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‘O que não está nos autos não está
no mundo’

Na sessão desta quinta-

feira (4), o ministro

Ricardo Lewandowski

justificou seu voto pela

absolvição de José Dirceu

ao considerar que não

havia, nos autos do

processo, provas que o

incriminassem por

corrupção ativa. O revisor

do caso afirmou não descartar, “em tese”, que o ex-ministro tenha comandado o mensalão, mas

disse que isso não estava demonstrado na ação. Para justificar seu voto, citou um conhecido

princípio do Direito, explicado aqui por Carlos Velloso.

“Quod non est in actis non est in mundo”, o que não está nos autos não está no mundo. Este é um

velho brocardo que vem do Direito Romano e que é adotado nos Judiciários de Estados

democráticos. “Mundo”, nesse axioma jurídico, tem o sentido de verdade real. Não é verdade se

não está nos autos.

Nos regimes democráticos, o indivíduo é julgado pelo seu juiz natural, que é o juiz legal, juiz

independente, imparcial, que não se curva senão à sua ciência e à sua consciência.

O juiz com garantias de independência, de que decorre a imparcialidade, é o juiz que, num

julgamento, considera apenas o que está nos autos. Não raras vezes, um indivíduo, apontado

como estelionatário ou peculatário – e conhecido como tal – é absolvido. Assim o foi, porque o juiz

não encontrou, nos autos, prova que autorizasse a condenação.

Frankfurter proclamava, na Suprema Corte americana, que é preferível errar em favor da liberdade

do que contra ela. A característica de um tribunal independente e imparcial é justamente esta: o

julgamento basear-se exclusivamente na prova que está nos autos. Esse tipo de comportamento

faz legítimo o julgamento.

Há certas provas, entretanto, que, mesmo não repetidas nos autos, não podem ser

desconsideradas. Por exemplo: o depoimento tomado perante uma Comissão Parlamentar de

Inquérito, depoimento público, com observância das garantias constitucionais do acusado, certo

que a CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (C.F., art. 58, § 3º).

Há, todavia, quem não concorde com o afirmado. Outro exemplo: a prova emprestada, que é feita

em outro processo, e a defesa ou o Ministério Público pede a sua juntada, por cópia. Por que não

considerá-la, se ela poderia levar à comprovação da verdade real?

Voltemos à questão básica: o que não está nos autos não está no mundo. Há de ser compreendido

o velho axioma jurídico com a interpretação daquilo que está nos autos. Segundo a interpretação

de um juiz, a prova é conducente à condenação. Outro juiz, entretanto, entende de modo contrário.
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Há que se respeitar ambos os entendimentos. A garantia de um julgamento justo está justamente

na independência intelectual do juiz, que se curva apenas a sua ciência e a sua consciência.

A democracia tem um custo. Os povos realmente democráticos pagam esse preço tranquilamente.

5 comentários sobre “‘O que não está nos
autos não está no mundo’”

Leonardo disse:
5 de outubro de 2012 às 12:20 AM

Tenho uma duvida. Ao serem condenados, os reus sao obrigados a devolverem o dinheiro
roubado?
Afinal , nao adianta so serem condenados sem ressarcirem a maquina publica do prejuizo que
causaram.

intelman disse:
5 de outubro de 2012 às 1:37 AM

Alguém aí tinha dúvida de qual seria o voto do Lewandowski ?

fabiano disse:
5 de outubro de 2012 às 4:13 AM

Não há documento assinado por Hitler para o Holocausto.
Se ele alegasse desconhecimento do fato, seria inocente por falta de provas?

J C B disse:
5 de outubro de 2012 às 10:52 PM

Muito interessante essa frase final.

Darcy disse:
10 de outubro de 2012 às 1:27 AM

Quais são os valores culturais desses juízes que julgam com sua ciência e a sua consciência.
Ao julgarem um pobre que rouba para alimentar um vício ou para nutrir-se e um rico que desvia
milhões de bancos, empresas, etc, e até mesmo dinheiro público, são tomados dessa ciência e
dessa consciência? Quantos pobres, pretos e prostitutas estão mofando nas prisões porque a
ciência e a consciência de alguns juízes julgaram inaceitável o delito.  Quantos ricos estão
presos pelos delitos cometidos? Ou seja, a democracia tem um custo. E os pobres, pretos e
prostitutas que sobrevivem em democracias pagam esse preço tranquilamente.
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