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RUT ALONSO
Diálogo com uma Juíza Distrital Adventista da Espanha
suas rarzes profundamente estabelecidas na cidade de Bilbao, onde ela
nasceu em 1962, durante a ditadura
do General Francisco Franco. CUJ--

sou Direito na prestigiosa Universi-

dade de Deusto, Espanha, onde obteve seu título em 1985. Prosseguiu
estudando em nível de pós-graduação
durante mais dois anos, preparandose para o concurso público encarTegado de selecionar pequeno número
de candidatos que receberiam treinamento para a carreira judiciária. Depois de emergir de entre os poucos
selecionados, ela completou seu treinamento no Instituto Superior de

de autoridades governamentais, achavam-se vários pastores adventistas.
Não desejavam eles perder a cerimônia em que uma irmã adventista do
sétimo dia - membro de uma comunidade cristã que por muitos anos experimentou intolerância e injustiça
em sua própria tel'ra natal - estaria sendo in vestida com o solene de-

ver de distribuir justiça a todos. Lá-

grimas silenciosas deslizaram pelas
faces dos veteranos pastores que testemunhavam naquela hora um even-

to simplesmente inimaginável há
poucos anos.
A senhorita Cardona foi empossa-

Estudos Judiciais, em Madrid.
A data de 17 de outubro de 1988
tornou-se histórica para a Igreja Adventista na Espanha. Nesse dia Rut
Alonso Cardona, ao lado de outros

da como juíza em Bilbao, e em no-

uma atraente jovem - distinta, gra-

co legas, foi empossada no corpo ju-

dicial durante cerimônia formal pre-

graciosamente em sua sala no tribu-

ciosa e autoconfiante - bem como
ativa adventista do sétimo dia.

A famíl ia da senhorita Alonso tem

panha. Presentes ao evento, ao lado

nal, ladeada pelas bandeiras coloridas da Espanha e das Províncias
Bascas.

de jantar da casa de meus avós
constituíram o pl'imeiro "templo" adve ntista em Bilbao, precisamente quando nossa igreja
expe,~mentava a mais sever a repressão aqui em nosso pais.
Em minha infãncia não havia
li berdade religiosa na Espanha.
O adventista do sétimo dia era
considerado uma pessoa antiquada - na verdade, era uma pessoa
socialmente desprezada. Enquanto eu cursava a escola fundamentai, os pais de alguns de
meus colegas proibiam-nos de
fa lar comigo, temendo que eu
pudesse "contaminá-los" com
as minhas crenças estranhas.
A despeito destas experiências,
sinto-me feliz e Ol'gulhosa por ser
uma adventista do sétimo dia.
Minha fé cristã e nossa herança
denominacional constituem para
mim um inestimável tesouro. Enquanto observo meus contemporãneos, sei que possuímos crenças e princípios que podem ser de
gmnde valor para eles.
Por que você desejou tornar-

se juíza?
Senti que poderia ser de maior
utilidade a minha igreja e a meu
país sendo juíza, do que sendo advogada. Esta posição oferece à
pessoa considerável grau de visibilidade e eu queria que as pessoas soubessem que é possível se,'
juíza e uma boa adventista ao
mesmo tempo. Todos aqueles que
trabalham comigo no tribunal promotores, advogados, funcionários, assistentes - conhecem
e respeitam minhas convicções
religiosas.
Adicionalmente, creio que nossos sólidos princípios c,~stãos nos
ajudam a permanecer incorruptíveis e a lém do alcance do reproche. Deus, o Supremo Juiz que
conduz minha vida, pode prestarme assistência através do Espírito Santo, de modo que eu possa dispensar mais justiça. A partir da história bíblica, sei que nos
tempos do antigo Israel existiram juízes, e até mesmo do sexo
feminino! Assim como o Senhor
usa ministros e evangelistas da

N

ascida há apenas 26 anos, Rut
Alonso Cardona é juíza na ci-

dade de Basauri, na região basca, ao

norte da Espanha. Ela é também

P

or bondade, fale-nos sobre
seus antecedentes.
Nasci num devoto lar adventista do sétimo dia. Aliás, pelo lado
paterno sou adventista de quarta geração. Dois de meus tios são
ministros ordenados; um deles é
também jurista, professor de direito constitucional e conselheiro
legal de nossa União Espanhola.
Recordo ainda O dia de meu batismo - 8 de março de 1975, estando com a idade de treze anos.
Desde então desempenhei várias
responsabilidades em minha igreja de Bilbao, mantendo-me sempre em ati\~dade. Neste preciso
momento encontramo-nos em
meio a uma campanha evangelística, e raram ente perco uma reu-

nião.

E m nosso lar a fé sempre representou uma prioridade de primeiro nível. Durante anos minha
mãe vem-se desempenhando como organista e diretora do coral
da igreja, ao passo que meu avõ
- e mais tarde papai - serviram
como anciãos. A cozinha e a sala
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sidida pelo procurador geral da Es-
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vembro de 1988 assumiu suas res-

ponsabilidades como juíza dist,·ital.
Fomos até a cidade de Basauri a

fim de entrevistá-Ia. E la nos recebeu

página impressa a fim de levar
avante os Interesses de Seu reino, estou convencida de que Ele
pode utilizar-me a fim de fazer
justiça àqueles que a procuram.
Em que medida suas convicções religiosas influenciam
suas decisões judiciais?
Empreendo um esforço consciente no sentido de aplicar a Lei
Áurea, que aprendi em minha infância, a todas as atividades vinculadas a meu gabinete. Tento
colocar-me na situação da pessoa
que está diante de mim. Também
procuro investigar cuidadosamente os antecedentes e as circunstâncias relacionadas com o
caso.
Ao chegar a uma decisão, procuro encontrar o equilíbrio entre
os direitos individuais e os princípios básicos da justiça. Por vezes a pura e simples aplicação da
lei parece a melhor abordagem,
mas o veredicto mais perfeito talvez tenha de ser encontrado além
da fria letra da lei. Os ensinamentos do evangelho levam-me a ver
aqueles que transgridem a lei da
forma como Jesus nos viu - homens e mulheres caídos que necessitam de compreensão, perdão
e restauração.
O fato de ser uma jovem mulher representa vantagem ou
desvantagem em seu desempenho como juíza?
Na região basca da Espanha a
vasta maioria dos juízes são do
sexo feminino. Durante os últimos três anos, a metade daqueles que completaram o treinamento na carreira judiciária na
Espanha são também mulheres.
Em meu caso, sinto que as pessoas me tratam com respeito e
não parecem destacar em suas
mentes o fato de que uma senhora julgará os seus casos. Diz-se
em círculos populares - embora
eu não esteja qualificada para situar a questão - que as mulheres possuem um sexto sentido
que lhes permite ver abaixo da
superfície, sendo capazes de decidir com mais acurado grau de
justiça.
Quanto à questão da idade, ainda é muito cedo, em termos de
carreira, para oferecer-lhe uma
resposta definitiva! Reconheço

que um juiz maduro possui a vantagem da experiêncIa, mas devese ver, por outro lado, que um
juiz jovem apresenta a vantagem
de maior abertura a novos pontos de vista e abordagens.
Pensa você que sua carreira
na magistratura terá algum
efeito sobre sua fé? Em que aspecto(s)?
Ela já me tem afetado, de modo positivo, levando-me a desenvolver mais longas sessões de
oração, à busca de sabedoria sobrenatural, quando tenho de pronunciar uma sentença. Um juiz
sensível jamais poderá evitar o
peso da responsabilidade ao
defrontar-se com a situação de
ter de privar alguém de sua liberdade - um pai, por exemplo. Sinto nitidamente a presença de
Deus no estudo do caso e na sala
do tribunal, e ela me anima e
orienta meus pensamentos.
Você vive numa área do mundo em que o terrorismo violento não é incomum. De que modo lidaria você com um terrorista acusado de assassinato?
Não acredito que motivos políticos possam justificar crimes
violentos. Portanto, eu o trataria
como um criminoso comum. Não
há justificativas para que se roube a vida a alguém. Na qualidade de juíza eu trataria, por todos
os modos possíveis, de evitar a
condenação de alguém à morte,
uma vez que mesmo nos casos
aos quais aplicamos a melhor pesquisa, nossas decisões são tomadas com base em informações
parciais. Existe apenas um Juiz
em todo o Universo que é capaz
de emitir tal veredicto.
Qual seria o seu conselho aos
adventistas do sétimo dia que
estão considerando a possibilidade de procurarem o tribunal
à busca de justiça?
Vivemos numa era crescentemente litigiosa. Para o cristão,
porém, melhor é seguir o conselho bíblico e buscar acordos amigáveis sempre que possível. E sta abordagem é usualmente mais
rápida, menos cara e evita amarga confrontação e revanche. Conforme dizemos aqui na Espanha:
"E melhor um mal acordo do que
uma boa sentença." Nossa equiDIÁLOGO 2 - 1989

pe judicial empreende todos os
esforços possíveis no sentido de
obter conciliação entre as partes
envolvidas numa demanda judicial, antes de trazer formalmente o assunto ao tribunal.
Eu seria ainda bem mais enfática no caso de um adventista estar pensando em trazer um de
seus irmãos ao tribunal. Tal procedimento ocasiona desonra à
Igreja que amamos. Na qualidade de cristãos, temos uma compreensão mais ampla da justiça e
mais profunda visão do perdão,
quando comparados com o restante da sociedade. Cristãos genuínos encontrarão meios de alcançar uma conciliação aceitável,
e recentemente a igreja estabeleceu diretrizes que auxiliam este processo. Adicionalmente, durante cada serviço de comunhão
(Santa Ceia) Cristo nos estimula
a participarmos do mesmo somente depois de havermos posto
de lado as nossas diferenças e de
termos alcançado a situação de
verdadeira unidade no Espírito.
Finalmente, de que modo você definiria o dever de um juiz
e a relação do mesmo com o seu
conceito de justiça divina?
Aprecio a definição que Sócrates ofereceu quanto aos nosso dever: "Ouvir cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente e decidir de modo
imparcial." A diferença entre a
justiça humana e a divina é imensa! Somos criaturas caídas que
julgam de modo imperfeito, com
base em informações limitadas e
sob atrofiado senso de justiça.
Deus conhece todas as coisas, até
mesmo os mais secretos motivos
de nossas ações, de modo que
Suas decisões acham-se completamente além de qualquer possibilidade de apelação. O melhor
que podemos fazer é dispor-nos
a dEle aprender todos os dias, reconhecendo-O como nosso sábio
Criador e misericordioso Juiz.

Andrés Tejel
Andrés Tejel é editor-chefe e gerente geral de Safeliz, a editora adventista do sétimo dia estabelecida
em Madrid, Espanha.
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