceu não poderia ter ficado na ignorância sobre o que acontecia, pois sua função 

no governo era justamente o de estabelecer relações políticas. 

Nas sessões dos dias 9 e 10 de outubro, os demais ministros leram seus votos. Os 

ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ayres Britto tam-

bém condenaram Dirceu, Genoino e Delúbio. Os cinco ministros consideraram que havia pro-

vas suficientes da existência do esquema de compra de votos dos parlamentares e mostraram-

se convencidos do envolvimento dos réus. Marco Aurélio, por exemplo, sustentou que “José 

Genoino era interlocutor político do grupo, era presidente do partido envolvido nesta tramoia.” 

(apud Falcão, 2013, p. 207) 

Para Gilmar Mendes, não há como acreditar na possibilidade de que partidos com ide-

ologia oposta à do PT tenham aceitado participar da base de apoio do governo sem receber nada 

em troca. Para o ministro: 

Não há como se chegar à [outra] conclusão de que Dirceu, homem forte do governo 

Lula, encarregado da articulação da base aliada no Congresso, não só sabia do es-

quema de transferência irregular de verbas entre o PT e os partidos da base aliada, 

como também contribuiu intelectualmente para a sua estruturação. (O Globo, 

10/10/2012, p. 3) 

 

Por outro lado, o ministro Dias Toffoli considerou insuficientes os indícios para con-

denar José Dirceu, desqualificando o depoimento de Roberto Jefferson, que seria inimigo de 

Dirceu. Segundo o ministro: 

 Não se pode pura e simplesmente imputar-lhe responsabilidade pelos atos praticados por 

seus subordinados ou por pessoas a ele próximas. (...) a simples condição de chefe da 

Casa Civil, sem a demonstração inequívoca de que tivesse prometido ou oferecido van-

tagem indevida para cooptação de apoio político no Congresso Nacional, não conduz au-

tomaticamente à tipificação do crime que lhe é imputado. (O Globo, 10/10/2012, p. 4)  
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A manchete da página 4 desta edição reflete a opinião do jornal sobre o voto de Toffoli: 

“Ao absolver Dirceu, Toffoli ajudou seu amigo e ex-chefe na Casa Civil”. A reportagem escla-

rece que Dias Toffoli era subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil quando estourou o 

escândalo do mensalão e respondia diretamente a Dirceu, de quem era amigo. 

Toffoli, contudo, condenou Genoino, sob o fundamento de que este subscreveu con-

tratos de empréstimos e os garantiu perante as instituições financeiras. Para o ministro, não era 

verossímil a alegação de desconhecimento das transações financeiras. Dias Toffoli também 

condenou Delúbio Soares, por ser o elo entre o núcleo político e o operacional. 

Na página 8 desta mesma edição, O Globo deu espaço para a defesa de José Dirceu. A 

manchete era “José Dirceu: Fui prejulgado e linchado”. Segundo a reportagem, o ex-ministro 

da Casa Civil disse que não teve em seu benefício a presunção de inocência e que foi condenado 

em um “juízo político e de exceção”. O jornal publicou trechos de uma carta aberta escrita por 

Dirceu, em que afirmava: “Minha sede de justiça, que não se confunde com a hipocrisia que 

meus inimigos lançaram contra mim, será minha razão de viver.” 

Ao final desta etapa de julgamento, foram condenados oitos réus por corrupção ativa: 

José Dirceu (8 votos a 2), José Genoíno (9 a 1), Delúbio Soares (unanimidade), Marcos Valério 

(unanimidade), Cristiano Paz (unanimidade), Ramon Hollerbach (unanimidade), Simone Vas-

concelos (unanimidade) e Rogério Tolentino (8 a 2). Foram absolvidos: Geiza Dias (9 a 1) e 

Anderson Adalto (unanimidade). 

Machado (2013), ao analisar o resultado do julgamento, afirma que o fato de as con-

denações terem se dado por ampla maioria afasta as alegações de que se tratou de um julga-

mento de exceção, ressaltando que isto seria inviável em Estado democrático de direito, ainda 

mais de forma tão transparente.  

Leite (2013, p. 189), contudo, sustenta que Dirceu foi condenado com base no “eu 

sabia”, no “só pode ser”, no “não é crível”, mas pondera que não seria possível coordenar um 

governo sem falar nem conversar. Questiona o autor: “Conversar seria prova de alguma coisa?”. 

A capa da edição do jornal O Globo de 10 de outubro de 2012 retrata o sentimento de 

boa parte da opinião pública em relação ao resultado do julgamento da cúpula do PT. Abaixo 

da manchete: “STF condena Dirceu por comandar o mensalão” era estampada uma foto da 

Praça dos Três Poderes adornada por uma imenso arco-íris. 

 

3.9 A “quadrilha” 
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A análise do crime de formação de quadrilha guardava grande importância dentro da 

narrativa apresentada na denúncia do Ministério Público. Era fundamental para a acusação de-

monstrar que o mensalão não se tratou de uma série de atos de corrupção desconexos entre si, 

mas que, ao contrário, consistiu em um esquema planejado para a obtenção de apoio parlamen-

tar, o que exigiria um líder e uma coordenação entre os agentes. 

Somente assim faria sentido que fosse atribuído ao caso a pecha de maior escândalo 

de corrupção política da história do país, ou de um golpe no sistema democrático que estaria 

sendo praticado pelo partido governista. Esta última concepção foi encampada pelo ex-ministro 

Ayres Britto, que sustentou que o mensalão foi “um projeto de poder de continuísmo seco, raso. 

Golpe, portanto.” (Leite, 2013, p. 197) 

Na sessão do dia 17 de outubro de 2012, o ministro Joaquim Barbosa iniciou a leitura 

de seu voto sobre o crime de formação de quadrilha. O relator inverteu a ordem de análise, pois 

esta imputação figurava como primeiro item da peça de acusação do Procurador-Geral. 

Nos termos do artigo 288 do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos68, o 

crime de quadrilha configura-se com a associação de mais de três pessoas com a finalidade de 

cometer crimes. O tipo penal insere-se no título IX do Código, que descreve os crimes contra a 

paz pública.  

Exige-se, portanto, a comprovação de que quatro ou mais agentes, de forma livre e 

consciente, associaram-se de forma estável para a prática de mais de um crime, abalando a paz 

pública. 

Aguiar (2013) sustenta que a lógica de Barbosa foi analisar o crime de quadrilha ape-

nas após a condenação dos réus por outros delitos, quando restaria apenas comprovar a intenção 

de associação. 

O ministro Joaquim Barbosa reconheceu que “como em toda organização criminosa, 

havia uma divisão de tarefas e o sucesso do empreendimento dependia da conduta de todos” 

(apud Falcão, 2013, p. 236). Segundo ele, a lei não diferencia se a organização foi formada para 

a prática de crime de lavagem de dinheiro ou homicídio. Para o relator, “a prática de crime de 

formação de quadrilha por pessoas que usam terno e gravata me traz um desassossego ainda 

maior” (apud Falcão, 2013, p. 239) 

                                                                 
68 A partir da edição da Lei 12.850/2013, o tipo penal previsto no caput do artigo 288 do CP passou a ser denomi-

nado “associação criminosa” e a exigir a participação de três ou mais pessoas para a sua caracterização. 
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Ao final de seu voto, o ministro relator condenou onze acusados pelo crime de forma-

ção de quadrilha, absolvendo apenas Ayanna Tenório, dirigente do Banco Rural, e Geiza Dias, 

funcionária da SMP&B. 

Por sua vez, o ministro Lewandowski absolveu todos os acusados deste crime, por 

entender que a quadrilha exige uma associação permanente entre pessoas com a finalidade de 

delinquir com uma certa regularidade, o que não estaria comprovado no processo. 

Na sessão do dia 22 de outubro, o STF concluiu a análise deste capítulo da denúncia. 

Por seis votos a quatro, foram condenados pelo crime de quadrilha os réus José Dirceu, José 

Genoino, Delúbio Soares, Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolen-

tino, Simone Vasconcelos, Kátia Rabelo e José Roberto Salgado. 

Os votos favoráveis à condenação foram dos ministros Joaquim Barbosa, Luiz Fux, 

Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ayres Britto. 

O jornal O Globo (23/10/2012, p. 3) estampou a manchete “Sociedade de Delinquen-

tes”, acima da foto do ex-ministro José Dirceu. Foi transcrito com destaque trecho do voto do 

ministro Celso de Mello: 

Este processo revela um dos episódios mais vergonhosos da história política de nosso 

País, pois os elementos probatórios que foram produzidos pelo Ministério Público 

expõem aos olhos de uma Nação estarrecida, perplexa e envergonhada um grupo de 

delinquentes que degradou a atividade política, transformando-a em plataforma de 

ações criminosas. 

 

A reportagem informou que o ministro Celso de Mello comparou o mensalão com as 

organizações criminosas que atuam no tráfico no Rio de Janeiro e São Paulo. Por sua vez, o 

ministro Marco Aurélio afirmou que os integrantes da quadrilha lembravam a máfia italiana, já 

que envelopes eram buscados, sem conhecimento de conteúdo, com cifras altíssimas. 

O jornal registrou os votos divergentes de Rosa Weber, para quem o crime de quadrilha 

não se aplicaria ao mensalão, pois os acusados não viveriam exclusivamente do produto do 

crime e por não ter sido comprovado o acerto de vontades entre eles visando a uma série inde-

terminada de delitos; bem como de Carmen Lúcia, que sustentou que o Ministério Público não 

conseguiu provas do delito. 

Também foi registrada a irresignação de José Dirceu contra o julgamento, que susten-

tou que o Supremo Tribunal Federal se baseou em indícios e que “decisões que se curvam à 

sede por condenações, sem garantir a presunção de inocência, violam o estado democrático de 

direito” (O Globo 23/10/2012, p. 5). 

O jornal lembrou que Dirceu já havia afirmado, quando foi condenado por corrupção 

ativa, que a Corte o julgou sob forte pressão da imprensa. 
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Mendes (2103, p. 241) sustentou que o STF deu uma resposta de que crimes contra 

administração pública e o sistema financeiro também podem violar a paz social. Segundo o 

autor: “O STF parece ter dado uma resposta: não precisa escorrer sangue. Pois violar a tranqui-

lidade política é violar a paz social”. 

 

3.10 Embargos infringentes 

O julgamento em uma única instância de réus que não possuíam foro privilegiado es-

teve envolto de controvérsias desde o início do processo do mensalão. Como já foi visto, o 

pedido de desmembramento do processo formulado no início do julgamento gerou o primeiro 

embate entre o relator e o revisor, sagrando-se vitoriosa a tese de que o julgamento originário 

pelo Supremo Tribunal Federal não violaria garantias constitucionais dos acusados, em especial 

o direito ao duplo grau de jurisdição. 

A polêmica foi retomada após a fase de fixação das penas dos réus, em razão da con-

denação de alguns deles por maioria apertada. Isto porque o artigo 333 do Regimento Interno 

do STF prevê a existência do recurso de embargos infringentes quando for proferida decisão 

não unânime em ação penal originária, desde que haja ao menos quatro votos pela absolvição. 

Encontravam-se nesta situação os oito réus condenados por formação de quadrilha: 

José Dirceu, José Genoíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano 

Paz, Kátia Rabello e José Roberto Salgado. Outros três réus condenados pelo crime de lavagem 

de dinheiro também tiveram quatro votos pela absolvição: João Paulo Cunha, João Cláudio 

Genu e Breno Fischberg. 

A discussão sobre a admissibilidade dos embargos infringentes surgiu porque a Lei 

8.038/90, que regulamentou o procedimento das ações penais originárias perante o STF e o STJ 

e que foi editada posteriormente ao Regimento Interno do Supremo, silenciou acerca deste re-

curso. Com isso, houve quem sustentasse que os embargos infringentes teriam sido revogados 

tacitamente pela Lei 8.038/90, que disciplinou o rito procedimental da ação penal originária 

sem referir-se a este recurso. 

Outro aspecto que acirrou a controvérsia residia no fato de que o Superior Tribunal de 

Justiça, que também se submetia ao rito da Lei 8.038/90, não reconhecia o cabimento dos em-

bargos infringentes nas ações penais originárias a ele submetidas. 

Para acalorar ainda mais o debate, a composição do Supremo Tribunal Federal havia 

sido alterada, com a nomeação dos ministros Teori Zavaski e Luis Roberto Barroso para as 

vagas dos ministros Cezar Peluso e Ayres Britto, respectivamente, que se aposentaram no curso 



93 
 

do julgamento. Diante da alteração da composição da Corte, havia a real possibilidade de mo-

dificação das condenações de alguns réus, o que gerou grande repercussão na opinião pública. 

O jornal O Globo (11/09/2013) publicou na manchete da capa: “Na véspera do julga-

mento, Dirceu desafia o Supremo”. Segundo o jornal, Dirceu afirmara em uma entrevista con-

cedida na Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, que a decisão dos ministros não seria o 

último capítulo do caso e que iria recorrer a cortes internacionais para tentar anular a sentença 

que o condenara a dez anos e dez meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e formação 

de quadrilha. 

No dia seguinte, o STF decidiria acerca da admissibilidade dos embargos infringentes, 

o que poderia reabrir uma nova fase do julgamento e resultar na absolvição ou na redução das 

penas dos réus.  

O jornal não economizou ironia na matéria, afirmando que Márcio Pochmann, presi-

dente da fundação, seria um “entrevistador reverente”, por ter se referido a Dirceu como um 

“homem de projeto, um homem de partido e um homem de Estado”. As declarações de Dirceu 

na entrevista foram transcritas pelo jornal: “Acabei sendo escolhido para ser um pouco o sím-

bolo de todo esse ressentimento, uma mágoa que existe, uma inveja, um ódio que procuram 

disseminar na sociedade contra nós” (O Globo, 11/09/2013, p. 3) 

A reportagem ressalta o aspecto político do julgamento, ao contrapor as declarações 

de José Dirceu às do líder da oposição e vice-presidente do PSDB, senador Cassio Cunha Lima, 

para quem as críticas de Dirceu eram “proselitismo eleitoral”. 

Merval Pereira, nesta mesma edição (O Globo, 11/09/2013, p. 4), abriu espaço para a 

oposição, ao utilizar toda a sua coluna para transcrever trechos do discurso de Fernando Henri-

que Cardoso em sua posse na Academia Brasileira de Letras – não sem antes exaltá-lo como 

alguém que, “impelido pelo amor Brasil, construiu um novo patamar de possibilidades para o 

nosso país e a nossa sociedade” – em que este revelava a sua preocupação com o momento por 

que passava o país, que seria caracterizado por um “sentimento de incompletude”.  

Na mesma página, foi destacada a declaração do ministro Gilmar Mendes sobre o re-

curso. Sob o título “Gilmar: ‘Não percamos o senso do ridículo’”, o jornal realçava o pedido 

feito pelo ministro aos seus colegas: 

“Isso leva exatamente à duração indefinida de processos, com todas as conse-

quências. Começa a ter discussão sobre prescrição, não faz sentido. Você nota 

que não tem em outros lugares. (...). Eu sempre digo o seguinte: a gente tem 

que rezar para não perder o senso de justiça. Mas, se Deus não nos ajuda, pelo 

menos que rezemos para que não percamos o senso do ridículo.” (O Globo, 

11/09/2013, p. 3) 
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A sessão do STF do dia 11 de setembro de 2013 terminou com quatro votos favoráveis 

aos embargos infringentes (Rosa Weber, Dias Toffoli, Teori Zavascki e Roberto Barroso) e dois 

contrários (Joaquim Barbosa e Luiz Fux). 

Para o ministro Barroso, o artigo do Regimento Interno que prevê os embargos infrin-

gentes não foi revogado expressamente por lei e a mudança da regra no curso do julgamento 

seria uma “decisão casuísta de última hora” (O Globo, 12/09/2013, p. 3) 

Por outro lado, Joaquim Barbosa sustentou que não faria sentido o tribunal julgar duas 

vezes a mesma causa. Para o relator, “admitir embargos infringentes no caso seria, ao meu 

sentir, apenas uma forma de eternizar o feito” (Ibid.). 

A edição de O Globo do dia 12/09/2013 ressaltava a preocupação do PT com a possi-

bilidade de o julgamento se arrastar até as eleições presidenciais de 2014, aumentando o des-

gaste do partido em meio à campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff. 

Merval Pereira afirmou em sua coluna que o Supremo Tribunal Federal, com a sua 

nova composição, caminhava para tomar uma decisão com viés claramente político, pondo em 

xeque a credibilidade da corte. O colunista insinuava que as nomeações dos ministros Barroso 

e Zavascki tiveram a finalidade de ajudar os réus: 

Nesse caso, porém, há um detalhe politicamente relevante: o plenário que re-

veria aspectos do julgamento do mensalão seria diferente daquele que conde-

nou os réus, com a entrada de Barroso e Zavascki no lugar de Ayres Britto e 

Cezar Peluso. O que dará à opinião pública a percepção de que a presença dos 

dois novos ministros do STF facilitou a vida dos mensaleiros. (O Globo, 

12/09/2013, p. 4) 

 

A sessão do STF do dia 12 de setembro de 2012 terminou empatada em 5 a 5. Os 

ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia votaram contrariamente à admissi-

bilidade do recurso, ao passo que Lewandowski alinhou-se aos votos favoráveis. A decisão do 

Ministro Celso de Mello, que desempataria o placar, foi adiada para a semana seguinte. 

O Globo (13/09/2013) retratou em sua capa a divisão da Corte com a manchete: “Di-

vidido, Supremo adia destino de mensaleiros”. Ainda na capa desta edição, O Globo fazia uma 

advertência: “Com embargos, pena por quadrilha pode prescrever”. Na matéria, o jornal escla-

recia que os “mensaleiros” condenados por formação de quadrilha teriam duas chances de es-

capar da punição: poderiam ser absolvidos ou ter a pena prescrita. 

A página 3 desta mesma edição dedicou-se inteiramente ao ministro Celso de Mello. 

A reportagem possuía a manchete “O fiel da balança” sobre a uma grande foto do ministro 

sorridente. A matéria fazia uma breve biografia do decano da Corte – a indicar a gravidade do 

momento e a relevância de sua decisão – informando que o ministro era natural de Tatuí-SP, 
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cursara Direito na USP, fora aprovado em primeiro lugar no concurso do Ministério Público 

paulista, estava no STF desde 1989, nomeado pelo ex-presidente José Sarney, e se aposentaria 

em novembro de 2015. 

A reportagem também recordava que o ministro Celso de Mello fora companheiro de 

pensão de José Dirceu na década de 60, onde moraram durante cinco anos, apesar de viverem 

em alas distintas. O jornal ressaltou a mudança de rumo na vida de cada um destes personagens: 

“Em 1969, enquanto Mello se formava, Dirceu embarcava para o exílio no México, em troca 

da libertação do embaixador norte-americano Charles Elbrick.” (O Globo, 13/03/2013, p. 3). 

Merval Pereira, em sua coluna cujo título era “A um voto” (O Globo, 13/03/2013, p. 

4), sustentou que o voto do ministro Celso de Mello não deveria levar em consideração apenas 

aspectos técnicos, mas também a repercussão da decisão para a credibilidade do STF. 

O colunista revela a sua intimidade com o ministro, ao sustentar que Celso de Mello 

reafirmara em entrevista o que já contara ao colunista dias antes:  

“(...) que está refletindo sobre a questão da admissibilidade dos embargos in-

fringentes, levando em conta o que disse na sessão de 2 de agosto [quando 

demonstrou ser favorável ao recurso], a favor dos embargos infringentes, e 

todos os trabalhos sobre o assunto produzidos tanto pelas defesas quanto pela 

Procuradoria Geral da República, além dos votos de seus companheiros nas 

duas sessões desta semana”. (Ibid) 

 

Merval reverbera as declarações consequencialistas do ministro Gilmar Mendes – ou-

trora preocupado com o estado policialesco69 – de que a decisão terá repercussão na magistra-

tura, pois “o tribunal rompeu com a tradição da impunidade”, bem como do ministro Marco 

Aurélio, para quem o tribunal “já sinalizou uma correção de rumos visando um Brasil melhor 

para nossos bisnetos”. Ao final, Merval compartilha o ameaçador vaticínio de Marco Aurélio: 

“Estamos a um passo de desmerecer a confiança que nos foi confiada. Ou a um voto, ressaltou, 

olhando para o ministro Celso de Mello” (Ibid). 

O Globo repercutiu as críticas e ironias trocadas pelos ministros no plenário da Corte, 

em especial o embate travado entre o ministro Marco Aurélio e Luis Roberto Barroso, que vota 

favoravelmente à admissão dos embargos infringentes. Marco Aurélio chamou Barroso de no-

vato e afirmou que ele teria elogiado um dos acusados [José Genoino]. Barroso rebateu dei-

xando implícito que havia ministros que pautavam suas decisões pelas manchetes dos jornais: 

                                                                 
69 O ministro Gilmar Mendes foi um grande crítico de operações da Polícia Federal contra a corrupção, como 

Satiagraha, Anaconda e Navalha. Para ele, “em algumas ocasiões houve intenção deliberada de constranger o 

STF. Como o combate à corrupção é uma virtude altamente valorizada pela população, as operações da Polícia 

Federal buscavam criar um tipo de legitimidade que partia das ruas, a partir da gritaria”; colocando, de certa 

forma, o Supremo contra a opinião pública.” (disponível em http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/li-

vros/41/gilmar+mendes+lanca+livro+e+denuncia+covardia+no+judiciario.shtml) 
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Neste caso e em outros, como em tudo que faço na minha vida, faço o que 

acho certo, independentemente da repercussão. Portanto eu não sou um juiz 

que me considero pautado pela repercussão que vai ter o que eu vou decidir. 

E muito menos pelo que vai dizer o jornal no dia seguinte. E muito menos 

estou almejando ser manchete favorável. Eu sou um juiz constitucional, sou 

pautado pelo que considero certo e correto embora não me ache dono da ver-

dade. O que vai sair no jornal no dia seguinte não faz diferença. (O Globo, 

13/09/2013, p. 5) 
 

A resposta de Marco Aurélio a esta afirmação representou uma clara evidência do exa-

cerbado papel da imprensa no julgamento do caso: “Pra mim faz, dependendo do que sai — 

reagiu Marco Aurélio, acrescentando: — Como servidor dos meus semelhantes, devo contas ao 

contribuinte”. (Ibid) 

É importante destacar que esta posição é diametralmente oposta daquela que Marco 

Aurélio teve em outros casos de repercussão midiática, como nas prisões de Salvatore Cacciola, 

Suzane von Richthofen e Antônio Petrus Kalil (o “Turcão”), nos quais adotou uma posição 

garantista e determinou a libertação dos acusados mesmo contrariando o intenso clamor público 

que estes casos despertaram. 

A pressão dos órgãos de imprensa no final de semana anterior ao voto do ministro 

Celso de Mello foi intensa, como talvez nunca antes ocorreu em se tratando de um processo 

judicial. A capa revista Veja do dia 18 de setembro de 2013 ilustrava o dilema do ministro. Ao 

lado de sua foto de página inteira vinha a manchete: “Eis o Homem”, e como subtítulo: “Ele 

condenou os réus do mensalão, mas agora tem de decidir entre a tecnicalidade e a impunidade. 

Não pode lavar as mãos como Pilatos, mas corre o risco de ser crucificado”. 

O apontado risco de crucificação em razão de uma decisão que desempataria um 

julgamento é revelador da expectativa criada na opinião pública. Foi em razão da pressão exer-

cida pela imprensa durante esta semana que o ministro Celso de Mello desabafou em entrevista 

que já citamos em capítulo anterior70, em que afirmou “nunca ter presenciado um comporta-

mento tão ostensivo dos meios de comunicação sociais buscando, na verdade, pressionar e vir-

tualmente subjugar a consciência de um juiz.” 

O ápice da intimidação partiu de dentro da própria Corte, com o inusitado artigo no 

jornal O Globo (2013, 18/09, p. 19) do também ministro Marco Aurélio, sob o título “O Su-

premo e os Embargos Infringentes”, publicado no mesmo dia em que o ministro Celso de Mello 

iria desempatar o julgamento.  

                                                                 
70 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/09/1347507-nunca-a-midia-foi-

tao-ontensiva-para-subjugar-um-juiz-diz-ministro-celso-de-mello.shtml, acesso em 27/10/2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Alberto_Cacciola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Petrus_Kalil
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/09/1347507-nunca-a-midia-foi-tao-ontensiva-para-subjugar-um-juiz-diz-ministro-celso-de-mello.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/09/1347507-nunca-a-midia-foi-tao-ontensiva-para-subjugar-um-juiz-diz-ministro-celso-de-mello.shtml
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No artigo, Marco Aurélio reitera os argumentos contrários ao recurso, que já haviam 

sido expostos por ocasião do seu voto, e, ao final, de maneira surpreendente, manda um recado 

para ao decano: 

Esta quarta-feira promete definição sobre a quadra vivenciada. É reveladora 

de novos tempos? Com a palavra o decano do Supremo, o douto ministro 

Celso de Mello, a quem cabe o voto decisivo, ante o empate verificado, de 

cinco votos pela admissibilidade do recurso e outros tantos no sentido da re-

vogação tácita do Regimento Interno. Que o resultado seja alvissareiro! 

 

Logo abaixo deste texto, na mesma página do jornal, o colunista Roberto DaMatta 

fazia coro ao ministro Marco Aurélio, em artigo intitulado “Juízo Final: você sabe quem está 

julgando?”, no qual afirmava que os embargos infringentes “promovem o esquecimento e re-

vogam os crimes”. Ao final, concluía:  

Se houver adiamento [em razão da admissão dos embargos] confirma-se o 

peso do ‘você sabe com quem está falando?’ no STF. Na cartilha do persona-

lismo que aristocratiza e distingue, contra a lei universal que iguala e nivela; 

iremos despir um quesito muito mais grave e vergonhoso: ‘você sabe quem 

está julgando? Se for a elite política, vale tudo; se for uma pessoa comum, 

condene-se sem embargos. (Ibid) 

 

O ministro Gilmar Mendes também não demonstrou comedimento ao declarar que 

“isso aqui não é tribunal para ficar assando pizza, e nem é um tribunal bolivariano” (O Globo, 

18/09/201, p. 6). Para o ministro, a aceitação dos embargos infringentes para as ações penais 

do Supremo criaria um “caos generalizado”. 

Merval Pereira também voltou sua artilharia contra o ministro em sua coluna (O Globo, 

18/09/013, p. 4). Para o colunista, não seria mais possível a Celso de Mello dar um voto apenas 

técnico, “já que suas consequências podem ser graves para a imagem da instituição e, conse-

quentemente, para a democracia”. 

Sem dúvida, trata-se de uma advertência grave, em especial por partir de um jornalista 

que foi constantemente procurado pelos ministros do STF durante o julgamento do mensalão a 

fim de esclarecer dúvidas, rebater críticas e, até mesmo, adiantar posicionamentos. 

A presidente Dilma Rousseff não ficou alheia à polêmica e na véspera da decisão, 

durante a cerimônia de posse no novo Procurador-Geral da República, defendeu, embora sem 

citar diretamente o caso, que o Judiciário seja “sábio, ágil e sereno” e que tome decisões prote-

gido de “pressões de qualquer natureza”. (O Globo, 18/09/2013, p. 1). 

Na sessão do dia 18 de setembro de 2013, Celso de Mello colocou um ponto final na 

polêmica, ao reconhecer a admissibilidade dos embargos infringentes, possibilitando um novo 

julgamento aos réus que contavam com pelo menos quatro votos pela absolvição. O ministro 
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destacou a necessidade de conferir amplo direito de defesa dos réus e afirmou que o sentimento 

das ruas não pode se sobrepor à lei. 

O decano reservou grande parte de seu voto para ressaltar a importância de um julga-

mento imparcial, isento e independente. Segundo o ministro, os julgamentos do STF “não po-

dem expor-se a pressões externas, como a resultante do clamor popular e das multidões” (O 

Globo, 19/10/2013). 

Na edição do dia 19/10/2013 do jornal O Globo, a decisão foi associada à impunidade. 

A manchete retratava este sentimento: “STF mantém impunidade de mensaleiros até 2014”. Na 

capa sem fotos, ganhava grande destaque um desenho do cartunista Chico Caruso que repre-

sentava o ex-ministro José Dirceu vestido de goleiro saltando para segurar uma pizza, como se 

fosse uma bola de futebol: 

 

 

3.11 Prisão dos réus 

Na sessão do dia 13 de novembro de 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 

maioria de votos, determinar a prisão imediata dos condenados que não tinham interposto em-

bargos infringentes, atendendo a pedido formulado pelo Procurador-Geral de República. 

A decisão surpreendeu os acusados e a própria imprensa, que contavam com o cum-

primento das penas apenas após a conclusão do julgamento. 

Mais uma vez a decisão foi tumultuada. O relator Joaquim Barbosa defendeu a prisão 

de todos os condenados, mesmo dos que entraram com embargos infringentes, desde que não 

houvesse possibilidade de absolvição total com o recurso. Concordaram com o relator os mi-

nistros Luis Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. 

O ministro Teori Zavascki abriu a divergência, sustentando que os acusados que apre-

sentaram embargos infringentes não podiam ter a pena executada, pois o recurso ainda não 

havia sido julgado pelo STF. A maioria dos ministros acompanhou este entendimento.  

Barbosa exaltou-se e criticou duramente a decisão de Zavascki: 

“— Isso é chicana consentida explícita — disse Barbosa. 
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— Vossa Excelência está usando uma linguagem... — respondeu Zavaski. 

— Eu uso a palavra que bem entender, ministro. Usei essa palavra aqui e vol-

tarei a usar. Essa palavra tem significado. O tribunal se recusa a deliberar e a 

tomar uma decisão grave. Se vale de firulas processuais para evitar, para pos-

tergar — disse Barbosa, que continuou: — Isso aqui é uma Corte Suprema. 

Não basta que apresentemos argumentos que convençam uma pequena comu-

nidade de insiders. É um país inteiro que está envolvido. Quando uma insti-

tuição se degrada, o país se degrada.” (O Globo, 14/11/2013, p. 3) 

 

Barbosa também acusou Lewandowski de fazer manobra para adiar a conclusão do 

processo, pois o revisor manifestou-se pela necessidade de ouvir a defesa dos acusados antes 

de decretar as prisões. 

Com esta decisão, onze condenados deveriam começar a cumprir pena de prisão ime-

diatamente, em regime fechado ou semiaberto, dentre eles José Dirceu, José Genoíno, Roberto 

Jefferson e Delúbio Soares, que não haviam interposto recurso contra a condenação pelo crime 

de corrupção ativa, pois não obtiveram quatro votos pela absolvição. 

A manchete do jornal O Globo do dia 14/11/2013 era “STF manda prender Dirceu, 

Genoíno e mais 13 do mensalão”, indicando quais eram os personagens que realmente impor-

tavam. Na página 3, O Globo afirmava que “Chegou a hora da cadeia”. 

O colunista Merval Pereira, que há menos de um mês advertira o ministro Celso de 

Mello de que o acolhimento dos embargos infringentes traria consequências graves para o STF 

e para a democracia, pontificou que a decisão fazia com que “a sociedade possa voltar a ter 

confiança no nosso sistema jurídico, colocando ponto final no processo do mensalão e man-

dando para a cadeia os condenados no mais importante julgamento da História política do país.” 

(O Globo, 14/11/2013, p. 4). 

Para Merval, a decisão de mandar prender afastava a impressão de que a decisão de 

acolher os embargos infringentes teria sido uma sinalização de que o plenário do STF estaria 

se orientando por uma posição mais condescendente com os condenados. Agora, Merval con-

siderava a decisão técnica, já que os principais acusados iriam presos. 

Na edição do dia 15 de novembro, sexta-feira, o jornal O Globo previa que as prisões 

somente correriam após o final de semana, pois a Vara de Execuções Penais de Brasília não 

estaria funcionando. O advogado de Dirceu informava que ele se apresentaria de forma discreta 

após a ordem de prisão. 

Uma declaração do ex-presidente Lula também ganhou destaque na capa desta edição, 

associando-o de forma indireta ao mensalão: “Quem sou eu para fazer qualquer insinuação so-

bre a Suprema Corte?” (O Globo, 15/11/2014, p. 1) 
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Surpreendendo a todos, o ministro Joaquim Barbosa expediu os mandados de prisão 

no dia 15 de novembro, data da proclamação da República, e determinou que os presos fossem 

levados de avião para Brasília, onde começariam a cumprir pena e só depois seriam transferi-

dos. 

A capa de O Globo do dia 16/11/2013 trazia as fotos de José Dirceu e José Genoíno, 

com os braços erguidos e punhos cerrados em sinal de resistência, ao lado de uma declaração 

de Dirceu: “Estão querendo me fuzilar”. 

A página 3 desta edição foi dedicada inteiramente à prisão de Dirceu e Genoíno. Com 

a manchete: “Dirceu e Genoíno na cadeia”, a reportagem descrevia os momentos da prisão de 

cada um deles, a reação das famílias, bem como o apoio da militância do PT.  

Merval Pereira refutou os argumentos daqueles que consideravam que as decretações 

das prisões no dia da proclamação da República seria uma jogada de marketing de Joaquim 

Barbosa com vistas a uma futura carreira política. Para o colunista, “mesmo que a intenção 

tenha sido a de marcar a ‘refundação’ da República, nada a criticar no presidente do Supremo 

Tribunal Federal, pois nenhum trâmite legal foi atropelado para que a coincidência se desse”. 

(O Globo, 16/11/2013, p.4). 

Antes de sua prisão, Genoíno afirmou que foi condenado porque estava exercendo a 

presidência do PT. Sustentou que foi condenado em um processo marcado por injustiças e des-

respeito às regras do Estado Democrático. Por esta razão, considerava-se um preso político (O 

Globo, 16/11/2013, p.5). 

O Globo publicou uma entrevista com o ex-ministro José Dirceu, em que este se mos-

trava indignado com a prisão, pois estaria sendo condenado sem provas. O jornal também di-

vulgou trechos de uma carta aberta de Dirceu, em que se considerava preso político de uma 

democracia sob pressão das elites. Segundo o ex-ministro, sua condenação baseou-se na apli-

cação errônea da teoria do domínio do fato, sem ato de ofício ou provas. 

A influência da mídia sobre o julgamento também foi objeto de críticas de Dirceu, que 

o teria submetido a um pré-julgamento e linchamento. Para Dirceu: “A cobertura da imprensa 

foi estimulada e estimulou votos e condenações, acobertou violações dos direitos e garantias 

individuais, do direito de defesa e das prerrogativas dos advogados.” (O Globo, 16/11/2013, 

p.8). 

 

3.12 Conclusão do julgamento 

Na sessão do dia 27 de fevereiro de 2014, o STF concluiu o julgamento dos embargos 

infringentes dos acusados pelo crime de formação de quadrilha. Por seis votos a cinco, a Corte 
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absolveu oito réus acusados da prática deste crime, dentre eles José Dirceu, José Genoíno e 

Delúbio Soares. A maioria dos ministros, formada por Luis Roberto Barroso, Cármen Lúcia, 

Dias Toffoli, Teori Zavascki, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, entendeu que não ficou 

caracterizada a associação estável para a prática de crimes, mas apenas a coautoria. 

A mudança do resultado deveu-se aos votos dos novos integrantes, Zavascki e Barroso, 

que substituíram os ministros Cezar Peluso e Ayres Britto, que haviam votado pela condenação. 

Para Zavascki, era difícil afirmar que José Dirceu ou José Genoíno tivessem se unido a outros 

agentes com o objetivo comum de cometer crimes contra o sistema financeiro nacional ou de 

lavagem de dinheiro. 

A manchete do jornal O Globo do dia 28/02/2014 afirmava: “STF muda critério e 

absolve réus por crime de quadrilha”. O jornal informava que Joaquim Barbosa lamentou a 

tarde triste para o Supremo e sustentou que havia sido formada uma maioria de circunstância, 

baseada em argumentos pífios, para se chegar ao novo resultado. 

Tanto Barroso quanto Zavascki reclamaram das altas penas fixadas aos réus pelo 

crime. Segundo Barroso, houve uma exacerbação inconsistente das penas aplicadas pelo crime 

de quadrilha, com a adoção de critério que se afastou de outros precedentes do tribunal envol-

vendo corrupção política. (O Globo, 28/02/2014, p. 3). 

Joaquim Barbosa criticou com veemência a decisão, que, segundo ele, adviria de uma 

“maioria de circunstância formada sob medida para lançar todo um trabalho primoroso levado 

a cabo por esta Corte no segundo semestre de 2012”. O relator, extrapolando o objeto do julga-

mento, aproveitou a oportunidade para lançar um alerta à nação: “Sinto-me autorizado a alertar 

a nação de que este é apenas o primeiro passo. Essa maioria de circunstância tem todo o tempo 

a seu favor para continuar na sua sanha reformadora” (Ibid). 

Para Gilmar Mendes, contudo, o tribunal saíra mais forte do julgamento. Segundo ele, 

o projeto era transformar a Suprema Corte em uma “corte bolivariana” (O Globo, 28/02/2014, 

p. 3), expressão utilizada de forma recorrente pelo ministro e que está ordinariamente associada 

a governos de esquerda com tendências totalitárias de países como a Venezuela e a Bolívia. 

O jornalista Elio Gaspari já havia criticado a “retórica apocalíptica” de Gilmar Mendes 

em outra oportunidade (O Globo, 05/11/2014, p. 22). Segundo o jornalista, para que o risco do 

tribunal “bolivariano” apontado por Mendes fizesse sentido seria necessário admitir que as no-

meações de Lula e Dilma tenham seguido uma linha partidária. Nesse caso, sustenta, Joaquim 

Barbosa e Ricardo Lewandowski teriam algo em comum, assim como Zavascki e Toffoli. Con-

tudo, para ele “em doze anos, o comissariado preencheu as vagas do Supremo na marca da 

média da moral vigente, não foi melhor nem pior que seus antecessores.” 



102 
 

O Globo ressaltava que, com a decisão, Dirceu poderia ir para casa dentro de um ano, 

Genoíno em agosto de 2014 e Delúbio ganharia este direito no Natal, em razão da progressão 

do regime semiaberto para o aberto. 

Merval Pereira (O Globo, 28/02/2014, p. 4) recebeu a decisão com ironia: “Então fica 

combinado assim. José Dirceu não é o chefe da quadrilha do mensalão. É simplesmente o mais 

graduado dos coautores de crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem 

de dinheiro (por enquanto), evasão de divisas”. Olvidou-se o colunista, contudo, que a única 

condenação de Dirceu se deu por corrupção ativa, logo ele não poderia ser considerado coautor 

dos demais delitos apontados. 

A preocupação de Merval, externada em seu texto, era com o fim do simbolismo que 

a condenação por formação de quadrilha impingia ao mensalão, fato que, segundo ele, teria sido 

comemorado pelos petistas. 

No dia 13 de março de 2014, sete anos após a denúncia do Procurador-Geral, depois 

de três anos de julgamento e 69 sessões, o processo do mensalão encerrou-se. Ao todo, 24 réus 

foram condenados e 13 absolvidos. 

Na última sessão, o ex-deputado João Paulo Cunha foi absolvido do crime de lavagem 

de dinheiro, pois a maioria dos ministros entendeu que o fato de ter pedido à sua mulher que 

recebesse o pagamento de R$ 50 mil não configuraria o ato de ocultação do dinheiro e que a 

conduta estaria incluída no crime de corrupção passiva.  

O ministro Barroso considerou a ação penal 470 um marco no processo penal brasileiro 

e externou sua esperança de que também fosse um marco no processo histórico, com transfor-

mações na política. Para o ministro – que afirmou que colocaria em pauta na semana seguinte 

a ação penal contra o ex-deputado Eduardo Azeredo, no caso do mensalão tucano – o processo 

foi um rito de passagem para o Supremo. (O Globo, 14/03/2014, p. 3). 

Por outro lado, Merval Pereira demonstrou preocupação com uma possível revisão 

criminal por parte dos condenados e disse que esperava que os ministros Zavascki e Barroso 

não dessem seus votos caso esta hipótese se concretizasse. O colunista achou que ficaria difícil 

para Barroso dar uma decisão em uma eventual revisão criminal depois de ter dado declarações 

que colocam o mensalão como “um marco no processo penal brasileiro” (O Globo, 14/03/2014, 

p. 4).  

O fato é que poucos ministros participariam de um novo julgamento se aqueles que 

deram declarações à imprensa fossem impedidos de votar em uma eventual e futura revisão 

criminal. 
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CAPÍTULO 4 

A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO CASO MENSALÃO:  

UM PONTO FORA DA CURVA? 

 

Neste capítulo, será analisada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal anterior-

mente ao julgamento do mensalão em relação a questões jurídicas que foram fundamentais para 

o resultado do processo, comparando-a com as teses que foram fixadas na condenação dos réus. 

Com esta pesquisa, procurar-se-á verificar se houve mudança significativa de entendimento por 

parte da Suprema Corte, bem como os reflexos que estas mudanças possam ter representado 

para a punição dos principais acusados. 

Espera-se, com isto, obter mais elementos que possam fundamentar as conclusões 

deste trabalho no sentido de identificar a presença de fatores extrajurídicos na decisão tomada 

pela Corte no caso mensalão. 

A percepção de que ocorreu uma mudança jurisprudencial importante no caso mensa-

lão encontra ressonância na comunidade jurídica e foi apontada, inclusive, por um integrante 

da Suprema Corte. 

Com efeito, Luis Roberto Barroso, ao ser sabatinado no Senado Federal após a sua 

indicação pela presidente da República, afirmou que o julgamento do mensalão foi um “ponto 

fora da curva” em relação aos casos anteriores da Corte. Segundo o ministro: 

Em 2012, pesquisei precedentes do STF em matéria de corrupção e lavagem 

de dinheiro. Pensei que fosse chegar à conclusão de que o Supremo endureceu 

em matéria penal. Mas cheguei a posição tradicionalmente garantista. Endu-

receu no caso do mensalão. O mensalão foi um ponto fora da curva. Não houve 

um endurecimento geral, mas, naquele caso específico, sim. (O Globo, 

06/06/2013, p. 3) 
 

Para o ministro, a Corte adotou uma postura mais dura em matéria penal no mensalão. 

Em outros casos, afirmou que o tribunal foi mais libertário e garantista. 

Posteriormente, em sua primeira participação no julgamento, Barroso esclareceu os 

fatores que influenciavam o seu modo de ver e pensar o caso mensalão, advertindo que, em 

razão da interpretação do Direito não ser uma atividade mecânica ou matemática, o ponto de 

observação do intérprete e sua visão de mundo influenciam nas escolhas que devem ser feitas. 

Para o ministro, o julgamento da ação penal 470 representou uma catarse para a soci-

edade brasileira, que está exausta do modo como se faz política no país. O Supremo, em sua 

concepção, estaria sintonizado com este sentimento e o resultado do julgamento, mais do que a 

condenação de pessoas, importou na condenação de um sistema político. Contudo, advertiu que 
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o escândalo em si não constituiu um evento isolado da vida nacional, quer do ponto qualitativo, 

quer do ponto quantitativo. Segundo Barroso: 

“É impossível exagerar a gravidade e o caráter pernicioso de tudo o que acon-

teceu. Porém, a bem da verdade, é no mínimo questionável a afirmação de se 

tratar do maior escândalo político da história do país. Talvez o que se possa 

afirmar, sem margem de erro, é que foi o mais investigado de todos, seja pelo 

Ministério Público, pelo Polícia Federal ou pela imprensa. Assim como foi, 

também, o que teve a resposta mais contundente do Poder Judiciário.” (trecho 

do voto proferido na sessão do STF de 05/09/201371) 

 

O ministro relembrou de outros escândalos que custaram caro ao país, como o dos 

“Anões do Orçamento”, em 1993, que envolveu desvio bilionário de recursos públicos, o es-

cândalo dos Precatórios, em 1997, que importou perdas de bilhões de reais para Fazenda Pú-

blica, o notável caso da construção do fórum do TRT em São Paulo, em 1999, e, por fim, o 

escândalo do Banestado, em 2003, que apurou a remessa fraudulenta de mais de 2 bilhões de 

reais para o exterior. 

O professor de Direito e ex-juiz Luiz Flávio Gomes entende que a visibilidade do jul-

gamento e a pressão da opinião pública levaram a ação penal 470 a assumir um caráter hetero-

doxo. Em reportagem publicada na revista eletrônica Consultor Jurídico (27/12/2012)72 , sus-

tentou que teses antigas, consagradas na jurisprudência, foram abandonadas e isto teria decor-

rido, em grande parte, da pressão midiática. 

O ministro Gilmar Mendes, contudo, demonstrou não concordar com esta visão. Se-

gundo ele “todos [os ministros] procuraram analisar o caso detidamente, fugindo a qualquer 

pretensão de adotar uma ideia de responsabilidade objetiva ou coletiva” (Ibid.). 

Lago (2013) sustenta que a jurisprudência de um tribunal pode ser alterada em três 

situações.  

A primeira é quando ocorre o erro judicial, e pouco se pode fazer, a não ser buscar a 

reforma da decisão pela via recursal cabível.  

A segunda hipótese consiste no overruling, que ocorre quando o tribunal, ao analisar 

um caso concreto, percebe que sua jurisprudência deve ser revista, seja em razão de alguma 

alteração no ordenamento jurídico, seja porque ocorreu uma evolução fática ou histórica. Neste 

caso, é possível recorrer-se ao prospective overruling, aplicando-se a jurisprudência apenas 

para o futuro, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 

                                                                 
71 Disponível em file:///C:/Users/Alexandre/Dropbox/Downloads/texto_175723959.pdf, ; acesso em 01/02/2015. 
72 Disponível em http://www.conjur.com.br/2012-set-27/supremo-mudou-julgar-mensalao-ou-mensalao-mudou-

supremo; acesso em 01/02/2015. 

file:///C:/Users/Alexandre/Dropbox/Downloads/texto_175723959.pdf
http://www.conjur.com.br/2012-set-27/supremo-mudou-julgar-mensalao-ou-mensalao-mudou-supremo
http://www.conjur.com.br/2012-set-27/supremo-mudou-julgar-mensalao-ou-mensalao-mudou-supremo
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Por fim, a terceira hipótese é do distinguishing, que ocorre quando o caso concreto 

possui particularidades que impedem a aplicação da jurisprudência do tribunal àquela situação, 

mas não às futuras. Neste caso, há divergência entre a norma jurídica e a norma de decisão, que 

somente valerá para aquele caso específico, em razão das peculiaridades que devem ser indica-

das pelo tribunal.  

Para Lago (2013), no caso do mensalão o STF aplicou o distinguishing, sem abandonar 

o seu papel de defensor das liberdades e de guardião das garantias fundamentais. 

Sousa (2013) reconhece que houve um endurecimento da jurisprudência do STF, mar-

cadamente em relação ao crime de corrupção. Contudo, afirma que esta mudança ocorreu para 

melhor, ao proclamar que a Constituição “não garante para os acusados de corrupção processos 

seis estrelas, em que só por acidente alguma condenação corre o risco de acontecer” (O Globo, 

29/11/2012). 

O jornal O Globo, em caderno especial dedicado ao mensalão (29/11/2013, p. 5), afir-

mou que a nova interpretação sobre o ato de ofício no crime de corrupção e a adoção da tese do 

domínio do fato poderia influenciar os juízes criminais do país. O jornal sustenta que as inova-

ções somente representarão uma nova era para todo o Judiciário se forem efetivamente adotadas 

pelos magistrados de instâncias inferiores. 

  

4.1 Desmembramento do processo: o princípio do duplo grau obrigatório 

Como já abordamos em capítulo anterior, no início do julgamento, no dia 2 de agosto 

de 2012, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de desmembramento do processo feito 

por Márcio Thomaz Bastos, advogado de José Roberto Salgado. 

Caso a pretensão fosse acolhida, o processo seguiria no Supremo apenas em relação 

aos deputados João Paulo Cunha, Pedro Henry e Valdemar da Costa Neto, que possuíam prer-

rogativas de foro por força de norma constitucional. 

O advogado sustentou que o fato de réus sem prerrogativa de foro serem julgados pelo 

Supremo violava o princípio do juiz natural e o direito ao duplo grau de jurisdição. 

O tribunal rejeitou a questão por nove votos a dois, sendo favoráveis ao desmembra-

mento apenas os ministros Lewandowski e Marco Aurélio, que sustentaram que o julgamento 

de réus sem foro privilegiado pelo STF negaria vigência à Convenção Americana sobre Direitos 
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Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil em 1992, cujo artigo 25 

estabelece o direito ao duplo grau de jurisdição73.  

Por outro lado, a maioria dos ministros entendeu que esta questão já havia sido apre-

ciada por ocasião do recebimento da denúncia, em 2007, quando o Supremo havia decidido, 

por apertada maioria de seis votos a cinco, manter o processo contra todos os acusados. 

Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico (26/01/2014)74, o advogado de 

Marcos Valério revelou que, no momento da denúncia, os acusados diretamente ligados ao 

Partido dos Trabalhadores trabalharam contra o desmembramento, pois acreditavam que o jul-

gamento no Supremo seria diferente. 

Passemos à análise da jurisprudência tradicional do STF sobre o tema. 

Em precedente julgado em 08/10/1992 (Inq 517-QO/DF75), cujo relator era o ministro 

Octávio Gallotti, o plenário do STF decidiu que o fato isolado atribuído a deputado federal, sem 

vínculo de conexão com os demais indiciados, permitiria o desmembramento do processo em 

relação a estes. 

Neste precedente, o ministro Sepúlveda Pertence sustentou que a questão da conexão 

probatória, prevista no artigo 76, II do CPP, estava sendo tratada de forma superficial pelo STF. 

Segundo o ministro, não bastaria um eventual juízo de conveniência de reunir no mesmo pro-

cesso fatos similares, mas fazia-se necessário um liame substancial entre estes. 

Analisando os precedentes anteriores à Emenda Constitucional nº 32, de 2001, depre-

ende-se que a esmagadora maioria determinava o desmembramento do processo quando havia 

envolvimento de parlamentar. Isso se dava porque as Casas Legislativas não concediam auto-

rização, via de regra, para que fosse instaurado processo contra um de seus membros, exigência 

que constava do texto constitucional até a edição da citada emenda. Assim, como forma de 

evitar a impunidade de pessoas que não possuíam foro especial no Supremo, a Corte determi-

nava que estas fossem processadas nas instâncias inferiores, enquanto o processo permanecia 

suspenso em relação ao parlamentar. 

O STF adotou este entendimento nos seguintes processos: Inq 542-QO/DF, redator 

para o acórdão Min. Néri da Silveira; Inq 242-QO/DF e Inq 736-QO/MS, Rel. Min. Celso de 

                                                                 
73 Art. 25, 1. “Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante 
os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos 
pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que 
estejam atuando no exercício de suas funções oficiais”. 
74 Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-jan-26/entrevista-marcelo-leonardo-criminalista-advogado-
marcos-valerio; acesso em 01/02/2015. 
75 Inteiro teor disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80733, 
acesso em 03/02/2015. 

http://www.conjur.com.br/2014-jan-26/entrevista-marcelo-leonardo-criminalista-advogado-marcos-valerio
http://www.conjur.com.br/2014-jan-26/entrevista-marcelo-leonardo-criminalista-advogado-marcos-valerio
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80733
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Mello; Inq 675-QO/PB, Rel. Min. Néri da Silveira; Inq 212/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão e Inq 

1720-Qo/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 

O Inquérito 2.443-QO/SP consistiu em um importante precedente para o estudo do 

tema. Tratava-se de denúncia proposta pelo Ministério Público do estado de São Paulo em face 

do ex-deputado federal Antônio Palocci e outras nove pessoas acusadas de fraudar licitações 

no município de Ribeiro Preto. O juízo de primeira instância determinou a remessa do processo 

ao Supremo Tribunal Federal, em razão da diplomação de Antônio Palocci como deputado fe-

deral. 

O relator do caso, ministro Joaquim Barbosa, afirmou que não havia qualquer excep-

cionalidade naquele caso que impedisse o desmembramento do processo, sendo acompanhado 

de forma unânime pelo plenário. Verifique-se a ementa do acórdão: 

“EMENTA: AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRA-

MENTO DO FEITO. ART. 80 DO CPP. APLICABILIDADE, NA HIPÓ-

TESE. PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA, PARA 

QUE SEJAM APURADOS NESSA CORTE SOMENTE OS FATOS IMPU-

TADOS AO ACUSADO COM PRERROGATIVA DE FORO NO SU-

PREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O presente caso conta com 10 (dez) de-

nunciados e, na data de hoje, com 78 (setenta e oito) volumes e mais 15 

(quinze) apensos, o que demonstra a inviabilidade do processo e julgamento 

de tantos acusados por essa Corte e constitui razão mais do que suficiente para 

autorizar o desmembramento do feito, pois apenas um dos acusados detém a 

prerrogativa de foro prevista no artigo 102, inciso I, alínea "b", da Constitui-

ção Federal. 2. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de apli-

car o art. 80 do Código de Processo Penal nos processos criminais em que 

apenas um ou alguns dos acusados detêm a prerrogativa de foro. 3. Não há, no 

caso, qualquer excepcionalidade que impeça a aplicação do artigo 80 do CPP. 

4. Questão de ordem acolhida, para que sejam apurados nessa Corte somente 

os fatos imputados ao Deputado Federal envolvido, extraindo-se cópias dos 

elementos a ele relacionados para autuação de um novo inquérito. Baixa dos 

autos quanto aos demais acusados.76 

 

Verifica-se, portanto, que o Supremo entendeu neste caso que a regra geral seria o 

desmembramento, que somente deixaria de ocorrer em hipóteses excepcionais. Outro aspecto 

que merece ser destacado é que a quantidade de acusados e o volume do processo serviram de 

fundamento para o desmembramento, o que demonstra a identidade deste caso com o do men-

salão. 

Posteriormente, alguns acusados interpuseram embargos de declaração contra este 

acórdão, ao argumento de que as suas conclusões estariam em divergência com o que ficou 

decidido no caso mensalão. Com o recurso, pretendiam manter todo o processo no Supremo, 

                                                                 
76 Inq 2443 QO, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2008, DJe-182 DIVULG 
25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-01 PP-00072. 



108 
 

talvez com a expectativa de que a Corte confirmasse o histórico de ausência de condenações 

nas ações penais originárias. 

Contudo, o plenário do STF rejeitou o recurso, sob o fundamento de que o acórdão do 

caso mensalão constituiu uma exceção, em virtude “das circunstâncias especiais daquele feito”: 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM. 

DESMEMBRAMENTO. CONTRADIÇÃO COM O QUE FOI JULGADO 

NO CASO "MENSALÃO". ALEGAÇÃO QUE NÃO ENSEJA EMBAR-

GOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contrariedade em re-

lação ao que ficou decidido no Inquérito n° 2245 não enseja a oposição de 

embargos de declaração, nos termos em que o recurso está previsto em nosso 

ordenamento. 2. O acórdão embargado julgou conveniente a separação do pro-

cesso, tendo em vista razões de ordem prática ditadas pelas circunstâncias do 

caso concreto. Aplicabilidade do art. 80 do Código de Processo Penal. 3. Não 

houve omissão quanto à conexão probatória, porém tal fato não é suficiente 

para afastar a conveniência da separação dos processos, tendo em vista as ra-

zões de ordem prática mencionadas no acórdão embargado. 4. Inúmeros pre-

cedentes desta Corte dão respaldo ao acórdão embargado, constituindo exce-

ção o acórdão proferido no caso "Mensalão", tendo em vista as circunstâncias 

especiais daquele feito, no qual a denúncia já havia sido ofertada. 5. Embargos 

rejeitados e determinação de imediato cumprimento do acórdão embargado, 

independentemente de publicação.77 

 

Note-se que o Procurador-Geral da República, no próprio inquérito do mensalão (Inq. 

2.245-MG78), apesar de manifestar-se contrariamente ao desmembramento, reconheceu que co-

nhecia “o entendimento dessa Corte Suprema em casos assemelhados, que é no sentido de de-

terminar o desmembramento do feito, para que permaneçam submetidos ao seu juízo apenas os 

denunciados que têm foro por prerrogativa de função”. O chefe do Ministério Público da União 

apontou, ainda, diversos precedentes em que se determinou o desmembramento, inclusive 

quando se trata de quadrilha. 

Do mesmo modo, o ministro relator, Joaquim Barbosa, concordou com o desmembra-

mento naquele momento, conforme se verifica do seguinte trecho do seu voto: 

De fato, Senhora Presidente, a jurisprudência desta Corte, referida no citado 

parecer, é uníssona no sentido de aplicar o disposto no art. 80 do CPP, em 

casos de pluralidade de partes em processo criminal no qual apenas uma ou 

algumas das pessoas denunciadas gozam da prerrogativa de foro prevista no 

artigo 102, I da Constituição Federal.79 

                                                                 
77 Inq 2443 QO-ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2008, DJe-216 DI-
VULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-01 PP-00089. 
78Inteiro teor disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=494486, 
acesso em 03/02/2015. 
79 Inteiro teor disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=494486, 
acesso em 03/02/2015. 
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Apesar de reconhecer o risco de decisões contraditórias com o desmembramento do 

processo, o relator afirmou que preferia manter-se fiel à jurisprudência da Casa e votou favora-

velmente ao desmembramento. 

Caso este entendimento fosse vitorioso, a ação penal somente seria instaurada no STF 

em face dos deputados João Paulo Cunha, José Jatene, Pedro Henry, Romeu Queiroz, Professor 

Luizinho e João Magno, que detinham mandato parlamentar naquele momento. Posteriormente, 

deveriam ser incluídos José Genoíno, Valdemar da Costa Neto e Paulo Roberto Galvão da Ro-

cha, que haviam se elegido recentemente e tomariam posse no ano seguinte. 

Barbosa, por fim, afirmou que não via sentido em dar sequência à tramitação de uma 

ação penal originária com 40 denunciados, quando apenas seis deles detinham a prerrogativa 

constitucional de julgamento perante o Supremo. 

A ministra Carmen Lúcia abriu a divergência com o relator, sustentando que, apesar 

de não querer desafiar a jurisprudência do tribunal, reconhecia que aquele era um caso diferen-

ciado na história brasileira e até mesmo na história de nossas instituições. Carmen Lúcia sus-

tentou que os fatos narrados na denúncia estavam ligados substancialmente entre si e que “o 

rigor que se impõe a este caso, o qual me parece muito específico, muito peculiar da história 

brasileira e que, pela sua só notícia, independentemente de comprovação, agravou a sociedade 

brasileira da forma como aconteceu” impunha o julgamento conjunto de todos os acusados. 

Para Carmen Lúcia, a sociedade esperava uma resposta do Supremo e sustentou que a 

gravidade do caso não permitiria que se adotasse vias que “não sejam as que podemos alterar, 

até para responder a sociedade”. 

Apoiaram o desmembramento os ministros Lewandowski, em respeito à jurisprudên-

cia do STF e pelo princípio do duplo grau de jurisdição; Ayres Britto, por entender que o nú-

mero excessivo de acusados, por si só, justificaria o desmembramento; Cezar Peluso, em razão 

da complexidade dos fatos e do número excessivo de réus; Marco Aurélio, entendendo que 

aquele que instrui o processo [e no caso de ação originária esta atribuição seria de juízes de 1ª 

instância] deve julgar, por ter colhido as provas. 

A maioria, contudo, posicionou-se contrariamente, acompanhando a divergência 

aberta pela ministra Carmen Lúcia. Firmaram esta posição os ministros Eros Grau, para quem 

o caso era historicamente relevante e a Corte tinha o dever de dele se ocupar, Gilmar Mendes, 

sustentando que incidência do art. 80 do CPP é sempre excepcional, Celso de Mello, Ellen 

Gracie e Sepúlveda Pertence 

Em debate com o ministro Eros Grau, que recusava o desmembramento pelo risco de 

decisões conflitantes, Joaquim Barbosa rebateu: “Ministro, o risco maior é de este processo não 
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chegar a lugar nenhum. É prescrição na certa.”. Do mesmo modo se manifestou Cezar Peluso, 

para quem o processo não iria terminar antes que se consumasse a prescrição. 

Joaquim Barbosa lembrou que estava na Corte há mais de três anos e que não se re-

cordava de ter presenciado o julgamento de mérito de nenhuma ação penal. E mais, era relator 

de uma ação penal originária com um único réu que tramitava há onze anos no Supremo. 

Como se viu em capítulo anterior, depois de um longo julgamento os ministros resol-

veram majorar substancialmente as penas aplicadas, justamente com o objetivo de evitar a pres-

crição e, com isso, oferecer a “resposta” que a sociedade esperava, para utilizar as palavras da 

ministra Carmen Lúcia.  

Esta exasperação de penas foi reconhecida pelo ministro Barroso, no julgamento dos 

embargos infringentes: “As penas aplicadas ao crime de quadrilha pelo acórdão embargado 

foram desproporcionais em si e, ademais, incongruentes com as demais penas aplicadas aos 

outros crimes pelos quais foram os embargantes condenados”80.  

Mais recentemente, em outro precedente célebre, o caso denominado “mensalão tu-

cano” (AP 536), que envolvia o ex-deputado federal do PSDB Eduardo Azeredo e outros acu-

sados de desvio de dinheiro público para financiamento de campanha eleitoral, a questão do 

desmembramento voltou a ser analisada. 

Neste caso, contudo, o ministro relator, Joaquim Barbosa, decidiu de forma monocrá-

tica pelo desmembramento, sob o fundamento de que havia uma expressiva lista de precedentes 

da Corte neste sentido. Em consequência, o relator entendeu que a jurisprudência era pacífica e 

sequer levou a questão ao plenário da Corte (Inq 2280, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 11/05/2009, publicado em DJe-095 DIVULG 22/05/2009 PUBLIC 25/05/2009).  

No voto que proferiu no início do julgamento da ação penal nº 470, o ministro Ricardo 

Lewandowski destacou a sua perplexidade com o tratamento diferenciado conferido ao cha-

mado “mensalão tucano”: 

Não posso deixar de registrar, nesse passo, que é objeto da maior perplexi-

dade, por parte daqueles que acompanham os trabalhos desta Suprema Corte, 

o fato de que, nalgumas situações em tudo semelhantes à presente, tenha ela 

deferido o desmembramento dos feitos, contrariamente ao que ocorreu no pre-

sente processo.  
 

A ação penal do mensalão tucano prosseguiu somente em relação ao deputado Eduardo 

Azeredo e, após nove anos de tramitação, o parlamentar renunciou ao mandato às vésperas do 

julgamento, a fim de que o processo fosse remetido para a primeira instância em Minas Gerais.  

                                                                 
80 AP 470 EI-quintos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 27/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014. 
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Neste caso, o STF aceitou a manobra, ao contrário do que fizera no caso do deputado 

Natan Donadon, no qual reconheceu o abuso do direito e prosseguiu o julgamento mesmo após 

a renúncia do parlamentar. Após muitos debates, concordaram que a situação era indesejada e 

que, no futuro, fixariam um critério para evitar esta manobra. Mas no mensalão tucano, o pro-

cesso foi encaminhado para as instâncias ordinárias, selando o caminho para a impunidade, já 

que os fatos remontam a 1998 e a prescrição é uma ameaça real.  

Neste caso, não houve preocupação em dar uma resposta à sociedade, talvez porque, 

como afirmou o ministro Joaquim Barbosa, “A imprensa nunca deu bola para o mensalão mi-

neiro” (site do jornal  Folha de S.Paulo, 07/08/201281). Segundo a reportagem, “quando procu-

rado [Joaquim Barbosa] por repórteres para falar do processo contra petistas, provoca, ao fim 

da entrevista: ‘E sobre o outro, vocês não vão perguntar nada?’. Recebe como resposta ‘sorrisos 

amarelos’”.  

À guisa de conclusão deste tópico, a análise da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal permite-nos afirmar que a decisão que negou o desmembramento da ação penal 470 

não correspondeu ao entendimento tradicional que era adotado pela Corte sobre o tema e que, 

inclusive, foi mantido posteriormente no caso do mensalão tucano. 

Os votos majoritários referiram-se à especial gravidade do caso, à sua importância 

histórica e à necessidade de se dar uma resposta à sociedade, o que indica que fatores extraju-

rídicos influenciaram a decisão. A própria divisão no placar (seis a cinco) revela que a questão 

era tormentosa e de difícil equacionamento apenas na esfera jurídica. 

A ministra Carmen Lúcia sustentou que a notícia do caso “agravou a sociedade brasi-

leira”, dando um indício da participação da opinião pública e da mídia em seu processo decisó-

rio. 

É importante destacar, contudo, que em alguns outros precedentes, embora minoritá-

rios, a Corte negou o desmembramento do processo, indicando uma atuação de certa forma 

discricionária, de modo que o entendimento fixado no caso mensalão não foi absolutamente 

anômalo. 

 

4.2 Corrupção: a necessidade do “ato de ofício” 

A questão atinente à necessidade de comprovação do ato de ofício para a configuração 

do crime de corrupção passiva despertou grande polêmica no julgamento da ação penal 470. 

                                                                 
81 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/1132824-a-imprensa-nunca-deu-
bola-para-o-mensalao-mineiro-diz-joaquim-barbosa.shtml, acesso em 03/02/2015 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/1132824-a-imprensa-nunca-deu-bola-para-o-mensalao-mineiro-diz-joaquim-barbosa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/1132824-a-imprensa-nunca-deu-bola-para-o-mensalao-mineiro-diz-joaquim-barbosa.shtml
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O tipo penal da corrupção passiva é descrito no artigo 312 do Código Penal: “Solicitar 

ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 

de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem” 

Como se vê, na literalidade da norma, não há exigência de vinculação do recebimento 

da vantagem a uma conduta do agente público para que o crime seja consumado. Tanto que o 

parágrafo 1º deste mesmo dispositivo estabelece o aumento da pena em um terço se, em conse-

quência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de 

ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 

Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amparada em clássicos dou-

trinadores do direito penal, como Nelson Hungria e Heleno Fragoso, afirmava que a configura-

ção do crime de corrupção passiva exigia a indicação do ato que o servidor público teria se 

comprometido a realizar em troca da vantagem indevida. Se este ato efetivamente se materiali-

zasse, incidiria a causa de aumento de pena prevista no §1º acima citado. 

O precedente mais notável em que esta questão jurídica se colocou foi no julgamento 

do ex-presidente Fernando Collor de Mello (AP 307). 

Na referida ação penal, Fernando Collor havia sido acusado de ter recebido, no período 

compreendido entre a data da posse como presidente da República e o mês de junho de 1992, 

vantagens indevidas em razão do cargo.  

Estas vantagens eram proporcionadas, segundo a denúncia, por Paulo César Farias, e 

consistiram em obras realizadas em seus imóveis, tratamento dentário de sua esposa Rosane 

Collor, aquisição de um automóvel Fiat Elba e a locação de outros dois para uso de sua secre-

tária, empréstimo de automóvel blindado para seus filhos e a doação de um milhão e duzentos 

mil dólares feita pela empresa Mercedes-Benz para a campanha eleitoral de candidatos à Câ-

mara dos Deputados. 

O relator do processo, ministro Ilmar Galvão, sustentou em seu voto que o direito bra-

sileiro não pune, a título de corrupção passiva, a solicitação ou aceitação de dádivas, exigindo-

se para a sua configuração a existência de duas prestações recíprocas. Destaco trecho do voto 

que enfrenta a questão: 

Doutrina e jurisprudência pátrias nunca discreparam, e não discrepam, do en-

tendimento de que a consumação do delito de corrupção passiva, se, de uma 

parte, prescinde da efetiva realização do ato funcional correspondente, de ou-

tra, exige que a prática ou omissão deste tenha sido a causa da solicitação, do 
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recebimento ou da aceitação da vantagem ou da promessa de vantagem inde-

vida.82 

Após analisar os depoimentos das testemunhas, o relator concluiu que a acusação era 

improcedente, pelo duplo motivo de não haver qualquer referência na denúncia acerca da van-

tagem solicitada ou recebida pelo ex-presidente e de não haver sido sequer apontado ato de 

ofício que teria sido prometido ou praticado por Fernando Collor. 

Há uma coincidência entre os casos Collor e mensalão e refere-se à doação de dinheiro 

feita pela empresa Mercedes-Benz ao empresário Paulo César Farias com finalidade eleitoral. 

Na denúncia, o Procurador-Geral narrou que o dinheiro teria sido solicitado pelo deputado fe-

deral Sebastião Curió diretamente a Fernando Collor, que prometeu ajudá-lo. Logo em seguida, 

Sebastião Curió recebeu a doação da empresa Mercedes-Benz, por intermédio de Paulo César 

Farias. 

O relator se satisfez com o depoimento de um diretor da Mercedes-Benz que reconhe-

ceu ter pago a quantia de um milhão e duzentos mil dólares em dinheiro a Paulo César Farias, 

com o objetivo de formar uma “forte bancada de apoio ao programa de governo”, em razão do 

fato de os candidatos beneficiados consagrarem concepções liberais que iam ao encontro das 

ideias da empresa no Brasil. 

O fato de ter havido pagamento por uma empresa, a pedido do tesoureiro da campanha 

do ex-presidente, destinado à formação de uma bancada de apoio ao programa de governo ser-

viu como fundamento para absolvição dos acusados. 

O relator afirmou que, ainda que tivesse sido provado que Paulo César Farias procurou 

a Mercedes-Benz em nome do ex-presidente, mesmo assim não se teria configurado o crime de 

corrupção passiva, em razão da falta da indicação do ato de ofício, pois não havia prova da 

existência de contrapartida em favor da empresa. 

O ministro Celso de Mello também participou daquele julgamento e sustentou que o 

ato de ofício era requisito indispensável à plena configuração típica do crime de corrupção pas-

sivo. Em seu voto destacou: 

Sem que o agente, executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal 

constante do art. 317, caput, do Código Penal, venha a adotar comportamento 

funcional necessariamente vinculado à prática ou à abstenção de qualquer ato 

de seu ofício – ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato enquadrá-

vel no conjunto de suas atribuições legais – não se poderá, ausente a indispen-

sável referência a determinado ato de ofício, atribuir-lhe a prática do delito de 

corrupção passiva. (Ibid.) 

                                                                 
82 AP 307, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Segunda Turma, julgado em 13/12/1994, DJ 13-10-1995 PP-34247 
EMENT VOL-01804-11 PP-02104 RTJ VOL-00162-01 PP-00003. Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginador-
pub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324295, acesso em 07/02/2015. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324295
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324295
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  Em um voto notadamente garantista, Celso de Mello rejeitou a utilização de provas 

colhidas no inquérito policial e na comissão parlamentar de inquérito que não foram reprodu-

zidas em juízo e reputou frágeis os depoimentos prestados em juízo, concluindo que a prova 

existente nos autos revelou-se totalmente insatisfatória para evidenciar o envolvimento dos acu-

sados no crime de corrupção passiva. 

Ao final, o STF absolveu Fernando Collor de Mello e Paulo Cesar Farias do crime 

de corrupção passiva, ficando vencidos os ministros Carlos Velloso, Sepúlveda Pertence e Néri 

da Silveira, que entendiam pela desnecessidade do ato de ofício e reconheciam a existência de 

provas suficientes, inclusive produzidas pela CPI, da prática do crime de corrupção pelo ex-

presidente e seu tesoureiro. 

Por outro lado, na ação penal 470, o ministro relator, Joaquim Barbosa, desbordou 

desta polêmica e considerou como atos de ofício as votações dos parlamentares a favor da apro-

vação de matérias de interesse do governo, em especial o projeto da lei de falências e as refor-

mas da previdência e tributária. O relator relacionou as datas de recebimentos dos valores com 

as datas das votações destas matérias no Congresso, a fim de estabelecer o nexo de causalidade 

entre a vantagem indevida e o ato de ofício praticado pelo parlamentar. Veja-se, a este respeito, 

trecho do voto do relator: 

Como visto, os pagamentos de dinheiro em espécie tiveram o poder de influ-

enciar importantíssimos atos de ofício, formando uma base de apoio alinhada 

ao Partido dos Trabalhadores na Câmara, que conferiu facilmente maiorias 

favoráveis aos interesses dos corruptores.83 

  

A ministra Rosa Weber concordou com o argumento de que o ato de ofício se confi-

gura no voto comprado em votações no Congresso, contudo ponderou:  

Mas nem isso, repito, seria necessário para a formalidade da acusação, porque 

basta que o agente público que recebe a vantagem indevida tenha o poder de 

praticar atos de ofício para que possa consumar o crime do artigo 317 do Có-

digo Penal.84 

 

Do mesmo modo se posicionou o ministro Ayres Britto, para quem o ato de ofício não 

pode deixar de fazer parte da respectiva cadeia causal ou vínculo funcional. Contudo, segundo 

o ministro, “ato de ofício, parlamentarmente falando, é ato de legislar, fiscalizar, julgar (nos 

                                                                 
83 (AP 470, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-201383, p. 55.113) 
84 Ibid., p. 52.986 



115 
 

casos excepcionais de que trata a Constituição Federal). O que se dá por opiniões, palavras e 

votos”85. 

O ministro Celso de Mello adotou a mesma linha de entendimento ao afirmar que a 

votação parlamentar traduz “de modo expressivo um exemplo conspícuo e clássico de ato de 

ofício por parte dos parlamentares”86. 

No mesmo sentido se manifestou o ministro Marco Aurélio, ao sustentar que “muito 

embora a verificação se faça no campo de uma certa ambiguidade, houve, sem dúvida alguma, 

a partir da entrega dos numerários, atos de ofício, nas diversas votações procedidas na Câmara 

dos Deputados”87
. 

Para Gilmar Mendes, a vantagem foi aceita em razão de típicas atividades parlamen-

tares, “consubstanciando o essencial ato de ofício exigido para o tipo penal corrupção pas-

siva”88
. 

Já para o ministro Luiz Fux, a prática de algum ato de ofício em razão da vantagem 

recebida não é necessária para a caracterização do delito, bastando que a causa da vantagem 

seja a titularidade da função pública. Entretanto, segundo o ministro, “ainda que despiciendo 

seja o ato de ofício, as regras da experiência comum, que integram o iter do raciocínio jurídico 

discursivo, indicam que o ‘favor’ será cobrado adiante, em forma de sujeição aos interesses 

políticos dos que o concederam”89. 

Os professores da FGV-Direito Diego Werneck e Vítor Chaves afirmam que houve 

mudança deste paradigma no julgamento do mensalão: 

No julgamento do mensalão, ainda que uma maioria dos ministros tenha en-

fatizado a ocorrência de um ato de ofício por parte dos parlamentares e ex-

parlamentares (a venda de apoio político), a maioria do tribunal relativizou a 

indicação do ato de ofício. Entenderam que o recebimento da vantagem inde-

vida (no caso do julgamento, o dinheiro) relacionada ao exercício de um cargo 

público seria suficiente para a condenação. (G1, 23/10/201290). 

 

Ao final concluem:  

                                                                 
85 Ibid., p. 56.120 
86 Notícia extraída do site do STF, 01/10/2012. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDe-
talhe.asp?idConteudo=219783&caixaBusca=N, acesso em 07/02/2015. 
87 Notícia extraída do site do STF, 01/10/2012. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDeta-
lhe.asp?idConteudo=219772&caixaBusca=N, acesso em 07/02/2015. 
88 Notícia extraída do site do STF, 27/09/2012. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDe-

talhe.asp?idConteudo=219518&caixaBusca=N, acesso em 07/02/2015. 
89AP 470, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013. Disponível em ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/Inteiro-
Teor_AP470.pdf, acesso em 06/02/2015. 
90 http://g1.globo.com/politica/mensalao/traduzindo-julgamento/platb/2012/10/23/legados-do-mensalao/, 
acesso em 06/02/2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=219783&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=219783&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=219772&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=219772&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=219518&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=219518&caixaBusca=N
ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf
ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf
http://g1.globo.com/politica/mensalao/traduzindo-julgamento/platb/2012/10/23/legados-do-mensalao/
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“Seria esse um casuísmo? Uma mudança feita só neste caso, e não uma verda-

deira mudança de jurisprudência? Essa é questão que só o tempo dirá. No caso 

da corrupção passiva, o tribunal tem um forte argumento ao seu favor. O Có-

digo Penal não menciona “ato de ofício” como um requisito para a condenação 

por corrupção passiva. A interpretação pré-mensalão é, portanto, fruto de 

construção da comunidade jurídica e dos tribunais. Essas construções, porém, 

são mutáveis; estão abertas ao tempo e à mudança.” (Ibid.) 

 

Não obstante, a tomada de posicionamento firme em favor da necessidade do ato de 

ofício somente ocorreu por ocasião do julgamento do núcleo político, cerca de um mês após a 

condenação de João Paulo Cunha, que se deu no final de agosto de 20102. 

Isto porque, após o julgamento de João Paulo Cunha, a imprensa noticiou diversas 

manifestações de membros do ministério público que estariam exaltando a “virada” na juris-

prudência do STF relativamente à exigência do ato de ofício, que iria influenciar o julgamento 

de outros casos no país. A reportagem publicada no site do Estado de S.Paulo (02/09/201291) 

retratava esta percepção: 

“O entendimento do STF vai fortalecer grandemente o combate à corrupção 

no Brasil, agentes públicos vão ter noção de que é corrupção o fato de recebe-

rem vantagem indevida, mesmo que não façam nada formalmente, mesmo que 

não pratiquem ou assinem atos”, alerta o procurador regional da República no 

Recife Wellington Cabral Saraiva, que é coordenador do Grupo de Trabalho 

sobre Convenções Internacionais contra a Corrupção do Ministério Público 

Federal. 

 

Parece-nos que esta impressão decorreu do fato de João Paulo Cunha ter sido conde-

nado por corrupção passiva em razão de ter recebido R$ 50.000,00 de Marcos Valério, apesar 

de não ter sido comprovado qualquer ato do ex-presidente da Câmara em favor da agência de 

publicidade SMP&B, que vencera uma licitação nesta Casa.  

Neste julgamento, os ministros Rosa Weber e Luiz Fux afirmaram expressamente que 

era dispensável a demonstração do ato de ofício no crime de corrupção.  

O ministro Ricardo Lewandowski, que votou pela absolvição de João Paulo Cunha 

por não vislumbrar ato de ofício, referiu-se posteriormente a esta suposta mudança jurispruden-

cial: 

Como já decidido por este Plenário em capítulo anterior, no que inclusive fi-

quei vencido, a corrente majoritária formou-se no sentido de ser despicienda 

a existência do ato de ofício para a tipificação do crime de corrupção passiva, 

bastando, para tanto, que a vantagem seja oferecida em razão do exercício de 

                                                                 
91 Disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,mensalao-vai-influenciar-outras-acoes-de-cor-

rupcao-imp-,924737, acesso em 07/02/2015. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,mensalao-vai-influenciar-outras-acoes-de-corrupcao-imp-,924737
http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,mensalao-vai-influenciar-outras-acoes-de-corrupcao-imp-,924737
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cargo público. A partir desta premissa, curvo-me a essa orientação e, dora-

vante, passo a orientar o teor deste meu voto nesse sentido.92  

 

Ocorre que, por ocasião do julgamento do núcleo político, o Supremo - talvez preocu-

pado com a repercussão que o entendimento estava ganhando na mídia – fez questão de reafir-

mar a necessidade do ato de ofício, que estaria configurado no apoio parlamentar ao governo 

através de votações em projeto de seu interesse. 

É inegável que houve uma preocupação de alguns ministros em sustentar que o Su-

premo não estava alterando a sua jurisprudência, conforme se vê do seguinte diálogo travado 

entre os ministros Ayres Britto e Celso de Mello durante a análise do crime de corrupção pas-

siva: 

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (PRESIDENTE) - Por isso que, 

quando comparam esse processo com outros, sob aquele pretexto, Ministro 

Celso de Mello, de acusar o Supremo de haver mudado a jurisprudência, sem-

pre respondemos que são coisas heterogêneas, esse processo é peculiaríssimo, 

é ímpar, ele não tem similar, não há como fazer comparação com outro pro-

cesso para chegar à conclusão de que o Supremo está mudando sua jurispru-

dência, está relativizando garantias constitucionais dos réus. 

 

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Vale reafirmar, uma vez mais, 

Senhor Presidente, que esta Suprema Corte em momento algum “flexibili-

zou”, muito menos desrespeitou, direitos e garantias fundamentais dos réus. 

Quanto à jurisprudência em torno do “ato de ofício”, é importante acentuar 

que o eminente Relator reafirmou os fundamentos que orientaram a decisão 

desta Corte no julgamento da Ação Penal 307/DF, o que significa – tal como 

assinalei em intervenção que fiz na sessão plenária de 06/09/2012 – que o 

Supremo Tribunal Federal não se distanciou da interpretação dada ao art. 317, 

“caput”, do CP.93 

 

 

Por fim, podemos concluir que o Supremo flexibilizou o entendimento relativo à ne-

cessidade de ato de ofício por ocasião do julgamento de João Paulo Cunha, fato que foi ampla-

mente divulgado como reveladora de uma mudança de postura da Corte. 

Posteriormente, quando do julgamento do núcleo político, o STF preocupou-se em 

reafirmar sua jurisprudência tradicional e indicou que o ato de ofício consistiria no apoio do 

parlamentar ao governo no Congresso Nacional, através do seu voto. É verdade que esta vincu-

lação entre o recebimento do dinheiro e as votações em projetos importantes foi estabelecida 

                                                                 
92 AP 470, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013. Disponível em ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf, 

acesso em 06/02/2015. 
93 Ibid., p. 55.623 

ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf
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através de indícios, que residiriam na proximidade entres as datas de pagamento e as datas das 

votações.  

 

4.3 A teoria do domínio do fato 

Um dos temas mais polêmicos do julgamento do mensalão foi a utilização da teoria do 

domínio do fato, que teria sido aplicada para fundamentar a condenação de alguns réus que 

ocupavam funções de destaque, em especial José Dirceu e dirigentes do Banco Rural. 

Verifique-se, a respeito, o voto do ministro Joaquim Barbosa na parte que condenou 

José Dirceu: 

JOSÉ DIRCEU detinha o domínio final dos fatos. Em razão do cargo eleva-

díssimo que exercia à época dos fatos, o acusado JOSÉ DIRCEU atuava em 

reuniões fechadas, jantares, encontros secretos, executando os atos de co-

mando, direção, controle e garantia do sucesso do esquema criminoso, execu-

tado mediante divisão de tarefas em que as funções de cada corréu encontra-

vam nítida definição94. 

 

Segundo Greco e Leite95 (2013), a teoria do domínio do fato, em sua versão mais aca-

bada, surgiu na Alemanha em 1963, com a publicação da obra “Autoria e domínio do fato”, de 

Claus Roxin.  

Anteriormente a Roxin, outros autores alemães já haviam tratado da ideia de domínio 

do fato, como Hegler, em 1915, Lobe, em 1933, e Welzel, em 1939, mas apenas com Roxin a 

teoria teve seus contornos concretamente delimitados. 

Alflen (2013) sustenta que as polêmicas sobre a teoria do domínio do fato surgidas 

com o caso mensalão comprovam o acerto das palavras do alemão Kantorowicz, que, já em 

1910, afirmava ser “a teoria da participação o capítulo mais obscuro e confuso da ciência penal” 

(p. 276). 

A finalidade da teoria do domínio do fato é, em linhas gerais, distinguir entre autor e 

partícipe de um crime. Greco e Leite (2013) esclarecem que o objetivo da teoria não é determi-

nar se o agente será ou não punido, mas sim se o será na condição de autor ou partícipe. 

A teoria era necessária na Alemanha porque o Código Penal alemão exige que se faça 

a distinção entre autor e partícipe, ao contrário do brasileiro, que, em seu artigo 29, dispõe que 

todo aquele que concorre para o crime é autor. Assim, de acordo com a sistemática adotada em 

                                                                 
94 AP 470, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013, p. 56.288. Disponível em ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/Inteiro-
Teor_AP470.pdf, acesso em 06/02/2015. 
95 Luis Greco e Alaor Leite são doutor e doutorando, respectivamente, em direito pela Universidade de Munique 

(Alemanha), sob orientação de Claus Roxin, e traduziram várias de suas obras para o português. 

ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf
ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf
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nosso ordenamento jurídico, são autores de um homicídio tanto aquele que efetua o disparo 

quanto o que empresta a arma. Há autores de maior e menor importância, e isto se reflete na 

fixação da pena, mas para o nosso código, todos os que concorrem para um crime são autores. 

Por sua vez, no direito alemão, os partícipes podem ser cúmplices (no exemplo acima, 

aquele que emprestou a arma) ou instigadores, fazendo-se necessária a perfeita delimitação de 

cada conduta para se fixar a pena. 

Nesta perspectiva, a teoria de Roxin surgiu para resolver um problema prático, de 

modo a estabelecer de forma consistente o conceito de autor de um delito e a orientar as decisões 

judiciais, protegendo os cidadãos de decisões judiciais intuitivas e arbitrárias. 

Greco e Leite (2013) explicam que o domínio do fato manifesta-se por três formas 

concretas: o domínio da ação (autoria imediata), o domínio da vontade (autoria mediata) e do-

mínio funcional do fato (coautoria). 

O domínio da ação é o de quem realiza, diretamente, todos os elementos do tipo. É 

aquele que comete o fato por si mesmo. Aquele que domina a ação permanece autor ainda que 

aja a pedido ou a mando de terceiro. 

A segunda maneira de dominar um fato se dá pelo domínio da vontade, quando um 

terceiro é reduzido a mero instrumento. Aqui, o autor comete o fato por intermédio de outrem. 

Roxin inclui nesta classificação os casos de coação, erro e de domínio por meio de um aparato 

organizado de poder. 

Por último, a terceira maneira de dominar um fato, segundo Roxin, consiste na divisão 

de tarefas em razão de uma ação coordenada. Trata-se do domínio funcional do fato, ou coau-

toria, que faz com cada coautor responda pelo fato como um todo. 

A hipótese mais debatida, e que ganhou relevo no caso mensalão, é o domínio do fato 

por meio de um aparato organizado de poder, que é exposta da seguinte forma por Greco e Leite 

(2013): 

Aquele que, servindo-se de uma organização verticalmente estruturada e apar-

tada, dissociada da ordem jurídica, emite uma ordem cujo cumprimento é en-

tregue a executores fungíveis, que funcionam como meras engrenagens de 

uma estrutura automática, não se limita a instigar, mas é verdadeiro autor me-

diato dos fatos realizados. Isso significa que pessoas em posições de comando 

em governos totalitários ou em organizações criminosas ou terroristas são au-

tores mediatos, o que está em conformidade não apenas com os parâmetros de 

imputação existentes na história, como com o inegável fato de que, em estru-

turas verticalizadas dissociadas do direito, a responsabilidade tende não a di-

minuir e sim a aumentar em função da distância que se encontra um agente 

em relação ao acontecimento final. (p. 17) 
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Assim, há três requisitos para se reconhecer a autoria mediata por meio de um aparato 

organizado de poder: 

1) a emissão de uma ordem a partir de uma posição de poder dentro de organizações 

verticalmente estruturadas; 

2) a organização deve ser dissociada do direito; 

3) a fungibilidade entre os executores. 

O exemplo mais notório de aplicação desta teoria foi o processo contra o oficial nazista 

Adolf Eichmann, em 1961, que serviu de paradigma a Roxin ao formular a teoria.  

O grande debate sobre a autoria mediata por meio de um aparato organizado de poder 

versa sobre o caráter ilícito da organização. Para Greco e Leite (2013): 

Roxin, desde sua primeira manifestação até a última, e Schünemann insistem 

nesse critério. Apenas organizações de natureza criminosa, que se encontrem, 

nesse sentido, dissociadas, apartadas da ordem jurídica, como máfias, grupos 

terroristas ou ditaduras, conferem ao superior que emite ordens o domínio so-

bre a atuação concreta e responsável dos executores de suas ordens. Em em-

presas, caso o superior emita ordens ilegais e não haja outro fundamento para 

a autoria mediata (como erro ou coação), há, em regra, apenas instigação: 

“nesses casos não se age com o aparato, mas contra o aparato”. (p. 17) 

 

Nesta concepção, o fundamento da autoria mediata por meio de aparatos organizados 

de poder não reside no poder de mando, mas no caráter clandestino da organização, que deve 

funcionar totalmente à margem da ordem jurídica. 

Em organizações que funcionam de maneira lícita, como empresas ou partidos políti-

cos, espera-se que as ordens ilegais não sejam cumpridas por terceiros responsáveis. Contudo, 

“isso não exclui que o superior seja, ao final, autor; essa atribuição de autoria se fundamenta, 

contudo, em outras razões, que não o seu domínio sobre o fato de executor” (Ibid., p. 18). 

Esta peculiaridade foi realçada pelo próprio criador da teoria, Claus Roxin, em evento 

realizado na Universidade de São Paulo, quando reclamou da interpretação que estava sendo 

dada à teoria no Brasil, a fim de punir pessoas que comandam as estruturas políticas. Roxin 

afirmou que não se pode utilizar a teoria do domínio do fato para punir pessoas que integram 

estruturas do poder que atuam dentro da lei96.  

No mesmo evento, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou: “A teoria só pode ser 

utilizada num momento de exceção ou para organizações criminosas que atuem à margem da 

ordem jurídica, não basta supor que alguém tinha ciência do delito cometido”.97 

                                                                 
96 Revista eletrônica Consultor Jurídico, 01/09/2014. Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-set-

01/claus-roxin-critica-aplicacao-atual-teoria-dominio-fato, acesso em 07/02/2015 
97 Ibid. 

http://www.conjur.com.br/2014-set-01/claus-roxin-critica-aplicacao-atual-teoria-dominio-fato
http://www.conjur.com.br/2014-set-01/claus-roxin-critica-aplicacao-atual-teoria-dominio-fato
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Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo (11/11/2012)98, Claus Roxin afirmou que 

“a posição hierárquica não fundamenta, sob nenhuma circunstância, o domínio do fato. O mero 

ter que saber não basta”. O jurista alemão afirmou, ainda, que a pessoa que ocupa posição no 

topo de uma organização tem que ter também comandado esse fato, emitindo uma ordem. No 

caso Fujimori, citou, foi importante ter provas de que ele controlou os sequestros e homicídios 

realizados. 

Greco e Leite (2013) afirmam que o erro mais comum é indicar alguém como autor 

apenas atribuindo-lhe o domínio do fato, sem descrever as circunstâncias que fazem do sujeito 

o senhor do fato. O fato de alguém ocupar uma posição de destaque ou de comando de um 

grupo em que um de seus integrantes pratica um crime não o torna, por si só, autor destas 

condutas. 

Bottini (2013) sustenta que, no caso mensalão, ficou a impressão de que o STF utilizou 

a teoria como elemento de imputação da responsabilidade e não, como seria correto, para dis-

tinguir entre autores e partícipes. Segundo ele, “em alguns votos, ficou claro o recurso à teoria 

para desenhar uma espécie de presunção de responsabilidade aos dirigentes de empresas que, a 

princípio, teriam sempre domínio dos fatos praticados em sua instituição.” 

Esta presunção foi utilizada pelo relator Joaquim Barbosa em relação aos dirigentes 

do Banco Rural, como se verifica do seguinte trecho do seu voto:  

Presumidamente, aos detentores do controle das atividades do Banco Rural, 

conforme dispõe o ato institucional da pessoa jurídica, há de se imputar a de-

cisão (ação final) do crime. Nessa ação coletiva dos dirigentes é interessante 

a lição de CLAUS ROXIN sobre a configuração do domínio do fato: (Ibid., p. 

52.777) 

 

Alflen (2013) faz coro às críticas ao sustentar que o Supremo, no afã de proceder à 

delimitação da autoria dos réus, utilizou de uma anomalia, a qual intitulou de domínio do fato: 

De forma absolutamente incongruente, ao longo de mais de oito mil páginas 

que integram o acórdão, a Corte fundiu teorias incompatíveis entre si, não es-

pecificou os critérios que utilizou para nortear aquilo que denominou de “do-

mínio do fato”, e, sobretudo, deixou de indicar analiticamente dados empíricos 

hábeis a fundamentar o suposto domínio do fato enfatizado na decisão. De 

maneira surpreendente, a Corte tentou, inclusive, proceder a um retrospecto 

histórico sintético da teoria do domínio do fato, sem sequer chegar ao seu con-

teúdo (o qual, no entanto, deveria ter sido o principal aspecto a ser discutido). 

Na decisão restou de forma clara que a “teoria” foi utilizada como simples 

retórica para fins de atribuição de responsabilidade, em flagrante violação ao 

art. 93, IX da Constituição Federal. (p. 280) 

 

                                                                 
98 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/11/1183721-participacao-no-comando-de-esquema-

tem-de-ser-provada-diz-jurista.shtml, acesso em 08/02/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/11/1183721-participacao-no-comando-de-esquema-tem-de-ser-provada-diz-jurista.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/11/1183721-participacao-no-comando-de-esquema-tem-de-ser-provada-diz-jurista.shtml
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Em artigo publicado na Folha de S.Paulo (18/10/201399), Luís Greco e Alaor Leite 

afirmam que em alguns votos da AP 470 o termo “domínio do fato” foi utilizado no sentido de 

uma responsabilidade pela posição. Segundo os autores “isso é errôneo: o chefe deve ser pu-

nido, não pela posição de chefe, mas pela ação de comandar ou pela omissão de impedir; e essa 

punição pode ocorrer tanto por fato próprio, isto é, como autor, quanto por contribuição em fato 

alheio, como partícipe.” 

Segundo eles, a teoria não pode ser responsável pela condenação de algum réu, a me-

nos que tenha sido aplicada incorretamente. Neste caso, “as condenações não se fundaram nela, 

mas em teses que lhe usurparam o nome”. 

Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico (26/06/2014)100, o professor Lê-

nio Streck revela a sua preocupação com a condenação por presunção, que teria sido levada a 

efeito no caso mensalão:  

Uma frase usada no julgamento foi que “o ordinário se presume, o extraordi-

nário se prova”, uma tese do [Nicola] Malatesta, que é um medíocre jurista do 

século XIX, que escreveu um livro com a pretensão de ser um tratado da 

prova, e que ele mesmo, páginas adiante, acaba se contradizendo. Se isso for 

seguido à risca por juízes, diz, será muito perigoso para a sociedade. Se um 

juiz decide, por presunção, quem é culpado, como fica a democracia? 

 

De acordo com Leite (2013), a teoria do domínio do fato foi invocada quando se viu 

que não era possível encontrar provar contra determinados réus. Para ele, “provou-se o que se 

queria provar desde o início. A tese de que os deputados foram comprados, subornados, aluga-

dos para dar maioria ao governo no Congresso.” (p. 252).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
99 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/134367-fatos-e-mitos-sobre-a-teoria-do-dominio-do-

fato.shtml, acesso em 07/02/2015. 
100 Disponível em http://www.conjur.com.br/2014-jun-26/restava-stf-seguir-entendimento-stj-semiaberto-streck, 

acesso em 08/02/2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/134367-fatos-e-mitos-sobre-a-teoria-do-dominio-do-fato.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/134367-fatos-e-mitos-sobre-a-teoria-do-dominio-do-fato.shtml
http://www.conjur.com.br/2014-jun-26/restava-stf-seguir-entendimento-stj-semiaberto-streck
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CONCLUSÃO 

 

O ponto de partida para esta pesquisa foi a percepção difundida por juristas, jornalistas 

e pelos próprios réus no sentido de que a intensa e inédita cobertura midiática do julgamento 

do caso mensalão exerceu influência nas manifestações e votos dos ministros do Supremo Tri-

bunal Federal que analisaram o processo. 

Neste trabalho procurou-se demonstrar a forma como determinados meios de comuni-

cação promoveram a cobertura do julgamento, em especial o jornal O Globo, bem como se há 

indicativos de que a atuação da mídia tenha representado uma influência extrajurídica no pro-

cesso de convencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

O trabalho iniciou-se com a análise das teorias a respeito da liberdade de expressão no 

direito norte-americano, com ênfase na evolução jurisprudencial do tema e nas justificativas 

teóricas desenvolvidas naquele país acerca do papel do Estado na liberdade de expressão. 

O estudo também aprofundou-se no direito ao julgamento justo (fair trail), que condi-

ciona e limita a persecução penal pelos órgãos estatais. Verificou-se que o direito ao julgamento 

justo também pode ser comprometido pela atuação de entidades privadas, como os órgãos de 

comunicação social, em especial nos casos de publicidade opressiva contra os acusados, com 

vulneração dos princípios constitucionais relacionados ao devido processo legal, como a ampla 

defesa, a presunção de inocência, a inadmissibilidade de provas ilícitas, dentre outros. 

Vimos, ainda, o conceito de trial by media, que se caracteriza pelo caráter prejudicial 

das reportagens veiculadas sobre o julgamento e a frequência das inserções de notícias opinati-

vas e informativas sobre o caso. 

Nesta situação, ocorre uma tentativa de usurpação da função judicial pela imprensa, 

com a mudança do local do julgamento. Ocorre um processo paralelo, sem respeito às garantias 

do acusado, pressionando-se o julgador a acatar o veredicto da opinião pública. 

As sessões de julgamento do caso mensalão despertaram grande interesse do público 

leigo, naturalmente refratário ao acompanhamento de questões jurídicas, mas que viram no jul-

gamento a possibilidade de algo inédito na história recente do país: a condenação de políticos 

pelo crime de corrupção. 

A cobertura alterou a programação de emissoras de rádio e de televisão e mobilizou a 

redação dos jornais, de modo que o julgamento pode ser considerado o mais midiático da his-

tória do país.  
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As sessões ocorriam três vezes por semana e eram transmitidas, ao vivo e na íntegra, 

pela TV Justiça e pelo canal de TV a cabo Globo News. Em determinadas ocasiões, a transmis-

são pela Globo News liderou a audiência dentre os canais de TV a cabo. À noite, os telejornais 

repetiam os principais momentos do julgamento, com destaque para os não raros embates entre 

ministros, e, no dia seguinte, o assunto estava na primeira página dos jornais. No final de se-

mana, o assunto dominava as reportagens das revistas semanais.  

As reportagens publicadas no jornal O Globo, que constituíram o objeto principal desta 

pesquisa, eram francamente favoráveis à condenação dos réus e deixavam antever que a atuação 

do próprio Supremo Tribunal Federal estava sendo avaliada. 

A legitimidade da Corte foi posta em dúvida e a necessidade de que fosse dada uma 

resposta à sociedade foi levantada inclusive por alguns ministros durante o julgamento. No 

fundo, quem estava no banco dos réus, na ótica da opinião pública, era o próprio Supremo 

Tribunal Federal. 

O trabalho indicou vários acontecimentos que revelam a influência exercida pela im-

prensa no próprio rito do processo, como foi o caso da inédita arguição dos advogados pelos 

ministros, durante a sustentação oral, no dia seguinte a uma reportagem do jornal O Globo que 

sugeria a medida. 

Por outro lado, os ministros utilizaram-se da mídia para mandar recados aos seus co-

legas, tentando influenciá-los em algumas ocasiões, a exemplo do ministro Marco Aurélio, que 

publicou artigo no jornal O Globo, no dia em que o ministro Celso de Mello desempataria o 

julgamento acerca da admissibilidade dos embargos infringentes, reiterando as razões contrá-

rias ao recurso e clamando por um resultado alvissareiro, que poderia revelar novos tempos à 

nação. 

A pesquisa permite-nos concluir que a acusação ganhou maior espaço no jornal do que 

a defesa. O relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, foi enaltecido, em razão de sua 

postura rigorosa em relação aos acusados, ao passo que a atuação do ministro revisor, Ricardo 

Lewandowski, era sempre colocada em dúvida quando manifestava uma posição que pudesse 

beneficiar os réus. 

Demonstrou-se que a atuação da imprensa foi fundamental para que não ocorresse a 

prescrição dos crimes. Após entrevista publicada pela Folha de S.Paulo, na qual o ministro 

Lewandowski alertava para este risco, diversas reportagens passaram a cobrar que o julgamento 

fosse marcado, prenunciando uma possível perda de credibilidade do STF caso os crimes pres-

crevessem antes do seu início.  
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 Para o então presidente do STF, ministro Ayres Britto, a decisão de pautar o processo 

foi a mais difícil do julgamento e teria que ser tomada por quem quer que fosse o presidente, 

ante a pressão da mídia. 

Pode-se afirmar que, provavelmente, o desfecho do julgamento seria distinto se o re-

lator não fosse o ministro Joaquim Barbosa, a começar pela decisão de realizar o “fatiamento” 

do caso, que, ao seguir o roteiro elaborado pela acusação, possibilitou o encadeamento das 

condenações à medida que o julgamento avançava. 

Outra preocupação do jornal O Globo que ficou evidente na pesquisa foi com a possí-

vel influência do julgamento nas eleições municipais de outubro de 2012. Houve cobrança ex-

plícita por parte do jornal, em especial do colunista Merval Pereira, para que as condenações 

fossem anunciadas anteriormente à data da eleição, o que foi feito. Contudo, não se verificou a 

correlação desejada, já que o candidato do Partido dos Trabalhadores à prefeitura da cidade de 

São Paulo, Fernando Haddad, venceu as eleições, causando perplexidade aos analistas políticos. 

A sistemática adotada pelo relator também possibilitou o “fatiamento” da cobertura 

feita pelos meios de comunicação, que se transformou em uma novela de vários capítulos, man-

tendo o público sempre em suspense em relação às próximas condenações. O fatiamento do 

julgamento permitiu que a mídia exercesse maior influência sobre os ministros, pois, em diver-

sas ocasiões, o placar ficou indefinido, aguardando a manifestação de algum ministro. Neste 

meio tempo, o julgador que ainda não votara ficava exposto à pressão da imprensa. 

A condenação de José Dirceu pelo crime de corrupção ativa se deu por ampla maioria 

(8 a 2), contando com votos de diversos ministros nomeados pelos presidentes Lula e Dilma, o 

que enfraquece o argumento de que se tratou de um julgamento político. 

Durante a análise da admissibilidade do recurso de embargos infringentes, que poderia 

– como se confirmou posteriormente – resultar na absolvição de alguns condenados, a pressão 

midiática chegou ao auge, a ponto de o ministro Celso de Mello, que desempatou o placar, ter 

afirmado que nunca havia presenciado um comportamento tão ostensivo dos meios de comuni-

cação social buscando pressionar e subjugar a consciência de um juiz. 

O acolhimento dos embargos infringentes pela Corte foi recebido em tom catastrófico 

pela imprensa, como se estivesse a pavimentar o caminho para a impunidade. Para o ministro 

Joaquim Barbosa, aquela era uma tarde triste para o país, em que havia sido formada uma mai-

oria circunstancial, baseada em argumentos pífios, para se chegar ao novo resultado.  

O relator sentiu-se autorizado a lançar um alerta à nação acerca “da maioria de cir-

cunstância” que estava se formando com a chegada de dois novos ministros ao STF e que teria 

todo tempo para continuar a “sanha reformadora”. 
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Apesar deste terrível prognóstico, a temida impunidade não se concretizou. Em que 

pese a absolvição dos réus do núcleo político do crime de formação de quadrilha, e o conse-

quente ajuste das penas, o julgamento chegou ao fim, sem a prescrição das penas e com a prisão 

dos condenados. 

A prisão dos réus, no dia da proclamação da República, teve um caráter espetaculoso, 

com o transporte de condenados residentes em diversos estados do país para Brasília, em avião 

da Polícia Federal. A associação que se pretendia fazer era evidente: um novo capítulo da his-

tória republicana estava se iniciando naquele momento. 

Ao final, a pesquisa debruçou-se sobre eventual mudança de jurisprudência do Su-

premo Tribunal Federal, a fim de que se pudesse verificar se as alegações dos réus de que houve 

julgamento de exceção possuem base empírica. 

Até mesmo por parte dos ministros do STF houve manifestações acerca do endure-

cimento da Corte neste julgamento, como foi o caso do ministro Luis Roberto Barroso, em sua 

sabatina no Senado Federal, quando afirmou que o julgamento do mensalão foi um “ponto fora 

da curva”. 

Para o ministro, o julgamento representou uma catarse para a sociedade brasileira, 

que está exausta do modo como se faz política no país. O Supremo, em sua concepção, estaria 

sintonizado com este sentimento e o resultado do julgamento, mais do que a condenação de 

pessoas, implicou a condenação de um sistema político. 

Em relação ao desmembramento do processo, efetivamente a Corte adotou um posi-

cionamento que não corresponde aos entendimentos anteriores, pois, na maioria das ações pe-

nais originárias, houve desmembramento para que os acusados sem prerrogativa de foro fossem 

processados nas instâncias inferiores do Judiciário, de modo a se respeitar a garantia do duplo 

grau de jurisdição, que possui previsão na Constituição Federal e em tratados internacionais.  

A jurisprudência tradicional do STF também determinava o desmembramento 

quando havia uma grande quantidade de acusados, sob o fundamento de que isto poderia invi-

abilizar o processamento do feito na Corte, o que não foi considerado no caso do mensalão, 

talvez porque os principais acusados sairiam da jurisdição do tribunal e o processo perderia, em 

boa medida, o seu caráter pedagógico. 

O exemplo mais paradigmático foi o do chamado mensalão tucano, no qual a Corte 

determinou o desmembramento do processo mesmo após a decisão que negara a mesma provi-

dência na ação penal 470. 
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Contudo, havia precedentes, embora minoritários, nos quais a Corte manteve o pro-

cesso integralmente no Supremo, a despeito da existência de réus sem prerrogativa de foro, o 

que revela que a decisão adotada no caso mensalão não foi isolada.  

É importante ponderar que o ministro Joaquim Barbosa votou favoravelmente ao 

desmembramento do processo do mensalão quando a questão foi discutida pela primeira vez, 

em 2006, durante a análise do recebimento da denúncia, mas foi vencido. O relator entendeu 

que era grande a possibilidade de os crimes prescreverem antes do veredicto final, caso se man-

tivessem os 40 acusados no processo. A solução encontrada pelo relator para contornar este 

problema foi a exasperação das penas por ocasião das condenações, com o objetivo de impedir 

a prescrição e, com isso, evitar a anunciada desmoralização da Corte. 

Não deixa de ser sintomática a declaração feita pelo advogado de um dos acusados 

de que os réus ligados ao Partido dos Trabalhadores teriam trabalhado pela manutenção do 

processo no Supremo, talvez sob a expectativa de que a tradição de impunidade que estigmati-

zava as ações penais originárias no STF seria mantida. 

Em relação à necessidade de comprovação do ato de ofício para a configuração do 

crime de corrupção, não houve, ao menos expressamente, modificação de entendimento em 

relação ao caso mais notório em que o tema foi discutido: a ação penal contra o ex-presidente 

Fernando Collor de Mello. 

Depois de ensaiar uma mudança jurisprudencial, por ocasião da condenação de João 

Paulo Cunha, a maioria dos ministros deixou expresso que identificara o ato de ofício no voto 

do parlamentar favorável aos projetos de lei de interesse de governo. O relator, com o objetivo 

de estabelecer o nexo de causalidade entre a vantagem indevida e o ato de ofício praticado pelo 

parlamentar, relacionou as datas de recebimentos dos valores com as datas das votações destas 

matérias no Congresso. 

Em relação à teoria do domínio do fato, a pesquisa verificou que ela foi invocada de 

maneira equivocada pelo relator do processo, na visão da maior parte dos penalistas e do próprio 

criador da teoria, o jurista alemão Claus Roxin. 

Pareceu-nos que o domínio do fato foi utilizado como reforço argumentativo para a 

condenação do ex-ministro José Dirceu, uma vez que os indícios apresentados na denúncia – 

reuniões com dirigentes de bancos e benefícios que teriam sido concedidos a sua ex-mulher – 

não seriam suficientes para a sua condenação. 

Ao final desta jornada, podemos afirmar com segurança que mídia foi, desde a gênese 

do escândalo do mensalão, um dos principais protagonistas do caso e desempenhou um papel 

fundamental no curso do processo e durante o julgamento dos acusados.  
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Sob esta perspectiva, não podemos afirmar que a atuação da mídia tenha constituído 

um ponto fora da curva, pois a imprensa se comportou da forma previsível, de acordo com as 

teorizações a respeito do trial by media, particularmente em razão do caráter prejudicial das 

reportagens veiculadas em relação à maioria dos réus e da tentativa de usurpação da função 

judicial, com a mudança do local do julgamento, pressionando-se os julgadores a acatarem o 

veredicto da opinião pública 

Na esfera jurídica, ficou evidente a falta de experiência e de estrutura do Supremo 

Tribunal Federal para lidar com ações penais de maior complexidade. As sessões de julgamento 

praticamente interromperam a pauta normal da Corte durante meses, com evidente prejuízo 

para a solução de outras matérias relevantes que aguardam julgamento. 

Não temos dúvidas em afirmar que, no futuro, o desmembramento de processos em 

que figurarem réus sem prerrogativa de foro deverá ser a regra. A experiência obtida na ação 

penal 470 certamente não foi proveitosa. Neste aspecto, o mensalão pode ser considerado um 

ponto fora da curva. 

Em relação ao crime de corrupção passiva não se pode afirmar que houve modificação 

da jurisprudência tradicional. Talvez se possa concluir que a Corte aceitou conceituar o ato de 

ofício de forma mais elástica, exigindo apenas que o ato esteja dentro das atribuições do agente 

público corrompido e que haja uma expectativa de que ele venha a praticá-lo. Há, contudo, uma 

nítida tendência de endurecimento nesta matéria, que talvez não tenha avançado em razão das 

críticas feitas à Corte durante o julgamento. 

A forma como o Supremo delibera dificulta a identificação da posição oficial da Corte. 

Isto porque não existe texto final com uma única razão de decidir que possa indicar a posição 

institucional do tribunal, ao contrário do que ocorre em outros países. Aqui, cada ministro apre-

senta seu voto individualmente, com fundamentos próprios, o que dificulta a análise, já que dois 

ministros podem chegar ao mesmo veredicto utilizando fundamentações totalmente distintas. 

Em relação à condenação do principal réu, José Dirceu, é certo que houve uma intensa 

campanha midiática de desconstrução de sua imagem. Não lhe foi dado o benefício da dúvida. 

Desde o início do julgamento, a imprensa o apontava como sendo o chefe do esquema crimi-

noso, merecedor de uma punição exemplar. Parece-nos improvável que esta cobertura não te-

nha, de alguma maneira, influenciado os ministros do STF, que também leem jornais, assistem 

televisão e podem sofrer influencias externas como qualquer um de nós. Até que ponto esta 

influência foi decisiva para a sua condenação, este trabalho não pode responder.  
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O fato é que, apesar da forma equivocada como a teoria do domínio do fato foi utili-

zada, havia indícios de sua participação nos fatos narrados. Cada juiz avaliou estes indícios de 

acordo com a sua convicção pessoal, de maneira fundamentada, de modo que, ainda que se 

discorde do peso que cada ministro deu às provas existentes, não se pode falar em julgamento 

de exceção, uma vez que as garantias constitucionais foram observadas. 

Por fim, espera-se que este modesto estudo possa contribuir para uma análise interdis-

ciplinar entre o Direito e a Comunicação Social e possa ser útil para futuras pesquisas que en-

volvam estas duas áreas do conhecimento. 
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