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O  que  há  de  realidade  em  “Todo  o  poder  

emana do povo,  que  o exerce  por  meio  de  

representantes  eleitos  ou  diretamente,  nos  

termos desta Constituição”1?

Anteriormente (no artigo “Tribunal do Júri para corrupção”), evidenciou-se que 

é possível compreender a instituição do Tribunal do Júri como instrumento de 

exercício de soberania e de pedagogia democrática do povo. A ideia é expandir 

a competência do Júri popular, investindo o homem do povo da condição de 

protagonista da democracia direta e do controle social das práticas delituosas 

que  mais  afetam  as  relações  do  Estado  com  a  sociedade  e  o  indivíduo, 

mediante assunção das funções de magistrado da corrupção. 

Cabe  ressaltar  que  atual  Constituição  brasileira  permite  a  mencionada 

expansão  da  competência  do  Júri  Popular. Nessa  direção,  o  ordenamento 

jurídico, além dos crimes contra a vida, atribui ao Júri popular o julgamento de 

vários outros delitos, inclusive de corrupção, nos casos em que se verifica a 

prorrogação  da  competência  jurisdicional  em  decorrência  de  fenômenos 

processuais, por exemplo, a continência e a conexão.

O Júri popular, além do juiz que o preside, é composto por homens do povo, 

sorteados de forma pública, objetiva, transparente entre os de habitantes de 

cada Comarca ou Seção Judiciária. Conforma-se, pois, um dos aspectos mais 

relevantes  da  aludida  proposta,  qual  seja,  a  aproximação  corriqueira  dos 

homens do povo dos órgãos estatais que fazem atuar o sistema de justiça, 

especialmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, cuja legitimação de 

agir não se submete a pleito eleitoral, mas a concurso público.

1 Constituição Federal do Brasil, artigo 1º, parágrafo único



Dito  isso,  se  o  Júri  popular  implica  exercício  da  soberania  do  povo  e  de 

pedagogia democrática, se torna o homem do povo protagonista do processo 

de formação da justiça e o aproxima dos órgãos judiciários e ministeriais, se 

promove o controle social dos crimes, se a Constituição Federal permite, se o 

ordenamento  jurídico  já  admite  a  hipótese,  por  que  não  estender, 

positivamente,  a  sua  competência  para  processar  e  julgar  os  crimes  de 

corrupção?

Poder-se-iam  especular  diversas  respostas.  No  entanto,  a  que  sobressai 

verdadeiramente substancial é: o Estado brasileiro, por decisão daqueles que 

têm a legitimidade democrática representativa, ou seja, os membros eleitos dos 

Poderes Executivo e Legislativo, sempre fez e continua fazendo uma escolha 

consciente  de manter  a  sociedade e  os  homens do povo  distantes  o  mais 

possível e, portanto, ignorantes acerca do sistema de justiça.

Essa  decisão  se  mostra  bastante  proveitosa  aos  interesses  dos  seus 

beneficiários.  Primeiro,  a  sociedade e os homens do povo são tomados de 

receio e se deixam imobilizar perante o enfrentamento do mastodôntico Estado. 

Segundo, a sociedade e os homens do povo mantêm-se alheios às causas da 

impunidade  dos  crimes  de  corrupção,  que  envolvem  os  próprios  agentes 

públicos encarregados de elaborar as leis, fazê-las executar e julgar eventuais 

desvios. Terceiro, o homem do povo é mantido apartado da ideia de que todo 

poder  deve  emanar  dele  e  em  seu  nome  deve  ser  exercido  direta  ou 

indiretamente.

Evidencia-se,  dessa  forma,  um círculo  vicioso,  pelo  qual  a  sociedade  e  os 

homens do povo ocupam apenas o papel  de vítimas inertes dos crimes de 

corrupção.  Como romper tal perverso círculo?

No  momento  atual,  os  crimes  de  corrupção  desceram  da  categoria  de 

escândalos  para  situações  comezinhas,  dia  após  dia.  Eles  já  não  se 

compreendem  como  desvios  de  condutas  normalmente  probas,  todavia 

assumiram a condição de prática inerente às ações ordinárias dos agentes do 

Estado. A poucos escandalizam; a muitos prejudicam. Contra isso não existe 



alternativa, senão a própria sociedade e os homens do povo tomarem para si e 

exercerem o poder de alterar essa realidade. Esperar que os detentores do 

poder  político,  sobretudo  nos  âmbitos  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo 

federais capitaneiem mudança relevante nesse estado de coisas é inútil.

A  solução  é,  semelhantemente  à  mobilização  social  que  culminou  com  a 

aprovação da “Lei da Ficha Limpa”, que a sociedade e os homens do povo se 

mobilizem em prol de mudança legislativa que expanda a competência do Júri 

popular para alcançar os delitos de corrupção.

Enfim, por uma revolução das leis e dos costumes, que promova a democracia 

direta, o controle social da corrupção e, finalmente, melhore substancialmente 

a qualidade da nossa democracia representativa: Júri popular para corrupção.
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