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MENSAGEM 
DOS EDITORES
 
O Jornal Direito & Pesquisa é um veículo voltado para publicação e 
disseminação dos trabalhos produzidos pelos alunos da Graduação da Escola de Direito 
de Brasília ao longo das disciplinas curriculares, dos grupos de estudo e/ou de pesquisa.  
Além disso, o Jornal serve também para comunicação dos trabalhos desenvolvidos 
pelos professores da Instituição.

Nesta 7a Edição, o Jornal Direito & Pesquisa destaca os trabalhos apresentados pelos 
discentes da graduação no Seminário de Iniciação Científica no primeiro semestre de 2016. 

EQUIPE CEPES

Desejamos a todos uma boa leitura!

Profa. Janete Ricken e Prof. Hector Vieira
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A EFICÁCIA DA APLICAÇÃO
DA LEI MARIA DA PENHA

NOS CASOS DE VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA

   

A pesquisa propôs-se a analisar a eficácia da aplicação da Lei nº 11.340/2006, conhecida 
como Lei Maria da Penha, em casos que envolvam, de forma isolada, a violência psicológica. 
A problematização envolveu a dificuldade de identificação, caracterização e comprovação 
da violência psicológica e se, por estes motivos, a sua tipificação na Lei Maria da Penha é 
ou não eficaz na resolução de casos concretos.

A hipótese inicial baseou-se na premissa de que, em razão das dificuldades mencionadas, 
a violência psicológica só seria identificada em casos de violência física, não sendo tratada, 
em casos concretos, como tipo penal autônomo em relação àquele,tendo como referencial 
teórico-metodológico a doutrina penal e os aspectos psicológicos relacionados à violência 
doméstica psicológica. Ainda, analisou-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça.

A bibliografia selecionada mostrou que, em regra, as mulheres não procuram ajuda externa 
em caso de violência psicológica, muitas vezes por não interpretarem as atitudes do agressor 
como atos violentos passíveis de punição. Ainda, expôs a subjetividade que envolve a 
denúncia de violência psicológica, haja vista que a sua efetuação depende do relato do 
caso concreto na Delegacia de Polícia e do entendimento e treinamento do profissional 
responsável por lidar com esse aspecto da violência doméstica.

Muito embora exista um grande número de julgados com a aplicação da Lei Maria da 
Penha em casos de vias de fato ou crimes de ameaça, não foi possível encontrar casos 
relacionados unicamente à violência psicológica, motivo pelo qual se presume que a 
violência psicológica é utilizada para a perpetração da violência física, a fim de desestimular 
o prosseguimento da denúncia pela vítima, ou de induzi-la a mudar o seu posicionamento 
para proteger o agressor. Dessa forma, não foi possível estabelecer quais são os critérios 
objetivos utilizados pelos juízes para qualificar uma prática como violência psicológica.

Diante desse cenário, concluiu-se, ainda que preliminarmente, que a tipificação da violência 
psicológica como ilícito previsto pela Lei Maria da Penha parece estar se tornando obsoleta 
diante da falta de instrumentalidade prática da denúncia e da persecução criminal do 
referido ilícito.

Isabela Maiolino

Graduanda em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP e Assistente Técnica no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. 
Email: isabela.maiolino@hotmail.com http://lattes.cnpq.br/6274201456401617 
COSTA-GADONI, Lilia Maria; ZUCATTI, Ana Paula Noronha; DELL´AGLIO, Débora Dalbosco. Violência contra a mulher: levantamento dos casos atendidos no 
setor de psicologia de uma delegacia para a mulher. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v28n2/09.pdf/

FERRAZ, Carolina Valença (Coord.). Manual dos direitos da mulher. São Paulo: Saraiva, 2013.

LIMA, Fausto Rodrigues (Coord.); Santos, Claudiene (Coord.). Violência Doméstica: vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

MACHADO, Isadora Vier; GROSSI, Mirian Pillar. Da dor no corpo à dor na alma: o conceito de violências psicológicas na Lei Maria da Penha. Publicado: 
Revista Estudos Feministas, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ref/v23n2/0104-026X-ref- 23-02- 00561.pdf

SILVA, Luciane Lemos da; COLEHO, Elza Berger Salema; CAPONI, Sandra Noemi Cucurullo de. Violência silenciosa: violência psicológica como condição da 
violência física doméstica. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/%0d/icse/v11n21/v11n21a09.pdf
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A judicialização do acesso ao ensino médio foi ob-
jeto de pesquisa, durante o ano de 2015, pelos parti-
cipantes do Grupo de Pesquisa Democracia, Direitos-
Fundamentais e Cidadania do Instituto Brasiliense de 
Direito Público.

Foram analisados 30 processos envolvendo as 
ações ajuizadas contra o CEBAN (Centro Educacional 
Bandeirantes) que tramitaram na Vara Cível, de Família 
e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF, 
durante o mês de julho de 2012 e 2013.

Os requerentes pleiteavam a matrícula no curso 
“Educação de Jovens eAdultos –EJA”, conhecido 
como Curso Supletivo do ensino médio no CEBAN, a 
fim de obter, em caso de êxito, o Certificado de Con-
clusão do ensino médio para viabilizar a matrícula na 
Universidade, uma vez que tiveram os seus pedidos-
negados pela requerida, sob o fundamento de que 
não tinham 18 anos completos.

Na análise dos julgamentos buscou-se identificar a 
forma de intervenção do Poder Judiciário na concreti-
zação do acesso ao ensino médio.

Na Constituição Federal de 1988, o direito à edu-
cação está previsto no art. 6º, sendo considerado, por-
tanto, como um direito social.

Ocorre que na doutrina existem estudiosos que 
consideram que o direito à educação é um direito pú-
blico subjetivo, enquanto que outros doutrinadores o 
consideram como norma programática que depende 
da discricionariedade governamental para ser imple-
mentado. (SILVA, 1998, p. 165-172).

A eficácia dos direitos sociais depende de uma 
ação concreta do Estado por meio de políticas públi-
cas e não de uma mera possibilidade de agir em juízo, 
ao classificá-lo como direito público subjetivo.

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 
38, §1º, II, proíbe o ingresso no ensino supletivo de es-
tudantes com idade inferior a 18 anos.

O art. 208, V, da Constituição, prevê o “acesso aos 
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da cria-
ção artística, segundo a capacidade de cada um”.

Na pesquisa foram analisados os seguintes dados: a idade 
do aluno, o tipo de Instituição de Ensino Superior (IES), e as vari-
áveis de contexto: ensino médio, vestibular, IES, supletivo.O ob-
jetivo foi refletir sobre os argumentos utilizados pelos juízes que 
analisaram os processos.

Em relação ao papel invasivo do Direito nas relações sociais, a 
vertente substancialista, de acordo com os ensinamentos de Ro-
nald Dworkin, defende a ampla atuação do Poder Judiciário na 
concretização dos direitos fundamentais, o que poderia justificar 
o provimento jurisdicional nesses casos.

Ademais, constatou-se que a matrícula para o curso supletivo 
foi deferida independentemente do curso aprovado e da idade 
do aluno, já que alunos com 16 anos também tiveram medidas 
liminares deferidas, sem analisar eventuais situações peculiares 
dos estudantes, como nos casos de superdotados, que não fo-
ram contemplados na norma jurídica ora vigente.

Além disso, a universidade pública que foi obrigada a efetivar 
a matrícula dos alunos nos casos mencionados, a partir de 2015, 
passou a exigir o certificado de conclusão do ensino médio na 
etapa de inscrição para o vestibular, a fim de evitar a demanda 
judicial.

Ante o exposto, a pesquisa serviu para justificar a necessida-
de de o Poder Judiciário atuar com critérios de racionalidade 
quando for afastar determinadas políticas governamentais, ten-
do em vista a repercussão que pode causar no meio social.

Alessandra Matos de Araujo

JUDICIALIZAÇÃO DO
ACESSO AO ENSINO MÉDIO

1 Alessandra Matos de Araújo. Mestre em Direito Constitucional pelo IDP.

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: 
Malheiros, 3. ed., 1998.

TAL PRÁTICA É CLASSIFICADA
COMO DESLEAL E É COMBATIDA

COM FULCRO NO ACORDO
ANTIDUMPING
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O trabalho apresenta uma crítica quanto às regras 
processuais nas ações de execução nos casos em que 
a Fazenda Pública está em juízo. Como delimitação 
do tema, foram escolhidos aspectos específicos re-
lacionados aos embargos do devedor, tanto para os 
casos das execuções contra a Fazenda, em que ela 
é a executada, quanto das execuções fiscais, em que 
é a credora. Nos dois casos, foram apresentados os 
posicionamentos da doutrina e jurisprudência em re-
lação às regras dos embargos do devedor previstas na 
legislação e interpretadas tanto favorável quanto des-
favoravelmente à Fazenda. O estuda da interpretação 
e aplicação das normas dos embargos envolvendo 
a Fazenda transparece um conflito não apenas entre 
normas jurídicas, mas também entre princípios consti-
tucionais, como o interesse público e a isonomia, que 
pode ou não justificar que haja tratamento desigual 
entre Fazenda e particular.

O artigo trouxe à reflexão tema do processo de 
execução de grande interesse teórico e prático. As 
mesmas normas processuais, relativas aos embargos 
do devedor na execução autônoma, podem ser inter-
pretadas diferentemente se a Fazenda Pública estiver 
em juízo, comparando-se com o particular quando 
ocupa a mesma posição. Se por um lado há os que en-
tendem que a Fazenda tem prerrogativas especiais que 
asseguram a ela um tratamento processual mais benéfico 
na matéria, outros acreditam não haver justificativa plausí-
vel no sistema jurídico existente para tal diferenciação.

A essência das teses quanto à interpretação dos 
embargos do devedor estando a Fazenda em juízo rela-
ciona-se, como constatado, com o conflito entre normas 
e princípios jurídicos. A alteração legislativa de 2006 do 
CPC, incluindo o art. 739-A no Código, que retirou o efei-
to suspensivo obrigatório dos embargos, ocasionou uma 
mudança na interpretação deste e de outros dispositivos, 
dando à Fazenda Pública um privilégio maior em relação 
ao particular do que antes possuía, seja como exequente 
ou executada. O assunto acabou sendo levado ao Supre-
mo Tribunal Federal, a quem caberá, como lhe compete, 
solucionar o que foi constatado como um real conflito de 
normas e princípios jurídicos.

Alexandre Sampaio Botta

ASSIS, Araken de. Manual da execução. 16 ed. rev. e atua. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 12 ed. São Paulo:
Dialética, 2014.

ANÁLISE CRÍTICA DA INTERPRETAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS 

NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO ENVOLVENDO 
A FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO
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A nova Lei de Drogas 11.343 de 2006 trouxe consigo 
várias mudanças na política de drogas. Vale ressaltar que 
esta lei não descriminalizou a posse de drogas para consu-
mo pessoal, ocorreu sim uma despenalização, excluindo a 
pena privativa de liberdade como principal sanção. 1

Para este artigo é importante frisar a falta de clareza da 
Lei 11.343/2006 no que diz respeito a distinção entre usuá-
rio e traficante. Essa diferenciação é muito relevante por ter 
consequências bastante diversas para o acusado, que sen-
do considerado usuário será somente submetido a penas 
alternativas, enquanto o traficante recebe pena de cinco a 
dez anos de prisão.

Ao estabelecer como critérios de caracterização, entre 
traficante e usuário, o local de apreensão, condições em 
que se desenvolva a ação, circunstâncias sociais e pessoais, 
a Lei deixou espaço para interpretação subjetiva, tornando-
se “um empecilho à aplicabilidade(...)em decorrência de 
inúmeros mecanismos de exclusão social que suprimem na 
prática” 2 , causando a seletividade penal.

Segundo a pesquisa Prisão Provisória e Lei de Drogas, 
realizada em 2012, pelo Núcleo de Estudos da Violência, da 
Universidade de São Paulo, a política repressiva atual não 
levou à redução do consumo das drogas ilícitas e promo-
veu o aumento do encarceramento e da violência social, 
punindo de forma desproporcional a classes sociais mais 
vulneráveis.

Com base na pesquisa mencionada, pode-se dizer que 
o perfil recorrente dos presos por tráfico é de um homem 
jovem, pardo ou negro, com baixa escolaridade, com em-
pregos precários e informais, baixo rendimento, sem condi-
ções para pagar um advogado em sua defesa, apreendido 
em locais mais pobres. Mais além, no momento do flagran-
te não se encontram em posse de grandes quantidades 
de drogas ou dinheiro e mesmo havendo incerteza quanto 
às provas encontradas, o agentes optam pela punição, ha-

vendo assim grande possibilidade de serem condenados. 
Na maioria dos casos, os condenados por tráfico são meros 
pequenos varejistas dos níveis mais baixos da sociedade, 
deixando os verdadeiros traficantes impunes.

Encontram-se, portanto, na Lei 11.343/2006 evidências 
do carácter seletivo do sistema penal brasileiro. Segundo 
análise da pesquisa, a Lei de Drogas acaba por aumentar 
o controle social repressivo dos segmentos mais pobres da 
população, submetidos à violência, violação de seus direitos 
e tratamento indigno nas prisões brasileiras. Conforme Ro-
berto Damatta, “a lei universalizante e igualitária é utilizada 
frequentemente para servir como elemento fundamental de 
sujeição e diferenciação política e social.” 3

É imprescindível que se criem políticas mais eficientes e 
leis mais objetivas sobre o consumo e tráfico de drogas no 
Brasil. A solução proposta é a adoção de políticas públicas 
que priveligiem as medidas preventivas a fim de evitar con-
denações injustas. Desta forma, pode-se diminuir o consu-
mo e, consequentemente, o tráfico. Condenações injustas, 
incoerentes e desproporcionais causam inevitavelmente 
descrença no sistema jurídico e na justiça brasileira.

Alexandre Bizzotto, Andreia de Brito Rodrigues, Paulo Queiroz. Comentá-
rios críticos à Lei de drogas. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. P. 5.

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do 
dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco: 1997. P. 220.

Ana Cláudia Vieira

A SELETIVIDADE PENAL NA LEI DE 
DROGAS: USUÁRIO X TRAFICANTE

É IMPRESCINDívEL QUE SE CRIEM 
POLíTICAS MAIS EFICIENTES E LEIS 

MAIS OBJETIvAS SOBRE O CONSUMO E 
TRÁFICO DE DROGAS NO BRASIL.
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O tema da transexualidade é discutido mundialmente em 
várias áreas, como psicologia, medicina e direito. É um debate 
polêmico que gera impactos na vida íntima e social do indiví-
duo. Na atualidade, tende-se a procurar meios de assegurar 
vida digna, que inclua os transexuais socialmente e lhes possi-
bilitem desenvolver livremente a personalidade.

Tereza Rodrigues Vieira[1] define o transexual como aquele 
que se “identifica psíquica e socialmente com o sexo oposto 
ao que lhe fora imputado na Certidão de Nascimento. Existe 
uma reprovação veemente de seus órgãos sexuais externos, 
dos quais deseja se livrar. A convicção de pertencer ao sexo 
oposto é uma ideia fixa que preenche sua consciência impul-
sionando-o a tentar por todos os meios conciliar seu corpo à 
sua mente.”

A fim de garantir o pleno exercício de seus direitos de 
personalidade, os transexuais têm demandando o ajuste do 
registro civil à identidade psíquica e social, requerendo a mo-
dificação do nome e do indicativo de gênero no registro civil.

Historicamente, essa demanda tem sido denegada devi-
do ao não reconhecimento da condição de transexualidade, 
porém um grande movimento noutra direção veio em 2009, 
quando a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pautada no 
princípio da dignidade da pessoa humana, entendeu[2] que a 
alteração do nome seria decorrência da cirurgia de mudança 
de sexo.

A partir desta decisão, alguns Tribunais de Justiça deram 
um passo adiante ao reconhecerem o direito de mudança do 
nome sem a realização da cirurgia de transgenitalização. Ao 
sopesar a dignidade da pessoa com outros princípios, como a 
definitividade do nome e a veracidade dos registros públicos, 
os desembargadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio Gran-
de do Sul [3] têm dado prevalência ao fundamento do Estado 
Democrático de Direito.

Os desembargadores têm afastado o argumento do Mi-
nistério Público em algumas comarcas de que a mudança de 
nome sem cirurgia recairia em falsidade ideológica. Para eles, 
não seria correto exigir a submissão de uma pessoa à interven-
ção cirúrgica para que exerça plenamente o direito de persona-
lidade. Ainda assim, a possibilidade de mudar o nome no regis-
tro tem sido condicionada a laudos psicológicos e testemunhos 
de que o autor da ação tem o sexo biológico incompatível com 
a identificação psicológica.

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou definir a contro-
vérsia com efeitos de repercussão geral. A Corte analisará em 
breve o recurso de uma pessoa que nasceu com órgãos femi-
ninos, mas desde a infância se reconhece como do sexo mas-
culino. Além da possibilidade de alteração do registro sem a 
cirurgia, o STF julgará se o termo transexual pode ficar averbado.

Em paralelo, tramita na Corregedoria Nacional de Justiça 
um pedido de providências[4] para a edição de provimento 
que autorize os cartórios de registro civil a alterar os nomes dos 
transexuais sem prévia intervenção cirúrgica. É um movimento 
dedesjudicialização da demanda que ganhará força a depen-
der da decisão do STF sobre o assunto.
VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética e Biodireito. p. 94.

Resp nº 1.008.398/SP, julgado em 15/10/2009 (DJe 18/11/2009).

TJMG. AC 0431728-97.2014.8.13.0702. Data do julgamento: 07 de julho de 2015, TJRS.AC

70052872868. Data do Julgamento: 04 de abril de 2013, TJSP. AC 0001360-69.2014.8.26.0457. 
Data do Julgamento: 11 de agosto de 2015.

Disponível em http://www.cnmp.mp.br/portal/images/minutaProcesso_2.pdf. Acesso em 27 
de agostode 2015.

A TRANSEXUALIDADE E OS
DIREITOS DA PERSONALIDADE

É UM DEBATE POLêMICO QUE 
GERA IMPACTOS NA vIDA íNTIMA

E SOCIAL DO INDIvíDUO.

Bárbara Goulart Pombo
Osvaldo Gomes de Holanda Junior
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A consolidação da cidadania participativa é 
de absoluta importância para que a sociedade 
possa exigir do Estado um eficaz atendimento 
aos direitos e garantias insculpidos na Constitui-
ção Federal de 1988. Quando o cidadão partici-
pa de forma ativa da gestão pública, as ações dos 
governantes tendem a tornarem-se mais transpa-
rentes e com um grau qualificado de legitimidade, 
o que é bastante relevante para o desenvolvimen-
to e consolidação do Estado Democrático de Di-
reito.

Nesse sentido, a conjuntura política nacional 
deixa evidente a necessidade de ativismo da so-
ciedade civil no contexto das decisões estatais, 
participação que não pode ficar restrita ao voto 
em período de eleições, plebiscitos ou referen-
dos, mas que deve avançar para o campo do 
controle da res publica e da definição de políti-
cas destinadas à busca do bem-comum. Ouseja, 
o atual contexto sócio-político demanda que a 
cidadania não fique restrita à titularidade de di-
reitos políticos.

Após a entrada em vigência da Lei federal n. 
12.527/2011, também conhecida como Lei de 
Acesso à Informação – LAI, o povo brasileiro 
passou a contar com um importante instrumen-
to facilitador da atuação do cidadão na esfera 
governamental, pois ela determina que o acesso 
às informações estatais seja a regra, e o sigilo, a 
exceção.

Dessa forma, faz mister o entendimento de 
Branco e Mendes a respeito da referida lei:

Trata-se de importante marco para a 
observância da publicidade como pre-
ceito geral e do sigilo como exceção, por 
meio de medidas que devem ser execu-
tadas de acordo com os princípios bási-
cos da ministração Pública e por diretrizes 
que zelam e incentivam a ampla transpa-
rência. (BRANCO; MENDES, 2014, p. 850).

Ademais, ressalta-se a opinião de Gregoy Mi-
chener, que analisa o histórico do acesso às in-
formações, bem como a finalidade de se alcançar 
um governo republicano e transparente:

As leis de liberdade de informação re-
presentam um meio para um fim; que é 
um governo aberto. Enquanto podemos 
reclamar a respeito da eficiência das leis 
de acesso, as informações que os cidadãos 
precisam estão muito mais disponíveis 
hoje do que há vinte ou até dez anos (...) 
Mas a necessidade de buscar compromis-
sos mais firmes para a abertura também 
é maior do que nunca. A rápida mudan-
ça no sentido da abertura que agora está 
em ação certamente encontrará novas 
maneiras de se proteger contra o sigi-
lo injustificado. (MICHENER, 2011, p.23).

Outrossim, após sua edição, regulamentação 
e implantação no Poder Executivo, Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público Federal (entre os 
anos de 2011 e 2012), pode ser notado um cres-
cente movimento de adesão por parte dos Es-
tados brasileiros, alcançando o número aproxi-
mado de 85% de regulamentação nesses entes 
federativos até o presente ano.

Nessa toada, percebe-se que a LAI está em ab-
soluta consonância com o espírito democrático e 
cidadão da Constituição Federal de 1988 ao esta-
belecer a proteção dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, ensejando o desenvolvimento de uma 
administração pública cada vez mais efetiva e trans-
parente, pautada nos princípios constitucionais da 
eficiência e a publicidade, que, como visto, devem 
cercar as ações dos gestores públicos de todas as 
esferas e poderes.

Por fim, a aplicação da LAI permite o aprimora-
mento e a consolidação da consciência de partici-
pação coletiva, o ativismo dos cidadãos na fiscali-
zação da coisa pública e a inclusão cada vez mais 
efetiva do povo no ciclo decisório e político, inibindo 
práticas desviadas do conceito de bem-comum.

A IMPORTÂNCIA DA LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 

DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E NO 
CONTROLE DA RES PUBLICA

Dijeison Tiago Rios Nascimento
Túlio Da Luz Lins Parca

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO. Curso 
de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

MICHENER, Greg; BERTAZII, Danilo. Lei de acesso à informação: dilemas de 
implementação. Artigo 19, 2011. Disponível em: http://artigo19.org/doc/Es-
tudos%20em%20Liberdade%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%201%20
(web).pdf. Acesso em: fevereiro 2016.
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A pretensão deste artigo é analisar em que 
medida são evidenciados o pluralismo jurídico 
e a reflexão dos direitos humanos locais nos 
casos judiciais e emblemáticos envolvendo in-
dígenas no Brasil, utilizar-se- á o corte episte-
mológico tocante ao caso do índio Galdino e 
do Relatório Figueiredo.

O problema da pesquisa se fundou no se-
guinte questionamento: em quais pontos são 
notabilizadas a discussões na seara das práti-
cas judiciais brasileiras e nos debates em ou-
tros países da América Latina que envolvem 
indígenas e minorias de modo geral e suas 
correlações com o pluralismo jurídico e direi-
tos humanos?

Assim, foi exposto por meio dos casos em-
blemáticos Índio Galdino e Relatório Figueire-
do como é desenvolvida a reflexão na justiça 
brasileira - e em outros países da América La-
tina - o pluralismo jurídico (reconhecimento de 
outras fontes do direito), e os direitos huma-
nos voltados sob uma perspectiva local e plu-
ralista, contrapondo-se ao caráter universalista 
de direitos humanos. Portanto, são dois casos 
emblemáticos que expõem de forma clara a 
atuação estatal perante tais acontecimentos.

Desta forma, para constatar a atividade 
do Estado impende uma análise empírica e 
bem fundamentada. A pesquisa utilizou como 
marco teórico decisões judiciais no Brasil, re-
latórios elaborados pela Comissão Nacional 
da Verdade, teóricos da sociologia jurídica, 
antropologia e ciências sociais do Brasil e de 
outros países.

Analisando o caso Índio Galdino, foram 
constatados os seguintes resultados: Não 
houve nenhuma discussão em âmbito judicial 
sobre as peculiaridades de um crime contra 
indígena, pois o caso foi julgado como um ho-

micídio comum; em duas oportunidades pro-
cesso principal e análise de vida pregressa de 
um dos autores que almejava ingressar em car-
go público- este caso se manteve equidistante 
de um debate sobre os direitos humanos visto 
sob um olhar relativista.

No caso Relatório Figueiredo, documento 
com pouco mais de sete mil páginas, que foi 
produzido pelo então procurador federal Jáder 
Figueiredo, entre 1967 e 1968, sob pedido do 
Ministério do Interior que constatou uma viola-
ção drástica dos direitos humanos e exploração 
do patrimônio indígena por parte dos funcio-
nários do extinto SPI (Serviço de Proteção aos 
Índios) substituído posteriormente pela FUNAI. 
Este documento foi considerado desaparecido 
por 45 anos devido ao incêndio no Ministério 
da Agricultura, sido encontrado em 2013 pelo 
Pesquisador Marcelo Zelica, vice-presidente do 
grupo Tortura Nunca Mais no museu do Índio 
no Rio de Janeiro. A título de exemplo das tor-
turas relatadas, insta citar um trecho do relató-
rio:

Mais recentemente os Cintas-lar-
gas, em Mato Grosso, teriam sido 
exterminados a dinamite atirada de 
avião, e a extricnina adicionada ao 
açúcar enquanto os mateiros os caçam 
a tiros de “pi-ri- pi-pi” (metralhadora) 
e racham vivos, a facão, o púbis/ para 
a cabeça, o sobrevivente !!! Os crimi-
nosos continuam impunes, tanto que 
o Presidente desta Comissão viu um 
dos asseclas dêste hediondo crime 
sossegadamente vendendo picolé à 
crianças em uma esquina de Cuiabá, 
sem que a justiça Matogrossense o 
incomode. FIGUEIREDO (1967, p.7)

No Relatório Figueiredo obtiveram-se as se-
guintes constatações: Foi objeto de discussão 
na Comissão Nacional da Verdade, de forma 
positiva, porém com caráter não jurisdicional; 
nenhum debate em sede judicial devido à Lei 
de Anistia e nenhuma reflexão sobre os direi-

JUSTIÇA BRASILEIRA: A RELAÇÃO ENTRE 
PLURALISMO JURÍDICO E OS DIREITOS 

HUMANOS NOS CASOS ÍNDIO GALDINO 
E RELATÓRIO FIGUEIREDO

Luciano Oliveira
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A miséria atinge a cidadania e a dignidade, por isso é 
salutar que, em 2000, a ONU tenha definido Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, ODM, sendo o primeiro de-
les de acabar com a fome e a miséria (vive em situação de 
miséria quem tem menos de US$ PPC 1,25/dia). Segundo 
a ONU, o mundo alcançou, cinco anos antes, a meta de re-
duzir a pobreza extrema à metade do registrado em 1990. 
O Brasil também diminuiu significativamente o índice, en-
tretanto é necessário verificar o que de fato mudou na vida 
desses brasileiros.

Considerando as diversas perspectivas da pobreza – 
comparação da situação do indivíduo com a média, linha 
monetária para “mínimos de subsistência”, acesso a bens e 
serviços etc. – há várias metodologias para se dimensionar o 
problema. Atualmente o Índice de Pobreza Multidimensio-
nal é o que está em voga. Ele monitora 104 países e foi ela-
borado pela Oxford Poverty &amp; Human Development 
Initiative (OPHI) e abarca critérios de renda, escolaridade, 
saúde e saneamento básico.

Apesar do avanço, os 5% da população mais pobre no 
Brasil correspondem a 10 milhões de pessoas vivendo em 
situação precária. Dados do Atlas de Saneamento (IBGE, 
2011), por exemplo, apontam que 44,8% dos municípios 
brasileiros não dispõem de rede coletora de esgoto. Nes-
sas condições, qual é a capacidade da pessoa se posicionar 
socialmente, de definir seus próprios rumos, de participar 
das decisões políticas? A autonomia e a liberdade individu-
ais são centrais à cidadania. Se, por um lado, a política de as-
sistência social é necessária em uma sociedade complexa e 
dinâmica, por outro não há que se falar em autonomia da 
vontade sem que se tenha liberdade de escolha e respon-
sabilidades.

Apesar do forte apelo da política social, dada a melhoria 
das condições de vida deuma parcela significativa da popu-
lação, algumas perguntas permanecem. Como fazer com 
que os recém-saídos da pobreza não retornem a essa situa-
ção (sobretudo em momentos de crise)?

Como desenvolver plenamente sua capacidade autô-
noma para romper com o ciclo de dependência da tutela 
estatal? Quebrar esse vínculo é muito importante. 1 “Vozes 
da seca”, de Luiz Gonzaga em parceria com Zé Dantas e 
Humberto Teixeira.

Espaços de liberdade e de cidadania são incompatíveis 
com uma situação de miserabilidade. É preciso agir para 
acabar com essa triste sina, sem com isso desconsiderar ou 
penalizar as conquistas advindas das escolhas e do agir de 
cada um, que devem ser premiadas e incentivadas sempre 
para estimular o desenvolvimento social.

MANGUM, G. M. (2003). The Persistence of Poverty in the United States. 
Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.

SAGI/MDS. (2015). Pobreza Multidimensional: conceitos, indicadores e 
tendências no Brasil 2004 a 2013. Apresentação de resultados - Grupo de 
Estudos. Brasília, DF.

Marta Battaglia Custódio

POBREZA E CIDADANIA
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O crescente encarceramento feminino é uma realida-
de no Brasil. Existe um elevado contingente de mulheres 
cumprindo penas privativas de liberdade. Sendo assim, é 
mister analisar as condições únicas de uma prisão feminina: 
a presença da crianças, gestantes e mães no sistema peni-
tenciário. 1

Questiona-se de que forma a legislação Brasileira disci-
plina a matéria e se os direitos humanos das crianças e das 
mães são realmente cumpridos dentro dos estabelecimen-
to destinados ao cumprimento de penas privativas de liber-
dade. A matéria é disciplinada pela Constituição Federal, 
Lei de Execução Penal, no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, e também por tratados internacionais dos quais 
o Brasil é signatário como a Convenção sobre os Direitos 
da Criança.

O artigo 5º da Constituição Brasileira em seus incisos 
XLVIII, XLIX e L assegura direitos como o cumprimento de 
pena em estabelecimentos distintos em razão do delito, 
idade e sexo do detendo, assegura o respeito a dignidade 
moral e física das presas e a possibilidade de que a apena-
da permaneça com seu filho durante o período de ama-
mentação.

Além dos citados, são positivados também vários ou-
tros direitos como: existência de local separado para a 
mulher gestante e para parturiente, obrigatoriedade de 
creches para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e 

menores de 7 (sete) anos, ambiente de berçários onde as 
detentas possam amamentar e cuidar de seus filhos até a 
idade mínima de 6 (seis) meses.

Todavia, em pesquisa realizada pelo Ministério da Justi-
ça em 2008, constatou-se que somente cerca de 27% dos 
estabelecimentos prisionais tem estrutura especifica para 
gestante, dentre os presídios que tem a estrutura citada, so-
mente em 60% dos casos a mulher é colocada no ambiente 
especial, assim que descoberta a gestação. Em relação aos 
berçários, apenas 19% dos estabelecimentos possui a estru-
tura ou equivalente separado das galerias prisionais. 2

É possível afirmar que as mães e as crianças que estão 
dentro do sistema prisional não tem seus direitos fundamen-
tais respeitados, o que torna sua situação ainda mais vulne-
rável. A administração pública é vinculada pela lei, porém 
isto não ocorre no mundo dos fatos, sendo manifestamente 
ilegal a forma com que são tratadas as presas e seus filhos. 
O sistema previsto legalmente tem total capacidade para 
assegurar os direitos humanos dentro dos estabelecimentos 
carcerários, desde que os preceitos normativos sejam obser-
vados. É dever do Estado garantir que os direitos previstos 
na legislação sejam cumpridos e que os direitos humanos 
sejam respeitados.
Centro Pela Justiça e Pelo Direito Internacional (CEJIL); Grupo De Estudos e Trabalho Mu-
lheres Encarceradas. Relatório Sobre Mulheres Encarceradas no Brasil, 2007.

Brasil. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Mulheres Encarceradas – 
Diagnóstico Nacional. Consolidação dos Dados Fornecidos pelas Unidades da Federação, 
2008

A VIVÊNCIA DA MATERNIDADE NAS 
PRISÕES FEMININAS DO BRASIL

Melina Bemfica   
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