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Dando continuidade ao trabalho iniciado pelos colegas 
responsáveis pelas edições anteriores, a atual diretoria 
decidiu dar um passo adiante a partir desta edição da Revista 
Multijuris, investindo em um formato mais atrativo e com 
conteúdo mais dinâmico.

A decisão mais importante e, talvez, a mais ousada, 
foi a exclusão da sessão destinada a publicação de 
decisões judiciais. Ousada, porque implicou em verdadeira 
ruptura com a origem do periódico, inicialmente destinado 
exclusivamente à publicação de decisões proferidas no 
1º grau. Necessária, contudo, já que vivemos em uma era de 
informatização acelerada, na qual o acesso à jurisprudência 
é facilitado por ferramentas de pesquisa precisas e rápidas, 
onde as decisões judiciais consideradas importantes ou 
inovadoras já são divulgadas nos meios eletrônicos.

Buscou-se, assim, uma nova linguagem para a 
Multijuris. A revista continua em sua essência jurídica, 
porém, volta-se ao entretenimento e à divulgação de 
informações relacionadas ao exercício da atividade 
jurisdicional. A variedade de temas abordados, como 
saúde pública, orçamento do poder judiciário, atualizações 
do ordenamento jurídico, meio ambiente, dicas culturais, 
inovações e as crônicas, confirmam o caráter multidisciplinar 
da publicação.

Por fim, para ilustrar esta mudança, a Multijuris 
aparece com um novo layout, mais moderno e atrativo. Além 
do destaque às ilustrações, buscou-se uma formatação que 
facilitasse a leitura, com ênfase em palavras-chave e inserção 
de frases em destaque, permitindo uma compreensão rápida 
do conteúdo.

Por certo que há muito que fazer e isso é só o começo 
da mudança. Será imprescindível para as próximas edições 
a participação dos colegas, com sugestões de temas, envio 
de matérias e críticas sobre as alterações realizadas. Só 
assim poderemos avançar mais e, enfim, alcançar o maior 
número de leitores.

Esperando que todos aprovem as mudanças e usufruam 
do conteúdo, agradecemos aos entrevistados, autores e ao 
Departamento de Artes Gráficas pela colaboração quanto 
às alterações no layout da Revista Multijuris.

Dulce Ana Gomes Oppitz Clarissa Costa de Lima
Vice-Presidente Cultural Diretora

Adriano Parolo Patricia Antunes Laydner
Subdiretor Coordenadora do Conselho 
 Editorial
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Como funciona/operacionaliza/es-
trutura a execução orçamentária do Poder 
Judiciário (PJ)?

A execução das despesas, não só no 
Poder Judiciário, mas na Administração Pú-
blica como um todo, obedece aos parâmetros 
definidos em três legislações interdependentes.  
A primeira delas, o Plano Plurianual – PPA, esta-
belece as diretrizes, os objetivos e as metas da 
Administração para as despesas de capital (en-
tenda-se os investimentos), e outras de custeio 
decorrentes daquelas. Estabelece, ainda, os 
programas de duração continuada. tal Plano é 
elaborado para cada período de quatro anos, 
sendo encaminhado para apreciação parlamen-
tar no primeiro ano do Governo e alcança até o 
primeiro ano do Governo que lhe sucede.

O Plano Plurianual vigente contempla o 
período de 2008-2011 e nele estão colocadas, 
de forma macro, as ações que o Poder Judiciário 
pretende empreender no quadriênio.

Como segundo patamar legislativo, temos 
a lei de Diretrizes Orçamentárias – lDO, que 
está para a lei Orçamentária Anual – lOA, tal 
qual a Constituição para as normas infracons-
titucionais. Assim, a lDO reprisa as metas e 
prioridades traçadas no PPA desdobradas 
para um exercício financeiro. Ela orienta a 
elaboração da lei Orçamentária Anual, dispõe 
sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelece as políticas de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais. Deve ser remetida pelo 
Poder Executivo à apreciação do legislativo 
até 15 de maio e apreciada e sancionada até 
15 de julho. Este diploma, embora de iniciativa 
do Poder Executivo, traz consigo anexos que 
contemplam as ações de todos os Poderes e 
Órgãos do Estado, aí incluído, obviamente, o 
Poder Judiciário.

No terceiro patamar desta trilogia legis-
lativa, vem a lei Orçamentária propriamente 
dita, onde aparece a forma financeira de se 
dar cumprimento a tudo que as legislações 
anteriormente referidas estabeleceram. Sua 
apreciação se dá entre os meses de setembro, 
limite para remessa à Assembleia legislativa, e 
dezembro, prazo para sancionamento.

O orçamento do Poder Judiciário contem-
pla três perspectivas de despesas, chamadas 

tecnicamente de grupos de despesa. Assim, 
no GRUPO 1, Pessoal e Encargos Sociais, 
encontramos 80% das despesas do PJ, cujas 
fontes são Recursos livres do tesouro, popu-
larmente chamados de Recursos do Estado. 
No GRUPO 3, temos as despesas de custeio, 
ou seja, aquelas destinadas à manutenção 
do Poder Judiciário, aqui entendido do papel 
ao toner, passando por água, luz, telefone e 
serviços de terceiros, entre outros. Este grupo 
corresponde em percentual aproximado a 12% 
do Orçamento do Poder Judiciário. Por fim, o 
Poder Judiciário conta com o GRUPO 4 de des-
pesas, a saber, aquele destinado aos gastos de 
capital, investimentos, totalizando o percentual 
aproximado de 8%.

A título de informação, destacamos 
que no Orçamento Geral do Estado se en-
contram três outros grupos de despesa, a 
saber, o GRUPO 2, juros e encargos da dívida 
(interna e externa), o GRUPO 5, inversões 
financeiras, e o GRUPO 6, amortização da 
dívida (interna e externa), grupos estes, em 
princípio, estranhos à execução do tribunal 
de Justiça, porque contemplam gastos cuja 
natureza são, em regra, do Poder Executivo.

Do ponto de vista financeiro, em núme-
ros redondos, o Orçamento que estamos ge-
renciando contempla R$ 1,48 bilhões para 
pessoal, R$ 218 milhões para custeio e R$ 142 
milhões para investimentos. Sua execução 
propriamente dita ocorre com a transferência 
do duodécimo, mensalmente, na razão de 
1/12 dos recursos com gênese no tesouro 
do Estado, com liberdade de gestão por 
parte do Poder Judiciário. Entretanto, como 
a necessidade ao longo do ano não se dá na 
exata proporção de 1/12 mensais, entra em 
cena um outro documento administrativo, o 
qual denominamos de programação orça-
mentária/financeira, que consiste, em última 
análise, em uma negociação estabelecida com 
o Órgão Fazendário.

Por fim, e à guiza de informação, a 
execução orçamentária do Poder Judiciário é 
avaliada nos termos do artigo 8º da lei de Res-
ponsabilidade Fiscal – lRF, bimestralmente, em 
apresentação feita na Comissão de Finanças, 
Planejamento, Fiscalização e Controle, onde 
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detalhamos rubrica a rubrica a execução em 
cada um dos grupos de despesa, reunião esta 
de caráter público e a que, desde já, os magis-
trados e servidores que se interessarem pela 
matéria podem acompanhar.

Em percentuais 
aproximados, nossas 

receitas respondem por 17%
de nossos recursos.

Com o advento da EC nº 41/03, o Poder 
Judiciário teve reforçadas as suas receitas. 
Qual é o conjunto de receitas, quais as suas 
rubricas?

Com o advento da Emenda nº 41/03, 
o tribunal de Justiça passou a ter de fato uma 
autonomia financeira para gestão de parte do 
seu orçamento, mais especificamente no que 
tange ao conjunto de suas receitas próprias. 
Em percentuais aproximados, nossas recei-
tas respondem por 17% de nossos recursos. 
Basicamente, estas receitas têm origem em 
quatro “centros de arrecadação”: o geren-
ciamento dos depósitos judiciais, o reco-
lhimento das taxas e custas processuais, o 
recolhimento do selo por parte das serventias 
extrajudiciais e outras receitas operacionais, 
entendidos nestas últimas o recolhimento de 
aluguéis por parte de ocupantes de espaços 
do PJ e receitas operacionais geradas por 
algumas aplicações financeiras feitas em 
alguns saldos.

Para que se tenha uma ideia, em ter-
mos financeiros, as receitas próprias do 
Poder Judiciário atingem o montante de  
R$ 380 milhões para o ano de 2010, dividin-
do-se em aproximadamente R$ 130 milhões 
de depósitos judiciais, R$ 150 milhões de 
taxas e custas, R$ 32 milhões de selo di-
gital e R$ 68 milhões de recursos diversos. 
Aqui é necessário dizer que sua aplicação 
obedece às vinculações legais. Assim é 
que as receitas provenientes dos depósitos 

judiciais, em nenhuma hipótese, podem ser 
destinadas ao pagamento de pessoal. As 
taxas e custas têm destinação predominante 
ao nosso custeio, a arrecadação gerada pela 
lei do Selo Digital destina-se a indenizar 
os atos gratuitos, a serventias deficitárias e 
ao pagamento de atividades desenvolvidas 
pelo PJ, exclusivamente na área notarial e 
registral. À sua vez, as receitas operacionais 
geradas pela aplicação dos saldos de receitas 
principais têm sua destinação adstrita ao que 
for vinculado na receita de origem.

Qual foi o impacto da declaração de 
inconstitucionalidade da lei estadual que 
revertia parte da remuneração dos depó-
sitos judiciais no orçamento do Poder Ju-
diciário?

Da forma como a decisão foi prolatada, 
sem qualquer modulação de efeitos, sem qual-
quer ressalva, a decisão, quando transitada em 
julgado, trará um impacto dramático ao Poder 
Judiciário. Simplesmente será subtraída a ca-
pacidade de investimento. Apenas para que 
se tenha uma ideia, desde 2003, quando os 
recursos provenientes do gerenciamento dos 
depósitos judiciais passaram a ser executa-
dos, o Poder Judiciário empenhou o equiva-
lente a R$ 603 milhões.

Com esta fonte de recurso foi possível 
instrumentar/renovar o parque de informática 
com mais de 20 mil equipamentos. Foram 
construídos 73 novos foros e ampliados ou-
tros 23.

De outro lado, aqueles recursos per-
mitiram o pagamento de mais de R$ 12 mi-
lhões aos advogados dativos designados em 
comarcas sem atuação da Defensoria Pública 
Estadual.

Para o corrente ano, o déficit gerado no 
grupo investimentos foi estimado em 74 milhões 
e isso sem que NENHUMA NOVA DEMANDA 
PUDESSE SER AUtORiZADA. Objetivando 
cobrir este “rombo” e para que fossem man-
tidas todas as obras em andamento, tivemos 
que conter os gastos de custeio, cancelar 15 
obras que estavam em procedimento licitatório, 
bem como suspender outras 11 cujos projetos 
estavam em andamento.
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Com esta breve síntese é fácil concluir 
da gravidade que a decisão imporá ao Poder 
Judiciário, circunstância, talvez, não pensada 
pelo Órgão Julgador. Entretanto, o fato que 
mais me chamou a atenção foi a convicção 
expressa, em contatos que tive a oportu-
nidade de participar no Supremo tribunal 
Federal, de que as receitas provenientes do 
gerenciamento dos depósitos judiciais não 
eram por nós contabilizadas. Para mim, isto 
soa como se na Suprema Corte o entendi-
mento é de que mantínhamos uma espécie 
de “caixa 2”. Não sei qual foi o parâmetro 
utilizado, talvez até imagine, mas não vem 
ao caso agora. Aqui no Rio Grande do Sul 
tudo é feito em absoluta consonância com os 
princípios e normas que norteiam a contabi-
lidade pública.

Não acho que sejamos melhores do que 
os outros em muitas coisas, mas na conta-
bilidade pública gaúcha afirmo que este tipo 
de conduta não existe. Aproveito o espaço 
para esclarecer que as receitas dos depósitos 
judiciais são contabilizadas, sim, classificadas 
orçamentariamente como recursos – código 
1157 – e compõem o conjunto das receitas 
do Estado, embora de utilização exclusiva e 
vinculada ao Poder Judiciário via seu Fundo 
de Reaparelhamento. Fico até constrangido 
em dizer, pela absoluta obviedade, mas as 
despesas empenhadas à conta daquelas 
dotações obedecem ao iter do gasto público 
com empenho, liquidação, pagamento, crivo 
da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – 
CAGE, do tribunal de Contas e de tudo quanto 
reveste o gasto público. Não é e não tem como 
ser um recurso “não escriturado”, como talvez 
tenha sido entendido na Corte Suprema.

De outro lado, a decisão que declarou 
inconstitucional a lei nº 11.667/01 afetará, na 
via reflexa, também o Poder Executivo, por-
quanto as receitas dali provenientes, por cons-
tarem do Orçamento Geral do Estado, embora  
vinculadas ao Poder Judiciário, simplesmente 
desaparecerão, alterando o resultado primário 
previsto no anexo de metas fiscais da lDO. 
Mas isto é outro assunto, o qual certamente 
daria ensejo a muito espaço dessa revista, se 
aqui enfrentado.

No longo prazo, 
considerando que o Poder 

Judiciário não pode 
prescindir de recursos 

humanos, como prestador 
de serviços que é, penso 

se deva orientar movimento 
nacional capaz de 

promover uma alteração 
legislativa que incremente o 
índice legal em mais 1 ou 2 

pontos percentuais.

Qual é a situação do Poder Judiciário 
frente à Lei de Responsabilidade Fiscal?

Esta pergunta é bem ampla. Ao que vejo, 
a grande maioria das pessoas, quando se fala 
em lRF, imediatamente pensa na questão do 
índice de comprometimento da despesa de 
pessoal. A lei, no entanto, é muito mais que 
isso. Para não me alongar muito, refiro, por 
exemplo, um relatório do qual quase ninguém 
fala, pelo menos as pessoas que não são da 
área. Falo do relatório resumido da execução 
orçamentária e sobretudo da necessidade de 
que as despesas autorizadas tenham a neces-
sidade da contrapartida financeira devidamente 
demonstrada. Mais, lembro da necessidade de 
que os restos a pagar deixados de um exer-
cício para o outro tenham a devida guarida 
financeira.

tais necessidades decorrem dos precei-
tos definidos, sobretudo, nos artigos 42 e 52 
da lei Complementar nº 101/00. Exatamente 
aqui constatamos um outro reflexo da decisão 
proferida pelo Supremo tribunal Federal que 
declarou inconstitucional a lei dos Depósi-
tos Judiciais. Ora, se nossas receitas foram 
diminuídas, a devida contrapartida para a 
autorização de gasto ou a superveniência de 
restos a pagar ao final do ano de igual sorte 
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ficam comprometidas. Exatamente por isto e na 
incerteza do que efetivamente vai predominar 
na decisão do Supremo – se o seus efeitos 
serão modulados ou não, por exemplo –, é que 
fomos forçados a conter a autorização de novas 
despesas, suspendendo licitações, rescindindo 
contratos, etc.

Em outro ponto da lei de Responsa-
bilidade Fiscal temos a questão do limite de 
comprometimento da despesa de pessoal. 
trata-se da relação do gasto de pessoal com 
a receita corrente líquida. Ao Poder Judiciário, 
os limites a serem observados são 5,59%, de-
nominado prudencial, e 5,88%, chamado limite 
máximo legal.

Olhando de forma crua para os 4,67% 
com que fechamos o ano de 2009, algum 
incauto imaginaria que nossa situação é 
absolutamente confortável. Entretanto, ao 
olhar o cenário total que interage com este 
tema as preocupações sobrevêm. É que no 
índice referido não estão computadas as 2ª e 
3ª parcelas do aumento dado aos servidores, 
respectivamente 6% e 3%. Não estão consi-
deradas as parcelas de 5% e 3,88% da ma-
joração dos subsídios, e tampouco os 4,76% 
relativos ao reajuste nos vencimentos dos 
servidores ocorrido neste ano. tais reflexos 
não foram considerados porque os aumentos, 
dependendo de sua natureza, só refletem 
no índice passados 12 meses. Mas é uma 
realidade que virá e certamente acrescentará 
pontos percentuais naqueles 4,67% com que 
fechamos o exercício passado.

Outra questão que deve ser considerada 
numa visão de planejamento, onde as coisas 
devem ser visualizadas no médio/longo prazo, 
diz respeito à discussão que se faz no âmbito 
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em 
que se debate se o Poder Judiciário deve se-
guir as orientações da Secretaria do tesouro 
Nacional – StN, ou do tribunal de Contas do 
Estado – tCE. O assunto comporta ampla  
discussão jurídica. Particularmente, interpretan-
do os dispositivos dos artigos 59 e 67 da lRF, 
penso que devemos obediência às definições 
do tribunal de Contas. Mas há quem entenda 
deva predominar a fórmula de cálculo preconi-
zada pela StN. Em linha de síntese, o tribunal 

de Contas determina sejam retirados do gasto 
de pessoal as despesas com o imposto de 
renda retido dos servidores, as despesas com 
pensionistas e as despesas de auxílios indeni-
zatórios. À sua vez, a StN calcula o gasto de 
pessoal considerando tudo isto que hoje não 
computamos. Apenas para que se tenha uma 
ideia, se o CNJ determinar que façamos os 
cálculos de acordo com a StN e considerando 
que passados 12 meses da concessão os au-
mentos vencimentais que antes referi integrarão 
o nosso índice, atingiremos um patamar superior 
aos 6,1% para um limite, reitere-se, de 5,88%. 
As consequências desta extrapolação estão 
elencadas nos artigos 22 e 23 da lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e artigo 169, §§ 3º e 4º, da 
Constituição Federal. Vou deixar de referir aqui 
as consequências expressas nos dispositivos 
que citei, mas recomendo a leitura.

A Administração 
Pública de modo 

geral, dentre as instituições 
brasileiras, foi aquela que 

mais tardou a trazer para a 
sua rotina as ferramentas e 

os métodos de gestão...

A solução de curto prazo para esta situa-
ção potencial passa pelo incremento da receita 
corrente líquida, a qual até tem crescido satis-
fatoriamente, e pela necessidade de se plane-
jar cuidadosamente qualquer movimento que 
importe nomeações, reajustes, enfim, qualquer 
aumento no gasto de pessoal. No longo prazo, 
considerando que o Poder Judiciário não pode 
prescindir de recursos humanos, como presta-
dor de serviços que é, os quais a sociedade re-
clama sejam alargados, penso se deva orientar 
movimento nacional capaz de promover uma 
alteração legislativa que incremente o índice 
legal em mais 1 ou 2 pontos percentuais. Esse 
é o cenário com que trabalhamos no dia a 
dia, quando se fala em lRF.
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O Poder Judiciário investiu muito na 
área de gestão nos últimos anos. No que 
consistiram esses investimentos e quais 
os ganhos que eles trouxeram à Adminis-
tração?

A Administração Pública de modo  
geral, dentre as instituições brasileiras, foi aque-
la que mais tardou a trazer para a sua rotina 
as ferramentas e os métodos de gestão que a 
empresa privada, pela própria necessidade de 
manter a sua existência, vem se utilizando. Para 
mim, isto de certa forma é paradoxal, porque 
a Administração Pública de modo geral é o 
setor que mais necessita de boas técnicas de 
gestão. Em qualquer ambiente da Administra-
ção Pública – e tive a oportunidade de passar 
pelos três Poderes do Estado –, já ouvimos 
máximas do tipo “eu faço assim porque sempre 
foi feito assim”, “isso aqui é assim mesmo” e 
por aí afora. Ações reativas e não planejadas 
graçam no setor público e é preciso urgente-
mente modificar esta lógica.

Perseguindo este caminho, tenho a pre-
tensão de dizer que o Poder Judiciário gaú-
cho, nos últimos anos, tem sido protagonista 
ímpar da inserção de métodos gerenciais em 
seu cotidiano. Para tanto, foi firmada parce-
ria com o Programa Gaúcho da Qualidade e 
Produtividade – PGQP/instituto de Desen-
volvimento Gerencial – iNDG e passamos a 
gerenciar grande parte das nossas rotinas 
pela forma matricial e transversal. incluímos 
no nosso dia a dia o gerenciamento matricial 
das nossas receitas – GMR, o gerenciamento 
matricial das nossas despesas – GMD e, na 
Corregedoria, foi desenvolvido o gerencia-
mento matricial dos serviços judiciais – GMS –  
JUD. Esta técnica permitiu a clusterização dos 
idênticos, o estabelecimento de metas e o 
acompanhamento comparativo das situações 
que cada uma daquelas ferramentas geren-
cia. É cediço que em administração o que não 
se mede não se gerencia, e nós passamos a 
medir, fazendo, pois, gerenciamento. O gran-
de ganho, além dos resultados financeiros 
inequívocos, foi o cultural. Hoje, podemos ver 
magistrados e servidores, especialmente das 
comarcas do interior, fortemente envolvidos 
neste processo. Aqui, nos setores administra-

tivos do Poder Judiciário, há grande envolvi-
mento das pessoas que passaram da crítica 
inicial inevitável, até pelo desconhecimento 
das técnicas, ao engajamento absoluto ao 
processo, coisa que vejo todo mês, quando 
realizamos nossas reuniões de acompanha-
mento, garantindo sustentabilidade ao projeto. 
Para mim, este foi o grande ganho e fico muito 
feliz pela oportunidade de participar disso 
tudo muito embora não pertença ao Poder 
Judiciário.

... o papel do 
Juiz gestor, na minha 

opinião, é crescente, um 
caminho sem volta.

Qual é o papel do Juiz de 1º Grau no 
contexto da gestão do Poder Judiciário?

Até pode parecer estranho, mas vejo o 
Poder Judiciário como um grande “negócio”, 
uma grande máquina que contempla 12 mil 
pessoas, está presente em 164 cidades, possui 
quase R$ 2 bilhões para gerenciar anualmente 
e disponibiliza seus serviços para 11 milhões de 
gaúchos. Diante desta grandeza, não dá para 
imaginar que faremos um gerenciamento e con-
trole efetivo e eficiente do 12º andar da Borges 
de Medeiros ou do 6º andar do Palácio. Não 
há como. Vai daí que o papel do Juiz gestor, 
na minha opinião, é crescente, um caminho 
sem volta. Exatamente por isto, é que vejo os 
Juízes de 1º Grau, notadamente aqueles que 
respondem pela Direção do Foro, como uma 
longa manus indispensável à administração 
do Poder.

Reconheço que, mergulhados nos  
milhares de processos, esta não é uma tarefa 
fácil para os Juízes, mas teremos que enfrentá- 
-la: repito, é um caminho sem volta.

Portanto, na minha opinião, a atividade 
de controle, cobrança e acompanhamento, 
enfim, as atividades de gestão, serão, ainda 
que com resistências aqui ou ali, incorporadas 
ao papel desses magistrados e este será o seu 
papel.
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... é indispensável que 
cada vez mais o Poder 

Judiciário se aproxime da 
Sociedade, divulgue suas 

ações, seus projetos e 
também suas limitações.

Do ponto de vista da macrogestão, 
ou seja, de quem vê o PJ como um todo e 
não as suas unidades de uma forma iso-
lada, quais são as ameaças ao futuro do PJ 
gaúcho? Como enfrentá-las?

Em termos macro, penso que as amea-
ças ao Poder Judiciário têm relação com o 
crescente número de processos. Apenas para 
que se tenha uma ideia, em recente análise, 
projetamos que, em 2014, nosso estoque atual, 
de 2,7 milhões de processos, alcançará 3,9  
milhões, sendo que o ingresso de novas ações 
passará de 1,5 milhões, base de 2009, para 
1,8 milhões em 2014. Outro ponto é o impedi-
mento de agregar, na mesma proporção do 
crescimento das demandas, novos recursos 
humanos, mercê das limitações impostas 
pela lei de Responsabilidade Fiscal. também 
podemos arrolar entre as mencionadas “amea-
ças” o imaginário popular. Este debita na conta 
do Poder Judiciário as razões da morosidade 
da Justiça, fustigando a imagem do Poder. 
Acrescentaria ainda a questão previdenciária e, 
por último, mas não de menor importância, os 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade 
da lei dos Depósitos Judiciais, retirando do 
Poder, quase que por completo, a capacidade 
de investir.

Para superar esses percalços, entendo 
que devemos aperfeiçoar os mecanismos de 
gestão, sejam destinados ao gerenciamento 
das atividades meio, sejam destinados ao 
controle da atividade fim. Devemos, ainda, 
investir na especialização. No mais, é indispen-
sável que cada vez mais o Poder Judiciário se 
aproxime da Sociedade, divulgue suas ações, 
seus projetos e também suas limitações.

insistindo na questão da morosidade 
processual, devo dizer que o que é lento é 
o processo e não a Justiça e isto precisa ser 
bem esclarecido à Sociedade gaúcha. Oxalá 
as mudanças na legislação processual que 
se avizinham possam atenuar esta aflitiva 
situação.

Do ponto de vista dos recursos huma-
nos, temos que pensar em investir na otimiza-
ção das rotinas, na melhoria dos processos 
de trabalho, no enxugamento da máquina e 
na melhoria da dinâmica dos trabalhos, em 
oposição à rotina lenta e burocrata que vigora, 
em linhas gerais, nas instituições públicas.  
É necessário que se estabeleça uma política 
continuada de aperfeiçoamento de magistra-
dos e servidores materializada em uma ampla 
ação de gerenciamento de recursos humanos. 
Neste seguimento, a Administração Pública, 
em suas diversas instituições, atua com ên-
fase em administração de pessoal e não com 
foco em seus recursos humanos, enfoque 
absolutamente mais amplo e diferenciado. De 
outro lado, o Poder Judiciário, essencialmente 
prestador de serviços, deveria, na minha ótica, 
liderar um movimento nacional capaz de sen-
sibilizar o Congresso a promover a revisão dos 
limites que obstaculizam o crescimento dos 
recursos humanos, em medida compatível ao 
incremento dos processos.

Na questão da capacidade de inves-
timentos – além de todo o esforço que esta 
Administração vem fazendo no campo judicial 
e político para manter as fontes de recursos –,  
deveríamos estabelecer uma estratégia de 
sensibilização da Sociedade para que se 
legisle rapidamente no formato propugnado 
pelo StF para que não haja solução de 
continuidade nos investimentos do Poder 
Judiciário.

Como se vê, são vários os caminhos a 
serem seguidos no enfrentamento dos proble-
mas que o Judiciário enfrenta e enfrentará; tal 
enfrentamento exige liderança e continuidade. 
Neste particular, dois anos de gestão é um 
período extremamente curto que não permite 
sejam enfrentadas adequadamente as fases 
de diagnóstico, planejamento, execução e 
acompanhamento. Bem por isso, poder-se-ia 
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pensar numa gestão mais alargada do que os 
dois anos previstos legalmente. Os resultados 
seriam outros.

Penso que ao 
garantirmos a 

participação de 
todos, minimizamos a 

discricionariedade 
dos gabinetes...

Sobre o Projeto Planejando o Judiciário 
(PPJ), iniciado no ano de 2008, na gestão do 
Desembargador Arminio José Abreu Lima da 
Rosa, mantido pela atual gestão do Desem-
bargador Léo Lima, qual era a visão da Ad-
ministração antes e depois da concretização 
deste projeto? Qual benefício ele trouxe para 
o planejamento do TJRS?

Do ponto de vista da Administração, esse 
Projeto propiciou a oportunidade da interação 
da Administração centralizada com os magis-
trados que exercem a Direção do Foro. Estes, 
na verdade, agem como longa manus da Ad-
ministração. Nesse caso, o Projeto trouxe a pos-
sibilidade de melhor conhecer as necessidades 
locais e, do ponto de vista dos magistrados, 
foi a oportunidade de conhecerem, de forma 
transparente, os detalhes orçamentários do 
Poder Judiciário e as dificuldades enfrentadas 
por quem tem ao seu encargo a gestão dessa 
máquina. Além disso, o Projeto é uma forma de 

transferência de parcela da discricionariedade 
que os dirigentes possuem, em relação às de-
cisões de execução orçamentária, aos Juízes. 
De outro lado, o cotejo das necessidades das 
diversas comarcas com a capacidade da Ad-
ministração atender as demandas fez com que, 
ao elencar-se as prioridades, a visão levasse 
em conta a floresta como um todo e não só a 
individualidade de uma árvore. Não conheço 
bem como as definições orçamentárias do 
Poder Judiciário se desenvolviam antes de 
2008, não tendo, portanto, como emitir um juízo 
no particular. Entretanto, do ponto de vista da 
Administração Pública em geral, sempre que 
se afasta a participação direta e ampla sobre 
as deliberações, estas tendem ao atendimento 
daqueles que mais pressionam, que têm mais 
acesso ou muitas vezes pela só vontade do 
gestor, descompromissada em relação ao 
todo. Penso que ao garantirmos a participação 
de todos, minimizamos a discricionariedade 
dos gabinetes; e isso é bom. Em linhas gerais, 
a Administração teve como visão garantir a 
participação democrática nas decisões, e os 
benefícios defluiram exatamente daí, ou seja, 
da oportunidade de troca, de conhecimento da 
realidade local, em cotejo com as condições 
da Administração. Além disso, o Projeto se 
transformou numa ferramenta de gestão.  
É que do rol de hierarquização das necessi-
dades elencadas pelas Direções dos Foros, 
foi possível organizar um banco de demandas  
priorizadas, as quais, ainda que impossíveis de 
atendimento de uma única vez, transformaram- 
-se em elemento essencial ao Planejamento de 
médio e longo prazo. 



MUltiJURiS Nº 9  –  ANO V

ENTREVISTA

10

O que é a central de leitos e como 
funciona?

inicialmente é importante destacar que 
a chamada Central de leitos existente per-
tence ao Município de Porto Alegre, o que há 
no Estado do Rio Grande do Sul é a Central 
de Regulação de Saúde que é composta pela 
Regulação de leitos de Alta Complexidade 
em todo o Estado, a regulação de urgências 
e emergências e a Central de transplantes. 
As diretrizes gerais da regulação prevêem a 
informatização de todo o sistema de atendimento, 
formando o “SUS Digital” (www.jusbrasil.com.br), 
acessado em 01/06/2010.

As centrais de regulação hospitalar e 
ambulatorial são responsáveis pela regulação 
do acesso aos leitos hospitalares e aos proce-
dimentos ambulatoriais dos estabelecimentos 
de saúde vinculados ao SUS (próprios, contra-
tados ou conveniados).

A Central Estadual de Regulação/RS iniciou 
suas atividades em junho de 2008, com o obje-
tivo de buscar a garantia do acesso aos leitos 
de Uti em gestão plena estadual e referências 

Arita Gilda 
Hübner Bergmann
Secretária Estadual da Saúde
Graduada em Serviço Social e pós-graduada em Metodologia do Serviço Social, 
pela Universidade Católica de Pelotas, onde também foi professora, a secretária 
de Estado da Saúde, Arita Bergmann, começou a vida pública em 1974, na 
administração municipal de sua cidade natal, São Lourenço do Sul. Como 
coordenadora do Serviço de Saúde e Assistência Social da Prefeitura, trabalhou 
na implantação da estrutura deste serviço na cidade, onde veio a ocupar o 
cargo de secretária municipal de Saúde e Bem Estar Social, de 1984 a 1992. Na 
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), foi 
coordenadora da Unidade de Saúde e Meio Ambiente. Arita entrou na Secretaria 
Estadual de Saúde em 2003, como diretora de planejamento e gerente do 
programa Primeira Infância Melhor, cargos que ocupou até 2006. A partir de 
2007, já como secretária adjunta da Saúde, foi diretora geral da pasta.

intermunicipais. As ações foram implantadas gra-
dativamente, iniciando pela regulação de leitos de 
Uti neonatal e pediátrica, em consonância com 
a prioridade da Secretaria Estadual de Saúde de 
redução da mortalidade infantil.

Esse serviço funciona ininterruptamente, 
24 horas por dia, nos 7 dias da semana, em 
regime de plantões presenciais e de sobreaviso 
de médicos reguladores e auxiliares de regula-
ção (videodigifonistas).

Além disso, há atividades que funcionam 
em horário comercial: atividades administrati-
vas, contrarreferência hospitalar e regulação 
ambulatorial.

Esta central recebe a demanda, por te-
lefone e sistema informatizado de regulação, 
dos serviços solicitantes (hospitais e demais 
unidades de saúde) para regulação do acesso 
do paciente ao serviço executante da inter-
nação hospitalar. No segundo semestre de 
2010, na dependência da conclusão das obras 
de ampliação da área física, a atividade de 
regulação será ampliada também para a área 
ambulatorial.
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O volume de atendimentos da Central 
Estadual de Regulação apresenta tendência 
ascendente desde junho de 2008 e sofrerá 
incremento importante com a implantação 
do sistema informatizado de regulação nos 
50 maiores hospitais sob gestão estadual até 
julho de 2010. A implantação deste sistema 
iniciou em dezembro de 2009 e está, gradati-
vamente, permitindo a realização de atividades 
que fazem parte do processo de regulação 
da atenção em saúde: regulação do acesso 
na totalidade das internações hospitalares e 
serviços ambulatoriais, acompanhamento da 
contratualização dos hospitais e monitora-
mento analítico do uso dos leitos SUS. Futu-
ramente, o sistema será interligado com a área 
de faturamento, permitindo maior controle da 
utilização dos recursos públicos de saúde.  
O objetivo do atual sistema é de integrar todas 
as atividades assistenciais desenvolvidas na 
rede de saúde com o Complexo Regulador 
Estadual e núcleo administrativo da SES/RS. 
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O sistema permite reduzir o tempo de espera 
dos pacientes que necessitam atendimento 
ao mesmo tempo e fornece informações 
necessárias ao aprimoramento da gestão 
administrativa do sistema estadual de saú-
de. A integração corporativa permitida pelas 
ferramentas do sistema AGHOS irá garantir 
melhores resultados no atendimento das de-
mandas por saúde e também na utilização dos 
recursos (equipamentos, humanos).

Além disso, a Central Estadual de Regu-
lação mantém atividades de teleconsultoria, 
elaboração de protocolos de regulação e apoio 
à gestão estadual na organização das redes de 
referência de serviços de saúde.

Quais são os hospitais do Estado 
(controlados diretamente pelo Estado do 
RS) existentes na região metropolitana e no 
interior? Quais são os hospitais particulares 
existentes na região metropolitana e no in-
terior que atendem também pelo SUS?

Os hospitais pertencentes ao Estado 
são: Hospital Pe. Jeremias, em Cachoeirinha; 
Hospital de Alvorada, em Alvorada; Hospital 
Colônia itapuã, em Viamão; Hospital-Geral, 
em Caxias do Sul; instituto de Cardiologia, em 
Porto Alegre; Hospital Psiquiátrico São Pedro, 
em Porto Alegre; Hospital Sanatório Partenon, 
em Porto Alegre.

O Hospital Psiquiátrico São Pedro e o 
Hospital Sanatório Partenon estão sob gestão 
municipal, por estarem localizados no municí-
pio de Porto Alegre.

Os hospitais da macrorregião metropoli-
tana que atendem pelo SUS e estão sob gestão 
estadual são os sediados nos municípios da  
1ª CRS (14 hospitais – 1345 leitos), 2ª CRS (21 
hospitais – 1059 leitos) e 18ª CRS (7 hospitais – 
433 leitos) que ainda não assumiram a gestão 
plena dos serviços de saúde de seu território. 
Os hospitais sediados em Porto Alegre (19 hos-
pitais – 5539 leitos), Gravataí (1 hospital – 111 
leitos), São leopoldo (1 hospital – 131 leitos) e 
Canoas (com exceção da UlBRA, 2 hospitais –  
406 leitos) estão sob gestão das respectivas 
Secretarias Municipais de Saúde.

Os hospitais privados da macrorregião 
metropolitana que atendem pelo SUS, de na-
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tureza, de acordo com o CNES, contratada ou 
filantrópica, podem ser encontrados no sítio da 
Secretaria da Saúde (www.saude.rs.gov.br), no 
link Rede Hospitalar, onde são fornecidos dados 
precisos e atualizados sobre toda a rede.

Quais são os hospitais especializados 
em Saúde Mental no Estado? Quais são os 
hospitais gerais no Estado que recebem 
pacientes da Saúde Mental?

Para expandir a rede de atendimento à 
saúde mental no Estado, foram pactuados, 
junto a Comissão intergestores Bipartite (CiB), 
incentivos financeiros. Atualmente, atenden-
do pelo SUS,  189 hospitais gerais possuem 
leitos cadastrados como psiquiátricos e 6 são 
hospitais psiquiátricos, os quais podem ser 
consultados no site da Secretaria da Saúde, no 
banner Rede Hospitalar, consultando o Mapa 
da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS) e o 
Mapa da Rede de Atenção em leitos Psiquiá-
tricos e Álcool e Drogas.

importante destacar, que dos hospitais 
gerais, 90 hospitais estão recebendo incentivo 
estadual para atendimento de referência regio-
nalizado em saúde mental, e, além dos leitos 
já mencionados, estes hospitais disponibilizam 
mais 617 leitos clínicos para atendimento de 
álcool e outras drogas, todos incentivados 
financeiramente pelo Estado.

Atualmente, a  
maior parte da demanda  
judicial de medicamentos  
contra o Estado, cerca de 
77%, está relacionada a 
medicamentos que não 
fazem parte dos elencos 

de sua competência.

Quais são as maiores demandas judi-
ciais de medicamentos?

Atualmente, a maior parte da demanda 
judicial de medicamentos contra o Estado, 

cerca de 77%, está relacionada a medicamen-
tos que não fazem parte dos elencos de sua 
competência.

No percentual antes referido, 48% são 
relativos a medicamentos que não constam 
em nenhum dos elencos fornecidos pelo SUS 
e outros 11% buscam medicamentos do elenco 
básico, cujo fornecimento é de competência 
dos Municípios. Ainda, 18% visam medicamen-
tos que, apesar de constarem do Elenco Espe-
cializado (antigo elenco excepcional, definido 
pela União), a doença ou o quadro clínico não 
atendem aos critérios dos Protocolos Clínicos 
e das Diretrizes terapêuticas estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde para autorizar a dis-
pensação destes medicamentos, não podendo, 
portanto, na esfera administrativa, ser fornecido 
pelo Estado ou pelos Municípios.

Quais são as maiores demandas judi-
ciais de internações e cirurgias?

As internações e cirurgias de traumato- 
-ortopedia lideram os pedidos. A seguir, temos as 
demandas por otorrinolaringologia, oftalmologia 
e urologia. temos sido instados a pagar oxige-
nioterapia hiperbárica com pedidos gerados pelo 
próprio prestador de serviços, num procedimento 
ainda não incluído nas tabelas do SUS pelo Ges-
tor Federal do SUS – Ministério da Saúde, assim 
como matriz de regeneração dérmica.

Quais são as maiores demandas ju-
diciais de internações compulsórias por 
álcool, drogas e problemas mentais?

Podemos dividir esta pergunta em duas 
partes. O primeiro levantamento refere-se aos 
principais motivos de internação em Saúde 
Mental por ordem de incidência:

1º - Quadros bipolares e depressões
2º - Esquizofrenia e outras psicoses
3º - Demências e outras síndromes or-

gânicas
Além disso, também há internação por: 

quadros alimentares, de ansiedade, transtor-
nos de personalidade, e por complicações de 
deficiências mentais.

Como segunda parte, referimo-nos às 
internações por álcool e outras drogas que 
aparecem com maior incidência:
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1º - internação por álcool
2º - internação por cocaína e derivados 

como o crack
3º - internação por múltiplas drogas
internações por opiáceos; maconha; 

medicações, como calmantes; outros esti-
mulantes, como ecstasy; tabaco e solventes; 
conforme dados das AiHs (Autorizações de 
internação Hospitalar) extraídos do Datasus 
DAHA/SES RS 2009, também são registradas.

Quais são as distorções detectadas 
pela Secretaria da Saúde nas decisões ju-
diciais de todo o Estado (decisões liminares 
ou sentença definitiva)?

Essa é uma oportunidade de informarmos 
ao Poder Judiciário que algumas decisões 
podem gerar mais prejuízos à população e ao 
Sistema de Saúde do que benefícios, como 
podemos exemplificar com situações que vêm 
sendo enfrentadas pelo SUS:

1) Determinação para que o Estado for-
neça medicamento do elenco básico, que é de 
responsabilidade dos Municípios com finan-
ciamento dos 3 entes (Municípios, Estados e 
União). Nesse caso, o custo de logística é maior 
que o custo dos medicamentos, sem falar no 
descontrole que gera, já que o usuário pode 
acabar retirando no Município e na farmácia do 
Estado. Além disso, esse tipo de decisão não 
estimula o fortalecimento das competências 
de cada nível de gestão, pois os Municípios 
com a farmácia básica desorganizada não são 
estimulados a organizá-la, já que o Estado fica 
“financiando duplamente” o atendimento dos 
usuários pela via judicial;

2) Determinação para que os Municípios 
forneçam medicamentos da média e da alta 
complexidade (Especiais e Especializados), pois 
isso acaba desestruturando a farmácia básica, 
quando não causa danos ainda mais graves no 
orçamento das Secretarias Municipais de Saú-
de, comprometendo a atenção básica que deve 
ser prestada pelos Municípios, visando tratar as 
patologias antes que elas agravem;

3) Determinação para que o Estado ou os 
Municípios forneçam medicamentos ONCOlÓ-
GiCOS que, sabidamente, são de competência 
da União e devem ser fornecidos pelos CACONs 

e UNACONs, que são remunerados para ofere-
cer esse tratamento de forma integral ao usuário. 
Esse tipo de decisão causa um grave impacto 
nas contas do Estado e dos municípios, já que 
há muitos casos em que o tratamento mensal 
para um único usuário consome mais de R$ 20 
mil, desviando recursos previstos para aplicação 
em medicações da responsabilidade do Estado 
e dos Municípios para esse tipo de atendimento, 
permitindo a cobrança em duplicidade no Sis-
tema pelos CACONs, bem como desonerando 
aquele Ente responsável.

4) Determinações de fornecimento de 
medicamentos “de marca” em detrimento dos 
genéricos, ofendendo a legislação específica da 
matéria e ferindo o princípio da economicidade. 
Se um médico acredita que uma determinada 
apresentação farmacêutica genérica não está 
fazendo efeito, ele deve notificar a ANViSA, que 
é o órgão competente para investigar e retirar 
de circulação este medicamento, devendo 
prescrever outra apresentação genérica (qua-
se sempre tem mais de uma disponível) para 
o paciente e não simplesmente deixar que o 
usuário busque a obtenção de medicamento 
“de marca” pela via judicial.

Enfim, uma grande parte da demanda 
judicial causa graves prejuízos a estrutura-
ção da assistência farmacêutica do SUS, aos 
usuários do SUS e aos cofres públicos, bene-
ficiando interesses privados em detrimento da 
coletividade.

Além da área de Assistência Farmacêu-
tica, muitas são as distorções que podem ser 
verificadas nas demais áreas:

A) Procedimentos eletivos, que são 
aqueles que não representam risco à vida do 
usuário, transformam-se em procedimentos de 
urgência quando são objeto de ação judicial, 
promovendo o preterimento dos procedimen-
tos classificados como urgentes.

B) Os prazos judiciais estabelecidos para 
cumprimento, muitas vezes, são incompatíveis 
com a realidade da Administração Pública e a 
legislação de observância obrigatória, quando o 
foco é saúde pública e, até mesmo, para quem 
tem plano de saúde privado (por exemplo, 
marcar uma consulta especializada em 48H), 
gerando bloqueios de valores que oneram em 
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diversas vezes os valores obtidos por compra 
por licitação do Estado.

C) Algumas decisões determinam a rea-
lização de procedimentos de forma particular, 
obedecendo a tabela de Valores Privada, mesmo 
quando este é oferecido pelo SUS. São levados 
em conta as preferências do paciente por local, 
médico etc..., desconsiderando a amplitude e as 
responsabilidades do Estado como SUS;

D) Em determinadas comarcas, as res-
ponsabilidades dos Municípios e da União são 
minimizadas, desconsiderando a responsabi-
lidade tripartite do financiamento das ações 
em saúde, as quais são objeto de pactuação 
entre os Gestores que levam em consideração 
a realidade regional prevalente, sendo o Esta-
do réu na maioria das ações judiciais. Nestes 
casos, via de regra, não são consideradas as 
Portarias do MS, apenas a Constituição Fe-
deral e a lei 8080/90 em sentido amplo, sem 
analisar de forma sistêmica todos os princípios 
que regem a Administração Pública, tais como 
a autonomia administrativa e a independência 
dos poderes, prejudicando o planejamento das 
atividades da Administração, o que é exigência 
da lei de Responsabilidade Fiscal, quebrando- 
-se, com isso, a harmonia dos poderes e, inclu-
sive, não observam o interesse coletivo, tam-
bém denominado interesse público, princípio 
máximo da Administração Pública, haja vista 
que as políticas públicas são construídas com 
essa visão, ou seja, não há a desconsideração 
do homem indivíduo, mas a sua consideração 
dentro de um todo social a que pertence, o que 
também está representado pelo princípio da 
integralidade. A necessidade de portarias mi-
nisteriais/estaduais, como forma de possibilitar 
administrar o sistema, são desconsideradas.

Existe alguma comissão criada pelo 
Governo do RS para analisar as decisões 
judiciais na saúde? Caso positivo, como 
ela é formada e como atua? Tem telefone 
de contato e e-mail? Qual é o profissional 
responsável por esse setor?

Sim, por meio de um termo de Coopera-
ção foi criado, em 2006, um grupo de trabalho 
para discutir a demanda judicial e produzir subsí-
dios para a defesa do Estado nas demandas ju-

diciais relacionadas a medicamentos. O referido 
grupo é composto por Procuradores do Estado 
e por técnicos das diversas áreas da SES. Em 
2009, passaram a participar médicos especialis-
tas credenciados para elaboração de pareceres 
técnicos científicos para subsidiarem a resposta 
técnica do Estado nas ações judiciais.

Além desta Comissão, o Estado já 
participou de diversas outras iniciativas para 
discussão da problemática da Judicialização, 
em especial junto à própria AJURiS, quando, 
inclusive, propusemos em conjunto com di-
versas outras entidades (SES, AJURiS, MPF, 
MPE/RS, ESMP, Centro de Estudos do tJRS) 
alterações no projeto que trata da regulamen-
tação do direito à saúde e que está, hoje, para 
ser votado no Congresso.

também estamos atuando em conjunto 
com a Corregedoria-Geral de Justiça para 
exatamente levar mais informações técnicas do 
SUS para o Judiciário, com diversas ações já 
concluídas, como podemos exemplificar com 
a inclusão de banner na página na internet da 
SES/RS, na qual constam informações sobre 
toda a Rede Hospitalar do RS.

também com o Ministério Público do 
Estado, diversas ações estão em andamento, 
como o Grupo de Gestão Sistêmica criado para 
discutir alternativas para a racionalização da 
Judicialização, já tendo produzido resultados 
concretos, como no caso do Município de Rio 
Grande, onde se obteve a redução de 80% da 
demanda de novas ações judiciais.

Como é o procedimento administrati-
vo para obtenção de um medicamento por 
parte de um cidadão? Ainda que o medica-
mento seja de responsabilidade do Estado, 
qual é o papel do Município no processo 
administrativo? Ele tem alguma participação 
administrativa?

Em âmbito nacional, a Assistência Far-
macêutica está estruturada em três compo-
nentes: o Componente Básico, o Componente 
Especializado e o Componente Estratégico. 
No Rio Grande do Sul, além dos componentes 
referidos acima, o Estado criou o Componente 
Especial, em caráter complementar aos com-
ponentes nacionais.
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A fim de aproximar o SUS do cidadão 
houve a descentralização de acolhimento das 
solicitações dos usuários junto ao Município em 
que o mesmo reside, devendo ser observadas as 
regras próprias estabelecidas para a dispensa-
ção de medicamentos, conforme já estabelecido 
na Política Nacional de Medicamentos.

O fornecimento dos medicamentos do 
Elenco Básico é de responsabilidade dos 
Municípios, com contrapartida financeira do 
Estado e da União, calculada anualmente, 
conforme normatizado na Portaria GM/MS  
nº 2.982/2009 e pactuado na Resolução  
nº 43/2010 da Comissão intergestores Bi-
partite – CiB/RS. O acesso aos medicamentos 
básicos se dá a partir da apresentação pelo 
usuário de receituário médico do SUS na far-
mácia básica do seu Município.

A competência para o fornecimento 
dos medicamentos do Elenco Especializado, 
conforme normatizado na Portaria GM/MS  
nº 2.981/2009, é do Estado com contrapartida 
da União. No Rio Grande do Sul, foi pactuado 
na Resolução nº 143/2003 da CiB/RS que os 
Municípios assumiriam a dispensação aos  
usuários destes medicamentos, os quais seriam 
adquiridos e repassados aos Municípios pelo 
Estado. Para receber medicamentos do elenco 
especializado, o usuário deve apresentar, na 
farmácia de medicamentos do Estado, junto a 
Secretaria Municipal de Saúde do seu Municí-
pio, formulário preenchido, receituário e laudo 
médicos e exames comprobatórios da sua 
patologia. Os referidos documentos instruirão 
um processo administrativo, que será avaliado 
pela equipe de médicos da SES, conforme os 
Protocolos Clínicos e as Diretrizes terapêuticas 
definidos pelo Ministério da Saúde.

Os medicamentos do Elenco Estratégico 
são fornecidos pelos Programas em unidades 
especializadas em vários pontos do Estado. 
Exemplos: DSt/AiDS, tuberculose, hanseníase.

Existe algum levantamento estatístico 
de quanto representam as demandas judi-
ciais da capital e do interior?

Na área de medicamentos das demandas 
cadastradas, as demandas judiciais da Capital 
representam 8,86% e as do interior, 91,14%.

Considerando que 
a competência para 

incorporação de novas 
tecnologias no âmbito do SUS 

é do Ministério da Saúde, 
entendemos que todas as 
demandas de tecnologias, 

como medicamentos, exames 
etc., que não fazem parte 
de nenhum dos elencos 

fornecidos pelo SUS, devem 
ser movidas contra a União 
e não contra o Estado ou 
Municípios, pois somente 

esta pode incorporar novas 
tecnologias nas tabelas SUS.

Na sua opinião, quais medicamentos, 
procedimentos cirúrgicos ou casos de pro-
blemas mentais são de responsabilidade da 
União e o Estado tem suportado na prática?

Considerando que a competência para 
incorporação de novas tecnologias no âmbito 
do SUS é do Ministério da Saúde, entendemos 
que todas as demandas de tecnologias, como 
medicamentos, exames etc., que não fazem 
parte de nenhum dos elencos fornecidos pelo 
SUS, devem ser movidas contra a União e não 
contra o Estado ou Municípios, pois somente 
esta pode incorporar novas tecnologias nas 
tabelas SUS.

Esta posição, inclusive, é a que está 
colocada no Projeto de lei 338 (substitutivo), 
já aprovado na Comissão de Constituição de 
Justiça e na de Assuntos Sociais, em caráter 
terminativo, e que irá a votação brevemente.

Cabe salientar aqui que compete à União 
o fornecimento de medicamentos para o trata-
mento de patologias oncológicas, devendo ser 
realizado por meio dos Centros ou Unidades 
de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs 
ou UNACONs). 
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A igreja sempre foi irredutível ao confun-
dir o sacramento indissolúvel religioso com 
o contrato de casamento civil. O jornal Zero 
Hora de 23 de abril de 1977 noticiava que 
o Presidente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, Aloísio lorscheider, tachou 
o movimento divorcista de “superficialida-
de estarrecedora”, acrescentando: “tantos 
problemas sociais e nós preocupados com o 
divórcio, que poderia resolver o problema de 
meia dúzia de pessoas”.

Mesmo após a aprovação da Emenda 
Constitucional no primeiro turno, a igreja 
continuou pressionando os congressistas 
através de manifestações públicas que inten-
cionavam ligar o divórcio ao pecado. O Padre 
Augusto Dalvit, da arquidiocese de Porto Ale-
gre, condenou a primeira votação afirmando:  
“O divórcio é o pecado mortal da sociedade 
contemporânea.”2

Em seu sermão no programa A Voz do 
Pastor, o arcebispo de Porto Alegre na época, 
Dom Vicente Scherer, afirmou que os divorcia-
dos perderão os direitos aos sacramentos da 
igreja e “não poderão celebrar outro casamen-
to, ser padrinhos e nem receber a solenidade 
religiosa do sepultamento.”3

O posicionamento sobre o tema era tão 
extremado por parte da igreja que o Depu- 
tado João Gilberto lucas Coelho chegou a ser 
demitido de uma rádio católica de Santa Maria 
por sua posição divorcista, cuja convicção 
não coincidia com a da igreja4, que já tinha 
preparado uma carta pastoral antidivorcista, 
sustentando que o divórcio representaria o 

2 – Jornal Zero Hora de 18 de junho de 1977.
3 – Jornal Zero Hora de 21 de junho de 1977.
4 – Jornal Zero Hora de 17 de agosto de 1977.

O novo divórcio
A técnica contra o desejo

Jamil A. H. Bannura1

Professor de Direito de Família e 
Sucessões da UFRGS desde 1995. 
Advogado. Professor convidado da Escola 
Superior de Advocacia da OAB e da 
Escola Fazendária do Estado do RS. Foi 
Professor da UNISINOS de 1990 até 1996 
e Professor da ULBRA de 1995 até 2001.

Cultivo a ideia de que todos nós concor-
damos com a inutilidade de dois institutos para 
a realização do mesmo objetivo, ainda que com 
pequenas diferenças artificiais criadas para 
justificar intenções diversas.

A coexistência da separação e do divórcio 
em nosso sistema jurídico sempre foi considera-
da uma anomalia explicável apenas pelas razões 
históricas da introdução do divórcio em nosso 
País através da Emenda Constitucional nº 9/77, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro.

A distinção entre o casamento civil e o 
casamento religioso não foi suficiente para 
evitar a pressão social contra a aprovação do 
divórcio em meados da década de 70.

1 – jabannura@via-rs.net.
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fim da família e, com isso, o fim da sociedade 
organizada5.

O posicionamento da igreja Católica não 
era o único contra a introdução do divórcio em 
nosso País. Vários parlamentares pretendiam 
impedir ou adiar sua introdução em nosso sis-
tema através da convocação de um plebiscito, 
como propôs o Deputado Nina Ribeiro, apoiado 
pelo Senador Jarbas Passarinho, que ao final 
acabou votando favoravelmente à aprovação 
do divórcio 6.

A Vereadora Jussara Gauto quase foi 
presa pela Brigada Militar ao tentar recolher 
assinaturas a favor do projeto divorcista em 
Porto Alegre, como noticiou o jornal Zero Hora 
de 9 de junho de 1977.

O Senador arenista José Bonifácio chegou 
a vincular os parlamentares favoráveis à introdu-
ção do divórcio em nosso País aos comunistas, 
como forma de pressão social, em uma época 
política em que ser comunista era ser crimino-
so. O Senador afirmou que: “Os comunistas 
estavam apoiando a aprovação do projeto que 
estabelece o divórcio no Brasil, porque sabem 
que isso leva à desagregação da família e à de-
sorganização social, na qual estão interessados 
permanentemente.”7  tal situação poderia inclu-
sive explicar porque os três Senadores gaúchos, 
Daniel Krieger, tarso Dutra e Paulo Brossard, 
votaram contra a aprovação da emenda.

Aprovada a Emenda Constitucional nº 9 
de 1977, que alterou a redação do parágrafo 
primeiro do artigo 175 da Constituição Federal 
de 19678, permitindo a dissolução do casamen-
to, iniciou-se novo processo de negociação 
para aprovação da lei de regulamento, já que 
a emenda remetia aos casos expressos em 
lei, fixando como requisito a prévia separação 
judicial por mais de três anos.

Portanto, a única forma de divórcio até 
então existente era o chamado divórcio conver-

5 – Jornal Zero Hora de 11 de junho de 1977.
6 – Jornal Zero Hora de 22 de abril de 1977 e Banco de dados da 
Folha: acessado em 26 de setembro de 2010.
7 – Jornal Zero Hora de 17 de junho de 1977.
8 – Alterada pela Emenda Constitucional nº 1 de 1969.

são, que somente poderia ser concedido após 
um período de espera e reflexão dos cônjuges 
a respeito da separação judicial já realizada, 
oportunizando eventual reconciliação, nos 
casos expressos em lei, segundo a previsão 
literal da emenda referida.

Como se pode observar, a intervenção do 
Estado sobre as relações privadas era quase ab-
soluta, restringindo o legislador as possibilidades 
de dissolução do casamento e da sociedade 
conjugal, já que a própria separação judicial so-
mente podia ser concedida com verificação de 
causa, fundada no descumprimento das obriga-
ções decorrentes do casamento. Se um cônjuge 
desejasse a separação e não pudesse imputar ao 
outro qualquer motivo, não lhe restava alternati-
va a não ser o abandono do lar, o que também 
caracterizava descumprimento de obrigação ma-
trimonial, resultando em sua própria condenação 
como responsável pelo fim da relação.

Com a implantação da Assembleia Na-
cional Constituinte, surgiu nova esperança de 
se extirpar do sistema brasileiro a existência de 
dois institutos que embora não fossem confli-
tantes caminhavam em uma única direção.

lamentavelmente perdeu-se tal oportu-
nidade, embora a Constituição de 1988 tenha 
progredido sensivelmente ao permitir o divórcio 
direto, após separação de fato pelo período de 
dois anos, e reduzir o tempo necessário para o 
divórcio conversão, na forma da lei.

A inexplicável e desastrosa pressa em 
aprovar o projeto do novo Código Civil, com a 
manutenção de comandos integrantes do pen-
samento da sociedade brasileira da década de 
70, fez com que perdêssemos, pela terceira vez, 
a oportunidade de extinguir a separação judicial 
e afastar definitivamente o controle estatal sobre 
as relações íntimas e privadas do cidadão9.

O Código Civil de 2002 repete quase 
que literalmente o contido na lei 6.515/77, 

9 – Chegou-se a sustentar que não seria possível retirar a separação 
judicial do novo projeto diante dos termos da Constituição, entretanto a 
Carta não exigia a manutenção da separação no sistema, apenas fixava 
prazo para sua conversão em divórcio.
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ressuscitando inclusive regras já abandonadas 
pela jurisprudência do nosso País, com meras 
adaptações dos comandos constitucionais, 
sem nada inovar a respeito da matéria em ques-
tão, a não ser a possibilidade de decretação da 
separação sem verificação de culpa, através 
de cláusula aberta, que permitiu ao julgador 
a verificação de outras causas que pudessem 
determinar a ruptura, na dicção do parágrafo 
único do artigo 1.573, inclusive o desamor.

Porém, o mais importante, que era a 
unificação dos institutos que determinam o fim 
da relação, não fez, persistindo na manutenção 
de diferenças entre fim do casamento e fim da 
sociedade conjugal, como se isso pudesse  
realmente afetar a vida e as relações das pes-
soas envolvidas no conflito.

E assim ficamos na esperança e no de-
sejo que o congresso pudesse virar seus olhos 
ao Direito de Família e resolver o que é de mais 
elementar nas relações sociais. Foi necessária 
a intervenção do instituto Brasileiro de Direito 
de Família – iBDFAM para que se retomasse a 
discussão a respeito da inutilidade do instituto 
da separação em nosso sistema.

Do árduo trabalho, o que se conseguiu 
foi a alteração do parágrafo sexto do artigo 
226 da Constituição Federal, retirando do seu 
texto os requisitos temporais existentes para 
o divórcio conversão e para o divórcio direto. 
Foi somente isso que se fez.

Não era esse o nosso desejo. O nosso 
desejo era que houvesse no texto constitucio-
nal menção expressa à revogação da separa-
ção judicial, restringindo a forma de dissolução 
do casamento e da sociedade conjugal apenas 
ao divórcio, sem possibilidade de que interpre-
tações outras mantivessem em nosso sistema 
os dois institutos. Porém, a alteração apenas 
retirou da norma constitucional as condicio-
nantes, sem nada referir sobre a separação 
judicial.

Assim, a melhor técnica hermenêutica 
não permite alcançarmos inteiramente nosso 
desejo.

importante que se registre que a retira-
da dos requisitos temporais para o divórcio 
conversão e para o divórcio direto obviamente 
devem produzir algum efeito normativo, sob 
pena de se ter emendado a constituição sem 
nenhuma finalidade prática, apenas mudando 
a redação sem alterar o conteúdo, o que seria 
inadmissível depois de todo o desejo social já 
manifestado.

Observe-se que a norma constitucional 
emendada não remete à lei ordinária qualquer 
necessidade de regulamentação, ao contrário 
do que ocorria com a redação da emenda 
constitucional nº 9/77 e com a redação origi-
nária do parágrafo sexto do artigo 226 da atual 
Constituição. Nestes dois casos sempre houve 
referência literal de que o direito ali contido seria 
regulamentado pela legislação infraconstitu-
cional, na medida em que remete aos casos 
previstos em lei.

No mesmo sentido, sempre foi a in-
terpretação aplicada sobre a parte final do 
parágrafo sexto em sua redação originária, 
ou seja, sobre o divórcio direto, que exigia 
apenas o prazo de dois anos de separação 
de fato. isso porque, sobre o divórcio direto, 
a legislação ordinária não podia criar ou es-
tabelecer qualquer outro requisito para sua 
concessão, senão apenas o prazo previsto 
na constituição. O código não poderia criar, 
por exemplo, exigência de partilha ou fixação 
de qualquer outro requisito a não ser o único 
previsto no texto constitucional, já que quanto 
ao divórcio direto a Constituição não remetia 
à lei ordinária.

O mesmo ocorre com a nova redação do 
parágrafo sexto do artigo 226, que apenas cria 
a possibilidade de dissolução do casamento 
através do divórcio, não remetendo à lei ordiná-
ria sua regulamentação, e não criando nenhum 
requisito ou condição para sua concessão.

Data venia, não pode a lei ordinária criar 
exigências que não estão previstas em norma 
constitucional autoaplicável, já que a nova 
emenda não exige e não autoriza, em seu 



DEZEMBRO 2010 

ARTIGOS

19

texto, qualquer regulamentação infraconstitu-
cional, não havendo nenhuma referência à sua 
necessidade.

... o direito ao divórcio  
previsto no atual parágrafo 

sexto do artigo 226 da 
Constituição é auto- 

-aplicável e não depende  
de regulamentação, ao  

mesmo tempo que impede 
que norma inferior crie ou 
mantenha em seu texto 
requisito que a própria 

Constituição já revogou.

Ao se retirar do parágrafo sexto as exi-
gências ali contidas para concessão do divórcio 
conversão e do divórcio direto, automatica-
mente qualquer texto inferior hierarquicamente 
que pretenda manter ou criar exigências para 
a concessão do divórcio é inconstitucional, na 
medida em que restringe o exercício do direito 
previsto em norma superior, o que significaria o 
mesmo que alterar o comando constitucional, 
o que não se pode admitir.

Assim, o direito ao divórcio previsto no atual 
parágrafo sexto do artigo 226 da Constituição é 
autoaplicável e não depende de regulamenta-
ção, ao mesmo tempo que impede que norma 
inferior crie ou mantenha em seu texto requisito 
que a própria Constituição já revogou.

Outro entendimento, com a devida vênia, 
tornaria sem nenhum efeito a alteração pro-
movida, tornando sem sentido a aprovação da 
nova emenda, o que contraria a interpretação 
teleológica perfeitamente possível no caso pre-
sente, em especial diante de todo o histórico 
que envolve tal discussão.

Por outro lado, tal situação não ocorre 
com a separação, já que o referido pará-

grafo não tratava da separação judicial ou 
extrajudicial, apenas do divórcio conversão 
e direto, sendo que sua nova redação não 
excluiu outras formas de dissolução do ca-
samento, na medida em que apresentou o 
divórcio como medida para dissolução, mas 
não como a única possível ou permitida em 
nosso sistema.

também não retirou do nosso sistema 
a possibilidade de separação de corpos que, 
por construção pretoriana, suspende a vigência 
do regime matrimonial, impedindo a formação 
de patrimônio comum, que é um dos efeitos 
do próprio divórcio, ou seja, a cessação dos 
efeitos do regime de bens.

Embora, repita-se, não fosse nosso 
desejo, não há como entender simplesmen-
te que a separação judicial e extrajudicial 
foi revogada expressa ou tacitamente pela 
Emenda Constitucional nº 66/2010, na me-
dida em que não há referência expressa à 
separação, que não era tratada na redação 
anterior, além de não ser com ela incompatí-
vel sua aplicação.

Obviamente também não me seduz a 
ideia, com a devida vênia, de que o sistema 
jurídico deve oportunizar os dois sistemas para 
que o cidadão possa escolher segundo suas 
convicções religiosas. Ora, o casamento religio-
so deve ser resolvido perante a igreja. trata-se 
do exame do casamento civil, cuja manutenção 
não faz sentido para quem não pretende viver 
em comunhão de vida.

importa registrar que com o divórcio 
direto, sem necessidade de nenhum lapso 
temporal, não faz mais sentido a utilização 
da separação. Embora não tenha sido revo-
gada expressamente, ou enquanto não for 
revogada expressamente, cairá por certo em 
desuso10, na medida em que não há razão 
para optar por uma separação para depois 

10 – Como ocorreu com a separação judicial prevista atualmente no 
parágrafo segundo do artigo 1.572 do Código Civil, cuja redação originária 
era da lei nº 6.515/77, em seu artigo 5º, parágrafo segundo, modalidade 
que já se considerava em desuso com a implantação do divórcio direto 
pela Constituição Federal de 1988.
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convertê-la em divórcio, especialmente diante 
dos custos e desgastes naturais de tais pro-
cedimentos.

... não significa revogação 
expressa ou tácita, apenas 

a confirmação de sua 
desnecessidade em nosso 
sistema, salvo para aqueles 

que, como eu, entendem que 
a decretação da culpa grave 
ou gravíssima na separação 

judicial produz efeitos  
práticos em relação à 
obrigação alimentar.

isso não significa revogação expressa ou 
tácita, apenas a confirmação de sua desneces-
sidade em nosso sistema, salvo para aqueles 
que, como eu, entendem que a decretação 
da culpa grave ou gravíssima11 na separação 
judicial produz efeitos práticos em relação à 
obrigação alimentar12.

11 – Sobre o tema, e para evitar interpretações equivocadas, sustento 
apenas que a culpa deve ser verificada nas situações de agressões entre 
cônjuges, mutilações ou tentativas de homicídio, o que no aspecto, diga- 
-se de passagem, falhou a lei Maria da Penha, ao não retirar do agressor 
o eventual direito de pedir alimentos à própria vítima.
12 – Vide artigo 1.704 e parágrafo único, que condiciona o pagamento 
de alimentos ao cônjuge culpado somente nos casos em que o pretenso 
credor não tenha outros parentes contra os quais possa pedir alimentos 
e desde que comprove inaptidão para o trabalho, sendo que, neste caso, 
a verba alimentar não obedecerá o comando do artigo 1.694, quanto ao 
valor compatível com sua condição social, mas apenas o indispensável 
à sobrevivência, o que é um indicativo claro diferenciador das situações 
examinadas.

Não se ignora que o procedimento indig-
no13 possa ser considerado causa impeditiva do 
surgimento da obrigação alimentar, assim como 
é causa de extinção da obrigação14, o que em 
tese permitiria a discussão da culpa grave na 
própria ação alimentar. Entretanto, na prática, 
se não alegada no momento da separação, e 
esta for decretada por consenso, se poderá 
interpretar que houve perdão tácito ao pro-
cedimento indigno já praticado, o que poderá 
impedir tal argumentação na ação alimentar.

Creio, portanto, que ainda resta uso apenas 
para a separação judicial litigiosa, com vistas à 
verificação da culpa grave ou gravíssima, já que no 
divórcio tal matéria não poderia ser invocada.

logicamente que o desejo é que a Consti-
tuição e o Código Civil sejam efetivamente claros 
e práticos tanto quanto à manutenção do divórcio 
sem nenhum requisito, a não ser o desejo de 
dissolução da relação afetiva, como em relação 
à revogação da separação judicial em todas as 
suas modalidades, permitindo a discussão da 
culpa grave na própria ação de divórcio15.

A única forma segura de se evitar tais 
discussões, que poderiam afetar diretamente 
a vida privada dos brasileiros, é a alteração 
direta do Código Civil, acompanhando a nova 
emenda e garantindo solução segura a quem 
não deseja mais a vida em comum, o que re-
presentaria o desapego ao formalismo técnico 
e a realização plena dos nossos desejos. 

13 – BANNURA, Jamil A. H. Procedimento Indigno como Causa Im-
peditiva dos Alimentos. Palestra proferida no Vii Congresso Brasileiro de 
Direito de Família do iBDFAM.
14 – Artigo 1.708, parágrafo único, do Código Civil.
15 – O que também se faria mediante alteração legislativa.
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Luiz Felipe Brasil Santos 
Desembargador do TJRS

Poucos dias após a entrada em vigor da 
Emenda Constitucional nº 66, manifestei-me1  
no sentido de que a concretização das alte-
rações por ela anunciadas dependeria ainda 
de mudanças a serem feitas no Código Civil, e 
que, enquanto não implementadas estas, sub-
sistiriam os requisitos temporais para o divórcio 
bem como o próprio instituto da separação. 

O tema continua a render debate, em-
bora, é preciso reconhecer, com maciça pre-
dominância da corrente que sustenta a direta e 
imediata aplicabilidade do texto constitucional, 
com o desaparecimento da separação (judi-
cial e extrajudicial) e abolição dos requisitos 
temporais para o divórcio. Basta ver que, dos 
cerca de 20 artigos sobre o tema, publicados no 
saite do instituto Brasileiro de Direito de Família 
(www.ibdfam.org.br), de lavra de diversos espe-
cialistas, com exceção do autor destas linhas, 
todos os demais se posicionam pela imediata 
aplicação do novo regramento. Neste sentido 

1 – Emenda do Divórcio: Cedo para Comemorar (http://www.ibdfam.
org.br/?artigos&artigo=648, consulta em 22-09-2010).

opinam, dentre outros, Maria Berenice Dias, 
Paulo luiz Netto lobo, Zeno Veloso, Rodrigo da 
Cunha Pereira, Pablo Stolze Gagliano e Waldir 
Grisard Filho. 

O entendimento desses doutrinadores 
pode ser resumido no seguinte trecho de 
autoria de Paulo Luiz Netto Lobo2:
Há grande consenso, no Brasil, sobre a 
força normativa própria da Constituição, 
que não depende do legislador ordinário 
para produzir seus efeitos. As normas 
constitucionais não são meramente pro-
gramáticas, como antes se dizia.
É consensual, também, que a nova 
norma constitucional revoga a legislação 
ordinária anterior que seja com ela incom-
patível. A norma constitucional apenas 
precisa de lei para ser aplicável quando 
ela própria se limita “na forma da lei”.
Ora, o Código Civil de 2002 regulamenta-
va precisamente os requisitos prévios da 
separação judicial e da separação de fato, 
que a redação anterior do parágrafo 6º do 
artigo 226 da Constituição estabelecia. 
Desaparecendo os requisitos, os dis-
positivos do Código que deles tratavam 
foram automaticamente revogados, 
permanecendo os que disciplinam o 
divórcio direto e seus efeitos. O enten-
dimento de que permaneceriam importa 
tornar inócua a decisão do constituinte 
derivado e negar aplicabilidade à norma 
constitucional. (...)
Não podemos esquecer da antiga lição 
de, na dúvida, prevalecer a interpretação 
que melhor assegure os efeitos da norma, 
e não a que os suprima. Isso além da sua 

2 – Separação era instituto anacrônico (http://www.ibdfam.org.br/ 
?artigos&artigo=654).

Emenda 
Constitucional nº 66
Uma leitura “politicamente incorreta”
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finalidade, que, no caso da EC 66, é a de 
retirar a tutela do Estado sobre a decisão 
tomada pelo casal. 

Em contrapartida, a autorizada voz de 
Sérgio Gischkow Pereira emitiu alerta em 
texto sob o título Calma com a separação e o 
divórcio!3, onde, em síntese, sustentou:

Os equívocos dos entusiastas são dois: 
a) entender que a separação judicial (e 
também a extrajudicial) desapareceu;  
b) afirmar peremptoriamente que as 
exigências anteriores para o divórcio já 
foram eliminadas. (...)
O mais recomendável é que de ime-
diato se altere o Código Civil, retirando 
dele, se for o caso, a separação judicial  
(e, do Código de Processo, a extrajudi-
cial), eliminando os requisitos de prazo 
para divórcio e definindo se a discussão 
de culpa permanece ou não. Não agir 
assim é provocar grande tumulto e di-
vergências, tendo como resultado muito 
maior demora nos processos e o risco de 
futura epidemia de nulidades e carências 
de ação em milhares deles! O povo me-
rece maior consideração!

também cautelosa é a posição de Gilber-
to Schäfer, que, em interessante artigo intitula-
do A Emenda Constitucional n. 66 e o divórcio 
no Brasil4, conclui que a referida Emenda, na 
parte que contém a regra do divórcio, tem 
efetividade mediata, ou seja, depende de uma 
mediação infraconstitucional do Direito Civil e  
do Direito Processual Civil.

Passados os momentos iniciais de ava-
liação, e ponderados os argumentos até aqui 
postos, acrescento outras reflexões sobre o 
tema.

A situação que se vive agora não é nova, 
pois fenômeno bastante similar ocorreu há 73 
anos, quando da entrada em vigor da Consti-
tuição de 1937. lançar o olhar sobre a história 
é sempre pedagógico.

3 – http://magrs.net/?p=13910, consulta em 22-09-2010.
4 – http://magrs.net/?p=14064, consulta em 22-09-2010.

A Constituição de 1934, atendendo forte 
pressão dos segmentos ligados à igreja Ca-
tólica, havia inserido no ordenamento jurídico 
brasileiro o princípio da indissolubilidade do 
vínculo matrimonial, conferindo-lhe dignidade 
constitucional, como estratégia para servir de 
barreira às tentativas de introdução do divór-
cio em nosso país5. Com esse objetivo, assim 
dispunha no art. 144: 

Art. 144 –A família, constituída pelo casa-
mento indissolúvel, está sob a proteção 
especial do Estado.
Parágrafo único – A lei civil determinará 
os casos de desquite e de anulação de 
casamento, havendo sempre recurso  
ex officio, com efeito suspensivo.

Observe-se que o princípio da indissolu-
bilidade estava posto no caput do artigo, porém 
entendeu-se então ser necessário ir além e 
se fez constar no parágrafo único a regra de 
que os casos de desquite e de anulação de 
casamento seriam regulados pela lei ordiná-
ria, com recurso necessário, provido de efeito 
suspensivo6.

5 – “O art. 144 da Constituição brasileira de 1934 correspondeu à 
resistência do catolicismo à dissolubilidade do vínculo conjugal. Não se 
pode dizer, portanto, (...) que o art. 144 não constituía direito diretamente 
aplicável, mas feixe de princípios normativos para o legislador: a lei que 
na vigência da Constituição permitisse o divórcio seria inconstitucional, 
e os juízes não a aplicariam.” (Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti. 
Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: Ed. Revista dos tribunais, 
1968, tomo Vi, p. 305)
6 – Por ocasião dos debates que resultaram no texto da Constituição 
de 1934, a norma do parágrafo único do art. 144 foi objeto de muitas 
críticas, dentre as quais a que lhe dirigiu o Deputado levi Carneiro, nos 
seguintes termos: “Não há, no entanto, dispositivo mais anódyno, mais 
ridículo, mais descabido que aquelle acima transcripto. É menos que uma 
dessas simples sugestões, ou recommendações, de que vae ficar cheia a 
nova Constituição, e que, ao menos em certos casos, se podem justificar. 
Não chega a tanto, porque manda que a lei civil faça o que ella já fez, e 
recomenda um detalhesinho miúdo de processo, que também várias leis 
já consagraram e se mostrou inefficiente para o fim em vista”. (CARNEiRO, 
levi. Pela Nova Constituição. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco Fº, 1936, 
p. 358)
Apesar disso, a regra, proposta por Oswaldo Aranha, foi aprovada com a 
seguinte justificativa de seu autor: “Ao elaborar o projecto, não quis referir 
os casos de annullação do casamento regulados pelo Código Civil. E não 
quis por que elles deram logar aos maiores escandalos, a factos verdadei-
ramente vergonhosos para a organização da família brasileira, cuja mulher, 
felizmente na opinião do ultimo escriptor que nos visitou e escreveu sobre 
nossas coisas, soffre a moléstia de ser honesta. De modo que, receiando 
que continuassem esses escândalos, quaes o de um juiz, numa cidade 
pequena, annullar casamentos com a maior desenvoltura, estabeleceu a 
regra de que haverá sempre appellação ex-officio das sentenças anulató-
rias de casamentos”. (AZEVEDO, José Afonso de Mendonça. Elaborando 
a Constituição Nacional: Atas da Subcomissão elaboradora do anteprojeto 
1932/1933. ed. fac-similar, Coleção História Constitucional Brasileira, 
Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004, p. 703)
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No entanto, quatro anos após, a Cons-
tituição de 1937 reproduziu, no art. 1247, a 
mesma redação do caput do art. 144 da Carta 
anterior, suprimindo-lhe, porém, o parágrafo 
único, que fazia referência ao desquite e à 
anulação do casamento. Qual a consequência 
dessa supressão? teria deixado de existir a 
possibilidade do desquite, por não mais constar 
do texto constitucional? É Pontes de Miranda8 
quem responde: 

A Constituição de 1937 entendeu que 
seria impróprio do texto constitucional 
conter regra jurídica processual de tal 
pormenor; e riscou dos seus artigos o 
parágrafo único do art. 144 da Consti-
tuição anterior. Isso não quer dizer que, 
desde 10 de novembro de 1937, revo-
gado ficasse o direito correspondente.  
A regra jurídica continuou, como de direi-
to ordinário, suscetível, portanto, de der-
rogação e ab-rogação pelos legisladores 
ordinários. O que lhe cessou foi a força 
de princípio jurídico constitucional. (sem 
grifo no original)

Ora, nesse contexto,  
a entender, em contrário, 

que houve revogação, 
seríamos forçados a admitir 
que o próprio instituto do 

divórcio estaria extirpado do 
ordenamento jurídico, caso 
fosse suprimido o § 6º do  

art. 226 da CF!

Ocorreu então, como se vê, a mesma 
situação que vivenciamos hoje, e Pontes não 
deixou dúvida quanto às consequências: sub-
sistência da legislação ordinária.

7 – “Art 124 – A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está 
sob a proteção especial do Estado.”
8 – Ob. cit., p. 306.

Ora, nesse contexto, a entender em con-
trário, que houve revogação, seríamos forçados 
a admitir que o próprio instituto do divórcio 
estaria extirpado do ordenamento jurídico, caso 
fosse suprimido o § 6º do art. 226 da CF! Não 
creio, porém, que semelhante heresia herme-
nêutica encontrasse eco em nosso meio!

Neste passo, é necessário relembrar a 
distinção entre normas materialmente cons-
titucionais e normas apenas formalmente 
constitucionais. As primeiras são aquelas que:  
(1) dispõem sobre a estrutura do Estado, de-
finem a função de seus órgãos, o modo de 
aquisição e limitação do poder, e fixam o regime 
político; (2) estabelecem os direitos e garantias 
fundamentais da pessoa; (3) disciplinam os fins 
socioeconômicos do Estado; (4) asseguram 
a estabilidade constitucional e (5) estatuem 
regras de aplicação da própria Constituição. 
A seu turno, as regras formalmente constitu-
cionais são as que, embora não tenham esse 
conteúdo, são postas na Constituição por  
opção política circunstancial do Constituinte.

É este o caso das atinentes ao casamen-
to e às formas de sua dissolução. Em dado 
momento da história, por motivos bem identi-
ficados, entendeu o legislador ser conveniente 
levar aqueles dispositivos para a Constituição, 
embora lá não necessitassem constar. Ultra-
passada aquela circunstância histórica, des-
constitucionalizou-se o tema. tal não significa, 
porém, que tenha ficado “revogado o direito 
correspondente” (para usar a expressão de 
Pontes de Miranda), mas, simplesmente, que 
doravante será possível a supressão daqueles 
requisitos pelo legislador infraconstitucional, 
o que não seria viável sem a modificação ora 
operada no plano constitucional.

Revogação ocorreria se houvesse ma-
nifesta incompatibilidade entre o novo dispo-
sitivo constitucional e a legislação ordinária  
(arts. 1.571 a 1.580 do Código Civil). Não é o 
que ocorre, porém, como se verá.

Pertinente invocar aqui a lei de introdu-
ção ao Código Civil (Decreto-lei nº 4.657/42), 
que, em seu art. 2º, § 1º, dispõe:

A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja 



MUltiJURiS Nº 9  –  ANO V

ARTIGOS

24

com ela incompatível ou quando regule 
inteiramente a matéria que tratava a lei 
anterior. 

Por dois modos, pois, pode uma lei (ou 
dispositivo legal) ser revogada pela legislação 
posterior: (a) de forma expressa ou (b) tácita. 
Esta última modalidade, a seu turno, desdobra- 
-se em outras duas: (b.1) incompatibilidade 
entre o dispositivo anterior e o novo e (b.2) 
quando o novo regramento regular inteiramente 
a matéria que tratava a lei anterior.

No caso em exame, não houve, por evi-
dente, revogação expressa, nem inteira regula-
ção da matéria tratada no Código Civil. Resta, 
portanto, verificar se há incompatibilidade 
manifesta entre ambos os regramentos. Vale 
aqui o alerta de Maria Helena Diniz9: 

(...) havendo dúvida, dever-se-á entender 
que as leis “conflitantes” são compatíveis, 
uma vez que a revogação tácita não se 
presume. A incompatibilidade deverá ser 
formal, de tal modo que a execução da 
lei nova seja impossível sem destruir a 
antiga.10  (sem grifo no original)

Na mesma linha, com invejável clareza, 
complementa Eduardo Espínola11:

Os comentadores acentuam que, inques-
tionavelmente, se trata de uma incom-
patibilidade formal, absoluta, de uma 
impossibilidade de aplicar, contempo-
raneamente, a uma relação jurídica, a lei 
antiga e a nova. (sem grifo no original)

Ora, com a maior reverência a respeitáveis 
(embora, a meu sentir, apressadas) opiniões em 
contrário, no caso não se flagra manifesta in-
compatibilidade entre a atual redação do § 6º 

9 – DiNiZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro 
Interpretada. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 72.
10 – No mesmo sentido se manifesta Miguel Maria de Serpa lopes: 
“Fôrça é notar que a revogação tácita ou indireta não se presume; para 
que uma lei nova se repute revogadora da anterior cumpre esbater-se uma 
incompatibilidade ou contrariedade formal e absoluta”. (SERPA lOPES, 
Miguel Maria de. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil. São 
Paulo: livraria Freitas Bastos S/A, 1959, vol. i, p. 55)
11 – ESPiNOlA, Eduardo. A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro 
Comentada. São Paulo: livraria Editora Freitas Bastos S/A, 1943, vol. i, 
p. 78.

do art. 226 da Constituição Federal e o Código 
Civil, na parte que disciplina os requisitos para 
obtenção do divórcio e da separação (judicial 
e extrajudicial). 

isso porque a nova regra constitucional 
limita-se a declarar (simplesmente repetindo, 
aliás, o que já constava no § 1º do art. 1.571 do 
Código Civil) que “o casamento pode ser dis-
solvido pelo divórcio”, nada dispondo quanto à 
dispensa, ou não, de qualquer outro requisito. 
isso não impede, por evidente, que a lei ordiná-
ria estabeleça os requisitos para a obtenção do 
divórcio! Não há, para usar a feliz expressão de 
Espínola, qualquer “impossibilidade de aplicar, 
contemporaneamente, a uma relação jurídica, 
a lei antiga e a nova”.

Diferente seria se o § 6º do art. 226 da 
CF contivesse a seguinte redação (ou asse-
melhada): 

Art. 226. (...)
(...) 
§ 6º – O casamento civil pode ser dissol-
vido pelo divórcio, independentemente 
de qualquer requisito.

Por fim, aqueles que sustentam ter sido 
revogada, no ponto, a legislação infraconsti-
tucional trazem o argumento da “vontade do 
legislador”, que seria, como se vê na Exposição 
de Motivos do Projeto que deu origem à EC 
nº 66, direcionada à extinção dos requisitos 
temporais do divórcio e à abolição da figura 
da separação judicial. Embora reconheça ter 
sido essa, com efeito, a intenção dos auto-
res do Projeto, é preciso ter presente que o 
critério exclusivamente subjetivista de inter-
pretação (mormente quando não encontra 
respaldo na linguagem da norma, como no 
caso) representa fator de insegurança jurídica. 
Como assinala, com ênfase, Adelino Augusto 
Pinheiro Pires12:

Falar, no entanto, em interpretação con-
forme a vontade da norma, quando uma 
norma constitucional não tem desígnio 

12 – A inutilidade da Emenda Constitucional nº 66/2010, in http://jus.
uol.com.br/revista/texto/17355/a-inutilidade-da-emenda-constitucional-
no-66-2010, acessado em 23-09-2010.
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em si mesma, é um disparate, convenha-
mos. Falar, então, em interpretar a norma 
constitucional segundo a vontade do 
legislador, mostra-se com mais razão um 
contrassenso. A norma constitucional diz 
o que quer dizer; quanto ao que não quer 
dizer, se cala (“lex quod volet dixit; quod 
non volet tacet”). (sem grifo no original)

Nesse mesmo sentido é o que afirma 
Gilberto Schäfer, em seu já citado artigo: 

É certo que já se amainaram as críticas ao 
processo de valorização da  gênese legis-
lativa, aí incluídos os chamados trabalhos 
parlamentares (travaux parlamentaires), 
mas não há a possibilidade de se ultrapas-
sar os limites da linguagem, sob pena de 
perder qualquer objetividade na interpre-
tação. E o perigo de não equilibrar subje-
tividade/objetividade é a possibilidade do 
arbítrio e da falta de controle e até mesmo 
em um excesso de voluntarismo que não 

pode mais ser aceito. É a linguagem do 
texto expresso na EC que deve nos dar 
a justa medida para a sua interpretação. 
(sem grifo no original)

Em conclusão – embora admita que a 
linha de pensamento que sustento represen-
ta uma visão “politicamente incorreta”, em 
um tempo em que a versão midiática, até do 
direito, tende a preponderar – penso que, por 
não haver qualquer incompatibilidade entre o 
novo texto do § 6º do art. 226 da Constituição 
Federal e os dispositivos correspondentes do 
Código Civil, estes últimos subsistem em sua 
inteireza, até que sejam objeto de modificação 
por lei específica.

Fique claro, porém, que esta opinião não 
significa que me posicione ideologicamente 
contrário à evolução que se pretendeu com a 
Emenda Constitucional em foco, mas apenas 
que não aceito – só por ser favorável à tese – 
que sejam atropeladas regras comezinhas de 
interpretação do Direito. 
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Até que enfim, 
o fim da separação! 

Maria Berenice Dias
Advogada especializada em Direito das Fa-
mílias e Sucessões
Ex-Desembargadora do Tribunal de Justiça-RS
Vice-Presidenta Nacional do IBDFAM
www.mbdias.com.br
www.mariaberenice.com.br

A Emenda Constitucional nº 661, ao 
excluir a parte final do § 6º do art. 226 do 
Constituição Federal, trouxe três avanços 
significativos: acabou com a imposição de 
prazos para a concessão do divórcio; eliminou 
a identificação de culpados ao afastar a inqui-
rição de causas para o decreto da dissolução 
do casamento; e, finalmente, acabou com o 
instituto da separação.

1 – Emenda Constitucional nº 66, de 13-07-2010 – DOU, de 
14.07.2010. Art. 1º: “O § 6º do art. 226 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: O casamento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio”.

todas estas mudanças se evidenciam 
ao se atentar ao que antes estava escrito.  
A redação anterior dizia: O casamento civil pode 
ser dissolvido pelo divórcio, após prévia sepa-
ração judicial por mais de um ano nos casos 
expressos em lei, ou comprovada separação 
de fato por mais de dois anos. Ou seja, eram 
impostas restrições à concessão do divórcio: 
(a) ter ocorrido a separação judicial há mais de 
um ano; ou (b) estarem os cônjuges separados 
de fato há pelo menos dois anos.

Ao ser excluída a parte final do indigitado 
dispositivo constitucional, desapareceu toda 
e qualquer restrição para a concessão do 
divórcio, que cabe ser concedido sem prévia 
separação e sem o implemento de prazos.  
A partir de agora a única ação dissolutória do 
casamento é o divórcio que não mais exige 
a indicação da causa de pedir. Eventuais 
controvérsias referentes a causa, culpa ou 
prazos deixam de integrar o objeto da de-
manda. Via de consequência, não subsiste 
sequer a necessidade do decurso de um ano 
do casamento para a obtenção do divórcio 
(CC, 1.574).

No entanto, como foi mantido o verbo 
“pode”, há quem sustente que não desapa-
receu o instituto da separação, persistindo a 
possibilidade de os cônjuges buscarem sua 
concessão pelo só fato de continuar na lei civil 
dispositivos regulando a separação.

A conclusão é para lá de absurda, pois 
vai de encontro ao significativo avanço levado 
a efeito: afastou a interferência estatal que, de 
modo injustificado, impunha que as pessoas 
se mantivessem casadas. O instituto da sepa-
ração foi eliminado. todos os dispositivos da 
legislação infraconstitucional a ele referentes 
restaram derrogados e não mais integram o 
sistema jurídico. logo, não é possível buscar 
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em juízo a decretação do rompimento da so-
ciedade conjugal.

Outra tentativa de não ver o novo é 
sustentar a necessidade de manter a odiosa 
identificação de um culpado para a separação, 
porque a quantificação do valor dos alimentos 
está condicionada à culpa de quem os plei-
teia (CC, 1.694, § 2º). No entanto, tal redutor 
está restrito ao âmbito dos alimentos e de 
forma alguma pode condicionar a concessão 
do divórcio, até porque caíram por terra os  
arts. 1.702 e 1.704 da lei civil.

Há um argumento derradeiro de quem 
quer assegurar sobrevida à separação. Havendo 
arrependimento, a necessidade de ocorrer novo 
casamento obrigaria a partilha dos bens do 
casamento anterior ou a adoção do regime da 
separação obrigatória (CC, 1.523, iii, e 1.641, i). 

Mais uma vez a resistência não conven-
ce. Havendo dúvidas ou a necessidade de um 
prazo de reflexão, tanto a separação de fato 
como a separação de corpos preservam o in-
teresse do casal. Qualquer dessas providências 
suspende aos deveres do casamento e termina 
com a comunicabilidade dos bens. A separação 
de corpos, inclusive, pode ser levada a efeito 
de modo consensual por meio de escritura pú-
blica. E, ocorrendo a reconciliação, tudo volta a 
ser como era antes. Sequer há a necessidade 
de revogar a separação de corpos. O único 
efeito – aliás, bastante salutar – é que bens 
adquiridos e as dívidas contraídas durante o 
período da separação é de cada um, a não ser 
que o par convencione de modo diferente.

Ao que se percebe, a dificuldade que 
ainda remanesce por parte de alguns talvez 
seja uma vã tentativa de garantir uma reserva 
de mercado de trabalho. Mantida a separa-
ção, persistiria a necessidade da dupla con-
tratação de advogado, a propositura de dois 
procedimentos judiciais ou a lavratura de duas 
escrituras.

Parece que não se está atentando ao 
prevalente interesse das partes: significativa 
economia de tempo, dinheiro e desgaste emo-
cional não só dos cônjuges, mas principalmen-
te de sua prole. E mais, não se pode desprezar 
a redução do volume de processos no âmbito 
do Poder Judiciário, a permitir que os Juízes 

deem mais atenção ao invencível número de 
demandas que exigem rápidas soluções.

A nova regra entrou imediatamente em 
vigor, não carecendo de regulamentação. Afi-
nal, o divórcio está regrado no Código Civil, 
e a lei do Divórcio manda aplicar ao divórcio 
consensual o procedimento da separação por 
mútuo consentimento (art. 40, § 2º). Assim, 
nada mais é preciso para implementar a nova 
sistemática. Por isso é necessário alertar que 
a novidade atinge as ações em andamento. 
todos os processos de separação perderam o 
objeto por impossibilidade jurídica do pedido 
(CPC, 267, inc. Vi). Não podem seguir tramitan-
do demandas que buscam uma resposta não 
mais contemplada no ordenamento jurídico.

De um modo geral, nas 
ações de separação não há 
inconformidade de nenhuma 

das partes quanto à dissolução 
da sociedade conjugal.

Como a pretensão do autor, ao propor a 
ação, era pôr um fim ao casamento, e a única 
forma disponível no sistema legal pretérito era 
a prévia separação judicial, no momento em 
que tal instituto deixa de existir, ao invés de 
extinguir o processo, deve o Juiz transformá-la 
em ação de divórcio.

De um modo geral, nas ações de sepa-
ração não há inconformidade de nenhuma das 
partes quanto à dissolução da sociedade conju-
gal. Somente era utilizado dito procedimento por 
determinação legal, que impunha a indicação de 
uma causa de pedir: decurso do prazo da separa-
ção ou imputação da culpa ao réu. Como o funda-
mento do pedido não cabe mais ser questionado, 
deixa de ser necessária qualquer motivação para 
o decreto da dissolução do casamento.

Eventualmente cabe continuar sendo 
objeto de discussão as demandas cumuladas, 
mas o divórcio deve ser decretado de imedia-
to. Existindo filhos menores ou incapazes, as 
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questões relativas a eles precisam ser acer-
tadas. É necessária a definição da forma de 
convivência com os pais – já que a preferência 
legal é pela guarda compartilhada – e o esta-
belecimento do encargo alimentar. Sequer os 
aspectos patrimoniais carecem de definição, 
eis ser possível a concessão do divórcio sem 
partilha de bens (CC, 1.581).

Uma vez que o pedido 
de separação tornou-se 

juridicamente impossível, 
ocorreu a superveniência de 

fato extintivo ao direito objeto 
da ação, o que precisa  

ser reconhecido de ofício  
(CPC 462).

Uma vez que o pedido de separação 
tornou-se juridicamente impossível, ocorreu 
a superveniência de fato extintivo ao direito 
objeto da ação, o que precisa ser reconhecido 
de ofício (CPC, 462). logo, sequer há a ne-

cessidade de a alteração ser requerida pelas 
partes. Cabe ao Juiz dar ciência às partes 
da conversão da demanda de separação em 
divórcio. Caso os cônjuges silenciem, tal signi-
fica concordância que a ação prossiga com a 
concessão do divórcio. A discordância de uma 
das partes – seja do autor, seja do réu – não 
impede a dissolução do casamento. Somente 
na hipótese de haver expressa oposição de 
ambos os separandos à concessão do divórcio 
deve ser decretada a extinção do processo por 
impossibilidade jurídica do pedido, pois não 
há como o Juiz proferir sentença chancelando 
direito não mais previsto na lei.

Do mesmo modo, encontrando-se o 
processo de separação em grau de recurso, 
descabe ser julgado. Nem ao menos é ne-
cessário o retorno dos autos à origem, para 
o divórcio ser chancelado pelo juízo singular. 
Deve o Relator intimar as partes e, não haven-
do a irresignação de ambas, cabe decretar o 
divórcio, o que não fere o princípio do grupo 
grau de jurisdição.

A verdade é uma só: a única forma de 
dissolução do casamento é o divórcio, eis que 
o instituto da separação foi banido – e em boa 
hora – do sistema jurídico pátrio. Qualquer 
outra conclusão transformaria a alteração em 
letra morta. 
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tras possíveis, sobre as relações entre os juízes 
e o multiculturalismo3. 

E uma primeira constatação sociológica 
é a de que no plano histórico, os direitos e 
os direitos humanos evoluem em suas confi-
gurações, de acordo com as transformações 
políticas, científicas (inovações tecnológicas), 
econômicas, morais e culturais. Para falar com 
Alain touraine4, das preocupações com os 
direitos civis e políticos, passamos para as de 
cunho econômico e social, estando presentes, 
hoje, a partir de movimentos socioculturais 
iniciados por importantes feministas no século 
passado, interesses para com as dimensões 
culturais e identitárias das pessoas, colocan-
do em questão o que as aproxima e o que as 
diferencia.

Como se trata de procurar realizar neste 
trabalho uma abordagem inicial mais voltada 
para a discussão de pressupostos metodológi-
cos para análise do papel do juiz, cabe apontar, 
com a obra de Zygmunt Bauman5, imediata-
mente duas coisas: primeiro a de que as ações 
(agir) dos juízes (bem como as de qualquer in-
divíduo) não podem ser compreendidas e ade-
quadamente analisadas fora das denominadas 
“redes de interdependência”, que emprestam 
sentido histórico à sua ação e que estão além 
das pessoas. Em outras palavras, fora dos 
contextos e processos socio-históricos (feu-

3 – “Quando contemporaneamente falamos de diversidade cultural 
ou multiculturalismo estamos, de várias maneiras, conectados aos  
discursos sobre raças, gênero, normalidade e anormalidade, deficientes, 
excepcionais, estranhos, pobres, enfim, sobre os incontáveis “outros” 
das sociedades que povoam o planeta”. Cfe. “Babel e uma conversa 
sobre diversidade e multiculturalismo”, Profa. Marisa Vorraber Costa, 
Núcleo de Estudos sobre Currículo, Cultura e Sociedade, NECCSO (), 
acesso em 30-08-2007.
4 – Cfe. Um novo paradigma: para compreender o mundo hoje. tOU-
RAiNE, Alain. trad. Gentil Avelino titton. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.
5 – BAUMAN, Zygmunt. Aprendendo a pensar com a sociologia. trad. 
Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.

O Juiz e o 
Multiculturalismo
Alguns pressupostos para pensar e agir

Prof. Dr. José Alcebíades  
de Oliveira Junior
Prof. Titular da Faculdade de Direito da 
UFRGS e Coordenador Acadêmico do 
Mestrado em Direito da URI – Santo 
Ângelo. Pesquisador do CNPq.

Introdução
 
Este trabalho1 se insere em um dos as-

pectos fundamentais de nossas preocupações 
mais amplas com uma sociologia judiciária: o 
papel do juiz no século XXi2. Por esta razão, 
trata-se de uma abordagem, dentre várias ou-

1 – Este texto integra nossas pesquisas sobre “Direitos Fundamentais 
e Novos Direitos” na UFRGS, e sobre “Efetividade da tutela jurisdicional”, 
na URi de Santo Ângelo.
2 – Cfe. Sociologia Judiciária, Oliveira Junior, José Alcebíades. Brasília: 
StJ/Enfam, 2010 (no prelo). Em síntese, nossa abordagem nessa obra 
possui dois focos: questões operacionais e questões hermenêuticas do 
Poder Judiciário.



MUltiJURiS Nº 9  –  ANO V

ARTIGOS

30

dalismo, escravismo, capitalismo, positivismo, 
etc.). Em segundo lugar, cabe observar com 
Bauman que as atuais sociedades complexas 
se instituem e se delimitam tendo que conviver 
e enfrentar sérias opacidades e obscuridades 
no seu interior, o que em outras palavras quer 
dizer que o conteúdo das relações sociais, 
suas motivações, seus interesses e objetivos, 
muitas vezes não são claramente perceptíveis. 
E o jogo das identidades e das identificações, 
por ser bastante fluído6, dificulta em muito as 
tomadas de decisão.

Diante disso, de modo introdutório, cabe 
delimitar com Boaventura de Souza Santos, o 
qual diz que um dos aspectos fundamentais de 
uma discussão sobre melhorias da Justiça é “a 
formação dos magistrados e a cultura jurídica”7, 
tema sobre o qual refletiremos brevemente a 
seguir.

Uma questão epistemológica para pensar

O excelente trabalho de lídia Reis de Al-
meida Prado, “O juiz e a emoção, aspectos da 
lógica da decisão judicial”8, mais voltado para 
a psicologia social do que para a sociologia, 
traz em epígrafe em um dos seus capítulos 
uma citação de Joseph Campbell que, pela 
sua lucidez e oportunidade, nos atribuímos o 
direito de reproduzir: “quando um juiz adentra 
o recinto de um tribunal e todos se levantam, 
não estão se levantando para o indivíduo, mas 
para a toga que ele veste e para o papel que 
ele vai desempenhar”9.

Ora, de tal assertiva muitas reflexões 
podem ser extraídas, mas duas seguramente 
nos interessam de perto: primeiro, a de que 
com ela se vê a confirmação das teses de 
Bauman de que não se pode falar do papel 
do juiz fora de uma determinada cultura; e, 
segundo, de que, como assinala Boaventura, 
não se pode pensar na formação ou trans-
formação dos magistrados fora de um talvez 

6 – BAUMAN, Aprendendo a ..., op.cit
7 – SANtOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática 
da justiça. São Paulo: Cortez, 2007, pp. 66 e ss.
8 – O Juiz e a Emoção, aspectos da lógica da decisão judicial. Cfe.  
5ª ed., Campinas, São Paulo: Millennium Editora, 2010.
9 – O juiz..., op. cit., p. 37.

enfrentamento com um tipo de cultura jurídica 
dominante.

Acredita-se que, para pensar uma atua-
ção adequada dos magistrados em face dos 
problemas multiculturais – que podem ser 
definidos minimamente como a quebra de pa-
radigmas visando o atendimento de pessoas 
excluídas, isto é, que integram grupos que se 
encontram fora do campo social hegemônico, 
dentre os quais podemos citar os negros, ín-
dios, deficientes, gays, lésbicas – como disse-
mos, há que ultrapassar uma dúplice barreira 
epistemológica. A primeira, mais próxima dos 
juristas, diz com a cultura jurídica hegemônica; 
e a segunda, diz com os processos de produ-
ção das “verdades” tidas como científicas. 

No primeiro caso, e aproveitando-nos do 
trabalho já realizado por Boaventura10, vale lem-
brar que vivemos uma cultura jurídica “normati-
vista e tecno-burocrática”, com pilares formalis-
tas bem assentados, dentre os quais os seguin-
tes: embora o avanço do constitucionalismo, 
aponta para prioridades do direito civil e penal, 
se apresenta como uma cultura generalista da lei 
e de quem tem competência para a solução de 
conflitos (ninguém tem além dos magistrados), 
com uma desresponsabilização sistêmica, isto 
é, do direito como autônomo em face aos de-
mais poderes, não da conta dos privilégios do 
poder, pressões internas e externas, funciona 
como um refúgio burocrático, protege-se com o 
que é institucional, e se vê como distanciada da 
sociedade (e de suas mazelas), num processo 
crescente de auto-suficiência, etc.

Concorde-se ou não com Boaventura, o 
fato é que as faculdades de direito, na maioria 
dos casos, funciona sob essa base. A nossa 
UFRGS mesmo destina muito pouco espaço 
às disciplinas formativas, bem como os ramos 
tradicionais da ciência jurídica são amplamente 
hegemônicos. Quanto aos alunos denominados 
“diferentes”, quer por condição socioeconômi-
ca ou perspectiva de identidade cultural, com 
expectativas diferentes, portanto, possuem ou 
pouca chance de entrar ou quase nenhuma 
para avançar no curso. Geralmente ficam pelo 
caminho. Mesmo a questão das cotas (ações 

10 – Para uma revolução..., op. cit., pp. 68-71.
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afirmativas), que embora polêmicas possuem 
um objetivo de resgate histórico de certos gru-
pos, padecem de forte resistência. Mas nada 
melhor, ilustrativamente, do que um exemplo 
trazido por Boaventura e que diz com uma as-
sistente sua no âmbito de uma investigação na 
Colômbia. Ela era indígena e freqüentava o pri-
meiro ano da Faculdade de Direito da Universi-
dade Nacional da Colômbia em Bogotá: “Numa 
aula de Direito civil, em que o professor lecio-
nava que a terra é um objeto de propriedade, 
que se compra e se vende, ela pediu para falar 
e disse: mas professor, na minha comunidade 
não é assim, nós não podemos possuir terra 
porque nós somos parte da terra, a terra não 
nos pertence, nós é que pertencemos à terra. 
Ao que o professor respondeu rispidamente: 
eu estou aqui a ensinar o Código Civil, não me 
interessam outras concepções”11.

Como dissemos em nosso livro Socio-
logia Judiciária12, toda a ciência jurídica ou 
cultura jurídica em sentido amplo, enquanto 
estrutura de sentido para um processo deci-
sório de escolha de alternativas juridicamente 
fundamentadas, decisões de acordo com o 
Direito, depende não só das perspectivas 
gerais apontadas por Boaventura, como tam-
bém das várias correntes ou modelos sobre a 
função judicial. Com efeito, o estudo da teo-
ria jurídica desde uma perspectiva dinâmica 
ou desde o prisma da função judicial pode 
ser proposto a partir de pelo menos cinco 
modelos: o silogístico, o realista, o da discri-
cionariedade judicial, o da resposta correta 
e outros, com as teorias de luigi Ferrajoli, 
Jürgen Habermas, Neil MacCormick e Robert 
Alexy, que deixamos de comentar em par- 
ticular por transcender os objetivos do pre-
sente trabalho. Não obstante, constate-se, 
desde já, que se por um lado, a cultura posi-
tivista normativista para se dizer o Direito du-
rante muito tempo enclausurou-se em regras 
rígidas e concepções fisicalistas oriundas 
das ciências naturais e que engessaram o 
conteúdo moral do Direito, hoje se percebe, 
no âmbito dos modelos referidos, que a re-

11 – Para uma revolução..., op. cit., p. 76.
12 – Op. cit.

flexão dos juristas caminha em direção a um 
alargamento paradigmático (de horizontes) e 
a um respeito ao pluralismo cultural, na exata 
medida de um aumento de compreensão de 
que o fenômeno constitucional pós-segunda 
guerra expressa essa pluralidade, bem como 
ao fato de que por ele se expressar através de 
princípios além de regras, permite uma maior 
flexibilidade às relações entre o direito posi-
tivo e as transformações morais e culturais. 
trata-se, acredita-se, do desenvolvimento de 
uma melhor interpretação do fenômeno cons-
titucional, pois, como diz Jürgen Habermas,

“as constituições modernas devem-se 
a uma idéia advinda do direito racional, 
segundo a qual os cidadãos, por decisão 
própria, se ligam a uma comunidade de 
jurisconsortes livres e iguais. A constitui-
ção faz valer exatamente os direitos que 
os cidadãos precisam reconhecer mu- 
tuamente, caso queiram regular de ma-
neira legítima seu convívio com os meios 
do direito positivo”13.

Neste ínterim, cremos ser importante 
chamar a atenção, como já fizemos em outros 
momentos, para o fato de que o ato de inter-
pretação realizado pelos juristas se reveste 
de dois momentos: um, mais introspectivo, 
solitário, pessoal, e outro mais efetivamente 
técnico-jurídico, que é quando o operador 
tem que traduzir e expressar com argumentos 
jurídicos legítimos a decisão inicial. E é nesse 
duplo movimento que aparece a importância 
de uma consciência sociológica que tome 
em conta o pluralismo cultural e a rica diver-
sidade com a qual se pode ver e entender o 
mundo e o ser humano. Nesse movimento, 
o que é específico das doutrinas jurídicas e 
que todos os magistrados têm que ter um 
profundo conhecimento, deve ser associa-
do aos conhecimentos desenvolvidos pelas 
ciências afins, dentre as quais a sociologia, 
a antropologia, a psicologia, etc., oportuni-
zando concretamente o que vários autores 

13 – A Inclusão do Outro, HABERMAS, Jürgen, São Paulo: Edições 
loyola, 2002, 3ª ed., p. 237.
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denominam como muito importante para uma 
correta articulação nas ciências sociais, a 
interdisciplinaridade.

... a expressão 
multiculturalismo, embora 

controversa, pode ser 
entendida, numa acepção 

sociológica, como 
correspondente a discursos 

descritivos de certos tipos de 
sociedades integradas por 

grupos culturais diferentes ...

Mas, como dissemos ao início deste 
item, há que se avançar de modo o mais ex-
tenso e intenso possível sobre a questão da 
interdisciplinaridade, chegando, se possível, 
até mesmo às portas relativas aos limites do 
que se entende por ciência ou não ciência. 
tomando aqui Andrea Semprini em seu livro 
sobre Multiculturalismo14 como exemplo , 
dentre os aspectos mais importantes sobre 
a epistemologia das ciências sociais está o 
fato de que encontramos duas fortes corren-
tes de epistemologia do conhecimento, uma 
multicultural e outra monocultural15, sobre as 
quais devemos refletir se quisermos realmente 
fazer avançar a proteção dos Direitos humanos 
multiculturais. Para se ter uma idéia, para uma 
epistemologia monocultural, a realidade existe 
independentemente das representações hu-
manas e independentemente da linguagem e 
é uma questão de precisão de representação; 
o conhecimento é objetivo; há uma redução 
do sujeito às suas funções intelectuais e cog-
nitivas; uma desvalorização dos fatores cultu-
rais e simbólicos da vida coletiva; fenômenos 
holísticos e dificilmente objetiváveis; a crença 
numa base biológica do comportamento; 

14 – Multiculturalismo. SEMPRiNi, Andrea. trad. laureano Pelegim. 
São Paulo: Edusc, 1999.
15 – Cfe. Multiculturalismo, op. cit., pp. 81-90.

orgulho pelas conquistas do pensamento. Já 
para uma epistemologia multicultural, a reali-
dade é uma construção; as interpretações são 
subjetivas; os valores são relativos; e o conhe-
cimento é um fato político. Certamente, ambas 
possuem muitos adeptos, mas seguramente 
a abordagem multicultural não terá espaço no 
âmbito da rigidez com a qual se apresenta a 
epistemologia monocultural.

Considerações específicas sobre 
multiculturalismo e caminhos para agir

Destaque-se, agora de modo breve, 
alguns trechos do que dissemos sobre mul- 
ticulturalismo em um importante dicionário de 
filosofia política16, a fim de tentar transitar do 
pensar para o agir.

Como dissemos naquela ocasião, a ex-
pressão multiculturalismo, embora controversa, 
pode ser entendida, numa acepção sociológica, 
como correspondente a discursos descritivos de 
certos tipos de sociedades integradas por grupos 
culturais diferentes, bem como, numa perspectiva 
filosófica ou normativa, pode ser entendida como 
correspondente a discussões em torno de ideais 
de justiça a serem alcançados, mormente com 
a presença dos poderes político-jurídicos cons-
tituídos17. Aponta, assim, simultaneamente, para 
uma descrição e para um projeto de “luta” contra 
a discriminação a grupos minoritários, nos planos 
nacional e internacional18. Em síntese, e insistindo 
no que também já foi dito, são discursos que 
abrangem questões de raça, etnia, sexualidade, 
gênero, minorias, excluídos, deficientes e tantos 
outros, sendo que uma das questões centrais do 
multiculturalismo é a do respeito à diferença, ao 
diferente, ao “outro”.

Ora, se tal como os direitos civis e políti-
cos, econômicos e sociais, os direitos culturais 
e a busca do reconhecimento estão constitu-
cionalmente consagrados, quais seriam algu-

16 – Dicionário de Filosofia Política, Coordenado por Vicente de 
Paulo Barreto e Alfredo Culleton,. São leopoldo: Edit. Unisinos, 2010,  
pp. 362-366.
17 – A filosofia contemporânea. FARAlli, Carla. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2006, pp. 78-83.
18 – Reconhecer para libertar, SANtOS, Boaventura. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003.
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mas das dificuldades para a implementação 
desses direitos? Certamente, as respostas não 
são simples.

Acredita-se, considerando-se o que já 
foi dito neste texto e que de alguma maneira 
perseguem algumas interpretações de Jürgen 
Habermas, que uma importante questão pa-
rece ter muito a ver: “Será que uma teoria dos 
direitos de orientação tão individualista (como 
é a nossa e no qual ainda prevalece uma teoria 
dos direitos subjetivos dos sujeitos) pode dar 
conta de lutas por reconhecimento nas quais 
parece tratar-se, sobretudo da articulação e 
afirmação de identidades coletivas?”19

Diante dessa grande questão, que sem 
dúvida merece o tratamento de todo um curso 
próprio sobre o assunto, pode-se dizer que, 
no âmbito do amplo espectro de discussões 
de filosofia política na modernidade e pós- 
-modernidade, o núcleo da discussão multicul-
tural, o problema da identidade e diversidade 
dos sujeitos tem sido apanhado de diferentes 
maneiras pelas diversas correntes de pensa-
mento. Destaca-se o debate entre liberais como 
John Rawls e Ronald Dworkin, p. ex., e comu-
nitaristas, dentre os quais se destacam Michael 
Walzer e Charles taylor. inobstante, na luta por 
emancipação e reconhecimento aparecem, 
também, os membros da “teoria crítica” da 
Escola de Frankfurt, com destaque para Jürgen 
Habermas e Axel Honneth20. Aluda-se, ainda, 
dentre outras, a proposta de uma “hermenêuti-
ca diatópica”, inserida no projeto emancipatório 
de Boaventura de Souza Santos.

É ilustrativo dizer que no confronto entre 
liberais e comunitaristas o problema multicul-
tural esteve centrado na discussão entre a tese 
liberal de emancipação dos indivíduos das con-
cepções teleológicas de “bem”, por um lado, 
e na exigência, observada pelos adeptos do 
pensamento comunitário, de limitar o divórcio 
entre identidade individual e valores socialmen-
te transmitidos, por outro. O ideal multicultural 
retoma e coordena ambas as instâncias por 
entender que a proteção e o reconhecimento 
das tradições culturais dos grupos presentes 

19 – A inclusão..., op. cit., p. 237.
20 – Cfe. Pluralismo, direito e justiça distributiva, CittADiNO, Gisele. 
Rio de Janeiro: lumen Juris, 1999.

nas modernas sociedades pluralistas é funda-
mental para a liberdade do indivíduo e suas 
possibilidades de desenvolvimento pleno21. 
A separação entre esfera pública e esfera 
privada, que coloca a questão da identidade 
como um problema particular de cada um, não 
competindo ao Estado intervir, é um dos pontos 
essenciais da crítica comunitarista. O sentimen-
to de pertencer a um grupo e a uma tradição 
cultural deve ser considerado também como 
um bem primário, dado não existir cidadania 
sem base cultural. Ora, se a base cultural é 
fundamental para a formação da identidade do 
indivíduo, cabe indagar o que ocorre quando 
a cultura que fornece essa base ocupa uma 
posição marginal. Para taylor, os cidadãos 
pertencentes a essa cultura serão prejudicados, 
pois terão de lidar com a imagem depreciativa 
de si mesmos. Se assim é, os indivíduos têm 
interesse essencial num reconhecimento pú-
blico da sua própria cultura22. Quais os papéis 
dos poderes de Estado diante desse clamor, é 
a grande questão. 

Considerações finais 

Nos limites deste pequeno artigo, cer-
tamente não é possível realizar a elucidação 
esperada sobre tema tão grandioso. Contu-
do, apontar a necessidade de discussão de 
certos pressupostos morais e culturais para a 
superação da fragmentação social própria das 
sociedades multiculturais, tal como foi feito, a 
nosso ver, já acrescenta no entendimento do 
problema.

Por outro lado, mesmo num pequeno 
artigo é possível chamar a atenção para o 
fato de que sempre existem aspectos ideo-
lógicos, visões de mundo que se pretendem 
hegemônicas e que desejam colocar sob o seu 
jugo outras tantas visões, tal como se pode 
ver com o debate representado por liberais 
e socialistas ou coletivistas. Do que temos 
estudado, o que se percebe é que mesmo em 
debates de alto nível como entre um Ronald 

21 – FARAlli, op. cit., pp. 78-81.
22 – A Política de reconhecimento, tAylOR, Charles, pp. 45-94.
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Dworkin e um Charles taylor23 permanecem 
resquícios de uma divergência ideológica 
não superada. Defenderem-se extremos não 
propugna a integração social, regra maior de 
toda a ciência social. 

É por essa falta de visão do todo que, 
a nosso juízo, medidas multiculturais e ações 
afirmativas, como cotas raciais ou étnicas, 
ainda não foram compreendidas, sendo vistas 
unicamente como determinadas por interesses 
ideológicos e de ruptura do sistema. O principal 
não é nem a defesa pura e simples do indiví-
duo, nem a defesa pura e simples do coletivo, 
de forma paternalista e restritiva de aspectos 
fundamentais à dignidade humana, como é o 
caso da liberdade. Ou vice-versa.

O fundamental, então, é não negar que 
a tradição cultural e a evolução moderna não 
são duas ilhas, perceber que as constituições 
modernas sintetizam todos esses ângulos, fru-
tos de um processo contínuo de autorreflexão e 
desenvolvimento da esfera pública (interesses 
particulares mais interesses coletivos). Por isso 
mesmo, nem mesmo o raciocínio de tentar opor 
a universalidade dos Direitos humanos e a rela-
tividade das culturas faz qualquer sentido.

Diante dos impasses e da linha de crítica 
ao individualismo que levantamos neste texto, 
cabe, enfim, um raciocínio de Habermas no qual 
se acredita existir a possibilidade de se evitar 
cair em qualquer substancialismo, pró-liberal ou 
pró-comunitarista, quando assinala que:

“quando tomarmos a sério a concatena-
ção interna entre o Estado de direito e a 
democracia, ficará claro que o sistema 
dos direitos não fecha os olhos nem para 
as condições de vida sociais desiguais, 
nem muito menos para as diferenças 
culturais. A “acromatopia” do enfoque 
seletivo de leitura desaparece desde que 
atribuamos aos portadores dos direitos 
subjetivos uma identidade concebida de 
maneira intersubjetiva. Pessoas, incluindo 
pessoas do direito, só são individualiza-
das por meio da coletivização em socie-
dade. Sob essa premissa, uma teoria dos 

23 – La comunidad liberal. DWORKiN, Ronald, pp. 17-40.

direitos entendida de maneira correta vem 
exigir exatamente a política de reconhe-
cimento que preserva a integridade do 
indivíduo, até nos contextos vitais que 
conformam sua identidade. Para isso não 
é preciso um modelo oposto que corrija o 
viés individualista do sistema de direitos 
sob outros pontos de vista normativos; é 
preciso apenas que ocorra a realização 
coerente desse viés. E sem os movimen-
tos sociais e sem lutas políticas, vale dizer, 
tal realização teria poucas chances de 
acontecer”24.
 
Enfim, é preciso dizer, como se viu, que 

as propostas de Habermas não são as únicas 
existentes, contudo, parecem conter algo 
que se afirma pela sua autoevidência: uma 
esperança acerca da possibilidade do diálogo 
multicultural e não simplesmente o descarte de 
uma ou de outra. E, dentre as teorias que irão 
trabalhar para discutir esse diálogo, está a de-
mocracia deliberativa, sobre a qual já estamos 
a desenvolver novas pesquisas. independente 
disso, o movimento social em prol da defesa 
dos direitos culturais deve contar, superadas as 
dificuldades epistemológicas apontadas, com 
uma adequada interpretação constitucional 
por parte dos juristas, e que principalmente 
não conduza a uma visão fragmentada da 
dignidade dos indivíduos em sua existência 
coletiva, distanciando, por exemplo, liberdade 
de igualdade. 
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Introdução

À luz do século XXi, quando a questão 
da criminalidade se manifesta de forma tão in-
tensa, os psiquiatras são chamados a avaliar e 
prever risco de conduta violenta em populações 
psiquiátricas, de presídio e de manicômios ju-
diciais1. Assim ocorre na detecção de violência 
doméstica, escolar ou institucional, nas interna-
ções psiquiátricas compulsórias, nos Exames 
de Verificação de Cessação de Periculosidade, 
Exame de Cessação de Dependência Química, 
Exame Criminológico, Parecer para troca de 
Pena e Exame para livramento Condicional2. 

Durante o final da década dos anos 60 e 
princípios dos anos 70, as avaliações de risco 
de violência apresentavam altos índices de fal-
sos positivos. Até essa época, os profissionais 
envolvidos com esse tema – notadamente os 
da área forense – estavam sujeitos a um duplo 
viés: a) suas avaliações realizavam-se com 
base exclusiva em parâmetros clínicos subje-
tivos, ou seja, o avaliador, valendo-se de seu 
conhecimento teórico sobre fatores etiológicos 
de violência, bem como de sua experiência 
pessoal, chegava a uma determinada con-
clusão sobre a periculosidade da pessoa em 
exame; e b) as avaliações eram realizadas num 
formato dicotômico, estabelecendo a presença 
ou ausência de periculosidade, ou seja, fazendo 
um diagnóstico categórico, antes do que esta-
belecendo um prognóstico probabilístico3, 4.

A mudança de rumo dos pesquisado-
res deu-se a partir do trabalho de Monahan 
(1981), Predicting Violent Behavior: An As-
sessment of Clinical Techniques, que apontou 
as dificuldades técnicas para a realização de 
projeções acuradas de violência e indicou os 
parâmetros clínicos e a metodologia que de-
veriam ser observados para que houvesse um 
aperfeiçoamento do processo de avaliação5.  
Além disso, o desenvolvimento por Hare 
(1991), a partir de 1980, de seu Psychopathy 
Checklist (PCl-R) – cuja versão atual data de 
1991 – constituiu-se em elemento decisivo 
para o progresso desse campo 6. Seu grande 
mérito consistiu em haver conseguido sintetizar 
a extensa bibliografia existente a partir de 1940 
sobre a personalidade psicopática e formular 

um conceito único, abrangente e objetivo, que 
pode ser formulado operativamente através de 
uma lista de sintomas de naturezas diversas. 
A partir desse marco, o conceito de psicopatia 
deixou de ser meramente impressionista e ad-
quiriu contornos mais precisos. A associação 
entre personalidade psicopática, prática de 
crime violento e pobre resultado quando em 
liberdade condicional vem sendo reiterada-
mente estudada, sendo o PCl-R usado como 
uma ferramenta de avaliação de recidivismo e 
recidivismo violento7, 8, 9.

No estado atual do conhecimento, além 
do fator psicopatia, a literatura tem enfati-
zado a importância da história pregressa do 
indivíduo em exame, recomendando grande 
atenção aos atos prévios de violência, a forma 
como foram perpetrados e a época em que se 
iniciaram10. Há um certo consenso, inclusive, 
de que o maior fator de risco para a prática 
de um determinado ato violento é já o haver 
praticado no passado. Recomenda-se, tam-
bém, atenção ao padrão de funcionamento 
com familiares, amigos e colegas de trabalho, 
à forma como assume suas responsabilidades 
familiares e profissionais e o seu grau de inte-
resse e empatia pelos demais. É importante, 
ainda, a avaliação clínica dessa pessoa, bus-
cando estabelecer a presença de transtorno 
de personalidade, uso ou abuso de drogas  
e/ou álcool, a presença de doença mental, 
o seu grau de impulsividade e a percepção  
(insight) que tem de sua condição. Além disso, 
deve-se estabelecer a presença de possíveis 
fatores de estresse, o apoio que lhe está dispo-
nível, tanto por familiares, quanto por amigos 
ou instituições sociais, a exequibilidade de 
seus planos e a capacidade que tem de aderir 
a planos de tratamento e recuperação11, 12.

Visando avançar, então, nos estudos 
sobre predição de violência, pesquisadores 
da Simon Fraser University (Webster, Douglas, 
Eaves & Hart, 1997), na British Columbia, Ca-
nadá, desenvolveram um instrumento objetivo, 
o HCR-20 Assessing Risk for Violence (HCR-
20), que busca apresentar de forma sistemati-
zada os pontos essenciais dessa avaliação13.  
 O HCR-20  pretende ser um passo adiante 
do PCl-R, pois este consiste, basicamente, 
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em ser um instrumento objetivo para o diag-
nóstico de psicopatia. Como está plenamente 
reconhecida a associação entre psicopatia e 
violência, conclui-se pelo risco desta em função 
da primeira. O HCR-20, designado por Borum 
(1996) como um instrumento guia de avaliação 
de risco, entretanto; considera a psicopatia 
apenas como mais um dos fatores a serem 
sopesados e passa a abranger diversas outras 
variáveis, as quais são agrupadas sob a deno-
minação de “itens Históricos”, “itens Clínicos” 
e “itens de Manejo de Risco”14. Dessa forma, a 
avaliação de risco de violência passa a ser mais 
abrangente e dinâmica, fornecendo, inclusive, 
subsídios para a prevenção de futuros atos 
agressivos e para o tratamento dos eventuais 
agressores.

O HCR-20, desde sua primeira versão 
em 1995, vem sendo largamente testado e 
empregado em diversos países ocidentais, es-
pecialmente no Canadá, onde teve sua origem, 
na Suécia, Alemanha, Noruega, Reino Unido e 
Bélgica15, 16, 17, 18. Na América latina, a Argenti-
na foi pioneira no uso e validação da HCR-20 
através de estudo em população prisional na 
cidade de la Plata19, 20. Este instrumento tem 
sido objeto de inúmeras publicações em pe-
riódicos e de apresentações em congressos. 
inicialmente os trabalhos utilizavam apenas, 
como elemento de comparação, o PCl-R, 
evoluindo as comparações com o surgimento 
de inúmeros outros instrumentos, tais como o 
RM2000v (Risk Matrix 2000 Violence), OGRS 
(Offender Group Reconviction Scale), OASyS 
(Offender Assessment System)21. Os settings 
estudados são diversos (hospitais psiquiátricos 
comuns, hospitais psiquiátricos forenses e em 
penitenciárias), buscando avaliar o risco de 
violência de doentes mentais não criminosos, 
de doentes mentais criminosos e de criminosos 
comuns. Entre os doentes mentais, a HCR-20 
tem apresentando significativo poder preditivo 
para os portadores de Psicose, Psicose com 
comorbidade de transtorno de Personalidade 
e Retardo Mental22, 23, 24. 

Os autores do HCR-20 sugerem que a 
avaliação final seja estimada em um de três 
níveis de risco: baixo (que inclui a ausência 
de risco), moderado ou alto, válido para um 

período de tempo e para um contexto. Além 
disso, deve-se ter em conta que as conclusões 
da avaliação não se devem restringir apenas ao 
escore total. Um único item pode indicar impor-
tante periculosidade no indivíduo em exame. 
É pertinente relembrar que a combinação de 
diferentes itens pode determinar um acréscimo 
no risco. O instrumento é um importante guia de 
avaliação de risco, sendo o resultado da soma 
bastante útil, também, para fins de pesquisa e 
para avaliar a resposta terapêutica de alguma 
intervenção. 

Na última década, observamos que en-
quanto os países da América latina buscam 
introduzir e validar em seus países as esca-
las PCl-R e HCR-20, centros de pesquisas 
europeus, canadenses e americanos estão 
avaliando a acurácia destes instrumentos e 
criando novas escalas para uso em populações 
específicas de adolescentes, mulheres e por-
tadores de transtornos mentais como Retardo 
Mental 25, 26, 27, 28, 29, 30.

... pacientes hospitalizados 
encontraram maior chance 
de conduta violenta entre 
portadores de Síndrome 

Cerebral Orgânica, Retardo 
Mental e Psicoses com 

leves sinais neurológicos. Na 
comunidade, os psicopatas 
representam o grupo com 

maiores taxas de crime 
violento, bem como reincidem 

mais rapidamente quando 
comparados ao grupo sem 

este diagnóstico.

lamentavelmente, os estudos científicos 
nacionais sobre a realização dessas avaliações 
são muito escassos e baseados apenas em 
populações psiquiátricas forenses, tais como:
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Day et al (1991) estudaram os critérios 
para aferição de risco de violência na popula-
ção de pacientes em cumprimento de Medida 
de Segurança (MS) no instituto Psiquiátrico 
Forense Maurício Cardoso (iPF), Rio Grande 
do Sul, concluindo pela inexistência de crité-
rios uniformes ou padronizados. Segundo os 
autores, os parâmetros variam de local para 
local, de médico para médico, inclusive den-
tro de um mesmo hospital e com um mesmo 
paciente31.

Mecler et al (2001) descreveram a avalia-
ção de Cessação de Periculosidade no Hospital 
de Custódia e tratamento Heitor Carrilho, no 
Rio de Janeiro. Concluíram que os critérios 
mais usados na avaliação de periculosidade 
foram a presença ou ausência de sintomato-
logia psicótica aguda, o comportamento do 
examinando na instituição e a presença ou não 
de apoio sociofamiliar32.

Salienta-se que alguns preditores de 
comportamento violento diferem de acordo 
com o tipo de transtorno mental, situação e o 
tipo de conduta violenta. Por exemplo, estu-
dos realizados com pacientes hospitalizados 
encontraram maior chance de conduta violenta 
entre portadores de Síndrome Cerebral Orgâni-
ca, Retardo Mental e Psicoses com leves sinais 
neurológicos. Na comunidade, os psicopatas 
representam o grupo com maiores taxas de 
crime violento, bem como reincidem mais ra-
pidamente quando comparados ao grupo sem 
este diagnóstico7, 33, 34.

Sabe-se que o desenvolvimento de instru-
mentos de avaliação padronizados tem contri-
buído para melhorar a validade e fidedignidade 
das previsões quanto ao risco de violência, em 
diversos países35, 36. Alguns dos instrumentos 
mais promissores são o HCR-20 - Assessing 
Risk for Violence, Version 2, e o Hare Psycho-
pathy Checklist, Revised (PCl-R). A carência, 
em nosso meio, de aplicação de instrumentos 
objetivos de avaliação de risco de violência di-
ficulta uma avaliação mais fidedigna, a execução 
de pesquisas e a comunicação com outros 
centros científicos. Além disso, as avaliações 
assistemáticas obstaculizam a transparência 
do processo, sua compreensão e crítica. Essa 
condição é especialmente preocupante, pois o 

papel do psiquiatra forense é justamente o as-
sessoramento do poder judiciário, fornecendo 
informações periciais bem fundamentadas, a 
serem examinadas pelas partes.

Como o PCl-R já se encontra validado em 
nosso meio por Morana (2005) 37, 38, restava ago-
ra proceder à validação nacional do HCR-20.

Essas situações serviram de motivação 
para os autores criarem um modelo sistematizado 
de avaliação de risco, incluindo fatores de risco 
baseados em evidências locais e da literatura. 
Ao mesmo tempo foi introduzido o uso da escala 
HCR-20 no Brasil, sendo avaliada  sua confiabi-
lidade e capacidade de prever conduta violenta 
em população manicomial. Para a realização 
deste projeto, houve a participação do instituto 
Psiquiátrico Forense Dr. Maurício Cardoso e de 
dois importantes centros universitários: a Funda-
ção Faculdade Federal de Ciências Médicas de 
Porto Alegre e a Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidad Nacional de la Plata.

Metodologia

1. Delineamento do Estudo
Estudo de coorte, prospectivo.

2. População
A população em estudo foi composta por 

pacientes masculinos em cumprimento de Me-
dida de Segurança por crimes e diagnósticos 
diversos, que se encontram hospitalizados na 
unidade D do iPF, no período de maio de 2007 
a maio de 2008. A coorte foi distribuída em 
grupos dependendo do resultado da avaliação 
de risco medido pelos instrumentos.

3. Instrumentos Utilizados
HCR-20 – Assessing Risk for Violence, 

Version 2
instrumento que avalia periculosidade, 

enfocando o risco de violência em diversos con-
textos. O esquema conceitual do instrumento 
divide marcadores de risco no passado, presen-
te e futuro. A escala é composta por 20 itens, 
os quais podem receber pontuações 0 (não se 
aplica a pessoa.), 1 (talvez se aplique ou o ítem 
está presente de forma limitada) ou 2 (se o ítem 
estiver presente) e estão distribuídos em 3 (três) 
subescalas. O escore total varia de 0 a 413.
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Esse instrumento propicia uma avaliação 
multifatorial do risco de violência, compreen-
dendo fatores estáticos (H) e dinâmicos (C e 
R), fornecendo também subsídios para a pre-
venção de futuros atos agressivos.

A subescala H compreende 10 (dez) 
itens históricos, os quais se referem à vida 
pregressa da pessoa em exame, a saber:

H1 - Violência Prévia
H2 - Primeiro incidente Violento com 

idade Precoce
H3 - instabilidade nos Relacionamentos
H4 - Problemas em Empregos
H5 - Problema com Uso de Substâncias
H6 - Doença Mental importante
H7 - Psicopatia
H8 - Desajuste Precoce
H9 - transtorno de Personalidade
H10 - Fracasso em Supervisão Prévia

A subescala C compreende os itens 
clínicos, em número de 5 (cinco):

C1 - Falta de Insight
C2 - Atitudes Negativas
C3 - Sintomas Ativos de Doença Mental 

importante
C4 - impulsividade
C5 - Sem Resposta ao tratamento

A subescala R refere-se aos itens de 
manejo de risco, pertencentes a situações exis-
tentes na comunidade do paciente ou situações 
futuras que o indivíduo possa encontrar na saída 
da instituição. São esses os cinco índices:

R1 - Planos sem Viabilidade
R2 - Exposição a Fatores Desestabilizantes
R3 - Falta de Apoio Pessoal
R4 - Não Aderência às tentativas de 

tratamento
R5 - Estresse

4. Logística
Foram utilizados na avaliação basal os 

instrumentos HCR-20 e PCl-R  e o questionário 
por nós criado para avaliação de diversas va-
riáveis clínicas, sociodemográficas e criminais. 
A recidiva foi observada durante o período de 
um ano, sendo registrados episódios de con-
duta violenta e antissocial.

inicialmente foi realizado um estudo de 
confiabilidade no uso da HCR-20, entre a autora 
e outra psiquiatra forense da instituição. Os pa-
cientes foram avaliados no local onde cumprem 
a MS. Os dados sociodemográficos, clínicos, 
criminológicos e de história pregressa foram 
inicialmente retirados dos respectivos pron-
tuários médicos e jurídicos e, posteriormente, 
confirmados durante a entrevista. A entrevista 
e aplicação da PCl-R e HCR-20 foram condu-
zidos por psiquiatras forenses, experientes em 
avaliação de pacientes forenses. 

5. Aspectos Éticos
A presente pesquisa foi submetida à apre-

ciação da direção do iPF, aos Comitês de Ética 
em Pesquisa do iPF e da Carreira de Doutorado 
da Faculdade de Ciências Médicas da Univer-
sidade Nacional de la Plata, sendo aprovado 
por todas instituições. Na sua execução, se 
respeitou integralmente a decisão de participar, 
ou não, da pesquisa, manifestada pelo sujeito.

 

Resultados e discussão
As características sociodemográficas da 

população estudada evidenciaram prevalência 
de brancos (73,5%), solteiros (79,4%), com 
baixa escolaridade (3,74 anos) e idade média, 
à época dos fatos, de 29,7 anos. 

Entre as variáveis clínicas estudadas, 
encontramos uma maior prevalência do diag-
nóstico de transtornos Psicóticos (58,8%), 
englobando aqui todos as Esquizofrenias e 
transtornos de Humor; Retardo Mental (20,6%), 
transtornos de Personalidade (14,7%) e De-
pendência de Álcool e ou drogas (5,9%). 

A maior parte da população estudada 
possui história de tratamento psiquiátrico prévio 
(76,5%) e hospitalização psiquiátrica anterior 
ao delito (67,6%). Esses resultados ressaltam a 
importância dos serviços de atenção primária e 
secundária como possíveis focos de prevenção 
de conduta violenta e/ou criminal em portadores 
de transtornos mentais. O estudo das variáveis 
criminológicas evidenciou predomínio de con-
duta monodelitual entre a população de internos 
em estudo, o que está de acordo com estudos 
prévios sobre este tema39, 40. Encontramos 
também maior prevalência de delitos contra a 
pessoa, tais como Homicídio (29,4%) e lesões 
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Corporais (22,1%). Roubo e Furto estiveram 
presentes em 20,6% da população, enquanto 
que outros delitos e delitos sexuais tiveram 
índices de 14,7% e 11,8%, respectivamente. 
Os delitos contra a pessoa predominam entre  
pacientes em cumprimento de medida de 
segurança, enquanto os delitos contra o patri-
mônio são mais prevalentes entre a população 
prisional34, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Os valores da avaliação basal da HCR-20 
total foram 23,32 (Dt= 6,90) e da PCl-R total 
foram 13,54 (Dt= 9,99). Esses resultados se 
assemelham aos encontrados por Folino (2006) 
e Sreenivasan (2000) em população forense 
argentina e em uma amostra de pacientes psi-
quiátricos forenses americana 9, 20.

Quanto à recidiva no período de um ano, 
detectaram-se 200 eventos violentos ou antis-
sociais, envolvendo 50 pacientes (73% da po-
pulação estudada). As condutas violentas varia-
ram desde agressão verbal a agressões físicas 
a outros pacientes e/ou equipe terapêutica. As 
condutas antissociais mais encontradas foram 
o uso incorreto ou não uso de medicação, 
a violação de regras institucionais, o uso de 
droga ou álcool e fuga da instituição.

A confiabilidade entre avaliadores para 
a HCR-20 total, para as subescalas e para os 
índices individuais de cada item, se estimaram 
com o coeficiente de correlação interno (CCi). 
Este coeficiente expressa a confiabilidade da 
pontuação de um avaliador generalizado à 
população de avaliadores representada por 
aquele. Em outras palavras, o CCi estima a 
equivalência de medidas repetidas feitas sobre 
o mesmo sujeito. Os resultados dos CCis para 
as subescalas H (0,97), C (0,94) e R (0,96) foram 
excelentes e semelhantes aos encontrados em 
estudo argentino, cujos valores foram, respecti-
vamente, H (0,94), C (0,75) e R (0,97)47. Os níveis 
de congruência interna encontrados também 
são semelhantes aos de pesquisas realizadas 
em outros países15, 47, 48, 49, 50. Esses achados 
sobre a confiabilidade da versão brasileira da 
HCR-20 em população psiquiátrica forense são 
inéditos em nosso meio e serão muito úteis 
para incorporar esse instrumento em nossa 
prática forense.

Aprimorando-se o exame 
de avaliação de risco com 
a utilização de instrumento 

específico para este fim, em 
população forense, imagina-se 
poder colaborar para a maior 

segurança da sociedade e das 
potenciais vítimas, bem como 

das pessoas passíveis de 
perpetrarem atos agressivos.

O método mais apropriado para a aferição 
da acurácia preditiva dos instrumentos HCR-20 e 
PCl-R é a medida da área abaixo da curva ROC. 
Os resultados demonstraram que a eficácia pre-
ditiva para qualquer evento foi alta e apresentou 
significância estatística para a subescala H, a 
HCR-20, o fator 2 (PCl-R) e julgamento clínico 
de evento violento; já o fator 1 (PCl-R), as su-
bescalas C e R, a PCl-R e o julgamento clínico 
de comportamento antissocial apresentaram 
eficácia preditiva moderada. todos apresentaram 
significância estatística, com exceção da subes-
cala R. Ao realizar a análise de regressão logística, 
a regressão de Cox a HCR-20 e a subescala H 
permaneceram como variáveis preditivas com 
significância estatística. 

Quanto às limitações do estudo, se 
reconhece que o fato dos pacientes estarem 
hospitalizados e em tratamento, recebendo 
medidas para controle do risco de conduta 
violenta e ou antissocial pode ter representado 
um efeito protetor, minimizando a gravidade 
das intercorrências. O estudo foi realizado em 
população masculina, permanecendo um cami-
nho para investigações futuras em populações 
mista e feminina.

Resumo
O estudo da ocorrência de conduta 

violenta em população psiquiátrica forense  
propiciou uma visão mais fidedigna e menos 
preconceituosa dos riscos desta popula-
ção. Foi possível também estabelecer um 
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estilo sistemático de avaliação de risco de 
violência, superando práticas tradicionais 
brasileiras anteriores. A verificação de confia-
bilidade e validez preditiva dos instrumentos 
em população psiquiátrica forense brasileira, 
e a obtenção de dados de múltiplas fontes 
aumentaram a credibilidade e o rigor da ava-
liação; tornando-a mais abrangente, dinâmica 
e ética.  

Aprimorando-se o exame de avaliação de 
risco com a utilização de instrumento específico 
para este fim, em população forense, imagina- 
-se poder colaborar para a maior segurança 
da sociedade e das potenciais vítimas, bem 
como das pessoas passíveis de perpetrarem 
atos agressivos. também se espera reduzir 
possíveis erros de avaliação que possam privar 
da liberdade pessoas de baixa periculosidade, 
ou minimizar futuros quadros de reincidência 
criminal. Estes resultados ressaltam a indica-
ção de uso deste instrumento para avaliação 
de risco e fornecem informações inéditas em 
nosso meio, que se pretende possam sensi-
bilizar os gestores da segurança pública e de 
saúde a desenvolver programas preventivos da 
violência. Ao mesmo se estará incorporando 
nosso centro na lista de pesquisadores sobre 
esse tema. 
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Introdução

O mundo passou por muitas mudanças 
nos últimos cinquenta anos. As inovações cien-
tíficas e tecnológicas do período pós-guerra 
contribuíram para a evolução das relações 
sociais, que se tornaram mais dinâmicas. 
Como os procedimentos judiciais tradicionais, 
baseados no estrito respeito ao contraditório 
e na prevenção dos erros judiciários, já não 
respondem, de forma efetiva, aos conflitos 
permeados pela urgência, criaram-se novos 
mecanismos de resolução dos conflitos, a 
denominada tutela da urgência.

transpondo-se a questão da urgência 
para o direito ambiental, o problema adquire 
contornos ainda mais marcados, tendo em 
vista as características específicas desse di-

reito de terceira geração. Com efeito, os bens 
ambientais apresentam caráter universal, os 
danos ao meio ambiente são transnacionais 
e a maior parte dos prejuízos ambientais é 
irreversível, não passível de reparação efetiva. 
Nesse sentido, Michel PRiEUR1, recordando a 
complexidade dos fenômenos que afetam o 
meio natural, afirma que as consequências do 
dano ao meio ambiente são irreversíveis, já que 
não se reconstitui um biótipo ou uma espécie 
ameaçada de extinção.

Por outro lado, o fenômeno do risco tem 
passado a ocupar um lugar de destaque na so-
ciedade contemporânea ocidental. Com o pro-
gresso científico e tecnológico, incrementaram- 
-se os riscos da vida em sociedade. Ao mesmo 
tempo, devido a uma forte mediatização das 
grandes catástrofes ambientais e de fracassos 
científicos importantes, a aceitação social dos 
riscos reduziu de maneira considerável. temos 
dificuldades em aceitar os riscos, vivendo-se 
uma espécie de temor coletivo quanto às novas 
tecnologias, cujos possíveis efeitos não são 
ainda totalmente conhecidos.

A proteção ambiental reside, precipua-
mente, na prevenção dos riscos, configurando 
o princípio da precaução um dos seus pilares 
fundamentais. A ideia de uma ação protetiva 
antecipada, face à incerteza científica, re-
presenta uma preocupação concreta com a 
irreversibilidade dos danos ambientais, que 
traduz o atual grau de aceitação dos riscos 
pela sociedade.

Questiona-se, pois, se o princípio da 
precaução, ao modificar as noções de prejuízo 
e risco, será responsável por uma verdadeira 
mudança de paradigma em matéria de ur-
gência.

1 – M. Prieur, Droit de l’environnement, 5e édition, Dalloz, 2004, p. 918.
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Como veremos, a resposta pertence ao 
julgador2, pois é ele, em última instância, que 
vai desenhar os contornos e limites do prin-
cípio da precaução, definindo sua aplicação 
na urgência ao interpretar os conceitos de 
risco, urgência, irreversibilidade e incerteza 
científica.

1. A delimitação do princípio da precaução

1.1. A introdução da noção de prudên-
cia no direito ambiental

O princípio da precaução, caracterizado 
por uma ação antecipada face ao risco de 
dano, configura um elemento de prudência, 
no qual as incertezas exercem um papel fun-
damental na tomada de decisões. Segundo 
Bechmann e Mansuy3, a prudência é concebi-
da, na filosofia antiga, como uma virtude geral 
que tem a precaução como consequência 
efetiva.

Conhecido na Alemanha depois dos 
anos 70 (vorsorgeprinzip), o princípio da pre-
caução foi introduzido no direito internacional 
em 1992, pela Declaração do Rio4, seguida pe-
las convenções sobre a diversidade biológica, 
mudanças climáticas e utilização de cursos de 
água transnacionais e lagos internacionais.

A Comunidade Europeia adotou inter-
namente o princípio no art. 174-2 do tratado 
de Amsterdam.

Na França, originalmente insculpido no 
art. l. 110-ii-1 do Código Ambiental, o princípio 
da precaução foi, recentemente, elevado ao 
nível constitucional, com a edição da Charte de 
l’Environnement (art. 5º da lei Constitucional 
nº 2005-205 de 1º de março de 2005).

2 – O magistrado, ao dizer o direito, é chamado a clarificar e ordenar o 
princípio da precaução, intervindo de maneira preponderante na sociedade 
de risco. Vanneuville, R. e Gandreau, S., le principe de précaution saisi 
par le droit, la documentation française, Paris, 2006, p. 37.
3 – le principe de précaution, environnement santé et securité alimen-
taire, coll. Pratique Professionnelle, litec, 2002, Paris, p. 1.
4 – Princípio 15: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio 
da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acor-
do com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 
como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental.” Disponível em: www.mma.gov.br/port/
sdi/ea/documentos/convs/decl_rio92.pdf, (consultado em 31-03-10).

No Brasil, a introdução do princípio foi 
gradual, iniciando pela adesão, ratificação e 
promulgação das convenções internacionais. 
Em direito interno, a menção à precaução 
aparece, pela primeira vez, no art. 54, § 3º, 
da lei nº 9.605/985. Posteriormente, a lei de 
Biossegurança (nº 11.105/05) menciona em 
seu art. 1º, de forma expressa, a incidência 
obrigatória do princípio da precaução na pro-
teção do meio ambiente.

Além dessas referências infraconstitu-
cionais, discute-se a natureza constitucional 
desse princípio.

Como sabido, a Constituição Brasileira, 
no seu art. 225, consagrou o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Embora 
ausente menção expressa ao princípio da pre-
caução em tal dispositivo, há quem lhe atribua 
um valor constitucional implícito.

Com efeito, alguns6 consideram que 
o princípio da precaução está inserido no 
caput do artigo mencionado, quando dispõe 
que o Poder Público deve preservar o meio 
ambiente para as presentes e futuras gera-
ções. Outros veem uma referência específi-
ca ao princípio da precaução no § 1º, V, do  
art. 225, que impõe ao Poder Público o dever 
de controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que impliquem risco à vida, qualidade de vida 
e meio ambiente7.

O certo é que, gradualmente, a exemplo 
do ocorrido na França, se assiste à constitucio-
nalização do princípio da precaução, fenômeno 
que encontra explicação na forma como a 
sociedade contemporânea passou a lidar com 
os riscos. A ideia de prevenir e evitar toda sorte 
de risco encontra-se no centro do debate entre 
os defensores da aplicação ampla do princípio 
e os adeptos de uma posição mais restrita, 
voltada à racionalidade e ao desenvolvimen-
to sustentável. A gestão dos riscos passa a  

5 – Este artigo define como crime o fato de não adotar as medidas de 
precaução ao dano ambiental, no caso em que essas medidas tenham 
sido impostas pelas autoridades administrativas.
6 – tESSlER, l. G., Aspectos processuais do direito ambiental, or-
ganização J. R. Morato Leite, M. B. Dantas, Forense Universitária, Rio de 
Janeiro, 2008, p. 130, note 16.
7 – MACHADO, P. A. l., Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros, 2008, 
p. 76.
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ocupar, assim, um espaço fundamental na 
filosofia do direito contemporânea.

Para o direito ambiental, esse modelo de 
ação antecipada perante as incertezas científicas 
traduz uma noção contemporânea de prudência, 
marcada pela consciência da irreversibilidade 
dos danos ambientais. Como sublinha laurent 
FONBAUStiER8, ele remete a uma certa filosofia 
de ação administrativa e à espinhosa questão da 
influência da comunidade humana sobre o seu 
destino, instaurando, contra a “toda poderosa 
ciência”, novas formas de controle social.

Rosario FERRARA9, vendo no princípio 
da precaução uma regra geral de administração 
dos riscos de grande flexibilidade, afirma que 
ele permite relacionar, qualitativa e quantitati-
vamente, as escolhas a serem tomadas, com 
a natureza e os potenciais perigos que possam 
estar inseridos nesse processo de decisão, ao 
menos segundo um cálculo de probabilidades 
resumido pelo valor da proporcionalidade, 
orientado pela equação custo-benefício.

Os limites à aplicação do 
princípio encontram-se, 

antes de tudo, na sua própria 
definição, de modo que 

apenas um risco de dano 
grave ou irreversível ao meio 

ambiente justificaria uma 
medida de precaução.

No entanto, sabendo-se que o risco zero 
não existe, o princípio da precaução deve en-
contrar seus limites, de forma a evitar que uma 
utilização massiva e perante qualquer espécie 
de risco culmine com o seu enfraquecimento 
e o esvaziamento do seu conteúdo.

Nesse sentido, Jean-Marc FAVREt10 lem-

8 – In Le contrôle de légalité à la française comme mode de traitement 
du principe de précaution, Recueil Dalloz, 2007, p. 1523.
9 – Urgence et protection de l’environnement dans la « société du 
risque », Mélanges en l’honneur de Jacqueline Morand-Deviller, coll. 
Confluences, Montchrestien, Paris, 2007, p. 814.
10 – Le principe de précaution ou la prise en compte par le droit 
de l’incertitude scientifique et du risque virtuel, Recueil Dalloz, 2001,  
p. 3462.

bra que o objetivo do princípio da precaução é 
de melhor gerar os riscos ou a sua percepção. 
Não se trata de eliminá-los, já que há um volu-
me incompreensível de riscos cercando as mais 
diversas situações. trata-se, isto sim, de limitar, 
o tanto quanto possível, a probabilidade de que 
tais riscos venham a se realizar, por meio das 
medidas apropriadas.

Os limites à aplicação do princípio 
encontram-se, antes de tudo, na sua própria 
definição, de modo que apenas um risco de 
dano grave ou irreversível ao meio ambiente 
justificaria uma medida de precaução.

O grande desafio aos aplicadores do 
princípio da precaução é, então, encontrar o 
justo equilíbrio na gestão dos riscos incertos, 
de forma que a preocupação com os eventuais 
danos ambientais não acabe bloqueando o 
desenvolvimento econômico e tecnológico.

Essa é a lição de Geneviève ViNEy et 
Philippe KOURilSKy11, para quem o princípio 
da precaução não pode consistir em renúncia 
aos aguardados benefícios do desenvolvi-
mento tecnológico. Ele impõe que medidas 
proporcionais sejam tomadas para prevenir 
os riscos possivelmente induzidos por esse 
desenvolvimento e, ainda, que o risco residual 
seja considerado como aceitável, sob o ponto 
de vista das vantagens dele advindas. A pre-
caução não seria, assim, salvo interpretação 
equivocada, assimilada à exigência irrealista do 
risco zero, mas implicaria em uma avaliação da 
gravidade dos riscos e de sua probabilidade de 
realização, impondo uma vigilância particular, 
não apenas na tomada de decisão (agir ou não 
agir), mas também no acompanhamento de 
suas consequências.

1.2. Precaução e prevenção, noções 
distintas e complementares

Desenvolvidos com vista à proteção do 
meio ambiente e tendo por origem a ideia de 
evitar os danos futuros causados por uma 
atividade, os princípios da prevenção e da 
precaução configuram institutos distintos, 

11 – Le Principe de Précaution, Editions Odile Jacob, Documentation 
Française, Paris, 2000, p. 12.
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apesar das frequentes confusões operadas 
pela doutrina e pela jurisprudência.

Evidentemente, a delimitação do campo 
de aplicação de cada um desses princípios 
não é uma tarefa fácil, a dificuldade inicial 
residindo na proximidade semântica das duas 
definições.

tanto a precaução quanto a prevenção 
representam uma ação antecipada, de prudên-
cia. Mas, ao menos no contexto jurídico, se a 
prevenção refere-se aos riscos apreendidos, 
conhecidos (ainda que a realização do dano 
permaneça incerta), o princípio da precaução, a 
seu turno, se aplica a situações de risco poten-
cial, não apreendido, a incerteza constituindo 
um de seus elementos essenciais. É, então, 
na certeza ou incerteza do risco que reside a 
diferença entre os dois princípios.

A respeito da incerteza, como explica 
Gilles J. MARtiN12, o que separa os princípios 
da precaução e prevenção é, certamente, a 
certeza do risco visado, mas a oposição en-
tre as situações não é absoluta. No primeiro 
caso, o risco é incerto, mas um determinado 
número de dados permite a identificação de 
hipóteses cientificamente plausíveis de risco. 
Já no segundo, essas hipóteses são verificadas 
e a existência do risco não pode ser negada, 
mesmo que a sua realização seja hipotetica-
mente incerta.

No mesmo sentido, laurent FONBAUS-
tiER13 menciona que a prevenção se funda-
menta na avaliação dos riscos, em função dos 
conhecimentos exatos do momento, reen-
viando a uma possível qualificação do risco, 
sua realização sendo aleatória ou incerta. A 
precaução, a seu turno, repousaria sobre uma 
dose inquantificável de incerteza.

Pode-se dizer, então, que o princípio da 
precaução tem uma aplicação supletiva ao prin-
cípio da prevenção, aplicação essa limitada às 
situações onde o estado de conhecimento geral 
não permite sejam estabelecidas as possíveis 
consequências de um ato. Como lembram 

12 – Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité: 
quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222.
13 – le contrôle de légalité à la française comme mode de traitement 
du principe de précaution, Recueil Dalloz, 2007, p. 1523.

Pierre BECHMANN e Véronique MANSUy14, 
o princípio da precaução vem preencher um 
vazio, quando a prevenção e as regras clássi-
cas da responsabilidade civil ou administrativa 
atingem seus limites.

Por outro lado, o princípio da precaução 
é um princípio de ação, ou seja, que se revela 
por atitudes concretas. Ele não visa a impedir 
o desenvolvimento econômico ou científico e, 
nesse aspecto, não se opõe ao princípio da 
prevenção, apresentando, contudo, caracte-
rísticas mais complexas.

Com efeito, enquanto a ação em pre-
venção é destinada exclusivamente a impedir 
o dano, a precaução visa, também, a desen-
volver o conhecimento a respeito do risco 
posto em causa. O agir em precaução tem ne-
cessariamente um duplo objetivo: de um lado, 
evitar de imediato o fazer em situação de 
incerteza legítima; de outro, e sobretudo, pro-
duzir o conhecimento sobre o risco em causa, 
seja para dar origem a uma ação preventiva 
– caso a hipótese de risco se confirme –  
seja para liberar a atividade, ao descartar tal 
hipótese15.

Como consequência, se a ação preventi-
va é mais perene, graças à ausência de dúvida 
quanto à existência do risco, a precaução tem 
uma vocação mais efêmera16, sua duração 
dependendo da evolução dos conhecimentos 
científicos.

Desse modo, as medidas tomadas 
em atenção ao princípio da precaução 
são provisórias, porque submetidas a uma 
constante evolução dos conhecimentos 
produzidos17, que pode conduzir à posterior 
alteração ou supressão de tais medidas, bem 
como à adoção de medidas suplementares. 
Em outros termos, a duração de vida de 
uma decisão fundada nesse princípio é, por 
definição, relativamente curta, pois ela se 

14 – le principe de précaution, environnement santé et securité alimen-
taire, coll. Pratique Professionnelle, litec, 2002, Paris, p. 1.
15 – GillES J. Martin, in Principe de précaution, prévention des risques 
et responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222.
16 – Como ressalta Cécile CAStAiNG, a medida de precaução não é 
um fim em si mesmo, mas parece, ao contrário, dotada ao efêmero. É uma 
medida que nasce provisória, aguardando que o conhecimento científico 
disponível se afine (la mise en ouvre du principe de précaution dans le 
cadre du référé-suspension, AJDA, 2003, p. 2290).
17 – GillES J. Martin, in Principe de précaution, prévention des risques 
et responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222.
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exaure ou evolui conforme o desenvolvimento 
dos conhecimentos científicos18.

No que concerne à natureza das obriga-
ções decorrentes dos dois princípios, pode-se 
afirmar que o princípio da prevenção configura 
uma obrigação de meio reforçada, ou mesmo 
de resultado. A previsibilidade científica dos 
riscos ligados à atividade impõe às autoridades 
a adoção de medidas necessárias para impedir 
ou reduzir a realização dos possíveis danos. 
No caso de inação, as autoridades inclusive 
podem ter sua responsabilidade questionada, 
pela inobservância do dever de prevenção19.

No entanto, essa mesma lógica não se 
aplica ao princípio da precaução. A obrigação 
de agir em precaução depende da análise do 
grau de risco hipotético, segundo o qual as 
autoridades serão, ou não, compelidas a ado-
tar medidas tendentes a evitar o risco incerto. 
trata-se de uma clara obrigação de meio. 
Na apuração de eventual responsabilidade 
da autoridade competente, o Juiz limita-se a 
examinar se a análise do risco hipotético foi 
feita corretamente20. Ou seja, há dificulda-
de em delimitar a responsabilidade civil por  
inobservância do princípio da precaução, já 
que ela depende da demonstração de culpa 
na avaliação dos riscos, o que não é evidente 
em matéria de riscos incertos.

Apesar das diferenças aqui ressaltadas, 
as confusões entre os dois princípios são ainda 
frequentes e, não raro, a jurisprudência nega a 
adoção do princípio da precaução, com funda-
mento na ausência de elementos indicativos de 
uma possibilidade de risco21, o que, com efeito, 
configura elemento da prevenção.

18 – C. Castaing, la mise en ouvre du principe de précaution dans le 
cadre du référé-suspension, AJDA, 2003, p. 2290.
19 – Em se tratando de responsabilidade civil, não se contesta, em 
princípio, que a violação da obrigação de prevenção pode ser geradora de 
responsabilização. Gilles J. Martin, in Principe de précaution, prévention 
des risques et responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, 
p. 2222.
20 – Gilles J. Martin, in Principe de précaution, prévention des risques 
et responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2.222.
21 – Assim, por exemplo, a 2ª Câmara Cível do tJRS, no julgamento do 
Agravo de instrumento nº 700176977152, negou efeito suspensivo para 
determinar a desativação imediata de uma rede irregular de antenas de 
telefonia, sob o fundamento não haveria “certeza quanto aos prejuízos, 
havendo apenas referência a possíveis danos, ao princípio da precaução 
e a temor de virem a ser descobertos malefícios ao meio ambiente e à 
saúde humana”.

2. A precaução do Juiz perante a urgência

2.1. O Juiz e a dúvida, uma questão 
jurídica e filosófica

A dúvida representa um estado de es-
pírito incerto quanto à realidade de um fato, 
a verdade de uma afirmação ou a conduta a 
adotar em determinada situação. Muitos sen-
timentos estão ligados à duvida: hesitação, 
inquietude, incerteza e perplexidade. O Juiz, 
no exercício da espinhosa missão de aplicar 
o direito, vê-se muitas vezes confrontado por 
dúvidas que, ainda assim, não lhe dão o direi-
to à hesitação ou perplexidade. isto porque a 
simples incerteza do julgador não autoriza a 
recusa de julgamento.

Já em 1812, M. MERliN22 afirmava que 
a dúvida constitui a posição mais embaraçosa 
para um Juiz.

Na busca do que se convencionou deno-
minar verdade jurídica – que não se confunde 
com a verdade real ou ideal –, o objetivo do 
processo civil tradicional é permitir às partes a 
produção de todos os elementos de prova des-
tinados a convencer o Juiz da veracidade de 
suas alegações. No entanto, mesmo após uma 
produção probatória extenuante e, às vezes, 
justamente em razão do confronto entre os ele-
mentos antagônicos constantes do processo, 
não é raro que o estado de dúvida persista, o 
Juiz estando, ainda assim, obrigado a decidir, 
conforme os elementos de que dispõe.

Como explica luiz Guilherme MARiNO-
Ni23, a convicção a respeito da verdade é ligada 
à limitação humana na busca da verdade, em 
particular, pela correlação entre essa limitação 
e a necessidade de definição dos litígios. O 
Juiz atinge o convencimento da verdade pela 
consciência da impossibilidade da descoberta 
de sua essência.

Nestes termos, a busca pela verdade jurí-
dica é orientada pelas regras de procedimento 
e distribuição do ônus da prova, com auxílio 
de mecanismos como as presunções e regras 
de experiência.

22 – Apud J. F. CESARO, La doute en droit privé, ed. Panthéon-Assas, 
Paris, 2003, p. 35. (772 p.)
23 – Antecipação de tutela, Rt, 2008, p. 169.
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Dentre os mecanismos que auxiliam o 
julgador a decidir, ainda quando em estado 
de dúvida, os princípios gerais de direito exer-
cem uma função essencial. Além de corrigir 
os excessos ou anomalias que decorreriam 
da aplicação estreita da norma à situações 
fáticas estabelecidas à margem das regras 
jurídicas existentes, tais princípios servem de 
guia ao decisor em caso de incerteza. Assim, 
por exemplo, a teoria da aparência permite 
que sejam considerados os efeitos exteriores 
de um ato ou situação – ainda que inexatos –  
de modo a validar esses efeitos, a despeito 
das incertezas que o circundam. também é 
um princípio geral de direito que autoriza o 
julgador, face ao abuso do direito de defesa, a 
decidir em favor da parte contrária, mesmo que 
ausentes elementos probatórios convincentes 
a embasar o pedido.

Retornando às palavras de M. MERliN24, 
se a dúvida do julgador não pode representar um 
obstáculo à decisão, a solução para esse dilema 
repousa na adoção de regras que, se não infa-
líveis, ao menos são “sábias”, e com as quais é 
sempre “consolador” ter-se caído em equívoco.

Ao examinar um pedido de antecipação 
de tutela, o Juiz é ainda mais sensível à questão 
da dúvida. A verossimilhança presente no mo-
mento da concessão de uma medida urgente 
pode se revelar, posteriormente, totalmente 
inexata, os elementos de prova trazidos no 
decorrer da instrução indicando que tal medida 
era totalmente injustificada.

Com efeito, no momento em que o Juiz 
examina um pedido liminar, a verdade jurídica 
ainda não está consolidada. A decisão é to-
mada, no mais das vezes, em um estado de 
ausência de certeza, segundo os limitados 
elementos probatórios disponíveis. A seguran-
ça jurídica, nesse momento, é sacrificada em 
nome da efetividade do processo.

Ora, se, como vimos, a dúvida do julga-
dor não autoriza a recusa de julgamento, as 
incertezas que se operam em decorrência da 
cognição sumária não podem representar um 
obstáculo à concessão de medidas necessárias 

24 – Apud J. F. CESARO, la doute en droit privé, ed. Panthéon-Assas, 
Paris, 2003, p. 35. (772 p.)

à salvaguarda da efetividade do processo e à 
realização do direito posto em causa.

No caso das medidas de urgência de 
natureza ambiental, em razão da complexi-
dade técnica que envolve os temas ligados 
à proteção do meio ambiente, não raro os 
elementos de prova inicialmente apresentados 
pelas partes são completamente antagônicos. 
A existência de um dano ou de uma situação 
de risco nem sempre é evidente, dependendo 
da realização de prova técnica para sua con-
firmação. Nesse caso, recusando a concessão 
da antecipação de tutela até que seja realizada 
perícia, o julgador corre o risco de contribuir 
para a ineficácia da decisão final, caso seja 
posteriormente constatado o dano (no mais 
das vezes, irreversível).

Assim, no exame de uma demanda ur-
gente de natureza ambiental, ao Juiz é permiti-
da a utilização de mecanismos especiais para 
regrar as incertezas, principalmente em se 
tratando de riscos irreversíveis. É justamente 
nesse momento que o princípio da precaução 
poderá assumir um papel relevante, seja pela 
inversão das regras de distribuição do ônus 
da prova, seja por representar um princípio 
geral de direito que autoriza uma interpreta-
ção elástica dos requisitos legais da tutela de 
urgência.

Nesse sentido, Rachel Vanneuville e 
Stéphane Gandreau25 afirmam que, se o princí-
pio da precaução representa um princípio geral 
de direito, ou seja, um princípio jurispruden-
cial que não retira sua normatividade de uma 
consequência textual, o Juiz pode conferir-lhe 
um conteúdo e consequências conforme sua 
própria concepção, sem estar atrelado à legis-
lação em vigor.

Pensamos, assim, que as características 
particulares dos bens ambientais, a irrever-
sibilidade de tais danos e os imperativos de 
conservação do meio ambiente para as futuras 
gerações justificam seja o julgador, no caso 
de dúvida, levado, por precaução, a adotar 
a solução que seja mais favorável ao meio 
ambiente.

25 – Le principe de précaution saisi par le droit, La documentation 
française, Paris, 2006, p. 38.
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2.2. A delicada questão do ônus da 
prova

tradicionalmente, àquele que requer 
a concessão de uma medida antecipatória  
incumbe demonstrar a presença de uma situa-
ção justificando a urgência do pedido.

No entanto, em matéria de proteção 
ao meio ambiente, já foi dito que o princípio 
da precaução autoriza a inversão do ônus da 
prova, de modo que aquele que busca uma 
licença ambiental, por exemplo, é obrigado 
a demonstrar que a atividade pretendida não 
traz riscos ao meio ambiente, sob pena de ter 
a licença negada por precaução.

Paulo MACHADO26 afirma que em certos 
casos, diante de uma incerteza científica, a 
relação de causalidade é presumida, ante a 
necessidade de prevenção do dano. Segundo 
ele, uma aplicação estrita do princípio da pre-
caução implica a inversão do ônus probatório, 
de modo que ao autor de um risco potencial 
incumba a demonstração antecipada de que 
dita atividade não implicará em riscos am-
bientais.

Antônio Herman BENJAMiN27, comen-
tando o papel do princípio da precaução na 
ação civil pública, explica que os potenciais 
poluidores devem demonstrar a inofensividade 
das atividades por eles desenvolvidas, princi-
palmente quando o eventual dano possa ser 
irreversível, de difícil reparação ou de larga 
escala.

indo ainda mais longe, Marcelo ABE-
lHA28 fala de uma regra de direito material 
ligada ao princípio da precaução, determi-
nando que em todas as causas envolvendo 
responsabilidade ambiental, onde a existência 
de um dano esteja ligada a uma incerteza 
científica, seja o poluidor presumido encarre-
gado de provar a ausência do dano, a dúvida 
sendo sempre interpretada em favor do meio 
ambiente.

26 – MACHADO, P. A. l., Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros, 2008, 
p. 83.
27 – Responsabilidade civil pelo dano ambiental, Revista de Direito 
Ambiental, nº 9, São Paulo, 1998, ano 3, pp. 5-52.
28 – Aspectos processuais do direito ambiental, organização J. R. 
Morato leite, M. B. Dantas, Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2008, 
p. 181.

A ideia de inversão do ônus da prova 
por uma operação de precaução não é nova. 
Foi seguindo esse raciocínio que o Conselho 
de Estado Francês, em uma decisão de 9 de 
março de 200729, admitiu pela primeira vez a 
existência de relação de causalidade entre a 
vacina contra hepatite B e o aparecimento de 
esclerose múltipla.

No caso, como comenta Benjamin DEFO-
ORt30, a justiça administrativa francesa operou 
um raciocínio original ao apreciar a relação 
de causalidade, recorrendo a uma presunção 
em razão da existência de dúvida científica 
que justificaria a obrigação de indenizar. Essa 
inversão probatória representaria, segundo o 
autor, uma técnica derrogatória de vocação 
excepcional.

tal posicionamento encontra consonân-
cia na lição de CANOtilHO31, para quem a 
inversão da carga probatória em atenção ao 
princípio da precaução é possível: a) quando 
ainda não se verificou o dano, mas em razão 
da incerteza científica, houver risco de que tal 
dano se produza; b) quando houver o dano, 
mas não existir conhecimento científico quanto 
à sua origem; c) quando o dano existir, mas não 
houver evidências científicas do nexo de cau-
salidade entre o dano e a causa hipotética.

Assim, se considerarmos que o princípio 
da precaução autoriza a inversão do ônus da 
prova, ao Juiz seria possível determinar as 
medidas antecipatórias e inibitórias necessárias 
à preservação do meio ambiente, mesmo em 
caso de dúvida quanto à existência do risco 
de dano, ao menos até que seja comprovada 
a ausência de risco.

Nesse sentido, Ricardo lORENZEtti32 
vê no princípio da precaução um princípio 
jurídico estruturante, que modifica a regra 
segundo a qual “devem ser provados o 
nexo causal e a ameaça de dano para que 
a tutela inibitória substancial seja proceden-

29 – CE, 9 mars 2007, Mme Nadine Schwartz, requête nº 267635.
30 – Incertitude scientifique et causalité: la preuve par présomption, le 
traitement juridictionnel du doute et l’exigence de précautions dans son 
application, RFDA, p. 549.
31 – Apud da Silveira, C. E. M., Aspectos processuais do direito ambien-
tal, organização J. R. Morato leite, M. B. Dantas, Forense Universitária, 
Rio de Janeiro, 2008, p. 29.
32 – lORENZAtti, R. l., Teoria da decisão judicial: fundamentos de 
direito, Editora Revista dos tribunais, São Paulo, 2009, p. 348.
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te”, invertendo o ônus da prova para a sua 
demonstração.

É claro que a adoção desse raciocínio 
não é isenta de problemas. impondo-se à 
parte demandada o ônus de produção de uma 
prova negativa – prova da ausência do risco –, 
chegar-se-ia a situações extremas. Como o 
risco zero não existe, seria impossível ao im-
pugnado demonstrar a total ausência de risco. 
No entanto, se considerarmos as dificuldades 
probatórias enfrentadas pelo requerente de 
uma medida protetiva ambiental em certas 
situações de incerteza científica, poder-se- 
-ia aceitar a inversão do ônus da prova, por 
medida de precaução, ainda que de forma 
excepcional.

2.3. A precaução do Juiz na tutela de 
urgência

A delimitação dos destinatários do princí-
pio da precaução foi muito debatida pela doutri-
na francesa. Sem examinar a fundo a questão, 
é preciso contudo sublinhar que, após a edição 
da Charte de l’Environnement, mencionando 
expressamente as autoridades públicas como 
destinatárias do princípio, não restaram muitos 
argumentos aos que defendiam a limitação de 
sua aplicabilidade aos entes privados.

inclusive, há os que, como Gilles Martin33, 
defendem que, ao menos do ponto de vista da 
constituição francesa, a obrigação de precau-
ção se impõe de maneira exclusiva aos agentes 
públicos. Ele lembra, no entanto, que os Juízes 
deverão aprofundar o debate, principalmente 
para saber se, sob o fundamento do princípio 
da precaução, ser-lhes-á possível buscar a 
responsabilidade de uma pessoa privada.

No Brasil, tal princípio aplica-se tanto às 
pessoas de direito privado34 quanto às autori-
dades públicas.

Por óbvio, a noção de autoridade pública 
não se restringe às autoridades administrativas, 

33 – MARtiN, G., Principe de précaution, prévention des risques et 
responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222.
34 – Assim, admite-se a punição criminal do particular que não adotar 
as medidas de precaução impostas pelo Poder Público, nos termos do 
art. 54, § 3º, da lei nº 9.605/98.

de modo que a imposição de precaução atinge 
tanto o Juiz quanto o legislador, os quais, no 
exercício de suas competências, devem respei-
to às exigências decorrentes desse princípio.

Sob esse ponto de vista, pode-se afirmar 
que o Juiz, enquanto destinatário do princípio 
da precaução, deve também assumir uma 
atitude de prudência perante os riscos even-
tuais, ainda que esses riscos estejam ligados 
à demora no julgamento.

Defendemos, então, que o 
julgador, caso confrontado a 
um estado de dúvida quanto 
aos riscos que justificariam 
a concessão de uma tutela 
de urgência – dúvida esta 
decorrente dos elementos 
probatórios que instruem o 
pedido – seja convidado a 

adotar uma postura precavida 
em favor do meio ambiente.

A jurisprudência a respeito do tema vem 
evoluindo. Como exemplo, podemos mencio-
nar a decisão da Câmara Especializada em 
Meio Ambiente do tribunal de Justiça de São 
Paulo35 que determinou, em tutela antecipada, a 
imediata retirada de antenas de telefonia móvel 
que não estavam respeitando os regulamentos 
aplicáveis, sob o fundamento de que “quando 
uma atividade levanta a possibilidade de agres-
são à saúde humana ou ao meio ambiente, me-
didas preventivas devem ser tomadas, mesmo 
se alguma relação de causa e efeito não for 
completa e cientificamente estabelecida”. No 
mesmo sentido, o tribunal Regional Federal da 
4ª Região36, manteve decisão da Capitania dos 

35 – Agravo de instrumento nº 839.183-5/5-00, Relator Renato Nalini, 
19 de fevereiro de 2009.
36 – Agravo de instrumento nº 2007.04.00.013649-4/PR, Relatora  
Desª Federal Marga inge Barth tessler, 05 de maio de 2007.
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Portos do Estado do Paraná, determinando 
a segregação de soja transgênica no interior 
de navios, face ao risco de contaminação dos 
grãos de soja convencional, segundo os impe-
rativos da precaução.

Nesses casos, foi reconhecido o risco 
decorrente da ausência de conhecimentos 
científicos como fundamento suficiente para a 
concessão de medidas urgentes.

Ocorre que, em determinadas situações, 
a dúvida do julgador repousa na própria exis-
tência de uma situação de urgência. tal dúvida 
pode originar-se dos elementos do pedido, e 
não de uma incerteza científica geral.

Defendemos, então, que o julgador, caso 
confrontado a um estado de dúvida quanto 
aos riscos que justificariam a concessão de 
uma tutela de urgência – dúvida essa decor-
rente dos elementos probatórios que instruem 
o pedido –, seja convidado a adotar uma pos-
tura precavida em favor do meio ambiente. Ele 
poderá, assim, conceder a medida, mesmo 
liminarmente e ainda que não convencido da 
verossimilhança das alegações do deman-
dante, sob o fundamento da existência de 
um risco de dano incerto, aguardando que 
a instrução aporte elementos mais precisos, 
confirmando ou eliminando definitivamente 
esses riscos.

Nesse sentido, afirmando que o prin-
cípio da precaução implica em uma nova 
perspectiva para os procedimentos de ur-
gência, Bertrand MAtHiEU defende que ele 
pode encorajar o Juiz a prescrever medidas 
provisórias, que possibilitem o aguardar-se a 
tramitação do feito. O Juiz que, segundo ele, 
a constituição francesa “teria tornado mais 
precavido”, deverá se mostrar mais atento 
aos eventuais danos decorrentes do ato ou 
abstenção contestados.37

Aliás, é justamente pelo seu caráter provi-
sório e, ao menos em princípio, reversível, que 
a tutela de urgência se adapta perfeitamente a 
um raciocínio de precaução destinado a regrar 
as incertezas do julgador.

37 – MAtHiEU, B., La constitutionnalisation risquée du principe de 
précaution, Mélanges en l’honneur de Jacqueline Morand-Deviller, coll. 
Confluences, Montchrestien, Paris, 2007, p. 894.

Como salienta Paulo MACHADO38, a 
incerteza de conhecimento, longe de justificar 
desculpas, deveria incitar a prudência. Assim, 
poder-se-ia exigir do julgador uma postura mais 
exigente, em face dos riscos ambientais por ele 
desconhecidos.

Note-se que as recentes reformas da 
tutela de urgência no processo civil brasileiro 
dotaram o julgador de amplos instrumentos, 
destinados a garantir a efetividade do proces-
so, permitindo que, em caso de dúvida, seja 
concedida uma medida de precaução, a fim de 
evitar os danos ambientais incertos.

Para colocar em prática o princípio da 
precaução face à sua própria dúvida, pode 
o Juiz ambiental utilizar-se de ferramentas 
interpretativas, adaptando as noções de risco 
de dano grave ou de difícil reparação aos pa-
râmetros mais estreitos da precaução. Ainda, 
conforme o caso, pode-se pensar na inversão 
do ônus da prova, dispensando aquele que 
requer uma medida protetiva em favor do meio 
ambiente de demonstrar a condição de urgên-
cia, que seria presumida.

É claro que, para operar em precaução, o 
Juiz deverá levar em conta os efeitos da medida 
demandada, em relação aos riscos eventuais, 
operando um controle de proporcionalidade 
típico da gestão de riscos, segundo os limites 
postos pelo próprio princípio.

Desse modo, apenas perante um eventual 
risco de dano grave ou irreversível justifica-se 
a concessão de uma medida antecipatória por 
precaução.

De qualquer modo, a influência do 
princípio da precaução sobre os requisitos 
da tutela de urgência ambiental, com a am-
pliação dos poderes do Juiz, representa uma 
nova perspectiva para a efetiva proteção do 
meio ambiente, atendendo aos imperativos do  
art. 225 da Constituição Federal.

Propõe-se, então, uma nova leitura do 
princípio da precaução: a ausência de certeza 
do julgador, considerando a limitação de seus 
conhecimentos técnicos e científicos, bem 
como a insuficiência dos elementos de prova 

38 – MACHADO, P. A. l., Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros, 2008, 
p. 79.
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que acompanham o pedido, não podem retar-
dar a adoção de medidas efetivas e proporcio-
nais que visem à prevenção de riscos de danos 
graves ou irreversíveis ao meio ambiente.

Conclusões

1. Com o desenvolvimento das novas 
tecnologias, a gestão dos riscos passou a 
ocupar lugar de destaque na proteção do meio 
ambiente.

2. O princípio da precaução, ao impor 
uma ação antecipada na prevenção dos riscos 

não cientificamente comprovados, configura 
importante ferramenta para a gestão dos riscos 
ambientais.

3. O Juiz, como um dos destinatários do 
princípio da precaução, pode conceder me-
didas de urgência em face de riscos incertos, 
ainda que essa incerteza não decorra de uma 
dúvida científica geral, mas dos próprios ele-
mentos do processo.

4. Para adotar o princípio da precaução 
como fundamento da medida de urgência, o 
Juiz poderá valer-se de mecanismos interpre-
tativos ou da inversão do ônus da prova em 
favor do meio ambiente. 
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fações dos agressores, movidos por descon-
trole emocional, resultam atitudes antissociais 
e irracionais, maléficas e consequentemente 
desestruturais ao ambiente familiar. Apesar do 
amparo legal, as mulheres carecem de proteção 
e necessitam continuar esta luta tão desigual, 
travada na sociedade. Além da Justiça, o poder 
estatal, governamental, deve atuar com maior 
precisão promovendo melhorias urgentes nas 
políticas públicas e disponibilizando meios para 
o efetivo cumprimento da norma, garantindo 
extenuantemente o direito à vida.

PALAVRAS-CHAVE: violência domés-
tica, violência doméstica contra a mulher, lei 
“Maria da Penha”.

ABSTRACT: objectifying at analyzing 
the duration of the law that curb the practice 
of violence against women in Brazil, held this 
qualitative research with the Registry of the 4th 
Criminal Court of the District of Santa Maria, 
combining literature with the experience and 
work of the author at performance of its function 
within their office, emphasizing the recurrent 
violence as a factor in society today, triggered 
by constant use of drugs and alcohol, painting 
the picture of a diseased society. the violence 
today can be found in all social environments, 
but domestic violence is centered in the family 
and that’s going on the symptomatic grievances 
of the attackers, driven by emotional imbalance, 
resulting antisocial attitudes and irrationals, evil 
and consequently to unstructured familiar envi-
ronment. Despite legal protection, women need 
protection and need to continue this struggle 
so unequal, locked in society. Beyond justice, 
state power, government must act with greater 
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Artigo para publicação em Revista – Lei nº 11.340/2006 ou Lei “Maria da Penha”.

Quase quatro anos da vigência de 
uma lei que ainda carece de apoio 
estatal para sua funcionabilidade

RESUMO: objetivando analisar o período 
de vigência da lei que coíbe as práticas de 
violência contra a mulher no Brasil, realizou-se 
esta pesquisa qualitativa junto ao Cartório da 
4ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria, 
aliando a pesquisa bibliográfica à experiência e 
trabalho da autora no desempenho de sua fun-
ção dentro do respectivo cartório, enfatizando 
a violência como fator recorrente na sociedade 
atual, desencadeada por uso constante de 
drogas e álcool, pintando o quadro de uma so-
ciedade adoecida. A violência hoje pode ser en-
contrada em todos os ambientes sociais, mas a 
violência doméstica tem como centro a família 
e é aí que, ocorrendo as sintomáticas insatis-
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precision promoting urgent improvements in 
public policies and providing means for effecti-
ve compliance with the standard, guaranteeing 
the right strenuous life.

KEY-WORDS: domestic violence, do-
mestic violence about woman, “Maria da Pe-
nha” law.

INTRODUÇÃO:

As questões sociais que envolvem os pro-
blemas da família são muito abrangentes. A lei 
“Maria da Penha”, instituída em 2006, vislumbra-
va coibir práticas abusivas e irracionais contra a 
mulher, no âmbito familiar , incentivando meios 
de proteção a si e aos próprios filhos. Decorridos 
quase quatro anos de sua vigência é possível 
verificar que as soluções imediatas apontadas 
pelos artigos da lei não conseguem atingir a de-
manda de situações inerentes ao caso concreto. 
Ou seja, as situações de perigo iminente que 
uma vítima de violência doméstica sofre muitas 
vezes não são contidas, muito embora estejam 
ao abrigo da lei. Não basta mandar embora 
do lar o agressor, ou simplesmente determinar 
seu afastamento da vítima para que cessem as 
constantes e corriqueiras agressões.

Definindo a Violência
 
A violência origina-se do latim violentia, 

que significa o ato de violentar abusivamente 
contra o direito natural, exercendo constrangi-
mento sobre determinada pessoa por obrigá-la 
a praticar algo contra sua vontade (CliMENE 
& BURAlli , 1998).

A Organização das Nações Unidas define a 
violência contra a mulher como “qualquer ato de 
violência baseado na diferença de gênero, que 
resulte em sofrimentos e danos físicos, sexuais 
e psicológicos da mulher; inclusive ameaças de 
tais atos, coerção e privação da liberdade seja 
na vida pública ou privada”. (Conselho Social e 
Econômico, Nações Unidas, 1992)

A lei Maria da Penha nasceu da história 
real de uma mulher chamada Maria da Penha 
Maia Fernandes, que lutou por quase vinte anos 

por seus direitos, tendo ficado tetraplégica em 
razão de ter sido vítima do seu marido, tendo 
buscado auxílio na Comissão interamericana 
dos Direitos Humanos, que por sua vez “(...) 
denunciou o Brasil por omissão, tolerância e 
impunidade contra as mulheres brasileiras vio-
lentadas, com fundamento na ‘Convenção de 
Belém do Pará’, ratificada pelo Brasil em 1995. 
(...)” (BRAy, 2008), e assim está definida:

Art. 5º – Para os efeitos desta Lei, configu-
ra violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão basea-
da no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial:
I – no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de conví-
vio permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as esporadica-
mente agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida 
como a comunidade formada por indi-
víduos que são ou se consideram apa-
rentados, unidos por laços naturais, por 
afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afe-
to, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independen-
temente de coabitação.

E vai além, definindo que:

Art. 6º – A violência doméstica e familiar 
contra a mulher constitui uma das formas 
de violação dos direitos humanos.

Aqui a lei mostra que, se houver violência 
doméstica contra a mulher, haverá uma das for-
mas de violação dos direitos humanos. A “Maria 
da Penha”, popularmente denominada, adveio 
justamente da denúncia da OEA (Organização 
dos Estados Americanos – órgão responsável 
por fiscalizar e proteger estes direitos) contra 
o Brasil. Então, observa-se que:

“(...) As leis são originárias dos costumes 
ou dos processos sociais advindos das 
reconfigurações das relações individuais 
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e coletivas. Elas são reflexo dos novos 
modos de vida e das demandas geradas 
por novas garantias. Assim tem sido com 
as questões relativas ao meio ambiente, 
crianças e adolescentes, idosos, grupos 
vulneráveis, consumidores e mulheres. As 
leis são o resultado da organização social, o 
ponto de partida para a implementação de 
políticas públicas capazes de materializar 
o dever ser, portanto, são essenciais para a 
resolução dos conflitos judiciais e extrajudi-
ciais, sobretudo, no que se refere à proteção 
de grupos vulneráveis ou historicamente 
marginalizados. (...)” (VENANCIO, 2010)

Portanto, a lei é requisito indispensável à 
observância de formas coibidoras e preventivas 
dos direitos usurpados das mulheres, fazendo 
surgir obrigações de caráter linear entre o Es-
tado e a sociedade. “(...) O fim do direito é 
a paz, o meio de atingí-lo a luta. Enquanto o 
direito tiver de contar com as agressões parti-
das dos arraiais da injustiça – e isso acontecerá 
enquanto o mundo for mundo – não poderá 
prescindir da luta. A vida do direito é a luta – 
uma luta dos povos, dos governos, das classes 
sociais, dos indivíduos. (...)” (iHERiNG, 1891)

Maria, Joana ou Amélia, o 
nome não importa, sofrem 

por este Brasil a fora os mais 
variados e dissimulados 

tipos de violência masculina, 
seja do chefe, do marido, do 
namorado, do ex-namorado, 

do companheiro.

Relações de Gênero e Violência 
Doméstica

Os direitos das mulheres foram sendo con-
quistados gradualmente e estas conquistas são 
consideradas regras básicas do direito à vida, à 

livre manifestação do pensamento, o direito de ir 
e vir, todos contemplados na Constituição Federal 
de 1988, sem distinção de gênero, raça ou cor.

Conceituar relações de gênero é falar so-
bre um “(...) conjunto das representações sociais 
e culturais construídas a partir da diferença bio-
lógica dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito 
ao atributo anatômico, no conceito de gênero 
torna-se o desenvolvimento das noções de 
‘masculino’ e ‘feminino’ como construção social. 
(...)” (Biblioteca integrada, 2005, p. 231).

Não é a natureza que estabelece as 
diferenças entre homens e mulheres, mas 
sim o gênero que concede ainda hoje alguns 
privilégios aos homens em detrimento das 
mulheres. Discriminadas e não inseridas no 
meio, as mulheres travam embates constantes 
de sobrevivência numa sociedade ainda empo-
derada pelo homem.

Maria, Joana ou Amélia, o nome não 
importa, sofrem por este Brasil afora os mais 
variados e dissimulados tipos de violência  
masculina, seja do chefe, do marido, do namo-
rado, do ex-namorado, do companheiro. Silen-
ciosas, com medo da revelia, seguem o curso da 
vida muitas vezes desamparas seja pela Justiça, 
pela sociedade ou pelo Estado. Criam , educam, 
sustentam filhos, sobrinhos, afilhados, etc. E so-
frem as consequências de uma vida que muitas 
vezes não planejaram para si.  

Elas são vítimas de práticas abusivas 
ou de tortura psicológica que ocorrem nor-
malmente quando as partes estão alteradas 
em seu estado emocional, de um lado as 
mulheres, na maioria dos casos humilhadas, 
envergonhadas, expostas a situações de 
extremo sofrimento e dor física, inclusive na 
frente dos próprios filhos, em decorrência dos 
atos de violência, de outro lado, os agresso-
res, maridos ou companheiros ou namorados, 
que normalmente alterados pelo consumo de 
substâncias entorpecentes ou bebidas alcoóli-
cas, agem de forma irracional, desencadeando 
as desavenças familiares. Ações justificadas 
normalmente com base em escusas machis-
tas, ciúmes e outras tantas desculpas que não 
encontram respaldo no âmbito da normalidade 
do ser humano. Ademais, o perfil das mulheres 
agredidas, na sua grande maioria, é notoria-
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mente o das mulheres dependentes financei-
ramente dos seus maridos, companheiros, etc. 
As mulheres dependentes, que não possuem 
renda própria, casa para morar distante do 
marido/companheiro, condições básicas in-
dispensáveis a sua própria sustentabilidade 
e a dos filhos, são potencialmente as mu-
lheres que desistem das ações. Ao contrário 
daquelas que possuem autonomia financeira 
e realmente inseridas na condição de vítimas 
clamam por justiça. Elas normalmente vão até 
o final do processo e seu desejo é o de ver o 
agressor condenado às penalidades previstas 
na legislação específica.

Ao trabalhar diretamente com processos 
que tratam da questão, é possível discorrer 
sobre o assunto, pois é função inerente ao 
nosso cargo atuar no cumprimento de proces-
sos dessa natureza desde o advento da lei  
nº 11.340/06, e anterior a ela inclusive, cumprindo 
processos que envolviam crianças e adoles-
centes em situações semelhantes, estes ao 
abrigo do ECA.

As delegacias de polícias para a mu-
lher vivem diuturnamente abarrotadas de 
mulheres queixosas, requerendo seus di-
reitos. “(...) Este processo desencadeia um 
crescimento de litígios, repassando ao Poder 
Judiciário a responsabilidade em solucionar 
estes conflitos sociais (...)” (SANDAlOWSKi, 
2005, p. 15).

As medidas de urgência são encaminha-
das ao foro competente para análise dos fatos, 
e uma vez atendidos os requisitos para verem 
deferidas as medidas pleiteadas, um Oficial de 
Justiça cumprirá a ordem determinada pelo 
juízo. Uma vez cumpridas as medidas, aqui 
começam os problemas do mau uso da lei ou 
o que nosso entendimento chama de “ uso 
irresponsável da norma”, pois muitas vezes as 
mulheres pedem o afastamento do agressor 
do lar conjugal e com segurança constata-se 
que, na grande maioria dos casos, elas desis-
tem da ação, recebem novamente o agressor 
em casa e comparecem à Vara Judicial onde 
tramita o feito a fim de finalizarem a questão 
antes mesmo da remessa do inquérito policial 
respectivo para análise pelo Ministério Público 
e decisão do Juízo. A justificativa reside em 

que dependem financeiramente dos mesmos, 
conforme referido anteriormente, e acreditam 
que a medida de afastamento pode dar “um 
susto” no agressor e “talvez assim ele mude”, 
pare de beber ou se drogar, e consequente-
mente cessem as agressões, fato comprovado 
de que o agressor sempre vai reincidir, tendo 
em vista estas mesmas mulheres voltarem a 
registrar ocorrência e buscarem novamente a 
imperatividade legal.

Outro perfil traçado é o da mulher traída 
ou simplesmente enciumada, que muitas vezes 
busca utilizar os meios legais para vingar-se do 
marido ou companheiro, e descaradamente cria 
uma situação que envolva o “ex” como agressor, 
muitas até se machucam para que o exame de 
lesão corporal comprove as agressões, e como 
rés confessas, quando percebem que o intento 
não é alcançado, comparecem igualmente ao 
foro a fim de finalizarem a questão, desistindo 
das ações, essas são as sedizentes vítimas.

Para BOURDiEU, lembrar os traços que 
a dominação dos homens sobre as mulheres 
imprime não significa dar-lhes armas de uma 
maneira particularmente viciosa, onde se con-
siste em ratificar esta dominação atribuindo às 
próprias mulheres o seu autoflagelo, sugerindo 
por vezes que elas gostam dessa dominação e 
são responsáveis pela sua opressão.

Vítimas ou não, as mulheres buscam 
apoio amparadas por uma norma vigente e 
abrangente, mas a questão prevê as medidas 
integradas de prevenção, e aí lamentavelmen-
te é visualizado maior descaso e desamparo. A 
norma contempla políticas públicas de amparo 
e inclusão das vítimas de violência doméstica 
nos âmbitos da assistência social, psicológica, 
sistema de saúde preventiva, além da previsão 
de capacitação permanente de policiais civis, 
militares e até mesmo corpo de bombeiros 
e guarda municipal para atendimento das 
vítimas, entre outras demandas. Fatos que 
não ocorrem porque as políticas públicas não 
conseguem desenvolver um trabalho condi-
zente com o excessivo e crescente número 
de casos. Situação que se verifica nas cons-
tantes atuações de polícia, a nível nacional, 
cometendo graves erros contra civis inocentes, 
evidenciando seu despreparo, citado apenas 
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como exemplo, entre tantas outras práticas 
descabidas pelos órgãos que deveriam primar 
para o bom desenvolvimento de seu povo. 
Assim, torna-se utópico falar em criação de 
centros de atendimentos especializados para 
tratarem da questão da violência doméstica e 
familiar, ainda que a competência seja de todos: 
União, Distrito Federal, Estados e Municípios, 
estamos longe do que realmente necessitamos 
em busca de amenizar a questão e mais longe 
ainda de sua solubilidade.

tantos aspectos  
importantes estão 

contemplados juridicamente 
em favor das mulheres 

brasileiras, porém carecem 
de apoio e incentivo das 

políticas públicas, dos órgãos 
governamentais e de todo o 
aparato necessário para que 
as mulheres sejam realmente 
protegidas e reinseridas na 
sociedade de forma digna...

Ademais, SANDAlOWSKi ratifica em sua 
tese de mestrado a importância de avaliar a lei 
em seus aspectos sociais, fato contemplado na 
“Maria da Penha” em:

Art. 4º – Na interpretação desta Lei, serão 
considerados os fins sociais a que ela se 
destina e, especialmente, as condições 
peculiares das mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

O artigo propõe que cada caso seja ava-
liado peculiarmente, distintamente, porém o 
julgador se vê amarrado, amordaçado quando 
a própria vítima comparece ao juízo a fim de 
terminar o litígio, alegando, na quase totalidade, 

“que voltou” com o companheiro/marido, que 
não quer mais vê-lo processado, ou alegando 
ainda que “se acertaram”.

Ainda que incentivadas pelos próprios 
servidores da Justiça a continuarem com o 
processo a fim de verem seus direitos garanti-
dos, as mulheres optam por findá-lo, e apesar 
de muitas vezes os fatos serem extremamente 
graves, a lei impõe a representatividade da 
vítima contra o acusado, tratando a ação como 
uma ação pública condicionada, muito embora 
exista julgado recente pelo StF (Supremo tri-
bunal Federal) determinando que o Ministério 
Público denuncie o réu independentemente 
de manifestação da vítima, fator este que é 
discutível, pois sempre dependerá do enten-
dimento do órgão julgador. A questão não é 
pacífica na doutrina e permite discussões 
acerca do resultado útil e da demanda que 
geraria aos órgãos judiciais, carentes até 
mesmo de quadro funcional condizente às 
necessidades da população.

tantos aspectos importantes estão con-
templados juridicamente em favor das mulheres 
brasileiras, porém carecem de apoio e incentivo 
das políticas públicas, dos órgãos governamen-
tais e de todo o aparato necessário para que as 
mulheres sejam realmente protegidas e reinse-
ridas na sociedade de forma digna, de modo 
a poderem dar um lar e boa educação a seus 
filhos, com as condições básicas de sobrevivên-
cia: alimentação, saúde, direito à vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tentar explanar sobre uma questão tão 
delicada como a violência doméstica contra a 
mulher, amparada em bibliografias expressivas 
e na experiência processual específica e ine-
rente, faz-se um resgate breve dos históricos 
sociais que envolvem a família hoje. 

Apesar da importância e do espaço que 
a mulher ocupa na sociedade, com evoluções 
e conquistas imperiosas, estabelecendo novos 
paradigmas de vida, ainda está distante o trata-
mento igualitário que merecem e pleiteiam. 

Mudar comportamentos e atitudes, tanto 
para homens quanto para mulheres, que atra-
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vés de uma cultura milenar ainda hoje vê no 
homem a base hierarquizada de todas as áreas: 
familiar, social, cultural, entre outras, é algo que 
precisa de muita atitude e esforço conjunto.

inobstante as falhas que a lei Maria 
da Penha não consegue sanar nestes quase 
quatro anos de vigência, é necessário vis-
lumbrar as necessidades das gerações futu-
ras e melhor prepará-las, incentivando-as a 
buscarem seus direitos e meios de inserção 
social dignos, não se pode esmorecer diante 
das adversidades. A mulher deve continuar 
lutando pela equidade social, cultural, familiar, 
em busca do espaço que lhe é reservado e ao 
qual faz jus merecer.

Juízes, Promotores, enfim, o aparato 
judicial deve estimular o acesso a todos, 
pois este é seu principal objetivo, atender às 
demandas não resolvidas extrajudicialmente 
é dever judicial. Ocorre que a dinâmica de 
bom uso da lei de modo a prevenir ou punir 
condutas reprováveis carece de unicidade 
não só no Poder Judiciário, mas também em 
outros órgãos e departamentos competentes 
e igualmente responsáveis pelas demandas. 
O Estado interventor deve sim promover me-
lhorias urgentes nas políticas públicas e dar 
as ferramentas para que órgãos, como: assis-
tência social, equipe psicológica e albergues 
para mulheres, possam satisfazer o que mais 
se preza na Constituição Federal deste País e 
na Organização das Nações Unidas, previsto 
como garantia fundamental: o direito à vida, 
também contemplado no código de leis mais 
antigo que a humanidade conhece: a Bíblia dos 
Homens, em “(...) que todos tenham vida e vida 
em abundância”. (JOÃO, 10, 10) 
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A criação do primeiro diploma universitá-
rio de direito franco-brasileiro de dupla titula-
ção, tendo como tema o direito do contrato e 
do consumidor, dentro do convênio realizado 
entre a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e a Université de Savoie, oportunizou 
uma reflexão sobre os princípios do direito pri-
vado europeu e seu impacto no direito interno 
francês.

Durante o curso, apresentei aos estu-
dantes e magistrados um breve panoramado 
de direito francês e europeu, o que implicou 
não somente em descrever as instituições e 
conceitos correspondentes, mas em apresentar 
o direito francês dentro de um sistema de inte-
gração regional bastante específico: o direito 
privado europeu depois da entrada em vigor 
do tratado de lisboa.

Em muitos aspectos, o direito francês 
atual tem diversos pontos em comum com o 
brasileiro, já que estamos enfrentando o mesmo 
processo de globalização jurídica. 

Além do saudável contato com o direito 
comparado, pelo conhecimento do direito 
aplicável na Europa, o estudo do direito priva-
do europeu pode interessar diretamente aos 
brasileiros, ao permitir a adaptação e, por que 
não, uma verdadeira antecipação da evolução 
do direito. Não se pode olvidar que o Brasil 
está inserido em um contexto de integração 
regional, representado pelo sistema do Mer-
cosul, operando-se o fenômeno da pluralida-
de das fontes de direito: interno (legislativo 
e constitucional), internacional (convenções 
internacionais e direito internacional privado) 
e supranacional (União Europeia, Mercosul e 
outras entidades jurídicas de integração regio-
nal dos direitos).

Ademais, o contato com o direito europeu 
pode auxiliar o jurista brasileiro a inovar nas 
construções jurídicas – e bem se sabe que o 
direito brasileiro é verdadeiramente inovador. 
Deve-se ter em conta, de forma global, que 
as nossas tradições comuns se encontram 
em competição com outros modelos de forte 
atração a nível mundial, principalmente o direito 
anglo-americano de Common Law1. A proxi-
midade dos conceitos jurídicos leva ao mútuo 
conhecimento, que pode ajudar à construção 
de um direito inovador.

Acredito que a França e o Brasil podem 
auxiliar-se nesse trabalho, sendo as iniciativas 
acadêmicas um exemplo desta cooperação. 
tais inovações podem enriquecer nossos res-
pectivos direitos internos, como por exemplo 
no campo do direito do consumidor, onde tanto 

1 – Contract Law – some différences between english commun law 
and civil law as exemplified by french law and german law, Revue des 
contrats, 1er avr. 2002, n° 2, p. 895.

Yann Favier
Professor titular de direito privado, 
Universidade de Savoie (França). Texto da 
conferência realizada na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, em abril de 2010.

A integração do direito europeu no 
direito privado francês: um processo 
de globalização e de inovação do direito
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a França quanto o Brasil tem investido na refor-
ma do sistema de crédito ao consumidor.

Neste contexto, aliás, um campo pri-
vilegiado do direito privado supranacional é, 
justamente, o direito do consumidor e do con-
trato, que, ao lado de outras matérias (como 
a responsabilidade civil), tende a constituir 
um tema de competência supranacional na 
Europa.

1. As competências da União em matéria de 
direito privado

O recente tratado de lisboa (com entrada 
em vigor em dezembro de 2009), atribui à União 
Europeia competências ditas de direito privado, 
reportando-se ainda, em um importante núme-
ro de matérias, às competências partilhadas 
entre os Estados-Membros (países que com-
põem o bloco) e a União. Um esclarecimento 
prévio: estamos falando aqui, principalmente, 
do direito da União Europeia (com o novo 
tratado, já não se fala de direito comunitário), 
ou seja, o direito aplicável aos 27 países que 
compõem o bloco. 

Mas o direito europeu também é o direito 
do Conselho da Europa e do tribunal Europeu 
de Direitos Humanos (tEDH), com sede em 
Estrasburgo (França), conforme a Convenção 
Europeia de Direitos Humanos, assinada por 47 
países do continente europeu e ilhas britânicas, 
incluindo a Rússia. A União Europeia aderiu a 
esta convenção, graças às novas competên-
cias exteriores que lhe foram atribuídas, como 
pessoa jurídica. 

A questão que se coloca é: em que ponto 
o direito privado interno pode ser afectado pelo 
direito europeu?

O tratado de lisboa outorga, por exem-
plo, competência exclusiva à União Europeia 
em matérias relevantes, como o direito da 
concorrência. E mesmo quanto às compe-
tências partilhadas, que abrangem matérias 
importantes como a proteção do consumidor, 
as quais, em muitos aspectos, estão atreladas 
aos conceitos tradicionais, deve ser priorizada 
a aplicação do direito europeu em caso de 
conflito.

Há, assim, a formação de um verdadeiro 
espaço de justiça europeu, que representa o 
direito internacional privado comum, com re-
flexos no sistema de reconhecimento dos atos 
judiciais e jurídicos (inclusive atos autênticos) 
e consequências importantes em matéria de 
reconhecimento e execução, registro de pro-
priedades, etc.

Até mesmo a jurisprudência do tribu-
nal de Justiça da União reconhece conteúdo 
específico a um princípio que, até pouco, era 
considerado puramente teórico e sem valor 
normativo: a cidadania europeia, com influên-
cia em áreas como o direito das pessoas e o 
direito de família. Sem esquecer o papel cada 
vez mas importante dos direitos fundamentais, 
com o novo instrumento da Carta dos Direitos 
Fundamentais e a integracão do Convênio Eu-
ropeu dos Direitos Humanos na ordem jurídica 
da União Europeia.

2. Competências europeias e criação de um 
direito privado autônomo

Quais são as consequências diretas des-
ta construção para o direito privado interno?

O princípio da primazia (primauté em 
francês) determina a aplicabilidade direta e in-
condicional do direito da União Europeia, seja 
pelas diretivas ou pelos regulamentos (règle-
ments em francês), ao direito interno.

Normalmente, apenas os regulamentos 
têm aplicabilidade direta vertical e horizontal, 
as diretivas aplicando-se mediante uma lei de 
transposição2.

Mas a jurisprudência do tribunal de 
Justiça da União atribui o mesmo valor direto 
às diretivas denominadas pela doutrina como 
de “harmonização total”. Como ilustração, 
podemos mencionar a célebre diretiva sobre 
a responsabilidade pelo fato dos produtos de-
feituosos, que motivou múltiplas condenações 
da França, inicialmente pela não transposição 
no prazo previsto e, posteriormente, pela má- 
-transposição, por acreditar o legislador francês 

2 – Ver J-S. Bergé et S. Robin-Olivier, Introduction au droit européen, 
PUF, thémis, 2008.
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que poderia ampliar a proteção ao consumidor 
em relação ao texto europeu.

Sem falar do método de interpretação 
“à luz do direito europeu” que se aplica para 
conciliar normas europeias gerais com normas 
nacionais especiais, por exemplo, em caso de 
não transposição de uma diretiva no ordena-
mento jurídico interno no prazo previsto.

Qual o impacto destas mudanças sobre 
o direito privado francês? Pode-se falar em 
uniformização, ou da necessidade de criação 
de um Código Civil Europeu? Com que con-
sequências?

Na verdade, o problema não é novo.
Desde o ano de 2001 a Comissão Euro-

peia lançou grandes consultas sobre o tema 
da criação de princípios comuns. A iniciativa 
intitulada Draft Comon Frame of Reference3 
(quadro comum de referência), precedida pelos 
denominados Principles of European Contract 
(princípios do contrato europeu), foi obra de 
uma comissão de professores holandeses e 
nórdicos e, infelizmente, não contou com a 
participação de juristas franceses4.

As dificuldades residem justamente na 
diversidade de sistemas jurídicos que com-
põem o bloco europeu. Hoje pode-se afirmar 
que a Europa conta com mais de 30 doutrinas 
ou discursos jurídicos distintos, considerando 
a existência de sistemas regionais, tais como 
a Catalunha e a Escócia. 

3. Harmonização ou uniformização

A doutrina política e jurídica atual se 
resume no próprio lema da União Europeia: 
unidos na diversidade. As normas europeias, 
qualificadas no tratado da União como atos 
legislativos, possuem legitimidade jurídica (a 
legitimidade democrática é outro problema).

3 – H. Eidenmüller, F. Faust, H. C. Grigoleit, N. Jansen, R. Zimmermann, 
Le cadre commun de référence pour le droit privé européen, Revue tri-
mestrielle de droit européen, Dalloz, Paris, 2008, p. 761 – O. lando, Wich 
contract law for Europe and for the world ?, Revue des contrats, lextenso, 
Paris, 2009, p. 768 – G. Rouhette, La contribution française au projet de 
cadre commun de référence, Revue des contrats, lextenso, Paris, 2009, 
p. 739.
4 – C. Aubert de Vincelles, l. Grymbaum, J. Rochfeld, Où sont les 
français? ou l’urgence de la mobilisation européenne, Dalloz, Recueil, 
2009, p. 737.

Os princípios da necessidade e pro-
porcionalidade integram os objetivos da 
União, que visa, basicamente, a facilitação da  
circulação de pessoas e bens, sempre respei-
tando a livre concorrência.

... cada sistema tem sua 
coerência, relacionada com 

um sistema judicial e jurídico 
próprio. ... privilegiada a 
harmonização, ou seja, 

um sistema pragmático e 
utilitarista: criar-se-ia um direito 
opcional, à  imagem de certas 

soluções elaboradas pelo 
direito internacional privado.

Mas, como podem-se cumprir estes 
objetivos se as bases do direito contratual, e 
também da responsabilidade civil, não são “eu-
rocompatíveis”? Conceitos tais como direitos 
reais, instituições fiduciárias, direito sucessório, 
“trust sucesoral” de tipo inglês, e outros, não 
estão em consonância com o chamado “acquis 
communautaire” (conjunto de regras jurídicas 
derivadas do direito da União) e com as dispo-
sições do próprio tratado.

Diversas soluções podem ser elabora-
das. A uniformização ratione imperii parece 
difícil: cada sistema tem sua coerência, re-
lacionada com um sistema judicial e jurídico 
próprio. Parece privilegiada a harmonização, 
ou seja, um sistema pragmático e utilitarista: 
criar-se-ia um direito opcional, à imagem de 
certas soluções elaboradas pelo direito inter-
nacional privado.

Mas isto dependerá da vontade das par-
tes em submeterem-se ao direito privado euro-
peu. Além de constituir uma solução comum, 
a criação de um sistema autônomo e opcional 
poderia ser também uma maneira de facilitar 
o diálogo entre os direitos.
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Este método já foi bem elaborado pela 
doutrina de direito comparado, por autores 
como Hein Kötz e Konrad Zweigert5: trata-se 
de identificar soluções comuns, partindo das 
mesmas bases fáticas, sem fazer intervir direta-
mente as instituições ou qualificações jurídicas 
próprias do direito nacional. De certa maneira, 
desqualificar para requalificar. 

Por óbvio, sempre 
necessitaremos de um 

código que ofereça uma boa 
ferramenta, mas devemos 

estar atentos às   inovações 
necessárias em um contexto 

de globalização tanto 
econômica e cultural  

quanto jurídica.

Parece simples, mais é muito difícil.  
Os direitos devem dialogar para se compre-
ender: o conceito de estopell, o trust, a legí-
tima, a boa-fé, a solidariedade contratual... 
correspondem, dentro de cada sistema, a 
que tipo de situações ou problemas fáticos? 
Sem mencionar as dificuldades em conciliar 
diferentes concepções da justiça processual, 
face às distinções particularmente marcantes 
entres os sistemas da common law e as tradi-
ções continentais.

Sobretudo, para elaborar um direito co-
mum, é preciso que acordemos quanto aos 
grandes princípios: liberdade convencional 
versus justiça contratual, liberalismo versus 
intervenção estatal...

4. Codificação ou não codificação?

teme-se a influência deste novo direito 
privado comum sobre o sistema de direito 

5 – An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford.

privado francês, ainda fortemente atrelado ao 
Código de Napoleão, que, segundo as palavras 
do grande autor francês Jean Carbonnier, não 
é nada menos do que “a constituição civil dos 
franceses”6.

O que será do grande projeto universa-
lista e dos princípios herdados da Revolução 
Francesa?

O que será do estilo da obra descrita com 
estas palavras pelo grande romancista francês 
do século XiX Stendhal, em carta à outro monu-
mento da literatura francesa, Honoré de Balzac, 
no ano 1840: “En composant la Chartreuse, 
pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux 
ou trois pages du code civil, afin d’être toujours 
naturel; je ne veux pas, par des moyens factices, 
fasciner l’âme du lecteur7”.

O que será do Código Civil como modelo 
de realismo, de clareza e de estilo clássico? E 
do Código Civil como projeto político, e não 
como um simples conjunto de normas técni-
cas? 

Enfim, o que será do Código Civil como di-
reito comum, de quase todo o direito privado?

Por óbvio, sempre necessitaremos de um 
código que ofereça uma boa ferramenta, mas 
devemos estar atentos às inovações neces-
sárias em um contexto de globalização tanto 
econômica e cultural quanto jurídica8.

Se não é bom ficar na nostalgia do pas-
sado glorioso do Código Civil, sem pensar no 
presente, acho que temos que guardar bem na 
memória a dimensão política do projeto, a con-
cepção da sociedade que temos em comum.

5. Uma nova hierarquia das normas?

A necessidade de uma harmonização 
é óbvia na Europa e acredito que, com sua 
própria originalidade, com outras dinâmicas 

6 – Le Code civil des Français dans la mémoire collective, in 1804-2004. 
Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Dalloz – Université Paris 
ii, 2004. Add.: Le Code civil en tant que phénomène sociologique, Revue 
de recherche juridique, 1981; “le Code civil”, dans les lieux de mémoire, 
dir. P. Nora, t. ii, la Nation, vol. 2, Gallimard, 1986 rééd. Quarto, 1997.
7 – “Quando escrevia a Chartreuse, para pegar o bom tom eu lia, todas 
as manhãs, duas ou três páginas do Código Civil , a fim de soar sempre 
natural. Eu não queria, por meios fictícios, fascinar a alma do leitor.”
8 – Ver V. Constantinesco, “la codification communautaire du droit 
privé à l’épreuve du titre de compéte,ve de l’Union européenne”, Revue 
trimestrielle de droit européen (Dalloz, Paris), 2008, p. 707.
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próprias e outras instituições, sem pontos de 
comparação, o projeto do Mercosul entra nessa 
dinâmica de harmonização global.

É neste sentido que evolui o mundo atual. 
Os sistemas regionais representam um modo 
de imposição de um modelo exterior a nos-
sas tradições jurídicas, particularmente pelos 
instrumentos do direito internacional privado 
convencional, em pleno desenvolvimento, 
graças ao jogo de normas flexíveis na escolha 
do direito aplicável.

Para nós, profissionais do direito, o im-
portante é adaptar-se a esta nova realidade. 
Não é só um problema da França.

A dinâmica moderna representa uma re-
novação das fontes do direito e da hierarquia 
das normas.

Com o sistema de integração, as fontes 
passam a hierarquizar-se da seguinte forma: 

- direitos fundamentais;
- constituições e tratados internacionais;
- normas supranacionais de interpreta-

ção, bloco de princípios normativos (objetivos 
do tratado da União, directivas gerais e decla-
rações);

- direito supranacional, imperativo para 
algumas normas;

- direito supranacional ou estrangeiro 
opcional;

- direito interno do Estado e das regiões 
ou Estados autônomos, interpretado de manei-

ra parcialmente autônoma, à luz da normativa 
supranacional, sempre que se justifique.

Se adotarmos esta dinâmica, teremos um 
espaço próprio de criação do direito, que já não 
será um direito particular a um país, mas um 
conjunto de normas mais ou menos flexíveis 
que se combinam entre si. 

É importante ter consciência das apli-
cações que esse direito pode ter num mundo 
globalizado. Não consiste em trocar um sistema 
nacional por um sistema regional supranacional, 
mas em criar um espaço de inovação jurídica 
que ultrapasse as fronteiras, inclusive regionais. 
Um exemplo típico é o direito dos bens imóveis, 
particularmente imóveis rurais, e o sistema 
cadastral francês, que está sendo importado à 
China. A internacionalização imposta pela União 
Europeia colocou os atores jurídicos tidos como 
os mais “nacionais”, como os notários, num 
movimento de diálogo com outras regiões do 
mundo, visando defender o sistema de registro 
dos direitos na Europa continental.

Acredito que o desafio da integração re-
gional dos direitos privados não implica renúncia 
aos valores de nossas tradições jurídicas, mas 
o contrário, desde que estejamos presentes 
na cena internacional para defender uma visão 
política do direito. É preciso, contudo, que os 
profissionais do direito estejam bem formados e 
preparados para aceitar estas mudanças. 
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Era uma vez
acrílica sobre tela 86 x 86 cm - 2009

Daniela Lompa Nunes

Adair Philippsen
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ADO COM FOlGA NO CONCURSO de ingresso na magistratura, o 
doutor Fabiano agitou a pacata comarca de São José do Vale. Percorreu vilas e bairros, 
visitou autoridades políticas, militares, religiosas e empresariais. Destacou a importância 
do matrimônio civil e a garantia de estabilidade aos casais unidos apenas na informa-
lidade. E, assim, empenhou o vigor de sua juventude na organização do casamento 
comunitário.

A cidade mobilizada inda sorveu a ajuda do tempo, de início disposto a malograr 
com chuva a efeméride.

Sábado à tardinha espocaram foguetes no anúncio do enlace coletivo. Bandeiras 
de papel crepom ornamentavam o ginásio de esportes, conflagrado em salão de festas. 
Às oito horas, devidamente engomados, 32 casais convolaram núpcias – expressão 
useira e vezeira na boca do jovem magistrado –, sob a coordenação do próprio doutor 
Fabiano, de bigode e cavanhaque aparados, oclinhos redondos na ponta do nariz, terno 
preto, gravata mostarda e gel nos cabelos ruivos.

– Cousa semelhante jamais vista em nossa São José do Vale – lembrou no sermão 
o pároco Valdemar, escalado para a bênção dos casamenteiros.

32 pares oficializaram as uniões com papel passado, firmado e carimbado pelo 
escrivão Agostinho D’Ávila e se tornaram cônjuges, como quer e requer a lei civil. isso em 
presença de quase 600 convidados, com realce para filhos dos mais variados tamanhos 
e idades e, até, para netos, em evidência do saldo positivo de distantes consumações 
de luas de mel – a propósito, um só exemplo: o casal Pires de Almeida beneficiou-se 
para comemorar as bodas de prata.

Desnecessário registrar também o choramingo e os olhos marejados comovidos 
pelas reiteradas garantias de amor eterno, se bem que a maioria enfrentou faceira o 
ritual.

E desandou o balacobaco.
Os fotógrafos escancaravam a excitação (a contrapelo dos casais) com a receita 

extra.
Vencida a janta bancada por patrocinadores, a quadra de esportes virou pista de 

dança. Uma bandinha do Vale do Sapateiro explodiu a festança com valsas, dobrados, 
catchacas.

Em instantes igual às fatias, desapareceu o enorme bolo de casamento.
Políticos, e não poderiam faltar, avançaram sobre o aglomerado de eleitores para 

o corpo a corpo (a contrapelo dos casais, também). O prefeito Atelmo enalteceu a de-
dicação de sua excelência o juiz, agradeceu aos colaboradores do evento e desejou 
em nome da administração:

– Que esta celebração proporcione muita alegria a todos os casais e mais pro-
gresso para nossa querida terra.

E dê-lhe que te dê-lhe talagadas de bebidas.
Em resumo: ao surgir o sol de domingo, flagrou o ronco de vários pelos cantos – incluam- 

-se nesses vários: maridos, mulheres, filhos, padrinhos, convidados e furões.
Finda a ressaca, desperta a roda da vida.
Segunda-feira, na solidão do gabinete, Fabiano soube de maus-tratos, incom-

patibilidade de gênios, adultério y outras cositas mas dantes ignoradas em São José 
do Vale.

No fórum pipocaram ações de divórcio. 

APROV
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Marcia Kern Papaleo
Juíza de Direito
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Maria de lurdes

DEU A CONtA das noites que 
passara em claro e dos dias em que 
não reparara na luz do sol, por mais 
que ele insistisse em brilhar lá fora. 
Vivia mergulhada numa tristeza pro-
funda, numa falta de crença no ama-
nhã e há tempos resolvera adotar o 
silêncio. Porém, nada abrandava a 
ira de Gaspar. A sua mera presença 
o irritava. Da última vez, foi agredida 
porque havia reclamado do cheiro de 
álcool e da ausência do marido por 
quase todo o final de semana. Não 
queria que o filho pequeno vivesse 
em um lar dominado pelo ódio e 
pela violência, mas sentia-se fraca 
e desorientada para tomar qualquer 
atitude, não sabia sequer com quem 
poderia falar. Sofria ao recordar do 
quanto padecera presenciando as 
brigas dos pais. Panelas, copos e va-
sos voando pelo velho casebre. Uma 
disputa de impropérios que só tinha 
fim quando algum vizinho resolvia 
gritar ameaçando chamar a Brigada. 
Depois disso, a vergonha e sua luta 
para não sair de casa, nem mesmo 
para ir à escola. inventava doenças 

e cansaço e, assim, livrava-se dos 
olhos da vizinhança. isso ela não 
queria para o filho. Quanto menos 
falasse, melhor. Mas os brados de 
Gaspar ecoavam além dos limites 
da casa modesta, e a vergonha, sua 
parceira de tanto tempo, a tornava 
cada vez mais reclusa. O filho nada 
dizia, apenas arregalava os olhos e 
apertava junto às perninhas dobra-
das uma velha almofada puída.

A cada manhã, quando Gaspar 
saía para o trabalho, Maria de lurdes 
abria bem as portas e as janelas, para 
que o vento levasse embora qualquer 

ElA PER
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Dia Nublado (imagem de fundo)
acrílica sobre tela 80 x 100 cm - 2010
Daniela Lompa Nunes

Liberta (imagem da página ao lado)
acrílica sobre tela 40 x 110 cm - 2009
Daniela Lompa Nunes
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vestígio deixado pelo marido. Naquele dia, não foi diferente 
e enquanto preparava o almoço, observava o filho fazendo 
a lição. Sentou-se ao seu lado para ajudá-lo a procurar 
palavras no dicionário e instintivamente abriu uma pequena 
cartilha que repousava sobre a mesa. No livrinho, desenhos 
coloridos eram acompanhados de um pequeno texto. Uma 
menina falava na amizade, naquilo que a deixava feliz, 
triste e irritada. Falava também sobre o ímpeto de bater 
para resolver os problemas. Ensinava que essa não é a 
melhor forma de solução. Maria de lurdes sentiu-se mais 
uma vez envergonhada. Ressentiu-se ao lembrar que o 
filho poderia ilustrar as páginas em branco daquele livro 
com a sua vivência diária e temeu ao imaginar que talvez 
um dia ele pudesse achar que tudo aquilo era normal.  
O marcador de páginas encartado no pequeno livro conti-
nha vários telefones úteis e, numa distração do pequeno, 
tomou para si a tira de papel e, assim que retornou para 
casa, após deixá-lo na escola, trêmula, ligou 180.

imaginava-se num pesadelo e, sentindo o corpo latejar 
sob o sol de novembro, procurou uma delegacia, como lhe 
orientara o atendente ao telefone. Uma conversa com uma 
inspetora de polícia fez com que o registro de todas as amea-
ças, agressões e humilhações fluísse como uma tormenta. Ela 
sentiu-se leve e, ao mesmo tempo, forte.

Em casa, manteve-se muda. Dias mais tarde, Gaspar 
chegou em casa furioso mostrando-lhe uma intimação. Ou-
viu todos os seus brados, mas reparou que dessa vez ele 
não se aproximou. Não houve encontrões, tapas ou socos. 
Apenas a ordem para que ela se retratasse. Maria de lurdes 
continuou inerte e o que era ordem passou a súplica. Gaspar 
argumentava que não poderia ir preso, não poderia sequer 
perder uma tarde de trabalho para ir à audiência. Perderia o 
emprego e o respeito dos colegas. Maria permaneceu muda. 
Muda e irredutível.

No dia marcado, lá estava ela. Deixara o pequeno 
na escola e seguira firme, olhando para o céu através do 
vidro sujo do coletivo.

Encontraram-se na sala de audiências e, entre lamúrias 
e negativas, Gaspar ainda tentou sustentar que tudo não 
passava de mera armação da mulher. Pouco restou a fazer. 
Os hematomas que Maria ainda guardava pelo corpo eram 
evidentes.

Dez dias. Esse foi o prazo dado para que Gaspar 
achasse um lugar para viver. E, ele saindo de casa, Maria 
pensaria sobre a hipótese de não processá-lo por tudo o 
que sofrera.

Dois dias. Esse foi o tempo que ele levou para ir em-
bora e nunca mais voltar, deixando para trás o cadáver de 
Maria. 
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Dicas de filmes
Simplesmente Complicado
Simplesmente Complicado - Nancy Meyers - a diretora especialista em comédias 
bastante açucaradas retorna com grande elenco para mais uma de suas histó-
rias. Amparado pela estrela Meryl Streep, o filme relata a situação de uma mulher 
divorciada bem-sucedida, cuja solidão é ameaçada por dois amores (um deles 
seu ex-marido). Fiel em sua missão de divertimento ingênuo, a diretora acerta em 
cenas leves, com um roteiro por vezes bobo, porém divertido. Vale a pena se for 
para esvaziar a cabeça e rir um pouco.
Felipe Rossato

O banheiro do Papa
O banheiro do Papa (El Baño del Papa, César Charlone e Enrique Fernández, 2007). 
Filme uruguaio que relata a expectativa da cidade de Melo para a visita do Papa João 
Paulo ii, situação que é vista como singular oportunidade de melhora econômica 
na vida da pacata comunidade. Relato divertido e tocante a partir do cotidiano do 
“chibeiro” Beto, que decide investir numa ideia original para faturar com a multidão 
esperada para vinda do Papa. Desde os conflitos familiares com a mulher e a filha, 
passando pelas idas cada vez mais arriscadas ao Brasil para contrabandear, o prota-
gonista vai construindo seu sonho, sempre com a ajuda inestimável dos “colegas de 
profissão”. A imediata identificação estética com o ambiente fronteiriço e a simpatia 
uruguaya tornam o filme ainda mais atraente para nós gaúchos. Não deixe de ver!
José Ricardo de Bem Sanhudo

Underground
Underground - Emir Kusturica - Um dos diretores mais festejados no circuito in-
ternacional, ainda bastante desconhecido do público brasileiro, Emir Kusturica é 
um dos (bem) poucos diretores que carregam duas Palmas de Ouro de Cannes. 
Underground é uma de suas obras-primas, reunindo cenas inesquecíveis que 
colocaram o filme entre um dos mais importantes da história do cinema mundial. 
Com humor e tragédia, as personagens relacionam-se de forma irreverente e por 
vezes surreal num mundo marcado por guerras, desgraças e caos. Além disso, o 
uso de trilhas-sonoras espetaculares, com referências diretas à cultura balcânica, 
marca a narrativa do início ao fim. imperdível.
Rute Rossato

Cartas para Julieta
Quem gosta de um bom filme romântico, sem ser piegas, não pode perder Cartas 
para Julieta. O autor se inspirou na história de Romeo e Julieta, mas sem tragédias 
e amores proibidos, ao contrário, mostra que a busca da felicidade sempre vale a 
pena. Boa parte do filme se passa em Verona, e na região do Vêneto, na bela itália. 
O filme desperta uma vontade imensa de viajarmos principalmente para aquela 
região, além de ser emocionante! A atuação das atrizes Amanda Seyfried (Mama 
mia) e Vanessa Redgrave (Camelot) é muito boa.
Jucelana Lurdes Pereira dos Santos
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A Menina sem Estrela – Memórias
(Nelson Rodrigues, Agir)
O livro reúne as crônicas escritas para publicação no Correio da Manhã, no 
ano de 1967, que o próprio autor chamou de reminiscências “do passado, do 
futuro e de várias alucinações”. Sem se preocupar com a ordem cronológica e 
mantendo seu estilo irreverente, Nelson Rodrigues relata importantes fatos de 
sua vida e de seu tempo.
Rosana Broglio Garbin

Resmundo das Calavras
(Marcus Fabiano Gonçalves, WS Editor)
É o livro de estreia do professor santanense Marcus Fabiano Gonçalves. 
Desde epigramas até poemas longos, o autor transita por diferentes estilos 
e revela singular inventividade ao navegar no reino das palavras. Exemplo?  
A estrofe inicial de O Antiplástico do Lácio: “existe um projeto secreto / para a 
última flor do lácio: / fertilizá-la ao máximo / e assim manter seu viço alheio / 
ao olhar viciado do plástico”.
Adair Philippsen

Precisamos Falar sobre o Kevin
(lionel Shriver, intrínseca, 2003, 464 páginas)
Relata a história do adolescente norte-americano Kevin Khatchadourian, que, aos 
16 anos de idade, comete uma chacina no ginásio de seu colégio, nos subúrbios de 
Nova york. A narrativa é através das lembranças de sua mãe, Eva Khatchadourian, 
que escreve cartas para seu marido, Franklin, torturada pela culpa de que poderia ser 
responsável de alguma maneira pelo massacre, revendo sua difícil relação com o filho.  
O livro recebeu o prêmio Orange 2005, premiação inglesa de melhor romance do 
ano, e merece ser lido pela sua impressionante ficção, escrito não para explicar 
as matanças e sim compor as relações existenciais de seus personagens.
Fabiana Arenhart Lattuada

Aprender a viver – filosofia para os novos tempos
(luc Ferry)
“Neste livro, luc Ferry apresenta o essencial da filosofia em linguagem acessível 
para leigos, mostrando como a sabedoria pode ser o caminho para uma vida 
melhor. O que é a filosofia? Para que ela serve? Apesar de ser uma iniciação à 
filosofia, o livro não abre mão da riqueza e da profundidade das idéias filosóficas, 
oferecendo muito mais que uma leitura superficial de textos fundamentais para 
o entendimento do mundo...” leitura muito leve, sem perder a profundidade e 
levar a várias reflexões.
Léo Pietrowski

Dicas de livros
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 CONSÓRCIOS – AJURIS

(Autorizada pelo Banco Central do Brasil)

•	Atendimento	personalizado	e	sem	burocra-
cia;

•	Não	há	cobrança	de	qualquer	taxa	(adminis-
tração, inscrição, adesão, etc.), o que equi-
vale no mínimo a 10% do valor do bem;

•	O	consorciado	paga	 tão	 somente	o	 fundo	
comum, o fundo de reserva e o seguro de 
vida vinculado à quitação do plano;

•	03	 grupos	 em	 andamento	 (grupos	 12/07,	
13/09 e 14/10);

•	Grupos:	100 participantes;
•	Prazo:	50 meses;
•	Valor	do	bem:	R$ 37.200,00.
•	As	parcelas	apresentar-se-ão	conforme	des-

crição abaixo:

•	Fundo	Comum	(FC):	R$ 744,00;
•	Fundo	de	Reserva	 (FR):	5% do Fundo Co-

mum – R$ 37,20;
•	Seguro	de	Vida	(SV):	0,07% valor automó-

vel R$ 26,04 (participante da mútua está 
isento).

•	Reuniões	mensais,	sendo	um	bem	por	sorteio	
e outro por contemplação, em cada grupo, 
podendo ocorrer o sorteio de mais um bem 
por contemplação, a depender da posição fi-
nanceira do grupo e dos valores de lances.

•	 Saldo	restante	dividido	entre	os	participantes	e	
repassado através da Associação ao término 
do grupo.

Diretor: Ícaro Carvalho de Bem Osório

Vice-Diretor: João Batista Marques Tovo

Funcionários responsáveis:
Elieder Zbierski – elieder@ajuris.org.br

Sabrina Moscon – sabrinamoscon@ajuris.org.br

Estagiário: Renato Tolves – renato@ajuris.org.br

(51) 3284-9124 – 3284-9145 – 3284-9105

  
 CONVÊNIOS

Departamento de Assistência Social

O Departamento de Convênios está 
comprometido com a busca de novas par-
cerias e tem por finalidade a obtenção de 
vantagens aos associados da AJURiS na sua 
relação com o mercado de bens e serviços 
em geral, principalmente nas áreas da saúde, 
cultura e lazer.

O Departamento é aberto a indicações 
de convênios pelos seus associados e recebe 
sugestões sobre os já realizados. O associado 
poderá indicar a empresa ou a pessoa física 
para a realização de convênio, cabendo ao 
indicado contatar com o Departamento.

Entre os convênios destaca-se o Plano 
de telefonia Móvel, que obtém vantagens 
para os associados da AJURiS junto às ope-
radoras, como a diminuição de tarifas e o 
atendimento diferenciado em relação ao ser-
viço prestado para pessoa física. Atualmente 
a Associação tem convênio com a operadora 
Vivo e busca firmar convênios com outras 
operadoras. Para obter informações sobre o 
funcionamento dos planos e a aquisição de 
aparelhos, basta entrar em contato com o 
Departamento.
Como consultar empresas e profissionais 
conveniados
Por meio do site www.ajuris.org.br (Serviço/Con-
vênios – Empresas Conveniadas) ou diretamente 
com os funcionários do Departamento.

Como utilizar o convênio
•	Informar-se	 sobre	 as	 vantagens	oferecidas	

no convênio a ser utilizado.

•	Antes	de	se	identificar	como	sócio	da	AJU-
RiS, buscar informações sobre o preço pra-
ticado.

•	Identificar-se	como	sócio	da	AJURIS,	exigir	
o desconto ou vantagem na prestação do 
serviço.

•	Qualquer	 equivoco	deverá,	 imediatamente,	
ser comunicado ao Departamento de Assis-
tência Social - Convênios, por telefone ou 
pelo e-mail.



DEZEMBRO 2010 

AJURIS – SERVIÇOS

73

Diretora: Alessandra Abrão Bertoluci

Vice-Diretora: Tatiana Elizabeth Michel Scala-
brin Di Lorenzo

Funcionários responsáveis:
Elieder Zbierski – elieder@ajuris.org.br
Sabrina Moscon – sabrinamoscon@ajuris.org.br

Estagiário: Renato Tolves – renato@ajuris.org.br
(51) 3284-9124 – 3284-9145 – 3284-9105

  
 DAS

O DAS tem vantagens, serviços que fazem a 
diferença e atendimento especializado com 
qualidade. Conheça!

Atendemos nossos beneficiários e esclarece-
mos dúvidas sobre o plano e os serviços de 
forma personalizada.

Por meio do sistema de busca on-line, o usuário 
localiza com facilidade: médicos, especialida-
des, hospitais, odontologia, exames, entidades 
conveniadas, fisioterapia, etc.

Regulamento, instruções de utilização, valor 
do investimento e outras informações podem 
ser acessados no site: www.ajuris.org.br/das.

Vantagens

Uso cumulativo: O DAS foi criado originalmen-
te como um complemento à proteção oferecida 
pelo iPE, possibilitando o uso concomitante 
do iPE, quando a cobertura for integral para 
internações e exames. Enseja igualmente a livre 
escolha de médicos e instituições de saúde, 
bastando para reembolso encaminhar o recibo 
com a descrição médica. O valor de reembolso 
obedecerá ao valor da tabela do DAS. 

Contribuição mensal associada ao salário: 
O associado do DAS sabe que a contribuição 
mensal é vinculada aos vencimentos dos as-

sociados, ocorrendo reajuste na mesma pro-
porção deste, diferentemente dos planos de 
saúde que modificam a tabela de contribuição 
anualmente. 

Custo/benefício: O investimento na proteção 
proporcionada pelo DAS tem custo bastante 
razoável confrontando-se com os valores 
praticados pelas operadoras de saúde. Além 
disso, o atendimento personalizado amplia a 
relação. 

Odontologia: Sem carência, cobre até 80% 
dos custos com o tratamento. O associado  
e/ou seus dependentes podem escolher o pro-
fissional de Odontologia, iniciar imediatamente 
o tratamento e receber até 80% de reembolso. 
O percentual referente a despesas com im-
plantes terá participação de 40% por parte 
do associado.

Caráter associativo: O escopo da atuação do 
DAS não é a acumulação de capital. também 
é importante frisar que, uma vez que o DAS é 
administrado pelos próprios associados, a re-
lação é direta e desburocratizada, voltada tão 
somente para o interesse comum.

Sem limite territorial: Se for necessário, os 
melhores recursos da medicina estarão ao seu 
dispor. Seja qual for o médico e a especiali-
dade, poderá ser buscado em qualquer parte 
do Brasil e do Exterior – com a documentação 
adequada. Essa é mais uma vantagem do sis-
tema de reembolso. 

Serviços on-line: Onde houver um dispositi-
vo com acesso à internet, basta colocar seu 
login e senha para acessar todas as receitas e 
despesas do seu grupo familiar. O site do DAS 
também disponibiliza a relação de convênios, 
um tutorial com as instruções de utilização, 
formulários e a documentação necessária.

Diretor:
José Eugênio Tedesco

Subdiretores:
Alexandre Kreutz
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Helena Ruppenthal Cunha
Paulo Augusto Monte Lopes

Funcionários responsáveis:
Fábio Damaceno André: fabio@ajuris.org.br
Priscila Fachinello: priscila@ajuris.org.br
Fátima: fatima@ajuris.org.br
Waleska Chaves: waleska@ajuris.org.br
(51) 3284-9138 – 3284-9113 – 3284-9121 – 
3284-9178

  
 ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Excelência que faz a liderança.

A Escola Superior da Magistratura da AJURiS, 
com 30 anos de excelência no ensino jurídico, 
além da atualização e formação continuada de 
Juízes e Servidores, apresenta o seu Curso de 
Preparação à Magistratura, agora também em 
módulos, no qual o aluno escolhe as disciplinas 
e os dias da semana que pretende estudar, se-
gundo suas necessidades e disponibilidades.

O curso é oferecido nas modalidades presen-
cial e a distância.

Situada em prédio próprio, na rua Celeste 
Gobbato, 229, possui uma das melhores bi-
bliotecas jurídicas, laboratório de informática 
remodelado, estúdio de rádio, livraria e bistrô 
à disposição de seu público.

Vale a pena conferir!

Áreas de atuação da Escola

Centro de preparação à Magistratura
Cursos preparatórios/Oficinas/Seminários

Centro de formação continuada de magis-
trados
Conferências/Cursos de Atualização/Núcleos 
de Estudos

Centro de formação continuada de servido-
res da Justiça
Oficinas/Seminários/Cursos de Aperfeiçoa-
mento

Centro de formação continuada de Juízes 
Leigos e conciliadores
Cursos/Estágios

Centro de cultura jurídica
Biblioteca/Centro Cultural/Centro de línguas 
Estrangeiras

Centro de pesquisa
Núcleos de Administração Judiciária/Direito do 
Consumidor/Direito Ambiental/Direito Penal e 
Processual Penal/Direito Processual Civil/Di-
reito Privado e teoria Geral do Direito/infância 
e Juventude e Justiça Restaurativa/Sistemas 
Judiciários Comparados

Diretor: Ricardo Pippi Schmidt

Vice-Diretor: Vancarlo André Anacleto
Rua Celeste Gobbato, 229 – 3º andar 
Praia de Belas – Porto Alegre
(51) 3284-9000

Site: www.escoladaajuris.com.br

E-mail: esm@ajuris.org.br

  
 MÚTUA

A Mútua é um programa administrado pela 
AJURiS, de auxílio recíproco, autofinanciado 
e custeado por contribuições de seus parti-
cipantes com vistas ao repasse de recursos 
financeiros aos seus beneficiários, quando do 
falecimento de um deles.

Benefício: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais).
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Desconto: de R$ 109,00 a R$ 436,00 dos par-
ticipantes em cada falecimento (limitados a 12 
descontos por ano).

Podem ingressar na Mútua: todos os sócios 
da AJURiS e seus cônjuges e/ou companhei-
ros, com limite de 60 anos de idade.

Carência: de 3 (três) anos, por morte natural, 
para a percepção de benefícios.

a) se o óbito ocorrer 1 (um) ano após o ingresso 
na Mútua: os beneficiários terão direito a 1/3 
(um terço) do benefício;

b) se for 2 (dois) anos depois: seus beneficiários 
receberão 2/3 (dois terços) do benefício;

c) por morte acidental não haverá carência.

Os sócios efetivos da AJURiS (art. 5º, letra a, 
de seu Estatuto) que se inscreverem na Mútua, 
por ocasião de seu ingresso na Magistratura, 
não ficarão sujeitos a qualquer carência.

Mutuários atuais: 618 associados.

Atendimento personalizado, ágil e transparente, 
o que o torna mais interessante que os seguros 
de vida.

isenta o pagamento do seguro dos consórcios 
da AJURiS.

Diretor: José Carlos Sanches Guimarães

Vice-Diretor: Adriano Parolo

Funcionários responsáveis:
Elieder Zbierski – elieder@ajuris.org.br
Sabrina Moscon – sabrinamoscon@ajuris.org.br

Estagiário:
Renato Tolves – renato@ajuris.org.br
(51) 3284-9124 – 3284-9145 – 3284-9105

  
 COOPERATIVA DE CRÉDITO

O Sicredi AJURIS é uma cooperativa de 
crédito, de ajuda mútua, sem fins lucrativos, 
a qual congrega magistrados e pensionistas 
das Justiças Estadual, trabalhista e Federal, e 
também seus familiares.

Fundada em 10/12/1999, constitui-se em uma 
alternativa aos bancos em geral e tem como 
missão oferecer aos cooperativados produtos e 
serviços financeiros diferenciados, com custos 
reduzidos, além de atendimento por profissio-
nais qualificados.

Principais produtos

Conta-corrente

Investimentos: poupança, fundos de investi-
mentos (rendas fixa e variável), SiCREDiNVESt, 
RDC, plano de previdência.

Empréstimos e financiamentos: crédito pes-
soal, financiamento de veículos novos ou usa-
dos, aquisição de bens imóveis, antecipação 
de 13º salário, antecipação de restituição do 
imposto de renda, financiamento para material 
de construção.

Cartões de crédito e débito VISA

Seguros de veículo, residência e vida

Consórcios de imóveis e veículos

Diferenciais

Participação anual nas sobras (resultado finan-
ceiro) da cooperativa.

Atendimento personalizado.

linhas de crédito com taxas e prazos espe-
ciais.
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Como associar-se

integralização de cotas-partes no valor de  
R$ 500,00 iniciais e mais 12 parcelas de 0,50% 
do valor do subsídio.

Apresentação de cópias de documentos pes-
soais, de comprovante de renda e também de 
residência.

Preenchimento de ficha cadastral.

Diretoria Atual

Presidente: Pedro Luiz Pozza

Vice-Presidente Financeiro: Martin Schulze

Vice-Presidente Administrativo: Salvador 
Horácio Vizzotto

Rua Celeste Gobbato, 81 / 3º andar
Praia de Belas – Porto Alegre
(51) 3286-8328 / 3284-9148
Site: www.cooperativajuizesrs.com.br
E-mail: sicrediajuris@terra.com.br
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Uma das linhas de atuação prioritárias 
do tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no 
Planejamento Estratégico versa sobre o fomento 
à conciliação em primeiro grau, cujo objetivo é o 
incremento da resolução da demanda. Ao desen-
volver a linha de atuação, entendemos necessário 
apurar e analisar a visão do magistrado de primei-
ro grau sobre a conciliação. A partir dessa ideia, 
realizamos a pesquisa, que foi disponibilizada no 
site do tJ durante agosto de 2010. Para noticiá- 
-la, os magistrados receberam, por email, ofício- 
-circular. Disponibilizada a pesquisa, recebemos 
161 respostas, que correspondem a 27% dos 
magistrados.

Finda a pesquisa, a partir dos resul-
tados obtidos, podemos destacar algumas 
ações concretas a iniciar, para fomentar a 

conciliação em primeiro grau. Postas essas 
considerações, em analisando as respostas 
obtidas, algumas conclusões podemos des-
tacar. Vejamos.

Daqueles magistrados que responderam a 
pesquisa, 88% costumam realizar audiências de 
conciliação (gráfico 5) e 73% avaliam como mui-
to importante a realização da audiência (gráfico 
6); 54% realizam a audiência tão logo ingressa 
o processo e 30% possibilitam a conciliação por 
ocasião da audiência preliminar (art. 331, CPC – 
gráfico 7). O gráfico de número 8 permite que 
se avalie a enorme gama de matérias em que é 
viável a audiência de tentativa de conciliação.

Planejamento 
estratégico e conciliação 
em primeiro grau

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe
Juíza-Corregedora
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Destaca-se o índice de maior conciliação em matéria de família – gráfico 9.

Na abordagem refletida no gráfico 11, questionou-se acerca da presidência da au-
diência de conciliação. Em resposta, temos que 69,84 % são realizadas pelos magistrados.  
A questão que propusemos visa discutir a realização de audiência por conciliadores e assessores, 
diante da eventual rejeição que possa vir a ter os atos não presididos pelo próprio magistrado.
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interessante destacar o gráfico 16. Verificou-se que por vários motivos a audiência de con-
ciliação tem importância, ainda que não haja acordo, em face de outras providências que possam 
vir a ser adotadas, como contato com as partes e saneamento, intimação de outras providências 
a serem adotadas, visando, primordialmente, acelerar o andamento do feito.

Por fim, interessante o gráfico 17, a revelar que maior número de conciliações não se mostra 
possível diante da cultura dos advogados.
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O objetivo é que, a partir  
das práticas realizadas, 
possamos desenvolver 

projetos e ações visando o 
fomento da conciliação e, 
ao fim e ao cabo, viabilizar 
essa forma de solucionar 

demandas que se entende 
mais apaziguadora.

Essa análise, por ora um tanto superficial 
da pesquisa, permite algumas ponderações 
e conclusões. Sobretudo, o que se propõe é, 
justamente, a reflexão e maior compreensão 
da realidade. O objetivo é que, a partir das 

práticas realizadas, possamos desenvolver 
projetos e ações visando o fomento da conci-
liação e, ao fim e ao cabo, viabilizar essa forma 
de solucionar demandas que se entende mais 
apaziguadora.

Por certo, o ato requer habilidade e 
desenvolvimento de técnicas pelas quais 
o magistrado poderá obter maior êxito de 
acordos. O treinamento de magistrados e 
conciliadores é, a toda evidência, uma das 
ações primordiais.

Além do treinamento, a mudança de 
cultura é essencial. Daí porque devemos, 
incessantemente, fazer com que discussões 
acerca da matéria sejam travadas, em todas as 
ocasiões possíveis. Essa mudança de cultura 
apenas será possível com muito trabalho e 
persistência. 
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O presente texto, escrito a pedido do 
Conselho Editorial da Revista Multijuris, busca 
analisar as Centrais de Conciliação e Me-
diação/RS e dar perspectivas de projetos e 
trabalhos que estão em andamento.

Para tanto, ainda que de forma breve, se 
buscará analisar parte do projeto do Código 
de Processo Civil (CPC) nesta área, a questão 
da formalização das Centrais de Conciliação 
e Mediação, as diferenças entre negociação, 
conciliação e mediação, um programa de 
qualidade em autocomposição, os projetos 
propriamente ditos, sugestões de alterações 
legislativas e modelos estrangeiros, contando- 
-se, ao final, com a sua contribuição para en-
riquecer o debate.

inicialmente, examinando o texto do pro-
jeto do novo CPC, podemos verificar que ali se 
faculta a criação exatamente de um setor de 
conciliação e mediação:

“Art. 134. Cada tribunal pode propor que 
se crie, por lei de organização judiciária, 
um setor de conciliação e mediação.”

E o legislador tratou de determinar a 
obrigatoriedade do estímulo destas formas de 
resolução de conflitos:

“Art. 135. A realização de conciliação 
ou mediação deverá ser estimulada por 
magistrados, advogados, defensores pú-
blicos e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial.”

Mas qual seria a diferença destas formas? 
Bom, para responder parece ser interessante 
separar os métodos de resolução adversariais, 
que são as decisões jurisdicionais e a arbitra-
gem, das não adversariais, onde se encontram 
a negociação, a mediação e a conciliação.

Nos primeiros alguém decide pelas par-
tes, enquanto nos últimos são elas que chegam 
a uma decisão por acordo.

Na negociação, que tem como ícone o 
Projeto de Negociação de Harvard1, não há a 
figura do terceiro (mediador, conciliador, árbitro 
ou juiz).

É a forma mais comum para resolver con-
flitos, pois nós todos somos negociadores dia-
riamente. Negociamos com nossa esposa onde 
iremos passear no final de semana. Com o filho 
sobre seu estudo. Com a vendedora a respeito 
do preço que não concordamos. Com o nosso 
chefe acerca de questões de trabalho. E por aí 
vai, podendo o leitor imaginar inúmeras situações 
de sua vida pessoal ou profissional nas quais 
lembrará estar permanentemente negociando.

1 – Este projeto tem quatro vértices principais: a) separe as PESSOAS 
do problema; b) diferencie posições de iNtERESSES, concentrando-se 
nestes últimos; c) invente várias OPÇÕES de ganhos mútuos; d) encontre 
CRitÉRiOS OBJEtiVOS. Para aprofundamento sobre o projeto de nego-
ciação de Harvard: Fisher, Roger et alli, Como chegar ao sim: negociação 
de acordo sem concessões. Rio de Janeiro: imago Ed. 2005.

Daniel Englert Barbosa
Juiz de Direito Coordenador das Centrais 
de Conciliação e Mediação da Comarca 
de Porto Alegre/RS

Centrais de 
conciliação e mediação
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E, por mais surpreendente que even- 
tualmente possa parecer, hoje existe dentro do 
Foro Central/Porto Alegre um projeto que mui-
tos vezes não nos damos conta, mas ele é de 
negociação. Sem a figura do terceiro? Sim.

A experiência de Porto Alegre é com 
um projeto piloto onde a maior demandada 
dos Juizados Especiais Cíveis (JECs) se faz 
presente com dois funcionários em uma 
sala, os quais possuem poderes para uma 
negociação imediata. A parte que se dirige 
ao Juizado pode optar por ir até a outra sala 
e tentar resolver o seu problema na hora, sem 
audiência, deixando, se a solução negocia-
da vier a lhe satisfazer, de ingressar com a 
demanda.

Costuma-se dizer que a 
conciliação é mais adequada 

para casos de relações 
eventuais, resolvendo 

questões mais específicas, 
como, por exemplo, uma 

demanda envolvendo relação 
de consumo ou um acidente 

de trânsito, enquanto que 
a mediação se destina 
a hipóteses de vínculos 

prolongados, com questões 
múltiplas a serem resolvidas, 
tal qual a matéria de família  

ou de vizinhança.

Se esta é a melhor forma de solução? 
Bom, fica realmente a discussão. Os dados, para 
que você possa pensar sobre o tema, são de 
que ali se resolvem questões de complexidade 
baixa, do tipo cobrança indevida de serviço em 
conta de telefone, e não aquelas maiores como 
dano moral, troca de produtos, o que, é claro, 

acaba facilitando o alto índice de acordo, o qual 
costuma girar em torno de 90%.

Adianto a minha resposta: acredito que 
se deva buscar algo mais amplo, atingindo 
demandas que efetivamente justifiquem pro-
cessos, destinando-se a intervenção nestes 
casos mais simples até através de e-mails com 
intermediação paraprocessual do Judiciário.

Assim, até como forma de democratizar 
o espaço e prevenir demandas, facilitando o 
acesso à Justiça, está em estudo na Central e 
na Corregedoria-Geral da Justiça a ampliação 
desta negociação paraprocessual (ou na forma 
de conciliação) com a extensão para outros 
demandados, sobre a qual mencionaremos 
logo adiante, na parte do texto que abarca os 
projetos em andamento.

Por outro lado, mais especificamente no 
que diz com a conceituação de conciliação e 
mediação, existem várias posições doutriná-
rias dependendo do local do mundo em que 
estivermos, diferenciando ou até igualando as 
duas2.

O projeto do Código de Processo Civil 
brasileiro prevê a participação de conciliadores 
e mediadores e, quanto à forma de atuação do 
conciliador e mediador, adota a distinção que 
a doutrina nacional costuma fazer:

“Art. 135. [...]
“§ 1º O conciliador poderá sugerir solu-
ções para o litígio.
“§ 2º O mediador auxiliará as pessoas em 
conflito a identificarem, por si mesmas, 
alternativas de benefício mútuo.”

Costuma-se dizer que a conciliação é 
mais adequada para casos de relações even-
tuais, resolvendo questões mais específicas, 
como, por exemplo, uma demanda envolvendo 
relação de consumo ou um acidente de trânsi-
to, enquanto que a mediação se destina a hipó-
teses de vínculos prolongados, com questões 
múltiplas a serem resolvidas, tal qual a matéria 
de família ou de vizinhança.3

2 – Neste sentido: NAZAREtH, Eliana Riberti. Mediação Familiar. São 
Paulo: Editora Equilíbrio, 2009. p. 48.
3 – DEMARCHi, Juliana. Mediação e Gerenciamento do Processo: 
Revolução na Prestação Jurisdicional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 55.
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Bom, repassados os conceitos dos mé-
todos amistosos de resolução de conflitos, 
cumpre retornar ao tema das Centrais de 
Conciliação e Mediação.

No Rio Grande do Sul, como se sabe, em 
12 de agosto de 2009, através da Resolução  
nº 780/2009 do Conselho da Magistratura, 
foram criadas estas Centrais de Conciliação e 
Mediação4, o que antecipou a faculdade previs-
ta no projeto do Código de Processo Civil.

trata-se, na realidade, de um projeto pi-
loto, tanto que o art. 9º da referida Resolução 
determinou a avaliação do funcionamento e do 
resultado, em seis meses, para decisão sobre 
a conveniência da manutenção dos serviços 
ou redimensionamento.

inicialmente as Centrais funcionaram de 
forma apartada, ficando a Central de Concilia-
ção no prédio do Foro Central e a Central de 
Mediação no iPE.

A Corregedoria-Geral da Justiça, entre-
tanto, optou pela unificação física, passando 
ambas as Centrais para dentro do Foro, de for-
ma a tornar mais enxuta a estrutura e de custo 
mais baixo neste momento inicial, ficando-se 
apenas com uma servidora, uma estagiária e 
um juiz, além de conciliadores e mediadores 
voluntários.

O projeto atual é de manutenção da 
unificação das Centrais, mas com mudan-
ça para o prédio do iPE, buscando-se um 
ambiente adequado, com várias salas para 
conciliação e mediação, auditório, além de 
local de espera, seguindo linha de doutrina 
que preconiza qualidade ambiental como fator 
de auxílio em autocomposição ou ao menos 
para a satisfação do jurisdicionado quanto ao 
serviço prestado.

Partes lado a lado, ambiente não hostil, 
água, bala, café, quadros, revistas, vídeos, 
música ou aromas, entre tantas outras formas, 
podem ajudar a pelo menos tentar acalmar um 
clima que muitas vezes é de tensão5.

4 – Resolução em anexo.
5 – Para dicas sobre o ambiente, ver obra do psicólogo americano: 
Slaikeu, Karl. No Final das Contas, Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 2004, 
p. 89, o qual resume: “O que deve ser lembrado é que o mediador é o 
guardião do processo, e que tudo no ambiente deve ser disposto de forma 
a estimular uma atmosfera de justiça, respeito pelas partes e resolução 
de problemas (e não de posicionamento antagônico).

Não só o ambiente, mas especialmente a 
forma de atuação do mediador ou conciliador 
envia uma mensagem que deve ser de paz: tudo 
deve buscar mostrar respeito e cooperação.

Aliás, embora não seja viável aprofundar 
no espaço destinado a este texto, cumpre 
referir que um bom programa de conciliação 
não deveria partir da análise de mero número 
de acordos (os quais, por exemplo, podem 
ter sido obtidos de forma forçada), mas, sim, 
de quatro prismas que permitem buscar um 
programa de qualidade total: 1 – qualidade 
ambiental; 2 – qualidade técnica; 3 – qualidade 
social; 4 – qualidade ética.

Em outras palavras, a análise e a pre-
paração qualitativa deveriam vir antes da 
quantitativa, a qual deve ser buscada como 
consequência daquelas.

O mestre André Gomma bem explicita as 
quatro linhas de qualidade:

De fato, existem quatro linhas de quali-
dade que devem ser atendidas:
i) qualidade técnica: as habilidades e 
técnicas autocompositivas necessárias 
para satisfação do usuário; ii) qualida-
de ambiental: a disposição de espaço 
físico apropriado para se conduzir um 
processo autocompositivo; iii) qualida-
de social: o tratamento e relacionamen-
to existente entre todos os envolvidos 
no atendimento ao jurisdicionado;  
e iv) qualidade ética: a adoção de pre-
ceitos mínimos de conduta que se es-
peram dos autocompositores e demais 
pessoas envolvidas no atendimento ao 
usuário.6

Estas são questões fundamentais, junto 
com várias outras, para o sucesso do processo 
autocompositivo, embora possa ocorrer de al-
guma delas eventualmente não estar presente, 
especialmente a ambiental, e se poder, a partir 
da maximização de alguma das demais qua-
lidades, como a técnica, superar a ausência e 

6 – AZEVEDO, André Gomma (org.). 2009. Manual de Mediação Ju-
dicial. Brasília/DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD, p. 205.
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chegar a resultado imensamente satisfató-
rio.7

A partir daí, a pesquisa de satisfação 
do jurisdicionado é meio valioso para verificar 
se o objetivo traçado está sendo alcançado, 
pois é aquele que recebe o serviço quem deve 
avaliar o mesmo (de nada adianta o conciliador 
se dizer um “ótimo conciliador” se as partes 
não o avaliam da mesma forma, saindo com 
uma imagem ruim por sua forma de atuação), 
e serve igualmente para supervisão constante 
do trabalho realizado.

tal meio de observação já permitiu veri-
ficar atuações insatisfatórias de conciliadores 
e mediadores.

Novamente com Gomma sobre esta 
questão da busca da satisfação de quem re-
cebe o serviço autocompositivo:

Como corolário, o papel do autocompo-
sitor, como indiretamente é sugerido por 
parte da literatura sobre mediação, deve-
ria depender da satisfação do usuário. 
Da mesma forma, a discussão sobre 
índices de acordos, proteção de condu-
tas antiéticas das partes ou do facilitador, 
capacitação das partes e incentivos para 
o reconhecimento de seus interesses e 
necessidade não deveria ser o fim de uma 
análise sobre autocomposição, mas seu 
meio. Isto é, autocompositores deveriam 
se perguntar como poderiam utilizar de 
capacitação técnica, mecanismos de 
superação de barreiras de comunicação, 
reconhecimento e validação de sentimen-
tos e outras técnicas e características do 
processo autocompositivo para satisfa-
zer seus usuários em uma mediação.
Por outro lado, apesar de ser a satisfação 

7 – Para análise de um dos maiores exemplos de negociação em 
ambiente hostil, encontra-se um caso onde soldados estavam em busca 
de uma mesquita local, na guerra do iraque, com o objetivo de pedir aju-
da para distribuição de alimentos. Foram, entretanto, cercados por uma 
multidão de pessoas, as quais temiam que aquela tropa ali estivesse para 
prender algum líder espiritual ou destruir a mesquita, tendo o comandante 
conseguindo sair do local com a tropa sem sequer uma morte. Como? Com 
a força de um sorriso. Determinou que os soldados ficassem apoiados 
em um só joelho, ordenou que apontassem os rifles para o chão. Sua 
próxima ordem foi: “Sorriam”. Diante deste gesto, o humor da multidão 
se transformou e aos poucos eles conseguiram sair do local. ler maiores 
detalhes em: Goleman, Daniel. Inteligência Social: o poder das relações 
humanas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 3.

do usuário fundamental na mediação, não 
é o único aspecto qualitativo. A plena 
informação das partes e a conduta ética 
no processo são também essenciais. 
Por plena informação entende-se que a 
parte só poderá ser considerada como 
“satisfeita” quando tiver tomado decisões 
no processo autocompositivo após ter 
sido plenamente informada do contexto 
fático em que está envolvida e de seus 
direitos.
De fato, existem quatro linhas de qualidade 
que devem ser atendidas. (destaquei)8

Necessário, também, que se busque de 
forma permanente a colaboração de todos os 
envolvidos no procedimento de autocomposi-
ção, como a integração dos advogados, sem 
os quais a solução conciliatória dificilmente 
é alcançada, e um exame constante dos 
motivos de não haver acordos, vinculados 
especialmente às denominadas MAANAs ou 
MAPANs (melhor alternativa à negociação 
de um acordo, ou seja, aquilo que a parte ou 
terceiro vinculado a ela espera fazer nos casos 
onde não realiza o ajuste)9, as quais podem 
também ser objeto de negociação, atuação 
efetiva de agências reguladoras em demandas 
de interesse coletivo ou alterações legais que 
permitam mudar a posição fechada de “não 
tem acordo”.

Por sua vez, trazendo o tema dos pro-
jetos, na esfera da conciliação, dentro da 
Central, foi unificado o projeto de superendivi-
damento10, o qual funciona sem a necessidade 

8 – AZEVEDO, André Gomma (org.). 2009. Manual de Mediação Ju-
dicial. Brasília/DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD, p. 205.
9 – “tenha em mente que é fácil superestimar a qualidade de sua 
MAPAN. Muitos executivos, seguindo o conselho de advogados excessi-
vamente confiantes, evitam negociar um acordo e levam o caso à Justiça, 
quando então se veem a caminho da falência.” Ury, William l. Supere o 
Não. Rio de Janeiro: Bestseller, 2008. E, acrescento, mesmo que não supe-
restimada, pode ser alterada em função de decisões judiciais ou atuações 
regulatórias. Neste tema, recentemente, o posicionamento do Ministério da 
Justiça/BR (ver nota técnica nº 62 de 15-06-2010) passando a considerar os 
celulares como bens essenciais alterou a melhor alternativa de fornecedores, 
contribuindo para efetivas possibilidades conciliatórias, pois antes aqueles 
podiam contar com longa demora para a troca do produto.
10 – Este projeto de superendividamento é proveniente da tese de 
mestrado das juízas Clarissa Costa de lima e Karen Rick Danilevicz 
Bertoncello. O detalhamento do projeto é encontrado na obra: Supe-
rendividamento aplicado: aspectos doutrinários e experiência no Poder 
Judiciário. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010.
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de um processo propriamente dito e atualmente 
tem audiências na Escola da Magistratura e no 
Foro Central.

O consumidor é que decide se tem inte-
resse no projeto e, ao comparecer no cartório, 
preenche uma ficha, saindo com a data de 
audiência no mesmo momento, sendo poste-
riormente convidados os credores por meio ele-
trônico. A Defensoria Pública e o PROCON são 
parceiros, encaminhando superendividados, e 
tem-se tentado ampliar a parceria através de 
universidades, local em que se entende impor-
tante a divulgação da cultura de composição, 
pois normalmente os alunos são preparados 
apenas ou predominantemente para a hetero-
composição (método adversarial de resolução 
de conflitos).

Dependendo do caso, pode 
haver vantagens efetivas 
até quando não houver 

acordo: revelias evitadas, 
resolução imediata de 

questões processuais como 
de competência, intimações 
sucessivas com dispensa de 

outros atos cartorários.

Ainda na questão da conciliação, está- 
-se buscando projetos especiais de apoios às 
unidades jurisdicionais cíveis, com mutirões 
em ações de massa.

Saliento que tal forma de atuação busca 
ajudar em momentos de crise de demandas, o 
que pode ter valor, mas que o principal objetivo 
continua sendo o de buscar caminhos para 
uma política permanente de conciliação e/ou 
mediação paraprocessual e processual. Caso 
contrário, sempre se ficará atacando a crise, 
tendendo-se a deixar um pouco de lado a bus-
ca da resolução na origem do problema.

Por outro lado, já adiantando a previsão 
do projeto do CPC, o qual prevê audiências 

conciliatórias no início do processo11 e não 
mais na atual fase do art. 331, têm sido feitas 
tais solenidades conciliatórias imediatas em 
ações de condomínio e em breve estar-se-á 
implementando em algumas ações de massa 
para análise de pontos positivos e negativos.

Dependendo do caso, pode haver van-
tagens efetivas até quando não houver acor-
do: revelias evitadas, resolução imediata de 
questões processuais como de competência, 
intimações sucessivas com dispensa de outros 
atos cartorários.12

Este convencimento sobre a utilidade 
do procedimento, ao menos para determina-
dos casos onde a consequência da decisão 
pode ser muito grave, veio-me a partir de um 
caso trazido por Rizzato Antunes13, onde uma 
senhora de idade, com várias filhos, acabou 
sendo posta para fora de casa quando possuía 
o denominado “contrato de gaveta” e provavel-
mente até direito a usucapir, mas foi revel:

“Marta de Souza é faxineira. Tem quatro 
filhos menores, com dois, quatro, cinco 
e oito anos, sendo que o de dois está 
muito doente, com infecção intestinal. Ela 
está sem dinheiro para comprar os medi-
camentos que o médico receitou. Marta 
e os filhos moravam há dez anos num 
barraco construído pelo marido, falecido 
há um ano. João de Souza era pedreiro e 
com muito esforço conseguiu construir o 
barraco. Antes de morrer, João entregou 
para Marta alguns documentos e disse 
que ela os guardasse, pois eram muito im-
portantes. Era o compromisso de compra 
do terreno onde estava o barraco. Certo 
dia ouviu baterem na porta do barraco. 
Atendeu: era um homem, que se apresen-
tou como Oficial de Justiça de uma Vara 
Cível do Fórum. Entregou um documento 
e pediu para Marta assinar. Ela assinou: 

11 – “Art. 333. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 
não for o caso de rejeição liminar da demanda, o juiz designará audiência 
de conciliação com antecedência mínima de quinze dias.”
12 – Sobre um itinerário para um processo justo com audiências iniciais, 
ver: Missagia, Claudemir. Audiência Preliminar: Indicativos de um itinerário 
para uma jurisdição cível justa e efetiva. Ajuris nº 78, pp. 94/123.
13 – O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. São 
Paulo: Saraiva, 2002, pp. 03/04.
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era a única coisa que sabia fazer, pois é 
analfabeta; apenas aprendeu a assinar 
o nome. O Oficial de Justiça disse para 
Marta que aquele papel era muito impor-
tante e ela devia procurar um advogado. 
O Oficial de Justiça foi-se embora. Marta 
ficou um pouco preocupada, mas como 
faria para encontrar um advogado? Onde 
iria? ‘Deve custar dinheiro’, pensou. Mas 
ela não tinha nem para o remédio de seu 
filho. Nada fez. Passados alguns meses, o 
Oficial de Justiça voltou. Estava acompa-
nhado de outras pessoas. Eles expulsaram 
Marta e os filhos do barraco, tiraram os 
pertences e derrubaram-no. Agora, Marta 
e os quatro filhos estão morando ao relen-
to, a céu aberto, num terreno exatamente 
do outro lado da rua de terra onde estava 
construindo seu barraco. Agora, repeti-
mos, que mundo é este?14

Há igualmente a ideia de buscar realizar 
um projeto paraprocessual, podendo ser uma 
espécie de “CONCiliAR ANtES tAMBÉM É 
lEGAl”, que auxilie consumidores e empresas 
que queiram resolver antecipadamente suas 
contendas, prevenindo litígios judicializados15.

Aqui penso que se teria muito a ganhar, 
desde que bem aceita a ideia por partes e ad-
vogados: há campo para estender o projeto de 
negociação referido no início deste artigo, mas 
acredito que seja possível sonhar mais alto.

Buscar acesso rápido e até mais informal 
do que os próprios Juizados Especiais, já que 
se trata de fase pré-processual.

A parte ou o advogado poderiam solicitar 
a inclusão via e-mail à Central de Conciliação 

14 – Fiquei com esta lição na mente: será que uma audiência de 
conciliação inicial não teria permitido solução diversa àquele caso. E foi 
justamente aplicando esta teoria que designei audiência de conciliação em 
um processo de reintegração de posse de réu revel, o qual já estava em 
tese pronto para uma “simples” sentença. O demandado não contestou, 
mas acabou comparecendo na solenidade. Questionei sobre a aparente 
contradição (não contestou mas veio à audiência?), e o suplicado me 
informou que não tinha dinheiro sequer para vir ao fórum, quanto mais 
para conseguir um advogado, porém, quando designada audiência, com 
data e horário, sem a necessidade de acompanhamento por profissional, 
caminhara quadras e quadras para vir na data em que fora chamado.  
O que aconteceu? O advogado do requerido, dado o fato narrado, con-
cordou com a reabertura do prazo de contestação.
15 – Em São Paulo, por exemplo, embora com moldes um pouco 
diferentes, também já existem projetos de conciliação e mediação pré- 
-processuais. Para maiores detalhes: Grinover, Pellegrini. Mediação e 
Gerenciamento do Processo, São Paulo: Atlas, 2008, p. 24.

ou diretamente no cartório, PROCON ou DPE, 
preenchendo ficha padronizada (nome, iden-
tidade, breve resumo do tema e documentos 
que possui), a partir do que designar-se-ia a 
audiência imediatamente.

A comunicação ao fornecedor cadastrado 
no projeto se daria por e-mail indicado por este, 
também reduzindo custos. Se a questão for 
menor, poderá ser resolvida imediatamente pelo 
participante em contato com a outra parte, mas, 
em outras demandas, possivelmente a maioria, a 
presença física será essencial para propostas.

O serviço poderia ser  
buscado através do próprio 

advogado, que deixaria de ter 
o trabalho de fazer uma inicial 

para acessar serviço mais 
rápido, ampliando a forma 

de acesso e até abrindo um 
mercado novo de trabalho, 
ou pela própria parte, pois 
se tratam de pretensões 

meramente conciliatórias...

Abrangeria as mais diversas formas de 
relação de consumo, especialmente aquelas 
atinentes aos maiores demandados (ou seja, 
também atingiria o maior número de deman-
dantes que se interessassem), como telefonia, 
serviços bancários, planos de saúde, televisão 
digital, entre outros, e as próprias agências 
reguladoras poderão ter papel importante no 
auxílio a esta forma de composição.16

O serviço poderia ser buscado através 
do próprio advogado, que deixaria de ter o 
trabalho de fazer uma inicial para acessar 

16 – Com o tempo, até poder-se-ia pensar em uma espécie de cadastro 
positivo do fornecedor, aquele responsável que se prontifica a colaborar 
com a conciliação prévia, participando dos projetos, para o que seria rele-
vante medir-se índices de conciliação, até conferindo selo de participação 
a quem atingir metas para que o consumidor saiba, na hora que precisa, 
com quem pode efetivamente contar.
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serviço mais rápido, ampliando a forma de 
acesso e até abrindo um mercado novo de 
trabalho, ou pela própria parte, pois se tratam 
de pretensões meramente conciliatórias, as 
quais se enquadram na previsão normativa do 
art. 57 da lei nº 9.099/95, tanto que seriam 
posteriormente distribuídas a um dos Juizados 
Especiais Cíveis.

Prevenção de demandas, custo baixo, 
resolução rápida para ambas as partes. E, nun-
ca é demais lembrar, solidariedade (art. 3º, i, da 
Constituição Federal), pois cada conflito que é 
resolvido antes do ingresso do processo permite 
que outra pessoa tenha maior tempo para análi-
se do caso em que efetivamente for necessário 
o ajuizamento e os demais atos judicializados.

Aquilo que aqui ainda parece uma uto-
pia, em muitos países é aplicado com grande 
sucesso. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
a prática autocompositiva tem representado 
significativa economia para vários fornece-
dores: “Companhias como a Motorola regis-
traram mais de 75% de economia em defesa 
por usarem a mediação para resolver suas  
disputas sem litígio judicial.”17 O exemplo in-
glês também será citado mais adiante.

Ainda, penso que junto com a implanta-
ção destes projetos de conciliação e mediação 
sempre deva o Judiciário estar vinculando o 
efetivo gerenciamento do processo.

Medidas que auxiliem celeridade nos 
casos em que não houver acordo, diminuição 
de custos e de atos processuais devem ser 
continuamente buscadas.

Se for possível, realizar intimações suces-
sivas em audiências de tentativas de conciliação 
(prazos sucessivos para contestação, réplica e 
provas, sem novas notas de expediente, por 
exemplo), notificações para comparecimento 
por e-mail cadastrado pelo fornecedor, citações 
centralizadas para maiores demandados, entre 
outros, tudo de forma a diminuir os atos cartorá-
rios e agilizar o andamento do feito para aqueles 
casos onde não ocorrer a composição.

Da mesma forma, buscar-se dispensar 
audiências conciliatórias em processos quando 

17 – GREiSiNG, D., Cuneo, e Galen, M., apud Slaikeu, Karl, No final 
das Contas, Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 2004, p. 16.

a parte já esteve em conciliação pré-processual 
e não deseja realizar o ato novamente, provi-
dência esta que se tem verificado como de 
boa aceitação no contato com partes e advo-
gados.

Um ponto interessante 
da mediação é que, 

normalmente, em face da 
intensa participação das 

partes no resultado, costuma 
haver menor índice de 

descumprimentos e, portanto, 
de processos de execução.

O exemplo é a solenidade para concilia-
ção no superendividamento (paraprocessual) 
onde, se não houver acordo e a parte ajuizar 
demanda, posteriormente, em havendo concor-
dância do juiz titular do JEC, pode-se dispensar 
a audiência conciliatória inicial (já realizada 
dentro do Judiciário de forma prévia), partindo- 
-se imediatamente para uma solenidade única 
de instrução e julgamento, agilizando o trâmite 
e buscando-se nova conciliação diretamente 
nesta última audiência.

Por sua vez, no que diz respeito à media-
ção, tem sido feita através de voluntários em 
apoio à jurisdição de Família, mais especifica-
mente no Foro do Sarandi, alguns casos remeti-
dos pelo Juizado Especial Criminal do Partenon 
e também para a Vara de Família no Foro Central, 
estando à disposição de todas as varas que te-
nham casos indicados para este serviço.

Esta é uma forma em que as próprias 
partes tentam resolver suas questões com o 
auxílio do terceiro. É conhecida a afirmativa no 
sentido de que muitas vezes uma sentença em 
ação de guarda e visitas é o fim de um processo 
e o início de outro, pois o conflito muitas vezes 
permanece e até se acirra.18

18 – Estes conceitos e a experiência da mediação, inclusive no Poder 
Judiciário gaúcho, envolvendo a matéria de família, podem ser encon-
trados em: thomé, liane Maria Busnello. Dignidade da Pessoa Humana 
e Mediação Familiar. Porto Alegre.
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Novamente trazendo a experiência es-
trangeira, cito que “muitos juízes norte-ameri-
canos agora ordenam que se faça a mediação 
antes de procederem à audiência de instrução 
e julgamento.”19

também foi realizada parceria informal 
para que a Defensoria Pública passe a encami-
nhar casos onde entende que seria conveniente 
a mediação antes do ajuizamento de processos 
em matéria de direito de vizinhança, em vez de 
ajuizar imediatamente a demanda no JEC, de-
vendo ser ampliada esta linha de acesso, tendo 
agora começado a chegar os primeiros casos. 
Basta a parte se dirigir à Central de Mediação 
e solicitar a inclusão em pauta de encontro de 
mediação paraprocessual.

Um ponto interessante da mediação é 
que, normalmente, em face da intensa partici-
pação das partes no resultado, costuma haver 
menor índice de descumprimentos e, portanto, 
de processos de execução.

De outra banda, pode-se colocar que al-
gumas sugestões de iniciativas legislativas no 
sistema brasileiro e o estudo de experiências 
estrangeiras são importantes para auxílio no 
tema da autocomposição, claro que sempre 
cuidando das peculiaridades locais, cultura e 
forma de cada ordenamento jurídico.

Mesmo levando em conta tal cautela, não 
deixa de ser surpreendente a constatação dos 
sistemas americano e inglês apontando que 
“uma porcentagem muito alta de ações civis 
inglesas não chega até o julgamento (a diminui-
ção dos processos que terminam em sentenças 
nos EUA também tem atraído comentários, veja 
também 11.26). isso porque a maioria das ações 
na inglaterra culmina não na sentença de mérito, 
conforme a perícia, a oitiva de testemunhas e 
ao exame de laudos, mas em um acordo entre 
as partes. O acordo pode ter lugar no bojo do 
processo (ou não) e com ou sem ‘assistência’ 
(‘acordo sem orientação ou auxílio’). Na inglaterra, 
os protocolos que antecedem a ação disciplinam 
o processo de negociação, que visa a realização 
do acordo antes do começo do processo”.20

19 – SlAiKEU, Karl. No final das Contas, p. 16.
20 – ANDREWUS, Neil. O moderno processo civil: formas judiciais e 
alternativas de resolução de conflitos na Inglaterra. São Paulo: Rt, 2009, 
pp. 439, 240.

Pode-se trazer como sugestão ao deba-
te, adaptando formas externas à nossa reali-
dade local, exemplificativamente, uma análise 
da possibilidade da redução das custas para 
processos que ingressem apenas para homolo-
gação judicial de acordo, como separações 
consensuais ou avenças cíveis, e uma redução 
parcial se a parte conciliar durante o tramitar 
do feito21.

Nestes casos o custo do processo (só 
homologação em ações consensuais, ou redu-
ção de atos com acordo no decorrer, evitando 
instruções e outros), parece indicar que não só 
serviria como mais um incentivo à composição, 
como se afiguraria justo por exigir menos atos 
processuais (se o Poder Público tem bem me-
nos atos a realizar, pode cobrar menos).

também na esfera de soluções legisla-
tivas, é de se referir o sistema inglês, o qual 
permite que o Juiz recomende que as partes se 
submetam a uma mediação em determinados 
casos. Não pode forçar, pois de nada adian-
taria – mediar exige cooperação de todos os 
envolvidos –, mas é facultado ao julgador até 
suspender o feito para tal providência e sancio-
nar a parte recalcitrante através de aplicação 
de custas indenizatórias inclusive quando ela 
venha a ganhar a causa, mas tenha optado 
pela forma mais prolongada (este custo acaba 
sendo arcado por toda a sociedade), sem con-
cordar com a mediação.22

No contato com partes em determinadas 
demandas que apareceram na Central, inclinei- 
-me a concluir que a solução estrangeira é de 
ser ao menos debatida.23

Em suma, o objetivo solicitado pelo 
editorial da Revista foi o de contribuir com 

21 – O incentivo a acordos através de custas, ainda que em termos 
diversos daqueles ora sugeridos, é largamente utilizado no exterior, tal 
qual ocorre nas rules inglesa. Para maiores detalhes do sistema inglês: 
ANDREWUS, Neil, ..., 2009, p. 249.
22 – ANDREWUS, Neil, .... , p. 247, explicitando as custas por rejeição 
não-justificada à mediação.
23 – Chamou minha atenção um caso envolvendo uma briga em 
condomínio onde a parte autora não queria conciliação nem mediação. 
Sequer aceitou ouvir alguma proposta efetiva, nem mesmo se fosse pago 
dano moral. Queria a sentença a todo custo, possivelmente para sentir-se 
vingada, para poder mostrar aos outros condôminos que tinha razão ou 
outro motivo. Fiquei pensando se não seria um uso demasiado do poder 
de demandar, o qual não merece ser obstado, mas poderia ter sanções 
a fim de que a parte cogitasse de solidariedade processual, deixando o 
espaço para alguém que realmente precisasse da solução autocompo-
sitiva, ou que pelo menos aceitasse a busca da forma autocompositiva 
antes da instrução.
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informações sobre o funcionamento das Cen-
trais de forma simplificada, o que se buscou 
fazer, devendo-se ressalvar que não se tentou 
esgotar quaisquer dos temas nem apresentar 
respostas definitivas, pois a própria vida é 
dinâmica e os projetos também devem ir se 
adaptando a esta.

Convidamos o leitor a ajudar a construir 
este modelo: quer contribuir com alguma 
ideia, sugestão ou crítica sobre estes pro-
jetos ou outros aspectos relacionados ao 
tema ora debatido? Escreva para a Central:  
cjconciliacao@tj.rs.gov.br.

... as formas  
autocompositivas de  
solução de conflitos 

certamente não resolverão 
todos os problemas do 

Judiciário e do jurisdicionado, 
nem é este o objetivo, mas 

continuam sendo uma 
possibilidade de auxílio 
efetivo e que pode ser 
ampliada sempre com  
vistas à satisfação das  

partes envolvidas...

E, agora para finalizar, assinalo que as 
formas autocompositivas de solução de con-
flitos certamente não resolverão todos os pro-
blemas do Judiciário e do jurisdicionado, nem 
é este o objetivo, mas continuam sendo uma 
possibilidade de auxílio efetivo e que pode ser 
ampliada sempre com vistas à satisfação das 
partes envolvidas no conflito e a redução da 
desgastante sobrecarga de demandas.

Sabe-se das naturais dificuldades con-
ciliatórias em um Estado que é campeão em 
proporção de processos ajuizados em todo 
o Brasil, ou seja, onde a regra é a busca do 
processo e da sentença.

Certamente haverá erros e acertos neste 
difícil caminho a ser percorrido, mas não se 
pode deixar de tentar, corrigir rumos e insistir. 
Como diz um conhecido provérbio chinês, se 
trilharmos sempre o mesmo caminho, chega-
remos sempre ao mesmo lugar... 
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