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JUSTIçA EM REvISTA �

A JUSTIçA EM REvISTA chega à sua quinta Edição! E  
a produção cresce em importância, porque avalizada 
pelo Leitor, que consultado, referendou a manutenção 
do periódico, e definiu a sua pauta. E definiu bem, como 
se pode aferir à leitura dos artigos que a compõem , 
todos merecedores de aplausos, não só pela qualidade 
da produção, mas pela abordagem de temas do mais 
alto interesse do Judiciário Federal.

A matéria de capa, como não poderia deixar de ser, 
é a Conciliação, tema que há muito ocupa lugar de 
relevo nas preocupações dos magistrados desta casa, 
os quais, embora através de ações isoladas, já vinham 
desenvolvendo profícua gestão no sentido de abrir novos 
caminhos para a pacificação de conflitos, postura que, 
certamente, fez escolhida a Seção Judiciária de Minas 
Gerais como passo primeiro do Programa de Conciliação 
deflagrado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira 
Região, mesmo antes do hasteamento desta bandeira 
pelo Conselho da Justiça Federal. Hoje, graças ao saldo 
positivo alcançado- mercê do comprometimento dos Juí-
zes Federais desta Seccional -, a experiência foi estendida 
aos processos em trâmite na primeira instância, e ultra-
passou, inclusive, as fronteiras do sistema Financeiro 
de Habitação, campo experimental inicialmente eleito, 
atingindo os Processos de Execução. E neste domínio, 
já se registra, hoje, uma primeira rodada de audiências 
conciliatórias, cujo êxito alcançado estimula a prosseguir 
nesta caminhada.

Outro tema de relevância ímpar é a desapropriação de 
três imóveis em Belo Horizonte. Os imóveis desapro-
priados, somando espaços ao Edifício Sede, formam um 
verdadeiro “corredor jurídico”, e representam solução 
para o problema que, por mais de uma década, tem afli-
gido esta casa, e que foi erigido meta prioritária da nossa 
gestão, para cujo alcance contamos com o irrestrito apoio 
da Presidente ASSUSETE DUMONT REIS MAGALHÃES, 
que abraçando o projeto da administração, soube fazê-lo 
realidade, numa demonstração de competência e amor 
por Minas Gerais.

Mas embora a menção fique para os dois temas des-
tacados, toda a pauta desenvolvida revela o acerto da 
decisão do leitor, a quem rendemos homenagem  como 
responsável por mais esta produção, que pela sua exce-
lência, confere prestígio a esta Seção Judiciária. 

Um agradecimento especial, também, a todos que 
emprestaram sua contribuição para que este projeto 
se concretizasse.

vale a pena conferir!

Maria Edna Fagundes veloso

editoRiaL
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eloína CoRRêa Gomes moReiRa de mendonça telho

nas origens da sociedade, os conflitos de interesses 
eram resolvidos entre os próprios litigantes (autocom-
posição) ou pelo grupo a que pertenciam, seja porque 
o estado não existia, seja porque, existindo, não era 
capaz de impor as soluções.

Com o tempo, o estado assumiu a função jurisdicional, 
passando as lides a serem resolvidas por meio de um 
processo, por órgãos especializados. são milênios de 
história, desde os tempos em que o juiz era um líder da 
tribo, com autoridade moral para solucionar, verbalmente, 
desavenças entre seus membros, até chegar às modernas 
e suntuosas cortes de justiça, nacionais e internacionais.

a burocratização da função jurisdicional, com a ins-
tituição de um processo formal e solene e a criação 
de estruturas hierárquicas sofisticadas, visa a dar 
racionalidade e segurança à composição de conflitos. 
mas outro fator, o tempo, torna-se preponderante 
nos dias atuais. Complexidade e velocidade impõem 
estabelecer, no processo, equilíbrio entre os objetivos 
de segurança e eficiência.

o grande drama do juiz, hoje, consiste em ponderar 
riscos, decidindo, freqüentemente, com base na mera 

aparência ou probabilidade, sob pena de travar o 
desenvolvimento das relações sociais.

Pensando no fator tempo é que o legislador busca criar 
medidas alternativas e diferenciadas de proteção de in-
teresses em litígio. o Código de Processo Civil de 1973 
destacou em sua estrutura, inicialmente, o processo 
cautelar, destinado à obtenção de medidas acessórias e 
provisórias, adequadas a proteger interesses enquanto 
não vem o julgamento da ação principal. 

verificou-se, logo, que tal proteção meramente acau-
telatória (ex.: uma produção antecipada de provas) 
não era suficiente. há situações em que o tempo 
necessário (muitas vezes nem se trata de demora 
injustificada) para a decisão do pedido pode tornar 
o processo inútil. 

no comum dos casos, não havia um instrumento legal 
que permitisse antecipar o deferimento do pedido, 
mesmo na iminência de perecimento do direito. em 
face disso, generalizou-se a utilização anômala da 
ação cautelar inominada, com caráter satisfativo. o pro-
cesso cautelar deixava de ser acessório e auxiliar dos 
processos de conhecimento e execução, fim para o 
qual foi instituído, para tornar-se meio de obtenção 
da pretensão principal, com a possibilidade de limi-

ARTIGO

“a burocratização da função jurisdicional (...) visa a dar 
racionalidade e segurança à composição de conflitos. 
mas outro fator, o tempo, torna-se preponderante nos 
dias atuais.”

Tutela Antecipada e Tutela Cautelar–
breves considerações
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nar (tutela antecipada), até sem ouvir previamente a 
outra parte.

a situação tornou-se crítica por ocasião do Plano 
Collor, em março de 1990. as pessoas que tiveram 
seus depósitos bancários bloqueados ingressaram, 
em massa, na Justiça Federal, com ações cautelares 
pedindo, liminarmente, não uma providência acaute-
latória, mas a devolução mesma de seu dinheiro.

Parte dos juízes indeferia tal pretensão, por entender 
que o processo cautelar era impróprio, à consideração 
de que com a devolução do dinheiro nada mais restava 
para ser resolvido em sede de ação principal. todavia, 
outra foi a orientação, no âmbito, principalmente, do 
tribunal Regional Federal da 3ª. Região. ali, fazendo-
se tábula rasa da forma processual, acolhia-se a ação 
cautelar para o desbloqueio liminar dos depósitos. o 
fato serviu para demonstrar que o sistema processual 
brasileiro era acanhado para enfrentar tais situações.

Para suprir tal deficiência, entre outras, a lei 8.952/94 
inseriu em nosso ordenamento jurídico a tutela anteci-
pada, instrumento capaz de antecipar, satisfeitos deter-
minados pressupostos, os efeitos da sentença final.

disciplinada de forma genérica no art. 273 do Código 
de Processo Civil, a tutela antecipada tornou-se, por 
vezes, motivo de discussões e controvérsias, em face 
do abalo que causou na estrutura do processo civil 
brasileiro. Representou inovação importante, por 
permitir provimento provisório ao autor, que pode 
ter seu pedido atendido de forma parcial ou integral 
antes do julgamento definitivo. 

a partir daí, passou-se a tentar estabelecer dife-
renciação entre tutela antecipada e cautelar, ambas 
previstas em nosso ordenamento jurídico. É certo que 
ambas pressupõem cognição sumária, regem-se pela 
instrumentalidade, são precárias, fundadas em juízo 
de probabilidade e servem de armas na luta contra o 
perecimento de direito pela ação do tempo. no entan-
to, os doutrinadores, em sua maioria, fazem distinções 
bem acentuadas entre os dois tipos de tutela. 

o dominante posicionamento doutrinário estabelece 
natureza jurídica absolutamente dissociada uma da 

outra. luiz Guilherme marinoni, adepto da idéia supra, 
diferencia a natureza jurídica dos dois institutos, en-
tendendo que a tutela que satisfaz antecipadamente 
o direito não é cautelar porque nada assegura ou 
acautela. Ressalta que “a tutela antecipada não tem 
por fim assegurar o resultado útil do processo, já 
que o único resultado útil que se espera do processo 
ocorre exatamente no momento em que a tutela an-
tecipatória é prestada. o resultado útil do processo 
somente pode ser o ‘bem da vida’ que é devido ao 
autor, e não a sentença acobertada pela coisa julgada 
material, que é própria da ‘ação principal’. Porém, a 
tutela antecipatória sempre foi prestada sob o manto 
da tutela cautelar. mas é, na verdade, uma espécie de 
tutela jurisdicional diferenciada”. (1)

no entanto, antônio Cláudio da Costa machado(2) 
afirma que a tutela antecipada constitui uma forma de 
tutela cautelar, por requerer a presença do requisito pe-
riculum in mora, caracterizador das cautelares. em seu 
entendimento, as diferenças entre ambas são atenuadas 
e eventuais confusões são vistas com menos rigor.

talvez seja esse o entendimento mais acertado, pois, 
ao contrário do que defende luiz Guilherme marino-
ni, a antecipação dos efeitos da tutela também está 
assegurando o cumprimento de algo - no caso, o 
efetivo provimento final. o autor defende, ainda, que 
se aproveite o pedido formulado equivocadamente, 
amoldando-o ao fundamento legal. a legislação pro-
cessual civil atual, inclusive, parece participar dessa 
opinião, com o advento da lei 10.444/02, que esta-
beleceu a fungibilidade dos dois institutos.

outra diferença também constantemente apontada 
diz respeito aos requisitos das duas medidas: “à liminar 
cautelar bastam os requisitos do fumus boni juris e do 
periculum in mora aliados à urgência especial que a 
distingue da providência concedida regularmente na 
sentença cautelar; para a tutela antecipada requer-se 
mais, a prova inequívoca de que resulte verossimilhan-
ça das alegações”. (3)

além destes, mais traços distintivos são constante-
mente apontados: a medida cautelar tem sentido 
publicista, pois se objetiva o resguardo imediato do 
processo principal, enquanto a tutela antecipada visa 

“(...) a medida cautelar tem sentido publicista, pois se ob-
jetiva o resguardo imediato do processo principal(...)”
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a resguardar o interesse material privado da parte 
requerente da medida; em razão do sentido publicista 
que orienta a cautelar, esta pode ser concedida de ofí-
cio, enquanto que a antecipação dos efeitos da tutela, 
diante de seu caráter privatístico, não o pode. (4)

apesar da aparente facilidade de se distinguir, teorica-
mente, a tutela antecipada da tutela cautelar, na práti-
ca, entre os operadores do direito, a confusão é muito 
grande. no sentido de facilitar a aplicação da norma 
pertinente à tutela antecipada, a lei n. 10.444/2002, 
que entrou em vigor em 7.8.2002, introduziu, em ma-
téria de antecipação dos efeitos da tutela, algumas 
inovações. a que nos interessa, in casu, está prevista 
no § 7o, em que se permitiu a fungibilidade de medidas 
antecipatórias e cautelares, eliminando a dificuldade, 
que ocorria na prática, de distinguir antecipação de 
tutela e medida cautelar, com a conseqüente inépcia 
do pedido quando medida cautelar era requerida nos 
próprios autos da ação principal, e não por meio de 
uma ação autônoma.

Como bem acentuam luiz Rodrigues Wambier e 
teresa arruda alvim Wambier, “não teria sentido 

admitir-se pudesse o autor pedir o mais no bojo do 
processo de conhecimento e precisar instaurar outro 
processo para formular pedido de natureza cautelar, 
que é menos”.(5) sirva de exemplo o caso de mandado 
de segurança contra ato de apreensão de mercado-
rias. admitamos que a questão fosse objeto de uma 
ação de rito ordinário. não se justificaria possa a 
tutela antecipada – restituição das mercadorias – ser 
deferida nos autos de ação principal e exigir-se ação 
cautelar autônoma para a medida cautelar, provisória, 
de simples suspensão do leilão.

os processualistas mais apegados à forma, por cer-
to, criticam tal alteração. dizem que a instituição da 
tutela antecipada, nos autos do processo de conhe-
cimento, esvazia a previsão de um processo cautelar 
autônomo. se é possível antecipar provisoriamente, 
no mesmo processo, a própria pretensão principal, 
porque haveria necessidade de uma ação cautelar 
para obter-se medida acessória? a resposta está 
no princípio da instrumentalidade das formas pro-
cessuais. se a mudança, na prática, melhor atende 
à efetividade do processo, não há porque recusá-la 
por razões formais e teóricas.

notas

1. maRinoni, luiz Guilherme. o processo civil 
contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994, p.118.
2. maChado, antônio Cláudio da Costa. tutela 
antecipada, 3 ed., rev., são Paulo: Juarez de oliveira, 
1999, p.55-56.
3. loPes, João Batista. tutela antecipada no processo civil 
brasileiro, são Paulo: saraiva, 2001, p. 136.
 4. CRisÓstomo, Jesus. apostila de direito processual 
civil do curso axioma Jurídico. Goiânia:2002, p. 112.
5. WamBieR, luiz Rodrigues e WamBieR, tereza arruda 
alvim. Breves comentários à segunda fase da reforma do 
código de processo civil – lei 10.352, de 26.12.2001; lei 
10.358, de 27.12.2001; lei 10.444, de 7.05.2002. 2 ed. rev. 
atual. e ampl., são Paulo: Revista dos tribunais, 2002, p. 59.

Eloína Corrêa Gomes Moreira de Mendonça Telho é 
Servidora do TRF da 1ª Região, lotada na Subseção 
Judiciária de Eunápolis (BA) 
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maRCo auRÉlio BiCalho de aBReu ChaGas

volta à baila o tema da isenção de pagamento de 
tributos pelas sociedades cooperativas.

o regime jurídico das sociedades cooperativas está 
disciplinado pela lei n° 5.764 de 16/12/71. 

as cooperativas podem praticar dois tipos de atos 
com características e conseqüências distintas, a saber: 
atos cooperados, consistentes no exercício de suas 
atividades em benefícios dos seus associados que 
prestam serviços de administração a terceiros. assim, 
os atos cooperados estão isentos de tributação. Por 
outro lado, aqueles serviços remunerados prestados 
a terceiros sujeitam-se ao pagamento de tributos, 
consoante determina a referida lei 5.764/71.

 o ato cooperado previsto no art.79 da citada lei 5.764 
está isento de tributação enquanto que o ato que 
consiste em serviço remunerado prestado a terceiro, 
não cooperado (art.87), se sujeita ao tributo. 

Cooperativas Isentas da Cofins

ARTIGO

de modo que a cooperativa quando pratica atos co-
operados, ao coordenar e planejar o trabalho de seus 
associados, os quais recebem pelo trabalho realizado, 
está isenta de tributos, entretanto, quando atua a 
cooperativa na captação de clientes, firmando com 
estes ato de negócio, vendendo, por exemplo, planos 
de saúde, recebendo dos terceiros importância pelo 
serviço realizado, operações distintas da atividade 
principal, está praticando ato não cooperado, por 
conseguinte, sem isenção. 

esse é também o entendimento do superior tribunal 
de Justiça – stJ -, em inúmeras decisões. 

Casos freqüentes são das cooperativas que têm por 
finalidade a prestação de serviços médicos, que, nor-
malmente, praticam dois tipos de atos: os no exercício 
de suas atividades em benefício de seus associados, 
que prestam serviços médicos a terceiros; e aqueles 
atos não cooperados de serviços de administração a 
terceiros que adquiram seus planos de saúde. 

desse modo, há incidência do tributo sobre os valores 
recebidos pelas cooperativas médicas de terceiros, 
não associados, que optam por adesão aos seus planos 
de saúde, por serem atos não cooperados. 

sujeita-se ao tributo, portanto, a cooperativa que pres-
ta, por exemplo, serviços remunerados a terceiros, não 
cooperados, se configurando ato atípico de coope-
rativa, constituindo-se em fato gerador imponível do 
tributo, no caso, previsto no artigo 87 da lei citada.

logo, é passível de incidência do tributo sobre os 
valores recebidos pelas cooperativas, de terceiros 
que, espontaneamente, se valem dos seus serviços, 
visto que elas praticam no seu relacionamento com 
esses terceiros atividades empresariais de prestação 
de serviços remunerados, devendo, por isso, recolher 
a referida exação.



20 Justiça em Revista

a Cooperativa, ao realizar operação de compra e venda 
de mercadorias, somente entre ela e os associados, sem 
o intuito de lucro, estando essa atividade diretamente 
ligada ao objeto social da entidade, não se sujeita à 
incidência de tributo. 

o stJ sedimentou entendimento no sentido de que, no 
campo da exação tributária, com relação às cooperativas 
impõe-se distinguir para a aferição da incidência do tribu-
to os atos definidos como cooperativos, ou seja, aqueles 
através dos quais a entidade atinge os seus fins.

Portanto, a cooperativa que presta serviços a seus asso-
ciados, sem qualquer interesse negocial ou fim lucrativo, 
goza de plena isenção, pois não obtém lucro, porque o 
interesse precípuo é servir aos associados.

dessa forma, não se há de aplicar a lei do mercado de 
capitais, que incide apenas aos atos não cooperativos, ou 
melhor, aos que extrapolam as finalidades institucionais 
da cooperativa.

logo, os atos cooperativos não estão sujeitos à in-
cidência tributária, porque esses atos não implicam 
em operação de mercado, nem contrato de compra e 
venda de produto ou mercadorias. nesse caso, não há 
que se falar em obtenção de lucros e, por conseguinte, 
incidência de tributos. 

de acordo com o ministro do stJ otávio noronha, em 
seu voto, no julgamento de caso analisado pelo tribunal, 
“o resultado positivo decorrente desses atos pertence 
proporcionalmente a cada um dos cooperados; portan-
to, inexiste faturamento ou receita resultante de atos 
cooperativos que beneficiem à sociedade, não havendo, 
destarte, base imponível para o Pis”.

também ponderou aquele julgador que os atos que 
fogem à classificação das ações cooperativas devem ser 
tributados, pois, caso contrário, permitiria que o contri-

buinte utilizasse a condição de associado de cooperativas 
para auferir vantagem tributária que a lei não respalda. 
e ressalta: “As receitas geradas com a realização de 
serviços cooperados a terceiros estão sujeitas às regras 
comuns do direito tributário, porquanto são tidos como 
extrapolantes das finalidades institucionais, gerando a 
incidência dos tributos”.

Convém lembrar, como vimos, que o artigo 79 da lei n. 
5.764/71 define os atos tidos por cooperativos como os 
praticados entre cooperativas e seus associados, entre 
estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando 
associados para a consecução dos objetivos sociais. e o 
parágrafo único deste dispositivo citado, exclui dos atos 
cooperativos as operações de mercado e contratos de 
compra e venda de produtos ou mercadorias.

no caso levado ao stJ, a cooperativa questionou a 
cobrança sobre a intermediação de mão-de-obra e o 
agenciamento de contratos e serviços para os coopera-
dos. daí a decisão majoritária da turma daquela Corte, 
de declarar a não-incidência do Pis e da CoFins nos 
atos tipicamente cooperativos.

Conclui-se, então, que a despeito de estar realizan-
do operação de compra e venda de mercadorias, a 
Cooperativa estaria desobrigada do tributo se essa 
atividade é ou foi praticada somente entre a coo-
perativa e seus associados, sem o intuito de lucro e, 
principalmente, estando esta atividade diretamente 
ligada ao seu objeto social. assim, os atos praticados 
com os associados, no atendimento aos fins sociais da 
entidade, não estão sujeitos à incidência tributária.

Marco Aurélio Bicalho de Abreu Chagas é  Advogado 
especialista nas áreas comercial e tributária. Foi consultor 
jurídico da ACMINAS – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE 
MINAS. Curador Especial nomeado por Juízes Federais 
e Estaduais
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ARTIGO

Informatização do Processo Judicial:
A tecnologia da informação em prol do acesso à 
Justiça e do aprimoramento da prestação jurisdicial

FeRnanda antunes de FiGueiRedo Gonçalves

1. INTRODUÇÃO

a justiça brasileira, timidamente, em um primeiro mo-
mento, e com considerável avanço, mais recentemente, 
em especial após a introdução no ordenamento jurídico 
da novel lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre a informatização do processo judicial, tem 
experimentado verdadeira revolução no que diz respeito 
ao processamento das demandas judiciais.

não há mais volta. ingressamos na era digital com ob-
jetivos sólidos, rompendo arraigados paradigmas do 
direito processual brasileiro, extremamente apegado a 
ritos e formas tradicionais. 

da singular utilização dos meios eletrônicos na comunica-
ção de atos processuais e na transmissão de peças pro-
cessuais até a completa virtualização do processo judicial, 
nas esferas civil, trabalhista e penal, pouco faltará, já que 
agora contamos com a disciplina legal que dará inegável 
propulsão às tendências anteriormente despontadas na 
ordem vigente, suplantando qualquer questionamento 
acerca da (i)legalidade do processo virtual. 

a sistematização do processo judicial informatizado, 
rumo à completa implementação da justiça sem papel, 
representa a mais inovadora e revolucionária mudança 
vivenciada pela justiça brasileira. 

Justiça rápida, acessível a todo cidadão que se utiliza 
da máquina judiciária na proteção de seus direitos - é 
o que se pretende alcançar, alçando-se, por intermédio 
desse nobre objetivo, o efetivo exercício dos direitos 
e liberdades assegurados em um verdadeiro estado 
democrático de direito.

a tecnologia da informação e da comunicação a ser-
viço da prestação jurisdicional contribui, sem sombra 

de dúvida, para a aceleração do trâmite judicial, so-
lapando a perniciosa morosidade da Justiça, sentida, 
com maior impacto, nos casos em que o cidadão litiga 
contra o Poder Público.

em outro ângulo de visão, a informatização dos pro-
cessos judiciais, além de representar, hodiernamente, 
instrumento indissociável do modus operandi da mo-
derna prestação jurisdicional, como meio de revestir 
a atividade jurisdicional de maior transparência e 
efetividade, indiscutivelmente colabora para o apri-
moramento da Justiça em geral, tanto em termos de 
agilização processual e democratização do acesso à 
Justiça, quanto no que pertine ao incremento da quali-
dade da administração da Justiça, possibilitando, entre 
outros resultados, a desburocratização do processo e 
a redução dos custos.

2. A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E O ACESSO 
À JUSTIÇA

o acesso à Justiça não se resume à mera admissão ao 
processo, ou possibilidade de ingresso em Juízo. Para 
o verdadeiro acesso à Justiça é preciso mais. É preciso 
que a ordem jurídico-positiva instrumentalize mecanis-
mos que propiciem a integralidade de princípios e ga-
rantias que, interpretados harmonicamente, conduzam 
as partes ao acesso à ordem jurídica justa.

É na perspectiva do modo de ser do processo que 
a tecnologia da informação surge como mecanismo 
inegavelmente favorável à ampliação do acesso à 
Justiça, contribuindo, em escalas outrora inimaginá-
veis, para a distribuição efetiva e célere da atividade 
jurisdicional.

são evidentes os benefícios advindos da informatiza-
ção e da nova postura adotada pelo Poder Judiciário 
no contínuo aperfeiçoamento de suas funções, cujos 
efeitos convergem, sobretudo, para a democratização 
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da distribuição da justiça, estimulando-se, por via 
reflexa, o exercício da cidadania.

o investimento em meios tecnológicos possibilitará, 
em futuro próximo, maximizar e popularizar o uso do 
processo eletrônico, permitindo, em curto espaço de 
tempo, atingir um número muito maior de jurisdicio-
nados com menores gastos. o processo eletrônico, 
assim, tornará possível que a Justiça chegue ao cida-
dão mais carente, cumprindo, de forma cada vez mais 
efetiva, o seu papel social.

3. OS AVANÇOS DA JUSTIÇA BRASILEIRA NA ERA 
DA INFORMATIZAÇÃO

antes das alterações promovidas pela recente lei 
11.419/06, apesar de contar o nosso Código de Pro-
cesso Civil, por exemplo, com dispositivos legais que 
já justificavam o crescente uso dos meios eletrônicos 
na comunicação processual, no dia-a-dia as salutares 
inovações legislativas acabavam sendo relegadas. À 
míngua de regulamentação específica, os atos proces-
suais eletrônicos não eram satisfatoriamente aplicados, à 
exceção dos Juizados especiais Federais, talvez por uma 
resistência natural à mudança por parte dos operadores 
do direito, talvez por mero receio em se implementar, 
em patamares mais ousados, conceitos já consagrados 
em nosso sistema processual.

de qualquer modo, ultrapassadas algumas dificul-
dades, em uma visão global, o Poder Judiciário, 
atualmente, tem utilizado os mais diversos recursos 
tecnológicos, com vistas à simplificação dos proce-
dimentos em direção à rápida solução dos litígios.

agora, promulgada a lei 11.419/06, que disciplina 
de forma mais abrangente e pormenorizada a in-
formatização do processo judicial, com entrada em 

vigor a partir de 20/3/2006, é incontestável o grande 
passo dado pelo legislador brasileiro, atendendo aos 
reclames do Poder Judiciário, que passa a valer-se, 
com muito mais vigor, da tecnologia da informação 
no combate às principais causas da morosidade da 
prestação jurisdicional.

no cenário nacional, principalmente após a publicação 
da citada lei, notável tem sido a mobilização dos ór-
gãos jurisdicionais no enfrentamento da necessidade 
de se modernizar o Judiciário, movidos pela incessante 
busca da aceleração da tramitação judicial.

4. OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS

Quanto ao aspecto financeiro, o uso da tecnologia da 
informação também facilitará, sem medo de errar, o 
acesso das partes ao processo, que passa a ser feito 
eletronicamente e com a garantia da certificação di-
gital, sem as despesas normalmente decorrentes da 
retirada dos processos pelos órgãos públicos e pelos 
advogados (despesas com transporte de pessoal, ve-
ículos, correios etc.), permitindo a consulta aos autos 
por todos os interessados simultaneamente.

o custo com os insumos para a formação dos autos 
tradicionais simplesmente desaparecem com o pro-
cesso virtual.

a digitalização dos processos e a adoção da comunica-
ção eletrônica, eliminando a utilização do papel, além 
de impingir maior velocidade ao trâmite processual, 
vem acompanhada de considerável economia para os 
cofres públicos, o que só pode ser visto com bons olhos, 
na medida em que viabiliza a redistribuição de recursos 
de forma mais qualitativa. além disso, os arquivos em 
papel ocupam muito espaço, acarretando, por conse-
guinte, altos gastos com a locação ou a aquisição de 
imóveis compatíveis com a necessidade do órgão. 

as vantagens econômicas não param por aí. outros 
resultados positivos podem ser facilmente destacados, 
como a economia com a mão-de-obra. atividades 
que antes exigiam atuação contínua dos servidores 
passarão a ser realizadas eletronicamente, necessi-
tando-se de um aparato pessoal inúmeras vezes mais 
reduzido. tal efeito, por outro lado, possibilitará o 
redirecionamento dos mesmos servidores para outras 
áreas estrategicamente identificadas, qualificando 
sobremaneira a prestação jurisdicional.

É de extremo relevo, por fim, mormente quando se 
privilegia a celeridade na entrega do provimento 
jurisdicional final às partes envolvidas no litígio, mais 
um resultado favorável: a economia de tempo, a maior 
agilidade processual, com repercussão no orçamento 
do Poder Judiciário.
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5. CONCLUSÃO

uma prestação jurisdicional mais transparente, célere 
e efetiva é perfeitamente alcançável, quando a von-
tade política alia-se aos recursos da tecnologia da 
informação na busca de soluções mais eficazes, com 
projeções não só no plano jurídico, como também no 
social e no econômico.

as recentes mudanças ocorridas no sistema proces-
sual brasileiro contribuem para a construção de uma 
sociedade mais dinâmica, no mesmo passo em que o 
Judiciário moderno, mais fortalecido para obter índices 
de produtividade e de qualidade em seus serviços cada 
vez mais elevados, torna-se capaz de absorver a cres-
cente demanda judicial, sem deixar de lado o respeito 
às garantias constitucionais básicas do cidadão.  

nisso se traduz o processo judicial virtual, ferramen-
ta inerente à modernização do sistema Judiciário 
Brasileiro e indispensável ao alcance das metas de 
qualidade, celeridade, eficiência e transparência da 
prestação jurisdicional, associadas à ampliação do 
acesso à Justiça.
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ARTIGO

processo Judicial Eletrônico: 
uma perspectiva de Alcance pleno da 
Tutela Jurisdicional.

WesleY RobeRto de Paula

A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça 
qualifi cada e manifesta. 

Rui Barbosa.

a lei 11.419/06 que dispõe sobre o Processo Judicial 
eletrônico, inaugura um novo paradigma nas Ciências 
Jurídicas em um milênio forjado por inovações tecno-
lógicas. surge num contexto desditoso, em que a mo-
rosidade na prestação da tutela jurisdicional é causa 
de insatisfação daqueles que dela dependem e dos 
que a administram. 

a assertiva supra é corroborada pelo resultado da pes-
quisa ministrada pelo instituto brasileiro de opinião 
Pública e estatística (ibope), em 1993 e utilizada na 
justifi cação1 do Projeto de lei 5.828/01 proposto pela 
associação dos Juízes Federais à Comissão de legis-
lação Participativa da Câmara dos deputados, do qual 
originou a lei em comento. nela, 87% dos entrevistados 
anuíram que o problema do brasil não está nas leis, mas 
na justiça que é muito lenta. semelhante conclusão as-
sinala a pesquisa2 realizada pelo Conselho da Justiça 
Federal em 1995, consignando que 99,12% dos juízes 
federais elegem a morosidade como principal proble-
ma a ser enfrentado pelo Poder Judiciário. 

embora o conhecimento tecnológico tenha evoluído 
em várias áreas do conhecimento desde que o ilustre 
causídico propalou o aforismo epigrafado acima, sua 
refl exão é atual, podendo-se delegar ao Poder Judici-
ário, parcela signifi cativa pelas conseqüências advin-
das deste estigma que assola o estado democrático.

tHeodoRo JÚnioR, contraditando os estados des-
póticos, leciona que:

a primeira grande conquista do estado demo-
crático é justamente a de oferecer a todos uma 
justiça confi ável, independente, imparcial, e do-
tada de meios que a faça respeitada e acatada 
pela sociedade. [...] o direito processual deixa 
de ser simples repositório de formas e praxes 
dos pleitos jurídicos e assume a qualidade de 
estatuto funcional de um dos poderes sobera-
nos do estado democrático. (2005a, p. 62).

adiante, conclui que o processo “deve ser organizado, 
entendido e aplicado como instrumento de efetivação 
de uma garantia constitucional, assegurando a todos, 
o pleno acesso à tutela jurisdicional, que há de se ma-
nifestar sempre como atributo de uma tutela justa”. 
(2005b, p. 64). mas, além de justa ela deve ser célere. 
não é despiciendo anotar que na nova ordem cons-
titucional, a celeridade processual passa a ser dever 
do juiz, instituída no diploma Processual Civil de 1973 
(art. 125, ii), e também, a rápida ultimação do litígio, 
impedindo-se atos procrastinatórios inúteis (art. 130). 
o mesmo doutrinador, a despeito dos novos mecanis-
mos implantados no diploma, entende que: 

o ideal de celeridade processual continuou ina-
tingido e o clamor social contra a morosidade da 
justiça se avolumou, levando o legislador a inovar 
tanto por meio de alterações do Código como 
pela criação de outros remédios processuais dis-
ciplinados em leis extravagantes (2005c, p.67). 

Portanto, a lapidação destas funções em regras posi-
tivadas induz a conclusão de que o alcance da celeri-
dade processual dependerá do número de magistra-
dos e sua atuação. Porém, a ausência de racionalidade 
administrativa, segundo tHeodoRo JÚnioR é cau-
sa primária da morosidade na prestação jurisdicional, 
pois “inexistem órgãos de planejamento e desenvol-
vimento dos serviços forenses, e nem mesmo esta-



Justiça em Revista 25Justiça em Revista 25

tística útil se organiza para verifi car onde e porque 
se entrava a marcha dos processos” (2005c, p. 70). 
leciona que as etapas mortas (tempo para prática 
dos atos pelos agentes do judiciário) são a causa de 
retardamento do processo, promovendo sua inércia, 
e não a exigência legal de diligências (2005d, p.72). 

a lei em comento, se insere no rol de leis processuais 
extravagantes cujo mote é dar maior celeridade ao 
processo. desta forma, o modelo processual eletrô-
nico se apresenta como mecanismo hábil a alcançar 
este intento, pois as etapas burocráticas do processo 
não dependerão estritamente dos agentes do judici-
ário para sua consecução, mas também de avançados 
sistemas informáticos. o trânsito de autos processu-
ais entre comarcas e instâncias, por exemplo, que no 
modelo atual mobiliza vários atores, dependerá de 
um conjunto de “cliques” no modelo eletrônico para 
seu alcance, dados por um único agente do judiciário, 
e não diversos com funções variadas. um menor pra-
zo para resolução de um processo, resultará em mais 
disponibilidade do magistrado e sua equipe. Poderá, 
portanto, fi nalizar um número maior de processos de 
forma juridicamente segura.

o corolário esperado é tornar a tutela jurisdicional 
mais próxima daquele que a busca, por ser uma mo-
dalidade célere, econômica e ágil, distante dos bal-
cões dos cartórios judiciais, mas paradoxalmente 
próxima da realidade almejada.

À guisa de conclusão, impende anotar um último as-
pecto intensamente valorizado pelo novo diploma: 
a publicidade processual. embora um estado demo-
crático encontre-se jungido a esta premissa como 
forma de fi scalização dos atos praticados pela tríade 
detentora do monopólio estatal, o modelo cartáceo a 
pretere. além de prestar-se ao aprimoramento desta 
garantia, sua sagração desaguará noutros princípios 
fulcrais deste modelo estatal, mormente os estatuí-
dos no art. 37 da Constituição Federal (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, Publicidade e efi ciên-
cia). a possibilidade de o jurisdicionado acessar de 
forma plena todos os atos processuais, inclusive os 
decisórios, lhe propiciará um acompanhamento efi -
caz da função judicante. ser-lhe-á possível identifi car 
em sua atuação, a conspurcação dos princípios insti-
tuídos n texto Constitucional, evitando-se julgamen-
tos contraditórios em lides idênticas sem que haja 
a legal e fundamentada justifi cação. dinamaRCo, 
citado por leal, leciona sobre a importância do al-
cance pleno deste princípio instruindo que: 

a aplicação do referido princípio é otimiza-
da, ensejando-se, gradativamente, uma maior 

aproximação e identifi cação da população em 
relação ao Judiciário, que poderá, futuramente, 
apresentar-se como uma realidade familiar ao 
cidadão - e não uma entidade estranha e dis-
tante como ocorre atualmente - inserindo-se 
ativamente no seio da sociedade para a qual di-
rige suas atividades, com vistas a pacifi cá-la com 
justiça; realizando, assim, o escopo magno da 
jurisdição. (dinamaRCo apud leal, augusto 
Cesar de Carvalho, 2006).

a lei em comento surge num contexto em que a tec-
nologia é o profi lático remédio para resolução dos 
problemas organizacionais em diversos âmbitos do 
conhecimento humano. a promulgação deste diplo-
ma insere o Poder Judiciário (que até agora esteve 
à margem) em um contexto promissor de consecu-
ção de sua função. entretanto, na precisa lição de 
PaCHeCo citado por tHeodoRo JÚnioR, “urge, 
pois, além de conscientizar o judiciário e os órgãos 
auxiliares da necessidade de modernização, impor-
lhe normas destinadas a romper a rotina, a inefi ciên-
cia, o anacronismo, a lerdeza e a injustiça que tanto 
equivale a justiça tardia”. (2005e, p. 72)

1 http://www.camara.gov.br/sileg/integras/8008.htm 
Acesso em 22 Dez 2006.
2 Idem 1.
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ARTIGO

Solução de Conflitos 
nos Juizados Especiais Federais 

adRiano da silva RibeiRo

a Constituição da República Federativa do brasil, pro-
mulgada em 5 de outubro de 1988, prevê na norma do 
artigo 98, inciso i, a criação, pelos estados e pela união, 
de Juizados especiais, providos por juízes togados, ou 
togados e leigos, competentes para a conciliação, o jul-
gamento e a execução de causas cíveis no valor de até 40 
salários mínimos e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante procedimentos oral e sumaríssimo. 

sete anos depois da promulgação da Constituição 
Federal, sobreveio a lei Federal nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, dispondo sobre os Juizados es-
peciais Cíveis e Criminais nos estados. o objetivo 
é a conciliação, na área cível, ou a transação penal, 
na criminal, a fim de se buscar, sempre, o acordo ou 
o consenso das partes. Portanto, o ato de conciliar 
pretende a harmonização dos litigantes ou pessoas, 
mediante acordo homologado pelo juiz. 

nesse sentido, se permitiu a participação de uma 
terceira pessoa, cuja função intitula-se  Conciliador 
– bacharel em direito ou não – na solução de confli-
tos. exerce fundamental papel, pois seu desempenho 
conciliatório resulta, muitas vezes, na composição 
amigável da demanda. 

lembro, a propósito da expressão “conciliador”, do 
que afirma o dicionário aurélio da língua Portuguesa: 
“Propenso a conciliar ânimos, opiniões; conciliante, 
conciliativo; homem conciliador, é ele que resolve os 
dissídios em família”. 

além de não haver necessidade de conhecimentos 
técnicos em direito, a função exige tendência conci-

liatória e elevado interesse pelo fascinante instituto da 
conciliação. este auxiliar, no caso da Justiça, precisa 
entender a relevância de sua função. 

na prática, embora pareça tarefa simples, não o é, pois 
o conciliador é o primeiro juiz da causa. o conciliador 
que se empenha na atividade terá o encargo de conter 
o animus das partes, às vezes alterados. Conduzirá o 
ato processual, explicará o procedimento, provocará 
o diálogo, a fim de se obter a solução do conflito. 

nos Juizados especiais, exercer a conciliação requer 
imparcialidade. a compreensão também é importante, 
e para obtê-la é necessário ouvir as partes. sobretudo 
manter-se concentrado, de modo a tornar-se exemplo 
para que os envolvidos no conflito saibam como ouvir 
uns aos outros. Permitir às partes exporem os fatos, 
mediante justificativa do seu comportamento. esta 
oportunidade franqueará um acordo que, outrora 
impossível, torna-se viável. 

imPoRtante listaRmos as vantagens da 
ConCiliação: possibilita soluções criativas; deixa 
nas mãos das partes a decisão; não admite a ruptura 
entre os litigantes; permite uma relação de proximi-
dade entre as partes e a Justiça; favorece a economia 
e celeridade processual; viabliza a reconciliação entre 
inimigos minimizando a tensão social; ameniza o in-
conformismo da parte vencida e, principalmente, que 
o litígio permaneça em estado latente; é excelente 
alternativa da pacificação social; evita a sentença, 
considerada solução imposta e, fundamentalmente, 
impede a sobrecarga nos tribunais. 

o recrutamento de conciliadores para os Juizados 
especiais Cíveis e Criminais está previsto na norma do 
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artigo 7º, da lei n 9.099/95. devem ser escolhidos, pre-
ferencialmente, entre bacharéis em direito; portanto, 
nada impede que estagiários de direito aprovados 
com critérios previamente estabelecidos exerçam 
esta função. em diversas audiências também atuam 
graduandos nos cursos de Psicologia e serviço social. 
Há, para tanto, entre o tribunal de Justiça do estado 
de minas e algumas universidades, convênios com a 
finalidade de cooperação técnico-didática na área de 
estágio supervisionado.

aliás, essa experiência beneficia ambas as partes: o 
estagiário exercita a prática de teorias aprendidas por 
muitos semestres na faculdade e tem ainda a opor-
tunidade de conviver e aprender diretamente com 
juízes, escrivães, funcionários das secretarias de juízo 
e advogados, além das partes que atuam na disputa; 
para o Juizado especial, é a oportunidade de colher 
novas idéias, fôlego, dedicação e disposição para o 
auxílio na prestação jurisdicional de qualidade e com 
mais eficiência. 

o Conselho nacional de Justiça, em recente enun-
ciado administrativo, também aprimora a atuação 
do bacharel em direito na função de conciliador, ao 
considerar atividade jurídica o exercício como juiz lei-
go ou conciliador no sistema dos Juizados especiais 
Cíveis e Criminais, desde que não inferior a 16 horas 
mensais. 

Portanto, sem empenho do conciliador, dificilmente o 
resultado obtido será um acordo. as principais quali-
dades, naturalmente, são: ter boa comunicação; saber 
ouvir; perceber a comunicação não-verbal; ser empático; 
aceitar as diferenças; possuir equilíbrio emocional e 
preparar-se para a audiência. mas o empenho e as 
qualidades do conciliador não podem significar forçar 

as partes contra sua vontade, em situações, às vezes, 
constrangedoras. 

a tarefa do conciliador será, sempre, adubar as semen-
tes da solidariedade, da justiça e da paz. e, para isso, 
é fundamental haver sintonia com a missão e com os 
valores defendidos pelo Juizado especial de minas e 
de outros estados do país. 

não é à toa que o Conselho nacional de Justiça, sob a 
liderança da ministra ellen gracie northfleet, presiden-
te do supremo tribunal Federal, defende a conciliação 
como uma das prioridades para a Justiça brasileira. em 
movimento nacional, lançado dia 8 de dezembro do 
ano passado, o CnJ divulgou a campanha “Conciliar 
é legal”, slogan que vai permear diversas ações com 
foco na solução de conflitos já distribuídos ou não nos 
Juizados especiais e nas varas Cíveis e de Família da 1ª 
instância, além daqueles sob a responsabilidade dos 
informais Juizados de Conciliação. 

minas gerais novamente serve de exemplo para o país. 
Como bem disse o desembargador orlando Carvalho, 
presidente do tribunal de Justiça do estado: “minas 
está construindo sua própria história de promoção 
da cultura da paz, por meio da conciliação. Conciliar 
é legal e faz bem. nossos Juizados especiais são 
exemplos disso”. 

adriano da silva Ribeiro é assessor judiciário do tribunal 
de Justiça de minas gerais; graduando em direito da PuC 
minas betim e membro associado do instituto de Herme-
nêutica Jurídica

“MInAS ESTá COnSTRuIndO SuA pRópRIA 
hISTóRIA dE pROMOçãO dA CulTuRA dA 
pAz, pOR MEIO dA COnCIlIAçãO. COnCI-
lIAR é lEGAl E FAz bEM. nOSSOS JuIzA-
dOS ESpECIAIS SãO ExEMplOS dISSO”.



ARTIGO

A MEdIAçãO como Forma 
Alternativa de Composição 
de Confl itos

PollYanna CRistina dÖHleR de oliveiRaPollYanna CRistina dÖHleR de oliveiRa

as rápidas e acentuadas transformações ocorridas as rápidas e acentuadas transformações ocorridas 
nas últimas décadas na sociedade brasileira têm nas últimas décadas na sociedade brasileira têm 
demandado novas soluções para os confl itos nos quais demandado novas soluções para os confl itos nos quais 
ela se envolve. É notável a mobilização de esforços ela se envolve. É notável a mobilização de esforços 
empreendidos pelo Poder Judiciário para melhor empreendidos pelo Poder Judiciário para melhor 
atender à comunidade. os tribunais têm aumentado atender à comunidade. os tribunais têm aumentado 
seus quadros de servidores, informatizado suas seus quadros de servidores, informatizado suas 
secretarias, criado novas varas, Juizados especiais, secretarias, criado novas varas, Juizados especiais, 
projetos de conciliação, Justiça itinerante...projetos de conciliação, Justiça itinerante...

entretanto, as pessoas que têm ações na Justiça entretanto, as pessoas que têm ações na Justiça 
ainda estão insatisfeitas, devido não só à morosida-ainda estão insatisfeitas, devido não só à morosida-
de em receber uma resposta defi nitiva para os seus de em receber uma resposta defi nitiva para os seus 
problemas, diante do crescente número de processos problemas, diante do crescente número de processos 
judiciais, como também à complexidade dos ritos judiciais, como também à complexidade dos ritos 
processuais.processuais.

a mediação é uma forma extrajudicial e promissora a mediação é uma forma extrajudicial e promissora 
de composição de confl itos, que surgiu para atender de composição de confl itos, que surgiu para atender 
parte dessa demanda de forma mais acelerada, menos parte dessa demanda de forma mais acelerada, menos 
custosa e com resultados positivos.custosa e com resultados positivos.

Com essa técnica, o caminho para a solução é decidido Com essa técnica, o caminho para a solução é decidido 
pelas próprias partes, orientadas por um profi ssional pelas próprias partes, orientadas por um profi ssional 
cientifi camente preparado, que não prescreve nenhum cientifi camente preparado, que não prescreve nenhum 
resultado. ao contrário, o mediador, que tanto pode resultado. ao contrário, o mediador, que tanto pode 
ser um profi ssional da área do direito, quanto um ser um profi ssional da área do direito, quanto um 
psicólogo ou assistente social (até mesmo um grupo psicólogo ou assistente social (até mesmo um grupo 
misto de profi ssionais, a depender de cada caso con-misto de profi ssionais, a depender de cada caso con-
creto), é um terceiro interventor, neutro, que facilita creto), é um terceiro interventor, neutro, que facilita 
o diálogo e os acordos que podem ser escolhidos o diálogo e os acordos que podem ser escolhidos 
dentre as diversas opções surgidas durante o proce-dentre as diversas opções surgidas durante o proce-
dimento. os envolvidos podem ceder parte de seus dimento. os envolvidos podem ceder parte de seus 
direitos na proporção de seus interesses e em busca direitos na proporção de seus interesses e em busca 
de um resultado que seja, na medida do possível, o de um resultado que seja, na medida do possível, o 
mais satisfatório para todos. mais satisfatório para todos. 

a confi dencialidade, um dos princípios norteadores da a confi dencialidade, um dos princípios norteadores da 
mediação, garante às partes mais liberdade de argu-mediação, garante às partes mais liberdade de argu-
mentação e exposição dos fatos reais que favorece a mentação e exposição dos fatos reais que favorece a 
elucidação dos problemas. assim, os acordos celebra-elucidação dos problemas. assim, os acordos celebra-
dos são manifestações autônomas da vontade própria dos são manifestações autônomas da vontade própria 
dos confl itantes e a eles cabe toda a responsabilidade dos confl itantes e a eles cabe toda a responsabilidade 
pelas decisões, pois não se sujeitam a soluções impos-pelas decisões, pois não se sujeitam a soluções impos-
tas. os relacionamentos futuros também fi cam mais tas. os relacionamentos futuros também fi cam mais 
fáceis na medida em que é garantida a integridade fáceis na medida em que é garantida a integridade 
moral e ética dos envolvidos, pois no procedimento moral e ética dos envolvidos, pois no procedimento 
são ressaltados a comunicação e o consenso, alcan-são ressaltados a comunicação e o consenso, alcan-
çando um resultado menos traumático. çando um resultado menos traumático. 

a inserção da mediação na área jurídica possibilita a inserção da mediação na área jurídica possibilita 
colocar o direito mais próximo do cidadão, com ga-colocar o direito mais próximo do cidadão, com ga-
nhos tanto quantitativos quanto qualitativos. em vez nhos tanto quantitativos quanto qualitativos. em vez 
de se abarrotar ainda mais as pilhas de processos de se abarrotar ainda mais as pilhas de processos 
desnecessários, busca-se um caminho diverso, no qual desnecessários, busca-se um caminho diverso, no qual 
as pessoas podem melhorar seus relacionamentos, as pessoas podem melhorar seus relacionamentos, 
e libera-se a máquina judiciária para resolução dos e libera-se a máquina judiciária para resolução dos 
confl itos que não podem mesmo serem solucionados confl itos que não podem mesmo serem solucionados 
de outra forma.de outra forma.

todavia, uma das difi culdades ainda enfrentadas é a todavia, uma das difi culdades ainda enfrentadas é a 
falta de informação e de divulgação do método. um falta de informação e de divulgação do método. um 
sem número de pessoas carentes ainda aguardam sem número de pessoas carentes ainda aguardam 
nas fi las das defensorias públicas para ajuizar mais nas fi las das defensorias públicas para ajuizar mais 
uma ação e trilhar um longo e doloroso caminho até uma ação e trilhar um longo e doloroso caminho até 
uma resposta da Justiça. ademais, a insegurança que uma resposta da Justiça. ademais, a insegurança que 
sentem e o apego desmedido à fi gura do juiz como sentem e o apego desmedido à fi gura do juiz como 
garantia única da solução dos seus confl itos também garantia única da solução dos seus confl itos também 
são fatores que freiam a implementação defi nitiva do são fatores que freiam a implementação defi nitiva do 
método. método. 

Pollyanna Cristina döhler de oliveira é servidora da 15ª Pollyanna Cristina döhler de oliveira é servidora da 15ª 
vara Federal da Justiça Federal de minas geraisvara Federal da Justiça Federal de minas gerais
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O (A)TRIbuTO das Mulheres

ventos de FoRa, do “estRangeiRo”, 
do diFeRente.     

as mulheres vão para as ruas gritar pelos seus direitos 
em várias partes do mundo ocidental. na argentina, 
as mulheres, las locas de la Plaza de Mayo, derrubam 
generais-ditadores com a força das palavras, ladainhas 
e lamentos, infi nitamente repetidos diante da trucu-
lência também lá presente: “queremos nossos fi lhos, 
queremos nossos netos, queremos nossos companhei-
ros”. não importa saber que eles estariam mortos ou 
desaparecidos. Com a resistência de uma antígona 
- heroína grega que desafi ou o poder da cidade para 
proporcionar um enterro digno ao seu irmão, em uma 
peça teatral de sófocles - as locas passam a promover 
passeatas em torno do palácio do governo, inces-
santes, periódicas, enlouquecedoras. impossível não 
escutar seus gritos silenciosos, por mais que a tortura 
e a repressão tentasse abafá-los.

no brasil, o movimento Feminino Pela anistia reúne 
mulheres de todos os matizes e posições políticas, es-
tudantes, donas de casa, religiosas, mulheres em torno 

môniCa de almeida belisÁRio 

estamos no início da década de 80 do século passado. ventos de abertura, de 
anistia, novos ventos sopram no país. Fernando gabeira volta do exílio e expõe 
sua ousadia, propondo um olhar novo sobre concepções políticas, para além da 
esquerda ortodoxa. Chega ao brasil como um porta-voz desse novo olhar, que 
aponta para o questionamento dos costumes, a politização das relações afetivas, 
a discussão sobre a liberdade do uso do corpo - “qualquer maneira de amor 
vale a pena”. gilberto gil lança sua “porção mulher”, Caetano veloso exalta seu 
menino do Rio: “quando eu te vejo eu desejo o seu desejo”... Refl exos, no país, 
da emergência do chamado discurso das minorias, emergência de novas formas 
de manifestações artísticas, culturais e estéticas, sufocadas pelo período negro 
de quase vinte anos de ditadura. 
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de um objetivo comum: a luta pela anistia de quem 
havia se lançado contra a ditadura e a opressão.

em belo Horizonte, vozes ecoam da igreja são José: 
quem ama não mata - em protesto contra o assas-
sinato de mulheres por seus maridos, todos com a 
justificativa,  aceita pela sociedade, de legítima defesa 
da honra...

essas manifestações são reflexo da instauração do cha-
mado discurso feminista no cotidiano da sociedade. 
a despeito de lutas anteriores, quando mulheres se 
engajaram em busca de conquistas sociais e políticas, 
esse momento propicia a descoberta de outras vozes, 
o chacoalhar de velhas fórmulas, a inclusão de novos 
conceitos. até então, a questão feminina era tratada 
como uma relação de dominação da mulher pelo 
homem, dentro do modelo patriarcal de sociedade, 
e o propósito seria o de superar essa dominação, 
tornando-se uma igual. 

no entanto, quando as feministas vão para as ruas, 
lançam muito mais que protestos contra o discurso 
dominante. levantam questões consideradas tabu, tais 
como o direito ao uso do seu próprio corpo, o direito 
ao aborto, as especificidades de sua sexualidade, en-
fim, expõem o lado feminino da humanidade.

esses temas tornam-se objeto de discussão em am-
bientes diversos, como as universidades, os movimen-
tos sociais, os espaços de expressão cultural – teatro, 
cinema etc. o que, a princípio, era considerado um 
movimento de um bando de “mal-amadas” contra os 
homens, passa a fazer parte de uma concepção de 
mundo que leva em conta o que é diferente e a neces-
sidade de se abrir espaço para essa diferença.

aqui, é importante uma referência a Freud, o inventor 
da teoria e método que compõem a psicanálise. Freud 
fez saber à humanidade que ela não era o centro do 

universo, tal como darwin e, em tempos mais remotos, 
Copérnico, o fizeram. Cada um em seu campo, estes 
três cientistas descentraram o homem de sua ilusão de 
superioridade e controle sobre todas as coisas, uma 
vez que afirmaram não ser a terra o centro do univer-
so e, mais recentemente, ser o homem o resultado 
de uma evolução biológica. Freud acrescentou não 
ser o homem o dono dos seus pensamentos; que há 
uma instância, o inconsciente, que determina a cons-
tituição de um sujeito, seus desejos, suas emoções, 
seus impulsos. o homem não é, pois, senhor em sua 
própria casa. algo escapa do seu domínio e se revela 
nas manifestações inconscientes: nos sonhos, nos 
afetos e enganos. o inconsciente é, assim, inerente ao 
sujeito humano, que, dotado de razão e linguagem, 
se diferencia dos outros animais.

ao formular a teoria do inconsciente, Freud constata 
a importância da divisão sexual, pois, se o sujeito não 
nasce pronto, se depende de um outro para protegê-
lo e alimentá-lo, sua identidade sexual igualmente 
não está determinada. É necessário um trabalho de 
construção dessa identidade, produto das relações 
estabelecidas com o outro, para que se defina de que 
lado o sujeito vai se situar. se nem sempre a anatomia 
é o destino, o sujeito será feminino ou masculino con-
forme tenha efeito essa construção identificatória.

a parte masculina da humanidade se reconhece como 
tal, pois há uma característica comum a todos – o pênis. 
assim, o menino se surpreende quando constata que 
a menina não possui tal atributo, o que pode levar a 
conseqüências, como o medo exacerbado de perda, 
fantasias de mutilação etc. Já a menina não encontra 
um atributo que a identifique a outras meninas; ela 
fantasia que já perdeu, ou que ainda vai ganhar 
esse atributo. essa operação de presença/ausência 
está no cerne da constituição sexual humana. são 
notórias as fantasias de poder, de luta, de conquista 
vividas pelos meninos – necessárias à identificação 

“tenHo que inauguRaR PaRa 
mim um Jeito novo. eu Falo 
muito, eu sei, mas É que não 
enContRei a minHa FoRma.”
(adÉlia PRado)



masculina; por outro lado, meninas gostam de brincar 
de boneca, de vestir-se de mulherzinha desde a mais 
tenra idade, com o intuito de ser igual à mãe. (muitas 
vezes essas manifestações aparecem invertidas, o 
que pode levar a um dos fatores para a definição de 
uma posição homossexual).

a particularidade das mulheres é a de não possuir 
um único atributo que as identifique. isso traz 
conseqüências para sua constituição inconsciente. Por 
não ter esse atributo, cabe às mulheres se fazerem, 
se inventarem. a invenção se revela nas múltiplas 
facetas atribuídas à mulher ao longo da civilização. 
de enfeites e adereços aos mistérios da intuição. 
santas e bruxas.

adélia Prado, em um poema, diz: Tenho que inaugurar 
para mim um jeito novo. Eu falo muito, eu sei, mas é 
que não encontrei a minha forma. 

da clínica psicanalítica pode-se escutar: ...me procuro 
nos espelhos das vitrines, tento me ver em todo lugar; 
quando alguém me diz “eu sou assim”, tento dizer: 
eu também. Mas logo me decepciono. Sei que não 
sou toda assim. Não sou inteira. 

de volta ao discurso feminista. quando as mulheres 
se expressam fora da esfera do privado, espaço 
feminino por excelência, pode-se pensar que elas 
vão além da proposta de alcançar uma posição 
simétrica à dos homens. lacan, psicanalista francês 
seguidor de Freud, chama a atenção para esse sonho 
de simetria, ao indicar que o mundo é simétrico 
ao sujeito, equivalente à imagem em espelho do 
pensado. a simetria permite a ilusão do todo, pois, 
diante de um espelho, o sujeito se imagina completo, 
como num jogo de espelhos e sombras, o Persona, 
em que a metade de uma imagem é complementada 
com outra metade, formando assim uma figura inteira 
– duas metades.
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se, a princípio, o discurso feminista almejava essa 
simetria, as mulheres, ao se pronunciarem, passam a 
existir como um outro, um não complementar, um não 
simétrico. Passam a se valer de uma outra lógica. não 
mais presença/ausência (quem tem/quem não tem), 
mas de uma lógica que leve em conta a diferença, 
o singular, o não-todo. masculino e feminino se 
constituem como posições do sujeito diante do mundo, 
sem a expectativa de complementaridade e, portanto, 
sem a idéia de homem + mulher = todo. Homem e 
mulher coexistem; há encontros/desencontros. Há 
possibilidades várias de coexistência. Reconhecer a 
diferença é se dispor a viver essa aventura humana 
em sua plenitude.

assim, as feministas, mesmo sem o saber, deixam seu 
tributo: ajudam a lançar um outro olhar sobre essa 
aventura. não se admite mais uma única verdade  
universal: abre-se lugar para a particularidade de cada 
sujeito, sujeito marcado por uma falta (ou homem/ou 
mulher), que pressupõe a emergência do desejo. isso 
traz conseqüências éticas e políticas, pois a História 
revela que a tentativa de abolição das diferenças 
tem produzido efeitos funestos para a civilização, de 
auschwitz ao iraque.

suportar o diferente é propósito a ser seguido em 
qualquer aspecto da vida social, propósito que tem 
início com o impacto sofrido por toda criança, no 
momento em que se reconhece diferente...

mônica de almeida belisário é psicóloga Perita do Pro-social 
(Programa de benefícios sociais da Justiça Federal de minas 
gerais) e Psicanalista



32 Justiça em Revista

ARTIGO

sim, até ele titubeou. Hesitou. e emitiu a pergunta 
que se tornaria célebre: o que quer a mulher? ele se 
chamava sigmund Freud. Para a História, ele foi o Pai 
da Psicanálise. Para o senso comum, ele foi o Rei das 
explicações. apesar do bordão Freud explica, no to-
cante à mulher as coisas nunca foram exatamente 
simples para o genial doutor. Freud, é bem verdade, 
acendera uma luz na escuridão ao tratar de mulheres. 
a histeria deu à luz a Psicanálise, que, por sua vez, 
iluminou a histeria. entretanto, ele percebia que as 
sombras permaneciam. o sexo masculino é destinado 
a decifrar enigmas. não por acaso einstein, sherlock 
Holmes, Freud e Édipo são homens. Já o feminino é 
o enigma por excelência. enigma das origens, do re-
calcado que se extravasa no corpo. diante desse 
mistério Freud claudica. Chama-o de o continente 
negro. e se não chega a dizer, em sua angústia, afasta 
de mim esse cálice, pedirá socorro aos poetas para 
saber mais sobre o sabor desse vinho desequilibrado 
em sua doçura e acidez chamado mulher. e delegará 
ao futuro a solução do enigma. É nesse contexto que 
entraremos no túnel do tempo e convocaremos dois 
reforços para o time de Freud entrar em campo for-
talecido e enfrentar o escrete de esfínges da mulher. 
os contratados vêm das pátrias do futebol. o primei-
ro, da brumosa grã-bretanha. trata-se de oscar Wil-
de. um dândi dos tempos vitorianos, cujo gênio o 
tornava capaz de resumir todos os sistemas em uma 
frase e toda a existência em um epigrama. o segundo 
reforço é brasileiro. trata-se de nélson Rodrigues, que 
tinha o dom de transformar o subúrbio carioca e a 
canalhice nacional em expressões universais da sordi-
dez humana . nelson, no dizer de arnaldo Jabor, foi 

os Homens que ConHeCiam 

as mulHeRes
um freudiano de galinheiro, um psicanalista intuitivo. 
tal como Wilde, apresentaria por meio do teatro e da 
literatura aquilo que a sociedade às vezes sabe, às 
vezes não sabe, mas que quase sempre “não quer 
saber”, pois não tolera admitir. Wilde se referia a si 
mesmo como um homem feito para as exceções, e 
não para a regra. Já nélson, apesar da fama de por-
nográfico que o brasil conservador de outrora lhe 
impingiu, era, na verdade, um Anjo, sempre de espa-
da em punho contra o Pecado . mostrava o mal e em 
seguida desferia a Punição. afinal, toda nudez será 
castigada... nélson adotou para si o título flor de ob-
sessão, expressão que combinava sua busca de pure-
za com sua verve polêmica. Chamaremos ambos de 
os homens que conheciam as mulheres. ou de os 
homens que sabiam demais. Como Freud, vislumbra-
ram no feminino a reivindicação histérica do impossí-
vel, ou seja, a demanda sem fim de absoluto por 
parte da mulher. Hysteros, nome grego, significa úte-
ro. e se você, caro leitor, acha que histeria é tão-so-
mente aquele quadro trivial de mulheres escandalosas 
ou choronas, que falam alto ou demais, sempre insa-
tisfeitas, críticas, reivindicadoras, alucinadas por Caras 
e roupas caras, e ansiosas por aquela nova técnica 
milagrosa de cirurgia plástica, saiba que você está 
vendo apenas dimensões superficiais do fenômeno, 
que pode muito bem aparecer de forma diferente.  o 
buraco da histeria é mais embaixo, e, devemos dizer, 
trata-se de um verdadeiro buraco negro em razão da 
complexidade de suas manifestações, respostas e de 
seu incerto prognóstico clínico. e se colocamos Wilde 
e nélson em auxílio a Freud é porque ambos tiveram 
a percuciência de superar a visão preconceituosa da 
mulher como ser inferior e constataram a contradição 
que reina em seu interior. eles observaram a divisão 

antônio luiz de CastilHo
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que marca a mulher, esse ser maravilhoso oscilante 
entre a serpente e a estrela, como registra canção da 
mPb. assim, enquanto o filósofo alemão schopenhauer 
formulava sua visão equivocada da “inferioridade” 
feminina, sentenciando que a mulher é animal de ca-
belos longos e idéias curtas, oscar Wilde nos apre-
sentaria uma alternativa de entendimento muito mais 
sutil e profunda: Toda mulher é uma rebelde, e usual-
mente em selvagem revolta contra si mesma. ora, 
quem se revolta o faz porque algo que lhe seria devi-
do não lhe foi dado. e se a revolta é contra si mesma, 
revelado está que a falha intolerável é aquela que se 
apresenta no próprio corpo, ferindo a alma e afetando 
o desejo. Com isso, estaremos diante de uma comple-
xa estratégia de protesto. nesse processo inconscien-
te de revolta contra si, a histérica fantasiará, em sua 
relação com o outro, sempre um além. ao mesmo 
tempo, desdenhará de tudo que crê ser apenas um 
aquém. o além sofregamente ansiado envolverá situ-
ação, posição, posse, atitude ou “o Homem” que 
supostamente lhe tamponará seu propalado vazio 
interior. e o aquém configurar-se-á nos homens (com 
h minúsculo) e projetos de vida dos quais a histérica, 
sem motivos razoáveis, desiste, desqualificando-os e 
denunciando-os sempre como insuficientes. esse es-
quema clivado e distorcido terminará por transtornar 
fortemente a vida amorosa da mulher histérica já que 
o destrutivo será inapelavelmente fantasiado como 
plenificante. Porém, de suas fantasias a histérica con-
victa jamais abdica. segundo Wilde: As mulheres 
sempre dizem que querem alguém bom. Mas se somos 
bons ao conhecê-las, elas não vão nos amar. Elas que-
rem nos encontrar como maus irrecuperáveis e nos 
tornar bons, despidos de quaisquer atrativos. Uma 
mulher nos ama por nossos defeitos. E se temos vários 
deles, elas perdoarão a todos. Perdoar e não punir é 
a missão das mulheres. nessa mesma linha, nélson 
Rodrigues, perguntado num programa de televisão 
se as mulheres gostam de apanhar, responderia: Me-
nos as neuróticas. Essas reagem. Choveram risos bem 
como protestos. mais uma vez nélson seria incompre-
endido. ele não fez ali a apologia da violência física 
contra as mulheres. essa frase, um primor do politica-
mente incorreto, brinca com a inversão de termos que 
realiza – a neurótica se torna a mulher normal e vice-
versa - e ridiculariza sarcasticamente o idealismo 
contido no feminismo desvairado e na psicologia 
aconselhativa, que crêem numa igualdade e normali-
dade racionalmente alcançáveis. tal feminismo barato, 
professado pelas sociólogas de calcanhar sujo, é 
aquele que martela ruidosamente que o problema da 
mulher se deve (apenas) à exploração capitalista e à 
opressão machista. e a psicologia superficial é aquela 
que acredita poder sanar o mal estar feminino com 
aulas de sexologia e fórmulas de auto-ajuda. o realista 
nélson, para o ódio dessas instâncias pseudo-intelectuais, 

sim, atÉ ele titubeou. 
Hesitou. e emitiu a 
PeRgunta que se toR-
naRia CÉlebRe: o que 
queR a mulHeR? ele 
se CHamava sigmund 
FReud.
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via a vida como ela é. teve o gênio de perceber e a 
coragem de dizer que o sofrimento e a mulher andam 
juntos. apesar de reclamarem, inúmeras mulheres 
cultivam com zelo e requinte a dor como meio de vida. 
temem e repudiam muito mais a felicidade, a liberda-
de e o amor do que a indiferença, a humilhação e a 
solidão em suas vidas. o flamboyant Wilde também 
pôde registrar a histeria como a arma charmosa das 
mulheres. espécie de impotência poderosa, ou de 
potência falsa, mas de forte aparência e impacto vi-
sual. ele dizia: Se você quer saber o que uma mulher 
realmente é, o que, diga-se de passagem, é algo pe-
rigoso de se saber, olhe para ela, não a escute. Wilde 
percebeu que se à mulher histérica mais importa ser 
objeto de desejo do que se tornar sujeito desejante, 
deveremos olhá-la para decodificá-la. ouvi-la seria cair 
no conto do canto de uma sereia. afinal, La donna è 
mobile, e cheia de fantasias. que o diga o próprio 
Freud, que, em outra sentença sempre lembrada, 
afirmaria que não acreditava mais na histérica. e daí 
concluiu que para ouvi-la seria necessária uma outra 
forma de escuta, singularmente diferenciada. Já nél-
son, por sua vez, notou a dimensão trágica da histeria, 
ligando-a à destruição de relacionamentos e vidas. 
sua obra nos fala da pulsão de morte. nessa encruzi-
lhada entre tempero sedutor e tragédia mortífera 
afirmaremos que histeria, como veneno, é uma ques-
tão de dose. daí proclamaremos: toda mulher tem 
direito ao seu quinhão de histeria por vida! que gozem 
dessa euforia, mas que possam contê-la em seu efei-
to deletério, para o bem de si e de muitos. se o limi-
te se mostra difícil, busquem análise.  afinal, é sempre 
tênue a fronteira entre a histeria e o ridículo na vida 
de uma mulher. o recente caso de amor bandido 
entre a sexagenária atriz suzana vieira e seu jovem 
marido, aquele policial flagrado com outra mulher em 

um motel, totalmente “alterado”, a quebrar os móveis 
do quarto - o que resultou em sua prisão - mostra o 
quanto Wilde e nélson tinham razão sobre o sofrimen-
to que as mulheres sutilmente “escolhem” para elas. 
inconscientemente a histérica cava as armadilhas nas 
quais vai cair, tornando-se a pior inimiga de si mesma. 
inúmeras mulheres vivem em solidão a dois, suportan-
do a indiferença ou uma cruel ambivalência de trata-
mento por parte de seus companheiros. trata-se do 
encaixe histérico da generosa com o egoísta, fonte de 
muito stress e depressão. outras estão estacionadas, 
em stand-by, à espera do Príncipe Encantado, que, 
quando se acha que se achou, transforma-se rapida-
mente em Sapo e pula fora. a mulher histérica alterna 
em sua vida os papéis de enganada e de enganadora. 
ou é devastada, como medéia, ou é destruidora, como 
medusa. no caso de suzana vieira, o perdão anuncia-
do pelas revistas de fofoca como algo em nome do 
amor, só mostra o quanto o narcisismo contemporâneo 
confunde os mais decadentes episódios de histeria 
com o sagrado nome de Eros. o amargo Freud, o cí-
nico Wilde e o obsessivo nélson sabiam, cada qual a 
seu modo, que se a histérica perdoa o mau é porque 
ela goza na Repetição do mal. mas nélson era também 
um pensador moral. e escreveria: Não se apresse em 
perdoar. A misericórdia também corrompe. Histéricas 
de todo o mundo, leiam nélson Rodrigues!
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o amaRgo FReud, o CíniCo Wilde e o ob-
sessivo nÉlson sabiam, Cada qual a seu 
modo, que se a HistÉRiCa PeRdoa o mau É 
PoRque ela goza na RePetição do mal. mas 
nÉlson eRa tambÉm um PensadoR moRal. e 
esCReveRia: não se aPResse em PeRdoaR. a 
miseRiCóRdia tambÉm CoRRomPe. 


