
SOB AS TÁBUAS DA LEI

Antes de apelar à Justiça oficial e en-
frentar a conhecida morosidade dos

processos, além do risco de publicidade, ci-
dadãos de origem judaica podem resolver
suas diferenças no Bet Din, tribunal rabíni-
co ancorado nos princípios da Tora, o livro
sagrado. Divórcios litigiosos, partilhas de
empresas, divisões de bens e litígios de toda
a natureza (exceto bigamia, no Brasil) ali são
julgados. "A solução é imediata, não há pen-
dências", afirma o rabino paulistano Dani
Eskenazi. "Mas a mesma agilidade também
impõe certo medo, pois não há chance de re-
correr." É nesse tipo de corte, por exemplo,
que os empresários Meyer Joseph Nigri, fun-
dador da Tecnisa, e Elie Horn, controlador da
Cyrela, costumam solver suas pendengas.

O julgamento não tem caráter punitivo e a
participação é voluntária. "Um judeu procu-
ra o tribunal rabínico pelo espírito religioso,
pelo senso de responsabilidade comunitária,
por confiar nos rabinos e considerá-los ho-
mens sábios", afirma o rabino René Werner,
também consultor de empresas familiares.
Ao desfazer uma sociedade, o tribunal não
considera, necessariamente, o ponto de vista
financeiro como o mais importante. O im-

pacto emocional e social que a decisão terá na
comunidade é levado em consideração para
não conturbar a convivência entre os mem-
bros. Foi esse valor que balizou uma disputa
entre dois herdeiros de uma industria têxtil.

De acordo com o contrato social, a di-
visão dos bens não seria equivalente, o que
bastaria para encerrar a questão. Mas o
caso foi levado ao fórum rabínico porque
o herdeiro minoritário cresceu acreditan-
do na palavra de seu pai, que dizia que a
herança seria dividida meio a meio entre
os primos. "A mediação considera mais a
circunstância do que a prova. Na tradição
judaica, a verdade é um pressuposto e a pa-
lavra tem muito peso", afirma Werner. O
tribunal manteve o percentual das partici-
pações estabelecidas no contrato social e a
distribuição de lucros anual proporcional.
Mas definiu que o valor das retiradas men-
sais seriam idênticas a ambas as partes.

A decisão tomada no Bet Din contribui
para agilizar o processo, caso seja levado à
Justiça comum, pois oferece à corte a visão
dos três rabinos juizes que compõem o fórum
e se vale de argumentos e provas organizados
previamente {veja o quadro).TATIANA ACHCAR
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