
Stanley Kubrick exprimiu o progresso da inteligência fazendo o homem primitivo atirar longe uma 
tíbia, que no percurso transformou-se em uma nave espacial; até que, apresada por forças estranhas 
ao progresso humano em todos os sentidos, a nave foi remetida de volta ao passado, convertendo-se
na regressão em uma tíbia.

No momento em que o progresso humano em todos os sentidos foi substituído pelo tacape, o Brasil,
órfão ético, carente de legitimidade, reconhecido, agradece às inteligências que atiraram o osso de 
volta às estrelas, arrostando a insensibilidade e a arrogância,.



A obra de Humberto Theodoro Junior sobre a prova é monumental. Não é apenas ricamente técnica;
um doutrinador à frente do seu tempo, estuda-lo é inspirador sob aspectos diversos.

Em qualquer hipótese, não há desconsiderar-se nos autos de uma ação judicial matéria conexa 
solidamente provada; ignora-la é faltar ao jurisdicionado, negar-lhe a prestação devida nos termos 
mais amplos do fato certo e provado da causa. Fazer de conta que não está ali mediante  
inconsistente fundamentação recende a pré-julgamento, a parti pris, desprezado o princípio do 
convencimento apenas válido quando decorrente de análise abrangente de todas as peças e 
elementos dos autos nos limites do conjunto probatório. Desprezar a prova robusta é negar o acesso 
da parte que a produziu ao universo jurídico, aos efeitos e direitos da cidadania e institucionais, ao 
dever de ofício. É cercear-lhe a ação. 

A matéria estranha é juntada por linha, não é abrangida pela busca da verdade, não há de sequer 
merecer referência, mais vaga seja ela; a matéria que segue a linha sequencial do processo não pode
deixar de ser devidamente apreciada e valorada sob pena de omissão no julgamento, com grave 
prejuízo à parte vencida se esta levou à colação fato importante para o deslinde da causa, 
injustamente atirado ao limbo dos pecados não purgados. E ainda mais grave quando nos 
primórdios da ação a circunstância idêntica foi dado tratamento oposto à expectativa de que não 
prosperasse. Sabido de terra e de fora, as decisões contraditórias sobre objeto idêntico resultam em 
grave desprestígio para o Judiciário, em especial se tais opostas decisões se verificam na linha do 
tempo do mesmo procedimento judicial. Só o fato certo e provado da causa na exata expressão dos 
autos é motor do seu desenlace, inadmissível qualquer outra consideração ou motivação, 
notadamente se tecnicamente estranha à matéria subjudice. O julgamento tem de ser produzido a 
reboque da lei, do direito aplicável ao fato concreto da espécie, da prova e do pedido. Assim como 
não pode ser dado o que não foi pedido, menos do que se pediu ou mais do que literalmente 
pleiteado, não se pode fundamentar à revelia dos autos, a teor do menos ou mais do que deles 
consta. É o pedido que fixa a lide, a prova dos autos é o fio condutor do seu termo, a decisão.

Quando é admitida a relevância absoluta das alegações alinhadas e das provas produzidas pelo 
demandante, mas nega-se o pedido, essa decisão terá julgado a ação como se outra fosse; tem de ser
cassada para que outra seja proferida como de direito, sem as delongas altamente prejudiciais à 
ordem pública geradoras de expectativas negativas e insegurança dos jurisdicionados em geral. As 
questões de alta indagação transcendem o espaço físico dos tribunais, alimentam a dinâmica do 
direito e têm de engendrar revisões de velhos conceitos, estáticos em face do mundo moderno; as 
soluções que lhe concernem precisam acompanha-lo sob pena de converter-se em mero exercício 
intelectual, desrespeitadas as formalidades do estilo e o distanciamento exigido. Pode-se, sim, data 
venia, trocar tantos presidentes quantos envolvidos em situações dúbias, gravemente 
comprometedoras, essa é uma conquista da civilidade, da cidadania, da moral e da ética; é 
insuportável outro encaminhamento para a questão, a inobservância das regras pétreas que 
alicerçam a Justiça e lhe conferem segurança e autoridade.



Tudo o que é dito e declarado em uma sessão de julgamento dele faz parte, de um modo ou de 
outro. Nada é informal na solene oportunidade de produzir-se um acórdão ou sentença. E se 
considerações pertinentes e cruciais foram expendidas, assiste às partes demandar sejam as  
declarações faltantes feitas constar da Ata do Julgamento. A questão subjacente a esta dicção é 
tipicamente de direito em tese, passível de arguição nos feitos julgados em última ou única 
instância. A má apreciação da prova, ou o fato de haver sido simplesmente ignorada, agride a regra 
inelutável do devido processo legal, desafiando o reexame da decisão à luz do direito puro, não da 
prova em si, física, pela agressão ao mandamento constitucional que assegura ao litigante em Juízo 
os mais amplos meios e recursos pertinentes em direito admitidos. O vencedor não tem interesse em
recorrer, a Justiça Pública, sim. E no desenvolvimento da questão encerrada com a decisão da 
última sexta-feira há um precedente fundamental: Um pedido de vista precisou de 5 (cinco) meses 
para gerar o voto, porque, palavras do seu prolator, fatos conexos sucederam-se, requerendo 
atualizações. Por que o fato conexo, naquele estágio, não poderia ser ignorado, mas agora, sim, 
deveria sê-lo?

A má apreciação da prova anula-lhe a razão de existir; ignorar a prova dos autos macula o ato 
decisório, havendo de valorar-se no grau devido sua força e conexão com a causa de pedir. O 
Julgador só é livre no limite dos autos, tem de pautar o seu convencimento pela prova deles 
constante, independentemente de acidentes semânticos ou de suas inclinações pessoais.

Não se está ventilando, aqui, matéria reservada, nem se faz desta classe de manifestação prática 
habitual, do modo mesmo que se preserva o respeito no trato da questão abordada, a envolver 
matéria de alta indagação, repete-se, consubstanciada com interesse público de altíssimo calibre.

Da fonte, foi autorizado o procedimento porque havia indícios. Confirmados. Mas não era para 
cassar mandato! Concessa maxima venia, foi para que, então? Num procedimento de tal natureza o 
desfecho é imprevisível; se há desvios, não se há de deixar de lado a cominação aplicável ao fato 
certo e provado da causa. Outro não pode ser o desfecho. Não há intocáveis na democracia, o 
quadro diante de nós, em toda a sua crueza, é resultado natural da ordem constitucional e da 
observância da lei. Não se pode manter no cargo um servidor público comprovadamente envolvido 
na apuração dos indícios confirmados. 




