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RESUMO 

 

 

A partir de 1988, com o advento da nova Constituição Federal, mais especificamente 
no que dispõe o artigo 231, passaram a ser reconhecidos aos indígenas sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, trazendo a tona à visão de que 
vivemos em uma nação multicultural, composta por diferentes pessoas com olhares 
distintos de ver a vida. Com a ratificação da Convenção 169 da OIT, o 
reconhecimento à causa indígena se fortaleceu ainda mais, todavia o que se 
observa atualmente é uma total omissão dos tribunais brasileiros frente aos direitos 
indígenas assegurados na constituição e em diversos documentos internacionais de 
proteção, é perceptível que esta omissão se dá em parte devido à visão 
etnocentrista e falta de conhecimento dos julgadores a respeito da cultura, costumes 
e tradições indígenas. A partir daí, se torna fácil denotar que somente através de 
uma perícia antropológica o magistrado terá a serenidade necessária para formar 
sua convicção sobre a quaestio, uma vez que o laudo pericial antropológico trará 
subsídios e demonstrará os valores de uma cultura estranha ao julgador, o que em 
muitas situações poderá mudar todo o contexto fático em que ocorreu o crime. 
Portanto, através da requisição de laudo pericial antropológico nos processos 
criminais em que indígena figure como réu, é que se verão efetivados seus direitos 
constitucionalmente assegurados, caso contrário, afastada a necessidade do exame 
antropológico, o julgador incorreria em descumprimento de norma constitucional, 
acarretando a nulidade absoluta do processo criminal. 
 

 

Palavras-chave: Processo Criminal; Laudo Pericial Antropológico; Livre 
Convencimento Motivado; Multiculturalismo; Direitos Indígenas; Constituição Federal 
de 1988; Convenção 169 da OIT; Nulidade Absoluta. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

From 1988, with the advent of the new Federal Constitution, specifically in the article 
which provides 231, have been recognized for its indigenous social organization, 
customs, languages, beliefs and traditions, and the rights originating on land that 
traditionally occupy Bringing forth the view that we live in a multicultural nation, made 
up of different people with different eyes to see life. With the ratification of ILO 
Convention 169, the recognition of the indigenous cause is strengthened further, 
however what is observed today is a total failure of Brazilian courts against the 
indigenous rights guaranteed in the constitution and in various international 
documents of protection, it is noticeable that this omission occurs in part because of 
the vision ethnocentrism and lack of knowledge of  judges about the culture, customs 
and indigenous traditions. From there, it is easy to denote that only through an 
anthropological expertise to calm the magistrate will required to form their belief on 
the fact, once that the award will bring grants Expert anthropological and 
demonstrate the values of a culture alien to the judge, which in many situations can 
change the whole context the situation where the crime occurred. So, by request of 
reports anthropological expert in criminal cases in which indigenous appearing as 
defendant, that will be carried out constitutionally guaranteed rights, otherwise 
rejected the need for anthropological examination, the judge would in breach of 
constitutional rule, causing the absolute invalidity of the proceedings. 
 

 

Keyword: Criminal Procedure; Anthropological Expert Report; Free Convencimento 
Motivated; Multiculturalism; Indigenous Rights; Federal Constitution of 1988; ILO 
Convention 169; Absolute Nullity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O enfoque desta monografia, a par do que será abordado no decorrer dos 

capítulos, restringe-se a situar a ausência de laudo pericial antropológico como 

causa de nulidade absoluta nos processos criminais em que figurem indígenas como 

réus, posto que a Constituição Federal de 1988 e alguns documentos internacionais, 

principalmente a Convenção 169 da OIT, garantem o reconhecimento e asseguram 

a proteção do direito indígena.   

A idéia de abordar este tema na monografia nasceu por sugestão de meu 

professor - orientador desta pesquisa, estudioso do assunto, e também devido à 

grande divergência e controvérsia doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema 

proposto, visto a problemática da omissão do reconhecimento dos direitos indígenas 

no judiciário brasileiro. 

Tem-se como objetivo geral  do trabalho comprovar a partir de uma visão 

ampla, inovadora e concretizadora da Constituição Federal que a ausência de laudo 

pericial antropológico no processo penal, em crimes onde figurem índios como réu é 

causa de nulidade absoluta. 

Por sua vez, os objetivos específicos são: a) demonstrar a importância 

necessidade do laudo antropológico judicial, como um instrumento que visa levar a 

compreensão acerca sociedade indígena para o julgador; b) assinalar a importância 

do laudo pericial antropológico no processo penal como forma de igualar sujeitos 

diferenciados fazendo interlocução entre culturas distintas; c) identificar os principais 

postulados da escola multiculturalista, a fim de aceitar e compreender a convivência 

harmônica de várias culturas em um mesmo espaço social; d) tratar sobre a perícia 

antropológica como um direito constitucional assegurado ao índio; e) debater sobre 

os direitos indígenas assegurados na Constituição Federal de 1988 e alguns 

documentos internacionais de proteção em uma perspectiva multicultural; f) por fim, 

fazer uma análise de caso da atuação do judiciário brasileiro frente aos 

reconhecimento dos direitos indígenas.   

Percebe-se, portanto, que esta monografia trata de um tema atual e 

inovador, de grande relevância e pertinência tanto para o meio jurídico como para 

outros ramos das ciências sociais como, por exemplo, a antropologia, pois diversas 
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vezes a sociedade não – índia se depara com situações em que estão em jogo 

direitos indígenas, e não sabe lhe dar o melhor tratamento a matéria.  

Costumeiramente os costumes e tradições indígenas vão de encontro ao 

que dispõe a legislação nacional, ou seja, podem se apresentar conflitantes entre si; 

vejamos o exemplo de que em algumas etnias indígenas é costume quando do 

nascimento de gêmeos ou crianças deficientes, matarem uma das crianças, pois 

acreditam que uma delas carrega o mau. O que fazer em situações como essa ? 

Impor a legislação penal ordinária e os direitos humanos ou reconhecer o direito 

indígena à suas tradições e costumes, como o juiz formará sua convicção sobre a 

situação apresentada a partir de uma visão etnocentrista e com o gravame de 

desconhecer a cultura indígena? São problemáticas como essa que pretendemos 

esclarecer no decorrer do trabalho.  

Para que todo o exposto possa ser pesquisado e estudado, o trabalho foi 

dividido em três capítulos, e estes por sua vez, subdivididos em três itens cada. 

O primeiro capítulo abordará sobre o laudo pericial como meio de prova no 

processo, salientando sobre o arbítrio do juiz em rejeitar total ou parcialmente o 

laudo pericial abalizado no sistema de valoração das provas vigente no sistema 

processual pátrio, o livre convencimento motivado, e ainda neste capítulo estuda-se  

um dos objetos fundamentais no tema abordado nesta pesquisa, o laudo pericial 

antropológico, seu conceito, elaboração e sua função no processo penal como forma 

de igualar sujeitos diferenciados no processo e fazer  a interlocução  entre culturas 

diferenciadas, a fim de que sejam compreendidas.   

Posteriormente, o segundo capítulo adentrará ab nitio no debate sobre os 

fundamentos da escola monística de direito, cujo pressuposto máximo é a idéia de 

que o direito é uno e somente o Estado estabelece o verdadeiro direito, porém 

diante de uma sociedade composta por sujeitos diferenciados a crise do monismo se 

tornou inevitável, trazendo à tona a idéia multicultural como forma de atingir a 

igualdade através do respeito, valorização e reconhecimento das minorias nacionais 

e conseqüentemente sua cultura, ao final do capítulo se demonstrará como a visão 

multiculturalista pode contribuir contribuiria para causa indígena e seria o melhor o 

recurso para tratar as diferenças entre sociedades indígenas e sociedade 

envolvente.      

Por fim, no terceiro e último capítulo, se ventilará inicialmente sobre os 

direitos indígenas advindos com a Constituição Federal de 1988, principalmente 
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através do artigo 231, que reconhece diversos aspectos da vida indígena, em 

seguida destacaremos sobre alguns documentos internacionais de reconhecimento 

e proteção aos direitos indígenas, com destaque para a Convenção 169 da OIT, e 

ao final far-se-á análises de casos quanto à atuação do judiciário brasileiro frente a 

questões que envolvam direitos indígenas assegurados e reconhecidos, destacando 

a necessidade - obrigatoriedade e importância do laudo pericial antropológico para 

uma real efetivação e concretização dos direitos indígenas garantidos 

constitucionalmente, caso contrário, a nulidade absoluta do processo se impõe, em 

virtude da violação de garantia constitucional. 

Para a materialização e consolidação desta monografia, utilizou-se a 

pesquisa do tipo exploratória, e documentação indireta de fontes primárias e 

secundárias, cujo objetivo é proporcionar maior familiaridade à questão objeto do 

trabalho, com vistas a torná-lo mais elucidativo, envolvendo levantamento 

bibliográfico através de livros, revistas, boletins, jornais e artigos, e pesquisas 

documentais, por meio de leis, sentenças, acórdãos, pareceres, portarias e 

jurisprudências. Com relação ao método de abordagem, empregar-se-á o dedutivo, 

que parte do geral e desce ao particular, ou seja, partindo da premissa geral de que 

em todos os processos criminais que figure indígena como réu, deve ser requerido 

pelo juiz a confecção de laudo pericial antropológico, em respeito à norma 

constitucional que reconhece os direitos indígenas, sob pena de nulidade absoluta 

deste, partindo para premissas menores através do debate e valoração do laudo 

pericial antropológico a partir de uma interpretação multiculturalista das conclusões 

extraídas do laudo e do contexto fático em que se insere o processo crime formar 

sua convicção e decidir da melhor maneira para se fazer justiça.  
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1 PROVA PERICIAL E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo fundamental evidenciar e esclarecer acerca 

do convencimento do juiz na valoração da prova pericial no processo penal, mais 

especificamente visa debater questões principiológicas e técnicas que fazem parte 

da análise do laudo pericial, destacando ao final sobre o laudo pericial antropológico. 

O capítulo se compõe de três itens, primeiramente traremos a baila o 

sistema de valoração da prova que vigora atualmente no sistema processual 

moderno, o princípio do livre convencimento motivado, sua previsão legal e 

discussões doutrinárias.  

Em um segundo momento, no item 1.2, passaremos à análise do artigo 182 

do Código de Processo Penal, focando o debate na faculdade do juiz em rejeitar 

total ou parcialmente o laudo pericial; salientando o valor isonômico do laudo pericial 

em relação aos demais meios de prova; discutiremos sobre a perícia e o profissional 

que a realiza, bem como, a função do exame pericial no processo penal de 

auxiliando o magistrado no seu convencimento.   

Por fim, encerrando o primeiro capítulo, temos o item 1.3, que tratará de uma 

espécie de laudo pericial, em outras palavras o debate se dará em torno do laudo 

pericial antropológico, seu conceito, suas especificidades técnicas, sua confecção 

por profissional habilitado na área em que se requer o conhecimento específico, 

visando como objetivo precípuo o esclarecimento da necessidade e importância da 

sua realização, ampliando a visão do magistrado para as minúcias de cada 

processo, assegurando desta forma aos acusados a observância de princípios 

constitucionais como da ampla defesa.  

Conscientizando-se, principalmente, de que a sociedade não é una, uma 

nação pode ser composta por diversos povos diferentes entre si e com culturas 

distintas, cada um com suas tradições e costumes, particularidades de cada povo 

que devem ser levadas em consideração na análise e formação da convicção do 

juiz. O que pode muitas vezes redefinir a situação fática diante do cometimento de 

um delito.  
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1.1 O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO 

 

 

No decorrer dos tempos foram vários os sistemas utilizados para apreciação 

das provas no processo, como por exemplo, sistema da prova legal, íntima 

convicção ou da prova livre e livre convencimento motivado. Essas diferentes fases 

pelas quais passou o sistema de valoração das provas através da história, 

moldaram-se conforme as convicções, conveniências, e ao regime político de cada 

povo. (TOURINHO FILHO, 2006, p. 242) 

Foi a partir do século XIV que se introduziu o sistema do livre convencimento 

motivado, e coube à França a iniciativa de conceder aos juízes o poder de valorar as 

provas de acordo com sua consciência (TOURINHO FILHO, 2006, p. 244).  

 Atualmente é este o sistema que vigora no ordenamento processual penal 

brasileiro, e vêm consagrado no artigo 155 do Código de Processo Penal, dispondo 

que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova [...].”   

Portanto, pelo princípio do livre convencimento motivado o magistrado está 

livre para valorar a prova como bem entender, de acordo com sua consciência e 

convicção, não estando obrigado a levar em consideração nenhum tipo de hierarquia 

entre as provas; em outras palavras, esse sistema “se refere à não-submissão do 

juiz a interesses políticos, econômicos ou mesmo a vontade da maioria.” (LOPES 

JÚNIOR, 2006, p. 62) 

Para Adolf Schonke (2003, p. 62), o princípio da livre apreciação das provas 

ou livre convencimento motivado é "aquele segundo o qual o Juiz é livre na 

valoração dos fatos que lhe foram apresentados", ou seja, o magistrado valorará a 

prova de acordo com sua persuasão, sempre em busca da verdade real e da justiça 

no processo.  

Sobre a busca da verdade real no processo penal, através da livre 

convicção, lecionam Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco: 

 

[...] enquanto no processo civil em princípio o juiz pode satisfazer-se 
com a verdade formal (ou seja, aquilo que resulta ser verdadeiro em 
face das provas carreadas aos autos), no processo penal o juiz deve 
atender à averiguação e ao descobrimento da verdade real (ou 
verdade material), como fundamento da sentença [...] no campo do 
processo civil, [...] pode satisfazer-se com a vontade formal, 
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limitando-se a acolher o que as partes levam ao processo e 
eventualmente rejeitando a demanda ou a defesa por falta de 
elementos probatórios. No processo penal, porém, o fenômeno é 
inverso: só excepcionalmente o juiz penal se satisfaz com a verdade 
formal, quando não disponha de meios para assegurar a verdade 
real (CPP, art. 386, inc. VI). (2002, p. 65) 

 

Tão consagrado é em nossa legislação que o princípio do livre 

convencimento motivado está ilustrado na própria exposição de motivos do Código 

de Processo Penal, nas palavras do Ministro Francisco Campos, quando se 

manifesta sobre as provas dispondo que:  

 

[...] nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação 
destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. [...]. 
Todas as provas são relativas; nenhuma terá, ex vi legis, valor 
decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo 
que o juiz fica adstrito às provas constantes nos autos, não é menos 
certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no 
apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, 
restituído à sua própria consciência. [...]. O juiz esta livre de 
preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se 
ou alhear-se ao seu conteúdo. (Exposição de motivos do Código de 
Processo Penal) 

 

Impende registrar, que apesar da ampla liberdade oferecida ao magistrado 

para apreciar a prova no sistema da livre convicção, este sistema suporta algumas 

restrições e limitações, ou melhor, sofre uma espécie de controle previsto na própria 

lei, qual seja, a motivação de qualquer decisão, isto é, uma elucidação do porque da 

convicção do juiz a respeito de qualquer prova que lhe fora apreciada. Controle este, 

previsto na Carta Federal de 1988, quando dispõe em seu artigo 93, inciso IX, que: 

 

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes. 

 

Ressalta-se que apesar de vigorar no país o princípio do livre 

convencimento, isto não quer dizer que o magistrado possa decidir autoritariamente, 

por mero capricho ou arbítrio, pois deverá sempre fundamentar sua decisão. 

(NOGUEIRA, 1995, p. 3) 
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Sobre a fundamentação das decisões Aury Lopes Junior salienta que, “a 

fundamentação das decisões, a partir dos fatos provados (cognoscitivismo) 

refutáveis e de argumentos jurídicos válidos é um limitador (ainda que não 

imunizador) dos juízos morais.” (2006, p. 287) 

Gize-se que, o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o 

julgador sempre fundamente sua decisão de acordo com as provas colhidas, logo, 

todas as provas no processo penal são relativas, não havendo hierarquia de prova, 

sendo assim, nenhuma prova tem o valor maior do que as outras. (LOPES JÚNIOR, 

2006, p. 3-4) Destarte, a apreciação das provas, mesmo sendo livre, será controlada 

por meio da motivação das decisões.  

Navegando neste mesmo sentido, entende Francesco Chimenti, quando 

assevera sobre a liberdade do julgador em apreciar a prova, expõe que, “o 

magistrado está vinculado à lei, que lhe autoriza essa liberdade de aferição, mas 

terá sempre que explicar os motivos que o levaram a se posicionar, de uma ou de 

outra forma, na maneira de alcançar o juízo da fidelidade”. (1995, p. 106) 

O sistema de garantias adotado no processo penal atual não se concilia 

mais com essa não motivação, no sentido que os jurados decidem por livre 

convencimento imotivado, sem qualquer distinção entre atos de investigação e atos 

de prova. (LOPES JÚNIOR, 2006, p. 142) 

Existe uma linha tênue entre a livre convicção e uma possível arbitrariedade 

por parte do julgador no momento de proferir sua decisão, visto que, o livre 

convencimento “não significa que o magistrado possa fazer a sua opinião ou 

vivência acerca de algo, integrar o conjunto probatório, tornando-se pois, prova.” 

(NUCCI, 2002, p. 309) 

  O sistema da íntima convicção imotivada está superado pelo processo 

penal. Isso não quer dizer que o magistrado não possa valer-se de sua “experiência, 

sabedoria, perspicácia, em resumo, de todo o acervo de sua formação pessoal que 

contribui para aquilatação do processo. Ainda assim, o juiz terá sempre que 

equacionar, dentro de um critério de razão lógica, toda a fundamentação do 

decisório.” (CHIMENTI, 1995, p. 106)1 

                                                           
1 Existe apenas uma exceção ao princípio do livre convencimento motivado no processo penal, são 
as decisões proferidas pelo tribunal do júri, que não precisam de motivação alguma, apenas a íntima 
convicção de cada jurado para avaliar a situação. Sistema este que já não condiz mais com o estado 
democrático de direito, como entendem alguns doutrinadores, e entre eles destacamos Aury Lopes 
Júnior, que acrescenta: “A decisão dos jurados é absolutamente ilegítima porque carecedora de 
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É perfeitamente normal o magistrado extrair da sua vivência um auxílio para 

fundamentar e sustentar suas decisões. Seria até ingenuidade presumir que isto não 

aconteça; o que não se pode aceitar como bem lembra Guilherme Souza Nucci é o 

juiz expor suas idéias como se fossem fatos incontroversos, e segue sustentado 

com exemplo:  

 

Imagine-se o magistrado que, julgando um delito de trânsito, declare, 
nos autos, que o local do acidente é, de fato, perigoso, pois ele 
mesmo já foi vítima de uma colisão naquele sítio, razão pela qual 
entende estar certa a posição desta ou daquela parte. Trata-se de 
um depoimento prestado sem o devido contraditório e distante da 
ampla defesa, uma vez que não contrariado pelas partes. (2002, p. 
309) 

 

É unânime no campo jurídico o entendimento de que nada impede que o 

julgador perpetre um juízo moral e arquitete uma blindagem argumentativa, até 

porque, o processo é uma estrutura de discursos, mas que ao menos edifique uma 

argumentação juridicamente legítima. (LOPES JÚNIOR, 2006, p. 287) 

Vale salientar que a liberdade na apreciação das provas concedida ao juiz 

não é absoluta, de forma que ele deve apreciar livremente somente as provas 

carreadas nos autos, e não levar em consideração informações que tenha ouvido 

dizer ou que tenha recebido em particular, no máximo pode o magistrado requerer 

diligências para se fazer provas dessas informações, e daí por diante, pode sim 

apreciá-las, lembrando sempre que tem o dever de motivar suas decisões, evitando 

deste jeito despautérios no processo.  

Discorrendo sobre o livre convencimento Aury Lopes Júnior leciona que:  

 

Em definitivo, o livre convencimento é, na verdade, muito mais 
limitado do que livre. E assim deve sê-lo, pois se trata de poder e, no 
jogo democrático do processo, todo poder tende a ser abusivo. Por 
isso, necessita de controle. (2006, p. 289) 

 

Corroborando com os ensinamentos de Aury Lopes Júnior, doutrina 

brilhantemente Miguel Reale Júnior sobre a importância da fundamentação das 

decisões para garantia dos direitos humanos, aduzindo que: 

                                                                                                                                                                                     

motivação. Não há a menor justificação (fundamentação) para os seus atos. Trata-se de puro arbítrio, 
no mais absoluto predomínio do poder sobre a razão. E poder sem razão é prepotência.” (2006, p. 
151) 
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A íntima convicção despida de qualquer fundamentação permite a 
incoerência de que alguém seja julgado a partir de qualquer 
elemento, o que violenta a segurança social e o respeito aos direitos 
humanos, haja vista que o objetivo é conciliar a tutela da segurança 
social com respeito à pessoa humana. (1983, p. 81) 

 

Por fim, fica evidente que o Estado ao adotar o sistema do livre 

convencimento motivado na valoração das provas, depositou grande confiança no 

julgador na busca pela verdade real no processo, porquanto, pode o juiz até mesmo 

buscar na sua experiência e vivência pessoal o auxílio que necessita, a fim de 

melhor compreender qualquer questão dentro do processo, cabendo ao mesmo 

através de uma fundamentação criteriosa e lógica, dar a devida publicidade do 

porque de seu discernimento a respeito desta ou daquela prova, fortalecendo deste 

modo à segurança jurídica e social do processo.  

 

 

1.2 O ARTIGO 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 
 

 

 A palavra perícia é originária do latim peritia, que significa habilidade 

especial (CAPEZ, 2002, p.72), por conseguinte, é a partir de seu termo etimológico 

que podemos entender o conceito de perícia; segundo Tourinho Filho “perícia é o 

exame procedido por pessoa que tenha determinados conhecimentos técnicos, 

científicos, artísticos ou práticos acerca dos fatos, circunstâncias ou condições 

pessoais inerentes ao fato punível, a fim de comprová-los.” (2006, p. 245) 

 A partir daí pode-se denotar que a perícia é realizada por pessoas com 

habilidades especiais, ou seja, conhecimentos específicos que outros sujeitos não 

possuem, estes indivíduos com tais conhecimentos, são denominados como perito, 

“um auxiliar da justiça, devidamente compromissado, estranho as partes, portador 

de um conhecimento técnico altamente especializado e sem impedimentos ou 

incompatibilidades para atuar no processo.” (CAPEZ, 2002, p. 277)  

O perito é um sujeito de confiança do julgador, sendo até mesmo apontado 

como os olhos e ouvidos do juiz, figurando como auxiliar do magistrado e da justiça, 

ainda que seja serventuário excepcional e provisório. (VENDRAME, 1997, p. 310) 
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Conforme salienta Paulo Lúcio Nogueira, citando Paulo Heber de Morais e 

João Batista Lopes, “o perito, auxiliar do juiz, supre-lhe as insuficiências [...].” (2000, 

p. 197) 

No mesmo rumo Fernando Tourinho Filho leciona que:  

 

Muito embora a perícia esteja encartada no capítulo pertinente às 
provas, é certo, contudo, que o legislador cuidou do perito como 
auxiliar do Juiz, tanto que o fez no Título VIII do Livro I, que traz a 
seguinte rubrica: “Do juiz, do Ministério Público, do acusado e 
defensor, dos assistentes e auxiliares da justiça”. (2006, p. 246, grifo 
do autor) 

 

Júlio Fabbrini Mirabete acrescenta que “o perito é um apreciador técnico, 

assessor do juiz, com uma função estatal destinada a fornecer dados instrutórios de 

ordem técnica à verificação e formação do corpo delito” (2000, p. 267) entendimento 

comungado por Tourinho Filho, quando leciona que “o perito não é sujeito de prova, 

mas sim um apreciador técnico desta, assessor do juiz.” (2006, p. 245) 

O exame pericial surge da necessidade de auxiliar o juiz em situações fora 

de seu campo de conhecimento profissional (CAPEZ, 2002, p. 272), situações estas 

de suma importância a serem compreendidas com total clareza pelo magistrado, 

leigo no assunto objeto do exame pericial, a fim de buscar a sua convicção no 

processo.  

Para melhor compreensão sobre a importância e necessidade da realização 

do exame pericial, Júlio Fabbrini Mirabete explica que:  

 

Não possuindo o juiz conhecimentos enciclopédicos e tendo de julgar 
causas das mais diversas e complexas, surge à necessidade de se 
recorrer a técnicos e especialistas que, por meio de exames periciais, 
com suas descrições e afirmações relativas a fatos que exigem 
conhecimentos especiais, elucidam e auxiliam o julgamento. (2000, 
p. 267) 

 

O exame pericial se exterioriza ou se corporifica através de uma peça 

técnica chamada laudo pericial (CAPEZ, 2002, p. 275), em conformidade com o que 

preconiza o artigo 160 do Código de Processo Penal: “Os peritos elaborarão o laudo 

pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos 

quesitos formulados.” 
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Laudo é uma palavra de origem latina e deriva do verbo laudo, laudas, 

laudare, laudavi, laudatum que, em sentido próprio significa louvar, aprovar, 

celebrar, exaltar (ZARZUELA; MATUNAGA; TOMAZ, 2000, p. 33), o dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa traz um conceito superficial e simplista de laudo, 

descrevendo que laudo é o “parecer do perito(s), com a conclusão da perícia [...].” 

(FERREIRA, 1993, p. 329) 

Vislumbrando por um aspecto jurídico Fernando Capez conceitua laudo 

pericial doutrinando que: “laudo pericial é toda a peça escrita na qual os peritos 

laçam o resultado do exame efetivado, mencionando o que observaram e 

consignando suas conclusões”, e acrescenta ainda que laudo pericial, “nada mais é 

do que o documento elaborado pelos peritos, o qual deve conter: descrição 

minuciosa do objeto examinado; respostas aos quesitos formulados; fotografias, 

desenhos etc., sempre que possível.” (CAPEZ, 2002, p. 275) 

   José Lopes Zarzuela, Minoru Matunaga e Pedro Lourenço Thomaz 

conceituam laudo pericial citando os ensinamentos anosos, mas não menos 

consagrados de Moacyr Amaral Santos: 

 

LAUDO constitui o parecer emitido pelo Perito, isto é, a fiel exposição 
das operações e ocorrências da diligencia, com o parecer 
fundamentado sobre a matéria que lhe foi submetida a exame. No 
LAUDO PERICIAL reside a documentação da perícia, nele se 
documentam os fatos ocorridos, as operações realizadas e as 
conclusões, devidamente fundamentadas, a que chegarem os 
Peritos [...].(2000, p. 35) 

 

E mais à frente acrescentam em suas próprias palavras: 

 

Deste modo, o LAUDO PERICIAL representa um meio instrumental 
técnico-opinativo alicerçador da sentença, constituindo um meio 
instrumental pela simples razão de que é elaborado ao órgão 
judiciário para fornecer-lhe os elementos concretos do fato e permitir 
ao juiz que forme, firme ou reformule sua convicção. (2000, p. 233) 

 

Existem dois sistemas de apreciação do laudo pericial pelo magistrado, o 

sistema vinculatório, no qual o juiz não pode rejeitar o laudo, e que por se tratar de 

prova técnica o magistrado estaria vinculado às conclusões presentes no neste, e o 

sistema liberatório, recepcionado pela legislação pátria, de forma que o magistrado 
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tem completa liberdade de apreciação, podendo até mesmo rejeitar o laudo pericial, 

legitimado no art. 182 do Código de Processo Penal.  (MIRABETE, 2000, p. 270) 

O artigo 182 do Código de Processo Penal cita expressamente que o 

julgador não ficará adstrito ao laudo pericial, norma consagrada através do princípio 

da livre convencimento motivado ou livre apreciação da prova, previsto no art. 155 

do Código de Processo Penal, analisado anteriormente no item 1.1, quando 

tratamos deste princípio.  

Fazendo uma interpretação conjunta dos art. 155 e 182 do Código de 

Processo Penal, temos que o laudo pericial, como prova que é, está sujeito a uma 

livre apreciação do magistrado, podendo o julgador rejeitar ou aceitar no todo ou em 

parte a conclusão nele presente; porém, rejeitando-o tem o dever de motivar porque 

o laudo não foi considerado.     

Corroborando com o entendimento acima exposto, no qual, o juiz pode 

rejeitar total ou parcialmente o laudo pericial, Guilherme de Souza Nucci assevera 

que:  

 

[...] é natural, pelo sistema do livre convencimento motivado ou da 
persuasão racional, adotado pelo Código, possa o magistrado decidir 
a matéria que lhe é apresentada de acordo com sua convicção, 
analisando e avaliando a prova sem qualquer freio ou método 
previamente imposto pela lei. Seu dever é fundamentar a decisão, 
dando-lhe, pois, respaldo constitucional. Por tal motivo, preceitua o 
art. 182 que o juiz não está adstrito ao laudo, podendo acolher 
totalmente as conclusões dos expertos ou apenas parcialmente, 
além de poder rejeitar integralmente o laudo ou apenas parte dele. 
(2002, p. 181) 

 

É necessário registrar que em alguns casos o Código de Processo Penal 

brasileiro estabelece provas tarifadas, ou seja, é indispensável o exame pericial sob 

pena de nulidade do processo, como é o caso dos crimes que deixam vestígios 

(NUCCI, 2002, p. 181), deste modo, a rejeição do laudo seria quase que uma 

arbitrariedade ou insanidade do magistrado, uma violência contra os próprios 

interesses da justiça, permitindo levantar-se suspeita do próprio juiz quanto a 

propósitos defesos que pretende acautelar. (ZARZUELA; MATUNAGA; THOMAZ, 

2000, p. 234)  

Guilherme Souza Nucci entende que não se pode dar uma extensão 

indevida ao artigo 182 do Código de Processo Penal, como bem exemplifica:  
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Ora, em se tratando de um laudo toxicológico, comprovando que o 
material apreendido não é substância entorpecente, não pode o juiz 
rejeitá-lo, condenando o réu. Trata-se de prova indispensável para a 
materialidade da infração penal, de forma que, no máximo, pode o 
juiz não concordando com a conclusão da perícia, determinar a 
realização de outra, [...]. (2002, p. 181) 

 

Por contraponto, quanto à rejeição do laudo pericial pelo julgador, o mesmo 

autor, também exemplificando, discorre que:  

 

Ex.: é possível que o julgador despreze o laudo de exame do local, 
porque acreditou na versão oferecida por várias testemunhas 
ouvidas na instrução de que a posição original do corpo no momento 
do crime, por exemplo, não era a retratada pelo laudo. Assim 
rejeitarão o trabalho pericial e baseará sua decisão nos depoimentos 
coletados, que mais convenceram a verdade real. (2002, p. 181) 

 

Todavia, há que se ressaltar que pela enorme precisão desse tipo de prova, 

segundo Fernando Capez, esta seria merecedora da atribuição de um “valor 

especial (está em uma posição intermediária entre a prova e a sentença). 

Representa um plus em relação à prova e um minus em relação à sentença.” 

(CAPEZ, 2002, 272 - 273) 

Por certo é inegável o valor do laudo pericial que por tratar-se de peça 

técnica é imprescindível à formação da livre convicção do magistrado para decidir da 

melhor forma, pois lhe fornece elementos preciosos. (NOGUEIRA, 1995, p. 95) 

Desta opinião também compartilha José Lopes Zarzuela, Minoru Matunaga e 

Pedro Lourenço Thomaz aduzindo que: 

 

A perícia, sem dúvida, tem uma natureza jurídica especial que 
extrapola a condição de simples, mas probatório para atingir, como 
acentua HÉLIO TORNAGHI, uma posição entre a PROVA e a 
sentença, pelo fato do Perito emitir juízo de valor dos fatos que 
aprecia além de interpretar e exteriorizar impressões objetivas sobre 
a dinâmica do evento e a cristalizar no LAUDO PERICIAL. (2000, p. 
233) 

 

O posicionamento compartilhado por Fernando Capez, José Lopes Zarzuela, 

Minoru Matunaga e Pedro Lourenço Thomaz, no qual a perícia tem um valor 

especial, figurando em uma posição entre a prova e a sentença vai de encontro com 

o posicionamento adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro que ampara a 
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igualdade dos meios de prova, ou seja, nenhuma prova tem maior valor do que 

outra, como já bem explicado no item anterior.  

No entanto, como vimos o laudo pericial não vincula o magistrado, caso 

assim fosse o perito seria o julgador (MIRABETE, 2000, p. 270), “o conjunto 

probatório é o guia do magistrado e não unicamente o exame pericial” (NUCCI, 

2002, p. 181), como bem assevera Fernando Tourinho Filho quando cita o grande 

processualista Von Kries, “a perícia não prova; ilumina a prova.” (2006, p. 245) 

Para finalizar a questão, cabe advertir que por estar ultrapassado o padrão 

autoritário de Estado, o magistrado ainda que não esteja adstrito ao laudo pericial e 

possa por este motivo do conjunto de provas obter dados que formem seu 

convencimento, até mesmo contrariando o que foi concluído do laudo pericial (art. 

155 do CPP), torna-se imperioso que o juiz fundamente a sua opção (art. 93, IX 

CF/88) de rejeitar total ou parcialmente o laudo, e que na sentença, explicite os 

motivos que o levaram a optar por essa ou aquela prova, e  abdicar das conclusões 

levantadas no laudo pericial (art. 182 do CPP).2 

  

 

1.3 O LAUDO PERICIAL ANTROPOLÓGICO 

 

 

Entre as espécies ou tipos de laudos periciais, destacamos aqui o laudo 

pericial antropológico, que no presente trabalho será abordado em torno das 

questões relativas a direitos indígenas, mais especificamente quando figurarem 

índios como réus nos processos criminais. 

O laudo pericial antropológico é a materialização do exame pericial realizado 

por antropólogo, a respeito de questões relativas ao objeto de seu exame, ou seja, é 

                                                           
2 A lei número 11.690 de 9 de junho de 2008, alterou alguns dispositivos relativos a prova no Código 
de Processo Penal, uma das principais modificações foi a migração do princípio do livre 
convencimento motivado do artigo 157 para o caput do artigo 155. Pela previsão do artigo 159 a partir 
de agora o exame de corpo de delito (ou qualquer outra perícia) deve ser assinado por apenas um 
perito oficial, portador de diploma de curso superior; e se não houver perito oficial, a perícia pode ser 
realizada por duas pessoas nomeadas pelo juiz, também portadoras de diploma de curso superior, 
dentre outra alterações no sistema de provas. (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2008, p.1) Ademais, o 
reconhecimento do assistente técnico no processo penal é um "indício legislativo" de que as partes 
devem participar mais da prova pericial, prova que é altamente relevante no processo. 
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uma peça eminentemente técnica das percepções colhidas e filtradas, em uma 

interpretação lógica dos acontecimentos, na reprodução dos episódios que cercaram 

a ocorrência, e na emissão conclusiva de juízos de valor na área de especialização 

do seu relator, in casu, o antropólogo. (ZARZUELA, MATUNAGA, THOMAZ, 2000, p. 

235) 

Transparece-nos, segundo a classificação das espécies de perícia 

lecionadas por Fernando Capez que o exame antropológico poderia ser uma 

espécie de perícia deducendi, que se verifica na situação em que o perito é 

convocado para interpretar ou apreciar cientificamente um fato, e também poderia 

ser classificada como uma perícia extrínseca dependendo dos quesitos formulados, 

ou seja, quando tem por objeto elementos externos ao crime, que não compõe a sua 

materialidade, mas que servem como meio de prova, porém será sempre uma 

perícia liberatória, ou seja, o julgador tem liberdade de aceitar ou não o laudo (2000, 

p. 235), pois estará resguardado pelo princípio do livre convencimento motivado e 

consubstanciado pelo art. 182 do Código de Processo Penal que decorre deste 

mesmo princípio, como visto nos itens anteriores deste capitulo.  

Por óbvio, como já mencionado anteriormente o perito com a especialização 

necessária para confecção do laudo antropológico é o antropólogo; no entanto, este 

profissional pode ser dividido em duas espécies: o perito louvado ou não oficial, que 

é aquele que não pertence aos quadros funcionais do Estado, e uma vez nomeado 

presta compromisso, e o perito oficial que assume o cargo após regular concurso de 

provas e títulos (CAPEZ, 2002, p. 277). O perito oficial antropólogo está mais 

presente no âmbito da Justiça Federal através do Ministério Público Federal que 

possui em seu quadro de funcionários antropólogos concursados; já na Justiça 

Estadual se percebe com pouquíssima freqüência a atuação do perito antropólogo.  

Para espancar eventuais dúvidas a respeito da capacidade do antropólogo 

na atuação como perito em processos judiciais, respondendo a esse 

questionamento Aracy Lopes da Silva discorre: 

 

Levando a dúvida até seu limite máximo, é possível ser antropólogo 
e perito ao mesmo tempo? A resposta a esta questão é, sem dúvida 
alguma, positiva: o antropólogo não só pode, como deve ser perito. 
Pode porque os parâmetros metodológicos e teóricos da disciplina, 
com os quais está habituado a lidar pelos quais pauta a sua 
produção acadêmica, faz assegurar domínio sobre os laudos e 
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garantem  grau máximo de objetividade possível às ciências 
humanas. (1994, p. 63) 

 

Roberto A. O. Santos complementa o pensamento expondo: 

 

O juiz escolhe e designa um perito, e cada parte é livre para indicar 
um “assistente técnico” (um especialista também) capaz de 
acompanhar a perícia. A escolha do juiz pode recair em um 
antropólogo e o Ministério Público, oficiando em defesa de um grupo 
Indígena pode indicar outro como assistente técnico, apontado, por 
exemplo, pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA). O 
adversário do grupo Indígena – digamos, v.g., uma empresa de 
mineração poderá indicar um terceiro antropólogo para o seu próprio 
assistente técnico. (1994, p. 22) 

 

É indispensável ao juiz que requeira a confecção da perícia antropológica 

nos processos criminais que envolvam indígenas, pelo simples fato do julgador não 

estar familiarizado com esta cultura; o laudo pericial antropológico trará aspectos 

socioculturais relevantes à compreensão do caso concreto (AMORIM, 2001, p. 253), 

como pode e nem teria a obrigação o magistrado de entender sobre a cultura e 

costumes indígenas, sendo necessário um antropólogo habilitado para esclarecer 

questões que talvez fossem conflitantes ou divergentes com os costumes da cultura 

dominante dos “brancos”. 

Sobre o tema leciona Thais Luzia Colaço aduzindo que: 

 

Laudos periciais antropológicos são oriundos de perícias requeridas 
em juízo, no bojo de processos judiciais no âmbito da Justiça 
Federal. Tratam de temas diversos ligados aos direitos individuais e 
coletivos de povos indígenas. Em processos judiciais, o antropólogo 
pode atuar em duas instâncias do processo: na realização de perícia 
em si ou na assessoria técnica ao juiz (ou a alguma das partes), com 
a finalidade de elaboração de quesitos analisados na perícia. (2008, 
p. 183) 

 

E mais adiante, segue afirmando:  

 

Os laudos periciais foram até pouco tempo elaborados 
exclusivamente por profissionais de outras áreas, tais como 
engenheiro agrônomo, geógrafos e advogados. A entrada dos 
antropólogos representou um reconhecimento de sua competência 
para avaliar contextos culturais específicos e também a sua 
habilidade para constituição de novos tipos de provas documentais 
com vistas a conferir ou assegurar direitos sociais. (2008, p. 184) 
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Como salienta Stephen Grant Baines “o antropólogo tem que apresentar 

reivindicações em uma linguagem que os não antropólogos vão aceitar e traduzir 

conceitos indígenas que são freqüentemente intraduzíveis para a linguagem jurídica 

ocidental.” (2004, p. 06) 

Em muitas situações as interpretações a respeito de um caso costumam ser 

diversas e variadas e a falta de consenso tende a gerar dúvidas e embaraços, deste 

modo, a “perícia antropológica é a apuração de um fato ou de uma situação por 

meio da aplicação de conhecimento técnico ou científico, no âmbito de um 

procedimento relativo à afirmação de direito” com o objetivo de “dar voz a 

perspectivas não - hegemônicas no bojo de ações jurídicas do estado que envolvam 

a afirmação de direitos socioculturais.” (AMORIM, 2008, p. 01-02) 

Como dito anteriormente no item 1.2 quando citamos Julio Fabbrini Mirabete, 

não possuindo conhecimentos enciclopédicos e tendo que julgar as mais diversas e 

complexas causas, surge a necessidade de se recorrer a técnicos e especialistas, 

com conhecimentos especiais que auxiliam e ajudam no julgamento (2000, p. 267), 

portanto, a necessidade do laudo antropológico surge do desconhecimento do juiz a 

respeito das mais variadas e diferentes culturas, até mesmo porque não é obrigado 

a conhecê-las.  

Raúl Cervini discorrendo sobre a diversidade cultural doutrina que: 

 

Uma subcultura implica a existência de juízos de valor ou todo um 
sistema social de valores que, sendo parte de outro sistema mais 
amplo e central, se cristalizou a parte. Vista a situação a partir da 
cultura dominante, mais ampla, os outros valores da subcultura 
segregam a primeira e obstaculizam a integração total, causando, em 
certas ocasiões, conflitos abertos ou encobertos. (1995, p. 144) 

 

Podemos interpretar e transportar para nosso objeto de estudo, a partir das 

palavras de Raúl Cervini que o julgador fazendo parte da cultura dominante, tornar-

se-ia muito difícil sua compreensão a respeito dos valores de outras culturas e 

costumes, fazendo-se necessário um instrumento que auxilie e permita uma melhor 

compreensão da cultura e costumes da que se distingue; instrumento esse que seria 

o laudo antropológico, podendo o magistrado a partir do momento que tiver o laudo 

em mãos, fazer uma melhor interpretação dos acontecimentos para o deslinde da 

causa.   
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Sobre os objetivos do laudo pericial antropológico Stephen Grant Baines 

citando Alfredo Wagner Berno de Almeida, afirma que: 

 

[...] laudos periciais de antropólogos têm o objetivo de fornecer 
subsídios e apoio técnico para processos judiciais e extrajudiciais do 
MPF [...] a perícia antropológica é fundamental para a compreensão 
dos mecanismos adotados por estas populações em afirmar sua 
identidade étnica e direitos [...]. (2005, p. 32) 

 

No mesmo sentido aduz a antropóloga Elaine Amorim sobre o objetivo do 

exame antropológico nos crimes onde figuram índios como réus é: 

 

[...] dar voz aos índios e veicular sua perspectiva, com o intuito de 
evitar ao máximo que as decisões relativas às suas vidas se dêem 
baseadas em uma visão etnocêntrica, ou seja, numa perspectiva que 
toma as próprias categorias ocidentais de compreensão do mundo 
como parâmetro de julgamento para todos os demais contextos 
sociais e culturais. (2001, p. 254) 

 

Importante registrar que os tribunais do país na maioria das ocasiões fazem 

um uso restrito e às vezes, até mesmo, equivocado do laudo pericial antropológico, 

no sentido de que o usam para atestar se o indígena tinha ou não consciência da 

ilicitude do fato ou se esta ou não inserido na sociedade dominante, quando na 

verdade o exame antropológico pode trazer questões muito mais relevantes sobre 

uma cultura que é desconhecida pelo julgador, e que podem servir de base na 

interpretação dos fatos e circunstâncias que envolveram um crime cometido por 

indígena, retirando o juiz de uma visão etnocentrista da questão, ou seja, retirando 

do julgador a idéia de que sua própria cultura e crenças são a “verdade” ou, pelo 

menos a maneira superior de lidar com mundo. (SHIRLEY, 1987, p. 05) Podemos 

citar como exemplo de perícias antropológicas na área criminal a investigação do 

grau de entendimento de um grupo indígena quanto à eliminação da vida humana, 

na área civil a reconstituição da memória tribal sobre posse de determinada terra. 

(Santos, 1994, p. 22). 

Sobre a diversidade cultural e sua compreensão assevera Roque de Barros 

Laraia que: “[...] cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. 

Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões 

desencontradas das coisas.” (1996, p. 69) 
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Podemos interpretar o pensamento do autor acima mencionado da seguinte 

maneira: que laudo antropológico seria como uma lente convergente na tradução e 

interlocução entre culturas distintas, para uma melhor compreensão acerca das 

mesmas. 

Ressalta-se que além da importância do laudo pericial antropológico em dar 

conhecimento ao magistrado em questões que desconhece acerca de outra cultura, 

surge também da necessidade de se por em prática e legitimar direitos indígenas 

reconhecidos, seja na Constituição Federal ou a partir de documentos 

internacionais, direitos estes que abordaremos com mais profundidade no capítulo 3. 

Para uma melhor compreensão do olhar antropológico nos processos, 

extraí-se das palavras de Orlando Sampaio Silva o seguinte: 

 

Na condição de perito, o antropólogo tem compromisso fundamental 
com a verdade, que deverá ser aclarada ao juiz, para que ele possa 
fazer justiça. Porém, o antropólogo, face às questões em que 
estejam em jogo direitos de sociedade ou de pessoas individuais 
Indígenas, pode ser chamado a figurar como assistente técnico. 
Penso que, estando em jogo direitos de sociedades coletivamente ou 
de pessoas individuais Indígenas, o compromisso ético do 
antropólogo é com a defesa destes direitos, estudando, pesquisando, 
identificando e oferecendo razões para que estes direitos 
prevaleçam. (1994, p. 34) 

 

Assim como qualquer espécie de laudo pericial, ou melhor, do mesmo modo 

que qualquer prova, o laudo pericial antropológico está em pé de igualdade perante 

qualquer prova que seja produzida no processo, entendimento contrário ao adotado 

pelo Código de Processo Penal que discorre na própria exposição de motivos 

(Decreto-lei nº. 3.689/1941) sobre a igualdade dos meios de prova dispondo que: 

“[...] nem é prefixada uma hierarquia de provas [...]. Todas as provas são relativas; 

nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio 

que outra.” 

A igualdade dos meios de provas está fortemente ligada com o princípio do 

livre convencimento motivado mencionado no item 1.1, pois caso o laudo pericial 

apresentasse maior valor que os demais meios probatórios “amarraria o Juiz, não o 

deixando investigar a verdade dos fatos, partiria de presunções absolutas.” 

(RANGEL, 2006, p.425) 

O Código de Processo Penal Brasileiro não faz menção da necessidade do 

laudo pericial antropológico nos processos crimes onde figurem indígenas como 
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réus, portanto cabe as partes ou ao julgador requerê-las. Quando solicitada pela 

parte, cabe à autoridade deferi-la ou não, segundo a considera dispensável ou 

indispensável ao esclarecimento dos fatos ou suas circunstâncias, pois como dispõe 

o artigo 184: “Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade 

policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao 

esclarecimento da verdade”.  

Fernando da Costa Tourinho Filho, comentando acerca dos pedidos de 

realização de perícias, salienta: 

 

Respeitante às partes, poderão elas requerê-los àquela; mas a 
autoridade deverá indeferir tal pedido, se a perícia não for necessária 
ao esclarecimento da verdade. Somente não será possível 
indeferimento, quando se tratar de requerimento visando à realização 
de exame de corpo de delito ou, então, se necessário ao 
esclarecimento da verdade. (2006, p. 228)  

 

Destarte, deve o julgador ter uma visão ampla e moderna do processo penal, 

não entendendo como desnecessária a realização de perícia antropológica, e até 

mesmo cabe a ele requerer tal prova em busca do esclarecimento da verdade, pois 

não há como entender esta perícia como desnecessária, visto que, o juiz na maioria 

das vezes desconhece as peculiaridades culturais indígenas, a fim de esclarecer 

questões controvertidas no processo.  

Ademais, como salienta Hélio Tornaghi (1959, p. 217) “a prova não é 

produzida apenas para o juiz, mas também (e em igual nível) para as partes do 

processo e para outros juízes que possam vir a reapreciar a matéria em sede de 

recurso.”  

Por toda a argumentação exposta pôde-se observar a importância da 

realização do laudo antropológico pericial nos processos criminais no qual figurem 

réus indígenas, uma vez que este laudo é resultado de uma investigação 

especializada sobre as especificidades do comportamento, da organização social, 

dos valores e crenças das sociedades indígenas, proporcionado por parte do 

julgador um olhar de alcance profundo sobre a vida em sociedade de um grupo 

humano, elucidando o contexto em que se insere o conflito e possibilitando, assim, 

uma compreensão mais acurada, e um julgamento mais correto. (AMORIM, p. 255-

256) 
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Sendo o direito pátrio - e o processo aí está inserido - baseado em 

pressupostos de uma sociedade homogênea, o laudo pericial antropológico pode 

fornecer elementos importantes para a compreensão das diferenças que se 

encontram envolvidas no processo, o que se apresenta fundamental em uma 

sociedade cada vez mais multicultural. 
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2 OS ELEMENTOS DE UMA SOCIEDADE MULTICULTURAL 

 

 

O presente capítulo discutirá essencialmente sobre o projeto multicultural, 

seu conceito e suas características, buscando estabelecer na consciência coletiva a 

importância e necessidade do reconhecimento das minorias étnicas perante a 

sociedade dominante. 

A estruturação do capítulo se deu basicamente em três itens, o primeiro 

abordará sobre noções básicas do monismo, seu surgimento, características que 

compõe o sistema monista, sua evolução passando por cada um dos quatro ciclos 

que formaram esse sistema, até sua crise e decadência, quando o multiculturalismo 

começa a pedir espaço.  

Posteriormente no segundo item, trataremos do multiculturalismo em si, 

todos seus pressupostos e elementos dogmáticos, abordaremos sobre seu conceito 

e características, em seguida explicaremos a diferenciação entre Estados 

multinacionais e Estados poliétnicos, distinção esta, muito importante para focar o 

debate multicultural mais a frente, agitando ao final sobre as reivindicações das 

minorias nacionais, demonstrando que é possível conciliar sem conflitos diversas 

culturas em um mesmo espaço geográfico, combatendo as injustiças sociais, através 

do reconhecimento da minorias.  

Arrematando a questão, ao final, traçaremos um paralelo e faremos uma 

ligação entre o debate multicultural e os povos indígenas, trazendo à baila a 

importância do aproveitamento multicultural, a fim de reconhecer e compreender a 

cultura, tradições e costumes desses povos pela sociedade dominante, que 

normalmente se coloca no topo da hierarquia humana, tratando os índios como 

inferiores. O multiculturalismo vem questionar essa hierarquia colocando os 

indígenas em pé de igualdade com o restante da sociedade, buscando desta forma 

o reconhecimento dos direitos dos indígenas como minorias nacionais através do 

respeito às diferenças.   
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2.1 MONISMO: SURGIMENTO, CONCEITO, CARACTERÍSTICAS, EVOLUÇÃO E 

CRISE  

 

 

Precipuamente, para adentrarmos no debate acerca do monismo seu 

surgimento e evolução até sua crise, se faz necessário trazer à baila alguns 

aspectos técnicos como conceito e características desse sistema de modelo jurídico 

da sociedade, melhorando desta forma a compreensão e o entendimento da 

evolução deste, até os motivos que levaram à crise da teoria monista, que vigorou 

durante muito tempo e de certa forma ainda resiste em muitas sociedades. 

A teoria monista nega a vivência de dois sistemas ou duas ordens jurídicas 

autônomas, independentes e não derivadas uma da outra, atuando 

concomitantemente e harmoniosamente, ou seja, sustenta a tese de um sistema 

jurídico uno.  

Celso Duvivier de Albuquerque Mello afirma que o monismo considera o 

Estado uma soberania absoluta, não podendo estar sujeito a nenhum sistema 

jurídico que não tenha provindo de sua própria vontade. (1998, p. 84) 

A respeito do Estado soberano Antônio Carlos Wolkmer leciona que: 

 

[...] o fenômeno jurídico que florescerá na moderna cultura européia 
ocidental, a partir do século XVII e XVIII, corresponderá à visão de 
mundo predominante no âmbito da formação social burguesa, do 
modo de produção capitalista, da ideologia liberal - individualista e da 
centralização política, através da figura de um Estado Nacional 
Soberano. (2001, p. 26) 

 

 Wolkmer segue seus ensinamentos afirmando que a concepção monista 

confere ao Estado Moderno o privilégio exclusivo na produção de normas jurídicas, 

ou seja, o Estado é o único agente legitimado e competente para criar leis, 

emoldurando as formas de relações sociais que vão se estabelecendo. (2001, p. 46) 

Entendido o conceito, adentraremos nas peculiaridades que constituem a 

teoria monista, ou seja, as características que definem este modelo jurídico, ou 

ainda como afirma Antônio Carlos Wolkmer, “os pressupostos de sua dogmática 

jurídica enquanto estatuto epistemológico”.   (2001, p. 60) 

Primeiramente, temos o princípio da estatalidade que defende um direito 

único e produzido pelo Estado; “o direito que emergiu com a moderna sociedade 
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burguês-capitalista instrumentalizou-se como coerção legitimada por um poder 

soberano nacional, tendo como características a centralização, burocratização e 

secularização” (WOLKMER, 2001, p. 60) Basicamente o direito moderno é um direito 

estatal, isto é, somente o sistema legal posto pelo Estado é que deve ser 

considerado direito positivo, não existindo positividade fora do Estado e sem o 

Estado, ou seja, este detém o monopólio da produção das normas jurídicas. 

(Wolkmer, 2001, p. 60).  

Antônio Carlos Wolkmer citando Miguel Reale salienta que, o Estado é a 

personificação do direito, pois ele é quem cria a ordem jurídica. Exclui-se assim toda 

e qualquer idéia de garantia jurídica fora do Estado. (2001, p. 60) 

Quanto ao princípio da unicidade, segunda característica do monismo 

jurídico, Antônio Carlos Wolkmer ensina que: 

 

Distintamente da ordem jurídica feudal, pluralista e consuetudinária, 
o direito da sociedade moderna, além de encontrar no Estado sua 
fonte nuclear, constitui-se num sistema único de normas jurídicas, 
integradas (“principio da unicidade”), produzidas para regular os 
interesses de uma comunidade nacionalmente organizada. [...]. 
Constrói-se assim a segurança, a hierarquia e a certeza de um 
arcabouço de normatividade dogmática fundado no plano lógico da 
completude e de que só existe um Direito, o Direito Positivo do 
Estado. (2001, p. 61) 
 

Neste passo, o principio da unicidade ampara sua legitimidade na alegação 

de um ponto de vista social e econômico conectado e harmônico de mundo. 

(WOLKMER, 2001, p. 60) 

O terceiro pressuposto ideológico que caracteriza o monismo jurídico é o 

princípio da positividade. Antônio Carlos Wolkmer, novamente citando Miguel Reale 

afirma que: "todo direito se reduz ao direito positivo e que se equivalem todas as 

expressões da positividade jurídica”. (2001, p. 61) 

A respeito do tema, Luiz Fernando Coelho instrui que a totalidade do direito, 

se restringe ao conjugado de normas formais e coercitivas, portanto, pressupõe-se 

na positividade jurídica, a existência de um ordenamento sistemática, rigidamente 

fechado e completo, a organização centralizada do poder e o funcionamento de 

órgãos capazes a garantir o cumprimento das regras pressupostamente neutras e 

universais. (1981, apud WOLKMER, 2001, p. 61) 



34 

 

Na verdade, a formalização da dogmática jurídica, resultante de dados 

lógicos e padrões de controle hierarquizados, resguardados de proposições e juízos 

axiológicos, restringe o Direito à ordem vigente. A instrumentalidade do Direito 

enquanto técnica de coação, marcada pela sanção organizada, repousa na 

autoridade estatal e nos mecanismos formais que diluem os influxos condicionantes 

das formas ideológicas. Ademais, toda a validade e a eficácia da ordem jurídica 

alicerçam-se prioritariamente na positividade amparada e avalizada pelo Estado. 

(WOLKMER. 2001, p. 62) 

Arrematando o tema sobre as características do monismo jurídico, temos o 

quarto e último pressuposto, o princípio da racionalidade que Antônio Carlos 

Wolkmer descreve como essencial para um exato entendimento dos aspectos 

normativos, institucionais e decisionais do contemporâneo direito ocidental. E 

continua seu raciocínio, citando Max Weber que para ele foi “quem melhor tratou a 

racionalidade não só como expressão problemática do mundo moderno, mas, 

sobretudo, como fio condutor particular a civilização ocidental.” (2001, p. 63) 

Desta feita, colhe-se das palavras Antônio Carlos Wolkmer que:  

 

O processo de racionalização enquanto desenvolvimento de um 
modo de vida, por vezes associado ao conceito de intelectualização, 
deve ser visualizado como o resultado da especialização cientifica e 
da diferenciação técnica peculiar à civilização ocidental. Consiste na 
organização da vida, por divisão e coordenação das diversas 
atividades, com base em um estudo preciso das relações entre os 
homens, com seus instrumentos e seu meio, com vistas à maior 
eficácia e rendimento. Trata-se, pois, de um puro desenvolvimento 
prático operado pelo gênio técnico do homem. (2001, p. 63) 

 

Analisado o conceito e os pressupostos ideológicos do monismo jurídicos é 

necessário trazer a discussão sobre a evolução deste sistema jurídico, traçando 

breves explicações sobre cada um dos quatro ciclos que fizeram parte desta 

evolução, até o momento de seu declínio e crise. 

O primeiro ciclo do monismo jurídico confunde-se com sua própria formação, 

que abarca o período correspondente aos séculos XVI e XVII, e tem como elemento 

fundamental à concepção, no qual, à vontade do soberano é a que impera. Dentre 

suas características, podemos destacar cinco delas como as principais, que são: a 

influência do direito romano, que estava em curso na época; o declínio do 

feudalismo e da Igreja Católica, regulamentação centralizadora das práticas 
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mercantis; interesses predominantes das monarquias absolutas; hegemonia do 

capitalismo mercantil. (WOLKMER, 2001, p. 49-50) 

Sobre a prevalência da vontade do soberano Antônio Carlos Wolkmer 

conclui que: 

 

[...] os soberanos absolutistas não só procuram fundamentar o 
exercício de sua irrestrita dominação em critérios racionais 
embasados na doutrina do jusnaturalismo, como, simultaneamente, 
subordinam as fontes de produção jurídica à vontade daquele que 
detém o poder político. (2001, p. 49-50) 

 

Projetando o segundo ciclo do monismo jurídico temos que este vai do 

período desde a Revolução Francesa até o final das principais codificações do 

século XIX, trata-se de uma etapa fundamental para a estruturação e solidificação 

da legalidade estatal burguês-capitalista no Ocidente. Este ciclo é a sistematização, 

que vêm para solidificar as teorias do contratualismo e firmar o direito burguês, 

também chamado de civil, ocidental ou do Estado. Tendo como principais 

características: hegemonia do capitalismo concorrencial; ascensão social da classe 

burguesa enriquecida; mínima intervenção do Estado; liberalismo econômico; teoria 

da independência dos poderes. (WOLKMER. 2001, p. 51-52)  

Acerca deste debate Antônio Carlos Wolkmer aduz que, “ao contrário do 

Estado absolutista, que torna a pessoa do monarca a única fonte legitimadora, mo 

Estado - Nação Liberal privilegia-se um órgão político legislativo com independência 

para implementara vontade geral de toda nação.” (2001, p. 52) 

Portanto, neste ciclo é perceptível à diminuição e postulação do direito do 

Estado ao direito positivo; consagra-se a interpretação de que direito não só o 

produzido pelo Estado, mas também, e principalmente de que o direito positivo é o 

real e verdadeiro direito. (WOLKMER, 2001, p. 55) 

O terceiro ciclo classificado como “apogeu” deste modelo jurídico, identifica-

se por uma legalidade dogmática com rígidas pretensões de cientificidade e que 

alcança seu ápice entre as décadas de 20 (vinte) e 30 (trinta) e perdura até as 

décadas de 50 (cinqüenta) e 60 (sessenta) do século XX. (WOLKMER, 2001, p. 56-

57) 
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Têm como características a correspondência à época do capitalismo 

monopolista de política keynesiana3, o apogeu de um formalismo dogmático no 

âmbito jurídico que alcança seu ápice na Escola de Viena com a construção de uma 

ciência do direito representada por Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito. 

(WOLKMER, 2001, p. 57) 

Sobre o tema, Antônio Carlos Wolkmer citando Miguel Reale explica que:  

 

A concepção Kelseniana de “entidade jurídica estatal” reflete um 
mundo monista formado por uma série de ordenamentos 
subordinados a uma hierarquia de graus sucessivos (...) de extensão 
e eficácia decrescentes, desde o ordenamento internacional até ao 
Estado, às entidades autárquicas, às pessoas jurídicas públicas, às 
fundações etc. (2001, p. 57) 

 

Desta feita, este modelo jurídico é produto de determinados fatores como a 

ampliação do intervencionismo do Estado no âmbito da produção e do trabalho, a 

mutação de um capitalismo industrial para um capitalismo de monopólio organizado, 

escorado por oligopólios e corporações multinacionais, com a implementação, a 

partir dos anos 30 de políticas sociais no contexto de práticas keynesianas 

distributivas. (WOLKMER, 2001, p. 57) 

No quarto e último ciclo monístico, situado após a segunda guerra mundial, a 

partir das décadas de 60 (sessenta) e 70 (setenta), é o momento, no qual, começa a 

ocorrer o declínio do modelo jurídico vigente, fundindo-se com a própria crise do 

monismo jurídico.  (WOLKMER, 2001, p. 57-58) 

A crise monista que se sustentou pelas novas necessidades sociais, a 

integração de mercados, as privatizações, e reordenação do capital mundial, 

descentralização e globalização do capital monopolista, que leva enfim a crise fiscal 

e ingovernabilidade do welfare state (estado de bem-estar social), dentre outros 

fatores. (WOLKMER, 2001, p. 57-58) 

Antônio Carlos Wolkmer refletindo sobre as causas da crise do monismo 

jurídico cita José Eduardo Faria, discorrendo que: “Por assim dizer, a crise do 

                                                           
3 Keynesianismo é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes em 
seu livro Teoria geral do emprego, do juro e da moeda (General theory of employment, interest and 
money) e que em síntese se fundamenta numa organização político-econômica, oposta às 
concepções neoliberalistas, amparada na afirmação do Estado como ente indispensável de controle 
da economia, com objetivo de dirigir um sistema de pleno emprego. Tais teorias tiveram enorme 
influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação da política de livre mercado. 
(FERNANDES, 2007, p. 02-04) 
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monismo jurídico estatal vem refletindo o constante [...] desajustamento entre as 

estruturas sócio-econômicas e as instituições jurídico - políticas.” (2001, p. 59) 

Neste rumo, ainda assegura que “a crise do Direito não é só uma crise 

setorial isolado, mas está diretamente relacionada com a crise dos fundamentos e 

dos paradigmas que norteiam a modernidade.” (WOLKMER, 2001, p. 59) 

Complementando o debate em torno deste ponto, colhe-se das palavras de 

Iring Fetscher transcritas por Antônio Carlos Wolkmer que:  

 

[...] nenhum Direito está de fato à altura desta reivindicação 
universalista, todo direito é particularizado, não realiza o verdadeiro 
interesse geral, mas apenas o interesse médio de uma elite 
minoritária; todo Direito é temporário: apenas transitoriamente 
constitui a expressão legitima das condições adequadas  de 
desenvolvimento da sociedade. (2001, p. 68) 

 

Evidencia-se o desacerto de uma estrutura normativista, originada em 

função de valores e de interesses, que sofre contundentes modificações 

paradigmáticas e não mais retrata os inteiros objetivos das condições de vida atuais, 

suas regras deixaram de resolver os problemas vigorantes, não conseguindo mais 

fornecer orientações, diretrizes e normas capazes de guiar a convivência social, 

assim sendo, essa estrutura normativista não tem mais condições de proporcionar 

soluções funcionais, o modelo técnico de positivismo jurídico dominante revela-se a 

própria nascente privilegiadora da crise, das incongruências e das inseguranças. 

(WOLKMER, 2001, p. 69-75) 

Sobre a decadência do monismo jurídico, Ângela Maria Griboggi, afirma: 

 

O modelo do Estado de direitos, precursor do bem estar social entrou 
em colapso diante das necessidades da coletividade, gerando 
conflitos, os quais ligados ao Positivismo Jurídico exacerbado, 
enfraquecem as bases estatais, que não mantêm o monopólio nem a 
legitimidade exclusiva da produção do fenômeno jurídico, de modo 
que se rompe com o monismo jurídico estatal. (s.d., p. 3411) 
 

Concluindo o tema sobre a crise do modelo jurídico monista, é importante 

destacar que diante da falta de soluções oferecidas pelo monismo, se faz necessário 

adotar um novo modelo jurídico – social, apto para reconhecer e legitimar 

normatividades extra e infra – estatais (institucionalizadas ou não), concebidas por 

deficiências e necessidades próprias das contingências de sujeitos coletivos 
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modernos, e de aprender as especificidades das representações desenvolvidas 

juridicamente na conjuntura de sociedades do Capitalismo periférico. (WOLKMER, 

2001, p. 77) 

É nesse contexto que brota e se apresenta o multiculturalismo, como um 

novo modelo capaz senão de resolver os problemas do modelo jurídico monista, 

atenuar as diferenças existentes na sociedade e atender as exigências destas, uma 

vez que possuem juízos de valores distintos, contextos sociais e culturais 

diferenciados ao da sociedade dominante.  

 

 

2.2 MULTICULTURALISMO: CONCEITO E ESTRUTURA 

 

 

Como já apontado ao final do item anterior o multiculturalismo surge como 

uma nova proposta de modelo jurídico - social, diante da crise do projeto monístico - 

universalista, que se mostrou ineficaz ante a evolução global e diversas 

reivindicações dos mais variados povos de diferentes culturas, ou seja, um modelo 

jurídico distinto dos demais, que resguarda as minorias que necessitem de proteção.  

O multiculturalismo por diversas vezes é mencionado no sentido de algo 

positivo, fazendo menção a questões como da convergência e convivência dos mais 

variados juízos de valores, costumes de vida, atitudes, interpretações, visões e 

principalmente culturas. O termo serve para abarcar um posicionamento aberto e 

maleável, trazendo a baila questões como racismo, opção religiosa, opção sexual, 

enfim, aborda temas como da tolerância e da heterogeneidade como noções 

fundamentais a este debate.  

Nessa linha raciocínio, Will Kymlicka assevera que:   

 

As sociedades modernas têm que fazer frente, cada vez mais, a 
grupos minoritários que exigem o reconhecimento de sua identidade 
e a acomodação de suas diferenças culturais, algo que 
freqüentemente se denomina o desafio de multiculturalismo. (1995, 
25, tradução livre) 4 

 

                                                           
4 Las sociedades modernas tienen que hacer frente cada vez más a grupos minoritários que exigen el 
reconocimiento de su identidad y la acomodación de sua diferencias culturales, algo que a menudo se 
denomina el reto Del multiculturalismo.  
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Ou seja, o multiculturalismo tem como um de seus objetivos atender o 

clamor dos grupos sociais em desvantagem por uma cidadania diferenciada, 

permitindo a constituição de sociedades mais inclusivas. 

Para iniciar o debate em torno do multiculturalismo, precípuamente se faz 

necessário trazer algumas questões como seu conceito; a expressão 

multiculturalismo é a “coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados 

por culturas diferentes no seio das sociedades “modernas”.” (SANTOS, 2003, p. 26) 

Anota-se que o multiculturalismo não significa apenas uma multiplicidade 

numérica de diferentes culturas, mas um espaço coletivo que é instituído para os 

grupos se desenvolverem ao seu ritmo. 

Devido à dificuldade de conceituação e precisão do assunto, pode-se dizer 

que o multiculturalismo se tornou uma maneira de apresentar as diferenças culturais 

no mundo, porém sempre coligado a concepções emancipatórias e contra-

hegemônicas, fundamentadas em ações pelo reconhecimento da diferença.  

(SANTOS, 2003, p. 33) 

A respeito dessa questão, Boaventura de Sousa Santos expõem que:  

 

As versões emancipatórias do multiculturalismo baseiam-se no 
reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da 
coexistência ou construção de uma vida em comum além de 
diferenças de vários tipos [...] a idéia de movimento, de articulação 
de diferenças, de emergência de configurações culturais baseadas 
em contribuições de experiências e de historias distintas tem levado 
a explorar as possibilidades emancipatórias do multiculturalismo, 
alimentando os debates e iniciativas sobre novas definições de 
direito, de identidade, de justiça e de cidadania. (2003, p. 33) 

 

Importante noticiar no debate acerca do multiculturalismo, para melhor 

compreendermos o assunto, a distinção que Will Kymlicka faz entre Estados 

Multinacionais e Estado Poliétnicos. Sobre os Estados Multinacionais, o autor 

assevera que: 

 

Uma fonte de diversidade cultural é a coexistência, dentro de um 
determinado Estado, de mais de uma nação, no onde, nação 
significa uma comunidade histórica, mais ou menos completa 
institucionalmente, que ocupa um território ou uma terra natal 
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determinada e que compartilha uma língua e uma cultura 
diferenciada. (1995, 26, tradução livre) 5 

 

E segue aduzindo que, “um país que contém mais de uma nação não é, 

portanto, uma nação-Estado, e sim um Estado multinacional, no qual, as culturas 

menores formam as minorias nacionais.” (1995, p. 26)6 

Nesse contexto, imperioso se faz delinear breves esclarecimentos sobre as 

minorias nacionais, que segundo Will Kymlicka, são grupos que foram 

completamente formados e funcionam dentro de sua terra natal, mas que por 

alguma razão foram incorporados à outra sociedade. (apud LEITE, 2007, p. 05) 

Nesse norte, Andréa Semprini, lecionando sobre as minorias nacionais 

discorre que: 

 

Uma segunda interpretação do multiculturalismo privilegia sua 
dimensão especificamente cultural. Ela concentra sua atenção sobre 
as reivindicações de grupos que não têm necessariamente uma base 
‘objetivamente’ étnica, política ou nacional. Eles são movimentos 
sociais estruturados em torno de um sistema de valores comuns, de 
um estilo de vida homogêneo, de um sentimento de identidade ou 
pertença coletivos, ou mesmo de uma experiência de 
marginalização. Com freqüência é esse sentimento de exclusão que 
leva os indivíduos a se reconhecerem, ao contrário, como 
possuidores de valores comuns e a se perceberem como um grupo à 
parte. (1999, p. 44) 

 

Defende Will Kymlicka, que as culturas diferenciadas, as quais denomina de 

minorias nacionais, têm o desejo de continuar sendo sociedades distintas da cultura 

majoritária da qual fazem parte, exigem, portanto, diversas formas de autonomia ou 

autogoverno para assegurar sua sobrevivência como sociedades distintas. (1995, p. 

25)  

Acrescenta ainda que a incorporação de diferentes nações em um só Estado 

pode ser involuntária, como por exemplo, a invasão e conquista de uma comunidade 

cultural por outra, a cessão de uma comunidade de uma potência imperial a outra, 

como é o caso quando o solo pátrio é invadido por pessoas dispostas a colonizar a 

dita comunidade. (1995, p. 26) 

                                                           
5 Una fuente de diversidad cultural es la coexistência, dentro de um determinado Estado, de más de 
uma nación, donde nación significa una comunidad histórica, más o menos completa 
institucionalmente, que ocupa un território o una tierra natal determinada y que comparte una lengua 
y una cultura diferenciadas.  
6 Um país que contiene más de una nácion no ES, por tanto, uma nácion – Estado, sino un Estado 
multinacional, donde las culturas más pequeñas conforman las minorias nacionales.  
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A formação de um Estado multinacional pode se dar também de forma 

voluntária,como quando diferentes culturas compactuam e formam uma federação 

para seu benefício mútuo.  (KYMLICKA, 1995, p. 26) 

Muitas democracias ocidentais são multinacionais, como por exemplo, os 

Estados Unidos, no qual, existem diversas minorias nacionais, entre elas podemos 

citar os índios americanos, os porto-riquenhos, os descendentes de mexicano, todos 

estes foram involuntariamente incorporados aos Estados Unidos mediante 

conquistas e colonizações. (1995, p. 26-27) 

Will Kymlicka ainda aponta que: 

 

Outras muitas democracias ocidentais são também multinacionais, 
seja porque incorporaram pela força as populações indígenas, 
(como, por exemplo, Finlândia e Nova Zelândia), ou porque se 
constituíram mediante federação, mais ou menos voluntária, das 
duas ou mais culturas européias (como por exemplo, Bélgica e 
Suiça). De fato muitos países do mundo são multinacionais no 
sentido que suas fronteiras se traçaram de forma que incluíram o 
território ocupado por culturas preexistentes que em regra dispunham 
de autogoverno. Este é o caso da maioria dos países do antigo bloco 
comunista. (1995, p. 29, tradução livre) 7 

 

E prossegue afirmando que: 

 

[...] que estes países são Estados multinacionais não significa negar 
que, a alguns efeitos, os cidadãos se auto-considerem um único 
povo. Por exemplo, os suíços tem um forte sentido de lealdade 
comum, pese a suas divisões culturais e lingüísticas. De fato, os 
Estados multinacionais não podem sobreviver a menos que seus 
diversos grupos nacionais mantenham sua lealdade com a 
comunidade política mais ampla na qual estão integrados e com a 
qual coabitam.  (1995, p. 29, tradução livre) 8 

 

                                                           
7 Otras muchas democracias occidentales son también multinacionales, ya sea porque incorporaron 
por la fuerza a las poblaciones indígenas (como, por ejemplo, Finlandia y Nueva Zelanda), o porque 
se constituyeron mediante la federación, más o menos voluntaria, de dos o más culturas europeas 
(como, por ejemplo, Bélgica e Suiza). De hecho, muchos países del mundo son multinacionales en el 
sentido de que sus fronteras se trazaron de forma que incluyeran el território ocupado por culturas 
preexistentes que a menudo disponían de autogobierno. Éste es el caso de la mayoría de países del 
antiguo bloque comunista.  
8 [...] que estos países son Estados multinacionales no significa negar que, a algunos efectos, los 
ciudadanos se autoconsideren um único pueblo. Por ejemplo, los suizos tienen un fuerte sentido de 
lealtad común, pese a sus divisiones culturales y linguísticas. De hecho, los Estados multinacionales 
no pueden sobrevivir a menos que sus diversos grupos nacionales mantegan su lealtad a la 
comunidad política más amplia en la que están integrados y con la cual cohabitan.  
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Quanto aos Estados Poliétnicos, Will Kymlicka entende ser a segunda fonte 

de pluralismo cultural, de forma que um país somente manifestará seu pluralismo 

aceitando imigrantes, ou seja, acolher um grande número de indivíduos e famílias de 

outras culturas, permitindo-lhes manter alguns de seus costumes e particularidades 

étnicas. (1995, p. 29) 

Antes da década de 60 (sessenta), se esperava que os imigrantes 

abandonassem sua herança distintiva e se assimilassem totalmente as culturas 

existentes no país para qual imigraram. Por conseguinte, se negava a entrada no 

país de alguns grupos considerados não assimiláveis, como por exemplo, as 

restrições da imigração chinesa no Canadá e nos Estada Unidos, ou a política de 

imigração de “só brancos” na Austrália. A assimilação era considerada de 

fundamental importância para o equilíbrio político, algo que se racionaliza 

posteriormente mediante a difamação etnocêntrica de outras culturas. (KYMLICKA, 

1995, p. 29-30) 

No começo dos anos 70 (setenta), reduziu-se a pressão exercida nos grupos 

imigrantes, e as nações foram abdicando o modelo de assimilação integracionista e 

adotaram uma política mais compreensiva, tolerante e pluralista, incentivando que 

os imigrantes mantivessem diversos aspectos de sua herança étnica. Atualmente se 

aceita (mesmo que não unanimemente) que os imigrantes tenham liberdade para 

manter alguns de seus antigos costumes, deixando de serem estereotipados como 

antipatrióticos por manterem suas heranças culturais. (KYMLICKA, 1995, p. 30) 

Importante distinguir a diversidade cultural dos imigrantes e das minorias 

nacionais, os imigrantes não são nacionais, e nem ocupam terras natais, sua 

especificidade se manifesta essencialmente em sua convivência familiar, nas 

associações voluntárias, algo que não se mostra contraditório com sua integração 

institucional. (KYMLICKA, 1995, p. 31) 

Por sua vez, os colonizadores não se consideraram imigrantes, visto que, 

não almejam integrar-se em outra cultura, e sim tentam reproduzir sua sociedade 

original em um novo território, com o escopo de criar uma sociedade 

institucionalmente completa que é uma das características essenciais da 

colonização, algo bem distinto da imigração individual. (KYMLICKA, 1995, p. 31-32) 

Will Kymlicka assevera que “obviamente, um único país pode ser tanto 

multinacional (como resultado da colonização, da conquista e confederação de 

comunidades nacionais) e poliétnico (como resultado da imigração individual 
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familiar)” (1995, p. 34, tradução livre)9, citando como exemplo o Canadá e os 

Estados Unidos que são Estados multinacionais e poliétnicos ao mesmo tempo. 

(1995, p. 34) 

E conclui afirmando que: 

 

Praticamente todas as democracias liberais são multinacionais ou 
poliétnicas, ou ambas de uma só vez. O desafio do multiculturalismo 
consiste, portanto em acomodar as diferenças nacionais e étnicas de 
uma maneira estável e moralmente defensável. (1995, p. 46, 
tradução livre) 10 

 

E ainda acrescenta que “em todas as democracias liberais, um dos 

principais mecanismos usados para acomodar as diferenças culturais é a proteção 

dos direitos civis e políticos dos indivíduos.” (1995, p. 46, tradução livre) 11 

Arrematando o debate, Will Kymlicka propõe o reconhecimento de três tipos 

de direitos designados a garantir a proteção das minorias nacionais e sua inclusão 

na sociedade.  

O primeiro deles é o direito de autogoverno, porquanto, as nações que 

compõe os estados multinacionais reivindicam um tipo de autonomia política ou de 

jurisdição territorial, para garantir a plena e livre manifestação de sua cultura e os 

interesses de sua gente. O direito de autogoverno está reconhecido na Carta das 

Nações Unidas, na parte em trata do direito de autodeterminação dos povos, no 

entanto, um dos principais problemas encontrados é que as Nações Unidas ainda 

não entrou em consenso na definição do que são os “povos”, visto que, esse direito 

só tem sido aplicado apenas às colônias de ultramar (“tese da água salgada”) e não 

às minorias nacionais internas. Muitas minorias nacionais insistem que também são 

povos ou nações e que também tem o direito de auto determinar-se.  (KYMLICKA, 

1995, p. 48-47) 

 Em segundo lugar temos os direitos poliétnicos, que segundo Will 

Kymlicka tem como objetivo: 

 
                                                           
9 Obviamente, un único país puede ser a la vez multinacional (como resultado de la colonización, la 
conquista o la confederación de comunidades nacionales) y poliétnico (como resultado de la 
inmigración individual y familiar).  
10 Prácticamente todas las democracias liberales son multinacionales o poliétnicas, o bien ambas 
cosas a la vez. El desafio del multiculturalismo consiste por tanto em acomodar dichas diferencias 
nacionales u étnicas de uma manera estable y moralmente defendible.   
11 En todas las democracias liberales, uno de los principales mecanismos usados para acomodar las 
diferencias culturales es la protección de los derechos civiles y políticos de los indivíduos.  
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[...] têm como objetivo ajudar os grupos étnicos e as minorias 
religiosas a expressarem suas particularidades e seu orgulho cultural 
sem que isso seja um obstáculo para seu êxito nas instituições 
econômicas e políticas da sociedade dominante. (1995, p. 53, 
tradução livre)12 

 

 Por último e não menos importante, Will Kymlicka aborda sobre os 

direitos especiais de representação, devido uma maior preocupação das 

democracias ocidentais em um processo político mais representativo, estes direitos 

visam garantir a participação das minorias étnicas e raciais, incluindo seus membros, 

neste processo político.  (1995, p. 53) 

 Esses três direitos abordados por Will Kymlicka têm a intenção de 

contribuir para a modificação da conjuntura atual de injustiças e desigualdades em 

que a sociedade está imersa, são direitos idealizados visando à proteção da 

diversidade cultural do mundo. 

É imprescindível salientar que o Multiculturalismo não defende a estagnação 

e imutabilidade dos povos, apenas visa proteger o direito que cada povo tem de 

traçar seus próprios rumos, serem donos de suas próprias vidas, fazendo com que 

desta forma os valores dos diferentes povos sejam respeitados.  

Desta feita, diante de uma sociedade cada vez mais multicultural, composta 

por diversas minorias o multiculturalismo brota como uma alternativa para conciliar a 

existência de várias culturas e modos de vida distintos dentro de um mesmo 

território, permitindo o florescimento destas culturas através de garantias específicas 

aos grupos minoritários, não para beneficiá-los, mas apenas para buscar a 

igualdade através do respeito às diferenças, sustentando a democracia e 

combatendo as injustiças.  

 

 

2.3 O MULTICULTURALISMO E OS POVOS INDÍGENAS  

 

 

Atualmente na maioria dos países estão presentes diversas culturas, 

portanto, estão a tornarem-se cada vez mais multiculturais e, ao mesmo tempo, mais 

                                                           
12 [...] tienen como objetivo ayudar a los grupos étnicos y las minorias religiosas a que expresen su 
particularidad y su orgullo cultural sin que ello obstaculice su éxito en las instituciones econômicas y 
políticas de la sociedad dominante.  
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permeáveis. (TAYLOR, 1997, p. 83).  Will Kymlicka anuncia que segundo estimativas 

recentes, os 184 Estados independentes do mundo contêm mais de 600 grupos de 

línguas vivas e 5.000 grupos étnicos. (1995, p. 13) 

Pode-se afirmar com certeza que dentre esses diferentes grupos existentes 

estão incluídos diversos grupos indígenas, “quer isso nos dizer que nossos valores, 

nossos princípios e nossas crenças, não passam de uma referência a mais num 

mundo marcado pelo fato da diversidade.” (SANTOS, 2005, p.4) 

Will Kymlicka classifica a heterogeneidade de povos dentro de um mesmo 

país, como sendo um Estado multinacional, e como já mencionada no item anterior, 

quer dizer que um país que contenha mais de uma nação não é uma nação - 

Estado, e sim um Estado multinacional, composto por diversas culturas menores 

denominas minorias nacionais. (1995, p. 26) 

Dentro dos Estados multinacionais os povos indígenas compõem as 

chamadas minorias nacionais, que como já frisado anteriormente no item 2.2 são 

grupos que foram completamente formados e funcionam dentro de sua terra natal, 

mas que por alguma razão foram incorporados à outra sociedade. (KYMLICKA, 

2008, p. 03, apud LEITE, 2007, p. 05) 

A luta multicultural está enraizada no processo histórico de desenvolvimento 

dos países, que passaram por um processo de conquista e colonização, 

acompanhado de uma política de assimilação forçada e de eliminação da identidade 

dos povos que habitavam o território desses países muito antes da vinda dos 

conquistadores. (TAYLOR, 1997, p. 46) 

Dentro desse processo histórico de conquistas e colonização, fazem parte 

os povos indígenas que após a supressão de grande parte de sua população e 

segregação de sua cultura, começam a renascer com a consciência e o desejo do 

reconhecimento dos seus direitos e respeito como minorias nacionais. Sobre a 

busca do reconhecimento à causa indígena Carlos Frederico Marés de Souza Filho 

e Rosely Aparecida Stefanes Pacheco, afirmam:  

 

Diferentes grupos humanos habitam o território nacional, originando 
variadas configurações socioculturais. Inseridos neste contexto estão 
os povos indígenas que desde há muito tempo têm vivenciado 
inúmeros conflitos, onde se observa de maneira geral que a violência 
e a intolerância têm imperado. Diante deste quadro, as respostas 
destes povos têm sido a constante busca pelo respeito e a 
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necessidade de negociação da convivência com a diferença. (2008, 
p. 3499)  

 

Para melhor compreensão da necessidade do reconhecimento e proteção às 

diferenças formadoras das sociedades indígenas, trazemos baila o conceito de 

grupos indígenas. Segundo Antônio Carlos Diegues grupos indígenas são: 

 

Grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que 
reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou 
menos isolada, com base na cooperação social e relações próprias 
com a natureza. [...] que desenvolveram modos particulares de 
existência [...]. (2001, p. 27) 

 

Francisco López Bárcenas também conceitua comunidades indígenas, 

lecionando que são aquelas que formem uma unidade social, econômica e cultural, 

assentadas em um território e que reconhecem autoridades próprias de acordo com 

seus usos e costumes. (2002, p. 57) 

Nesse sentido, aponta a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, 

ponderando que comunidades indígenas são aquelas comunidades que se 

consideram segmentos distintos da sociedade nacional em virtude de uma 

consciência de sua continuidade histórica com sociedades pré-colombianas. (1985, 

p. 35) 

Partindo da definição de povos indígenas, Rodrigo Gomes Leite assevera:  

 

Povos indígenas são definidos como povos que tradicionalmente 
viviam e suas terras mas foram colonizados por conquistadores que 
os forçaram a se integrarem numa economia e cultura estranhas ao 
seu modo de vida. Enquanto as nações subestatais almejam a 
construção de um Estado com economia e instituições políticas 
muitas vezes formalmente idênticas ao resto da sociedade, os povos 
indígenas clamam pelo direito de manter sua cultura e sua crença 
tradicionais e participarem dentro de suas próprias condições do 
mundo moderno. (2007, p. 6) 

 

Denota-se da interpretação dos três conceitos acima aludidos que uma das 

principais características dos povos indígenas é a necessidade de sua 

autodeterminação, devido às particularidades e distinções de sua cultura e 

costumes, aliado ao desejo e a obrigação de mantença e manifestação destas, o 

que nos leva crer que o multiculturalismo se torna uma possibilidade na busca pelo 

reconhecimento e respeito das diferenças que integram a vida desses indígenas.   
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As comunidades indígenas vêm enfrentando diversas dificuldades nos 

últimos tempos, de forma que, a procura por sua identidade, afirmação e 

reconhecimento de seus direitos, torna-se uma batalha constante, na busca por um 

mundo que respeite a diferença.   

Ser diferente não significa ser nem melhor nem pior do que ninguém, 

durante muitos anos assegurou-se que somente o homem “branco” era normal e 

superior as demais pessoas, os índios eram considerados humanos inferiores por 

não corresponderem ao estereótipo ou aos padrões culturalmente impostos e 

aceitos pela maioria da sociedade dominante.  

E nesse sentido, Aílton Krenak doutrina da seguinte maneira: “[...] as 

relações foram sempre muito desiguais e apoiadas em visões de mundo muito 

exclusivas sobre o que é o ser humano”. E segue afirmando que “ao que parece, 

quase todos os grupos humanos tendem a perceber determinados outros grupos 

como pessoas de menor valor do que eles mesmos” (2001, p.73), portanto, o 

multiculturalismo surge para questionar essa hierarquização do ser humano, 

propondo o respeito às diferenças dos povos indígenas e demais minorias. 

É do magistério de Boaventura de Souza Santos que:  

 

[...] a hermenêutica diatópica pressupõe a aceitação do seguinte 
imperativo transcultural: temos o direito de ser iguais quando a 
diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a 
igualdade nos descaracteriza. (2003, p. 458) 

 

Sendo assim, impor aos índios que sejam iguais ao restante da sociedade 

dominante, partindo de uma visão integracionista e assimilacionista, é uma forma de 

descaracterizar esse povo, garantir o direito de ser diferente é a procura incansável 

dos povos indígenas, pois o que os torna diferente é também o que os inferioriza. 

Sobre o direito à diferença, Roberto Lemos dos Santos Filho defende que: 

“[...] os índios gozam do direito de serem diferentes, o que não significa a existência 

de uma inferioridade de direitos, ao contrário, explicita que aos indígenas não podem 

ser negados direitos deferidos aos cidadãos.” (2006, p. 19) 

Desta forma, Antônio José Guimarães Brito citando Miguel Bartolomé 

assinala que os Estados multiétnicos devem procurar todos os caminhos 

imagináveis em favor de um novo convívio com os grupos culturalmente distintos, 
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pois, aceitar o pluralismo e não reconhecer os espaços políticos desses grupos 

constitui uma incoerência que colabora para a tensão interétnica. (2004, p. 87) 

Salienta-se que a idéia central do multiculturalismo não é apenas de 

propiciar direitos isonômicos entre as minorias e os integrantes da cultura dominante 

ou garantir direitos do individuo índio em si, e sim que seria questão de justiça o 

reconhecimento público de direitos diferenciados de grupos indígenas como um 

todo. 

 A respeito do direito indígena, Carlos Frederico Marés de Souza Filho 

certifica que: 

 

O Direito de cada uma das nações indígenas, indissoluvelmente 
ligado às práticas culturais, é o resultado de uma vivência aceita e 
professada por todos os integrantes. Ao contrário disso, o Direito 
estatal é fruto de uma sociedade profundamente dividida, onde a 
dominação de uns pelos outros é o primado principal e o 
individualismo, o marcante traço característico. A distância que 
medeia o Direito indígena do estatal é a mesma que medeia o 
coletivismo do individualismo.  
Daí decorre outra diferença fundamental: o Direito de cada nação 
indígena é ‘estável’, porque nascido de uma práxis de consenso 
social, não conhece instância de modificação formal, modifica-se na 
própria práxis; o Direito estatal, tendo o Legislativo como instância 
formal de modificação, está em constante alteração. (2003, p. 74) 

 

Na atualidade, com a assistência da comunidade internacional, houve um 

progresso no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas no mundo no âmbito 

nacional e internacional. A presença e o desempenho, cada vez mais visível e 

acentuado, de lideranças indígenas no panorama político nacional e internacional, 

provam a força desses povos e suas aspirações de conservarem suas tradições, 

costumes e todas suas práticas culturais, em um mundo cada vez mais 

caracterizado pela globalização. (GRUPIONI, 2001, p. 87)   

Das palavras de Leonardo Boff extraímos que: 

 

No processo de globalização, no qual culturas e povos tão diferentes 
e tradições e cosmovisões tão diversos se encontram, não se 
manterá a coesão mínima e a convergência necessária para um 
propósito comum sem uma cultura relacional e um hábito 
permanente de coexistência, de tolerância e de composição. (2000, 
p. 113)  
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Sobre o reconhecimento à causa indígena, Antônio Carlos Wolkmer citando 

Luis Villoro expõe que: 

 

Enquanto formos nós quem decide por eles, continuarão sendo 
objeto da história que outros fazem. A verdadeira libertação do índio 
é reconhecê-lo como sujeito, em cujas mãos está o seu próprio 
destino; sujeito capaz de nos julgar segundo os seus próprios 
valores, como nós os temos sempre julgado; sujeito capaz de 
exercer a sua liberdade sem restrições, como nós exigimos exercê-
la. Ser sujeito pleno é ser autônomo. O problema indígena só tem 
uma solução definitiva: o reconhecimento da autonomia dos povos 
indígenas. (2001, p. 385) 

 

Concluindo a questão, Aílton Krenak de forma categórica afirma que “[...] 

aceitando a existência do outro, nós vamos aprendendo a reconhecer no mundo um 

lugar de muitos povos”. (2001, p. 12, apud BRITO, 2004, p. 101) 

Assim, com base no que foi afirmando até aqui, a luta pelo reconhecimento e 

defesa da identidade e dos direitos dos povos indígenas conduz à necessidade de 

ampliação do espaço social com a redefinição desses direitos. O multiculturalismo 

pode trazer as respostas e soluções necessárias para o seguinte questionamento: 

Quais direitos possuem os povos indígenas? E é o que cogitaremos no próximo 

capítulo.  
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3 O SISTEMA DE DIREITOS E GARANTIAS DOS POVOS INDÍGENAS 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

 

Entendido o multiculturalismo e sua importância para o reconhecimento da 

causa indígena, passamos nesse capítulo à análise dos direitos e garantias 

indígenas previstos em alguns documentos de proteção desses povos. Abordaremos 

sobre proteção dos direitos indígenas por meio dos documentos internacionais e 

principalmente o reconhecimento desses direitos a luz da Constituição Federal de 

1988; fundamental neste debate é demonstrar que não há como os tribunais 

garantirem as proteções previstas no ordenamento aos direitos indígenas, senão 

conhecerem ou ao menos compreenderem as diferenças inerentes a estes povos 

das demais culturas, principalmente ao que chamamos de cultura dominante.   

Assim como nos capítulos anteriores, este se dividiu em três itens, cujo 

primeiro item abordará sobre a proteção reconhecimento dos direitos indígenas 

garantidos pós Constituição Federal Brasileira de 1988, que através do art. 231 

garante aos indígenas o direito de ser índio, ou seja, o direito de ser diferente e ser 

respeitado através dessa diferença.  

No segundo item trataremos da mesma forma que o item anterior sobre a 

proteção e reconhecimento dos direitos indígenas, só que dessa vez por meio dos 

documentos internacionais de proteção, recepcionados pelo ordenamento Brasileiro.  

Ao final, realizaremos uma análise da jurisprudência pátria, trazendo 

exemplos de processos criminais em que figure como réu índio, abordando em 

linhas gerais quatro casos ocorridos no judiciário brasileiro; os dois primeiros 

espelhando a atual realidade da maioria dos tribunais do país, evidenciando o 

descaso com os direitos indígenas constitucionalmente assegurados; e os dois 

últimos casos trabalhados, bons exemplos de concretização das garantias 

indígenas, que somente através da confecção de laudos antropológicos se pôde ter 

a real certeza do contexto fático dos acontecimentos, permitindo ao julgador com 

base no reconhecimento da cultura, costumes e tradições destes povos, proferir uma 

decisão mais coerente e justa, a luz da Constituição federal 1988 e de acordo com o 

que uma sociedade multicultural exige, sob pena, de macular o processo caso 
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agisse de forma diversa, acarretando sua nulidade absoluta por não observância de 

norma constitucional.  

 

 

3.1 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ÍNDIOS BRASILEIROS: O DIREITO 

AO RECONHECIMENTO  

 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, diferentemente das Constituições 

anteriores, trouxe relevantíssimas inovações referentes à proteção e 

reconhecimento do direito a diferença, mais especificamente os direitos dos povos 

indígenas. Logo de início podemos observar a idéia multiculturalista inserida na 

Constituição, quando seu preâmbulo assegura uma sociedade fraterna pluralista e 

sem preconceitos.   

As transformações ocorridas recentemente nos Estados latino - americanos 

se iniciaram com a Constituição Brasileira de 1988 reconhecida como um marco do 

direito indígena constitucional, uma vez que influenciou a confecção de várias 

Constituições como da Colômbia em 1991, México em 1992, Paraguai em 1992, 

Peru em 1993 e Bolívia em 1994, para introduzir em seus textos a idéia de que 

esses Estados não eram idênticos culturalmente, mas apresentavam características 

multiétnicas e pluriculturais, abandonando a política de perspectiva assimilacionista 

que perpetravam com os índios como categoria destinada ao desaparecimento, 

passando a reconhecer a partir daí o direito à diferença, ou seja, de serem índios e 

de permanecerem como tal indefinidamente. (SOUZA FILHO, 2003, p. 94) 

Segundo Helder Girão Barreto, os direitos na Constituição Federal Brasileira 

de 1988, considerada como cidadã, é um marco no processo de redemocratização 

política no país, após décadas de ditadura militar. (2006, p. 103). Para Flávia 

Piovesan: “É o documento mais abrangente e pormenorizado sobre direitos 

humanos jamais adotado no Brasil, estando entre as constituições mais avançadas 

do mundo.” (2002, p. 55-57) 

Passados 20 anos de promulgação da Carta Federal, não se põe mais em 

dúvida que o Estado Brasileiro é pluriétnico e multicultural, e que todo direito, em 

sua elaboração e aplicação, tem esse marco como referência inafastável. 

(PEREIRA, s.d., p. 01)  
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Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira acrescenta que: 

 

A Constituição de 1988 representa uma clivagem em relação ao 
sistema constitucional pretérito, uma vez que reconhece o Estado 
brasileiro como pluriétnico, e não mais pautado em pretendidas 
homogeneidades, garantidas ora por uma perspectiva de 
assimilação, mediante a qual sub-repticiamente se entalam entre os 
diferentes grupos étnicos novos gostos e hábitos, corrompendo-os e 
levando-os a renegarem a si próprios ao eliminar o específico de sua 
identidade, ora submetendo-os forçadamente à invisibilidade. 
([2002?], p. 1) 

 

Não é à toa a necessidade do reconhecimento e proteção dos direitos 

indígenas que levou a Constituição Federal de 1988 a dedicar um capítulo exclusivo 

para os indígenas, segundo dados recentes, hoje, no Brasil, estima-se que existam 

cerca de 460 mil índios, distribuídos entre 225 sociedades indígenas, que totalizam 

cerca de 0,25% da população brasileira, ressalta-se que estes  consideram tão-

somente aqueles indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, 

além destes, há entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, até mesmo 

em áreas urbanas, há também cerca de 63 referências de índios ainda não 

contatados, além de existirem vários grupos que estão pleiteando o reconhecimento 

de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista, dados apontam ainda 

que a população indígena brasileira cresceu 150% só na década de 90.13 

Diante dos números apresentados é que o constituinte se atentou em 

dedicar um capítulo exclusivo para os indígenas na Constituição. O Capítulo VIII 

(Dos Índios) do Título VIII da Constituição Federal de 1998 dispensa tratamento 

especial aos povos indígenas, e dentro desse capítulo constitucional dedicado aos 

índios assume destaque o caput do artigo 231, norma que é de fundamental 

importância para o entendimento acerca dos direitos dos povos indígenas (SANTOS, 

2005, p. 10). Segundo o dispositivo:  

 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.  

 

Segundo Carlos Frederico Marés de Souza Filho “a constituição de 1988 

reconhece aos índios o direito de ser índio, de manter-se como índio, com sua 
                                                           
13 Dados disponíveis em: <http://www.funai.gov.br>. Acesso em 14/09/2008. 
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organização social, costumes, línguas, crenças e tradições” (SOUZA FILHO, 1998, 

p. 112, apud SANTOS, 2005, p. 10).. E completa: “A partir de 5 de outubro de 1988, 

o índio, no Brasil, têm o direito de ser índio”. (SOUZA FILHO, 1998, p. 112, apud 

SANTOS, 2005, p. 10). 

Paulo de Bessa Antunes citado por Roberto Lemos dos Santos Filho, 

ressalta que ao reconhecer aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, o artigo 231 ampara o direito à alteridade, ou seja, o direito do 

índio ser diferente, o que sugere que a cultura dos brancos ou dos não índios não é 

à única cultura válida. Destaca ainda que tal reconhecimento já estava inserido no 

artigo 1º do Estatuto do Índio, porém em um aspecto assimilacionista, como uma 

fase de introdução no processo de integração do indígena na sociedade nacional, 

que hoje não predomina.  (2004, p. 91) 

E segue acrescentando que o direito a diferença preconizado no artigo 231 

da Constituição Federal de 1988 não quer demonstrar que os índios são inferiores 

em direito direitos, ao contrário, manifesta que não podem ser negados aos 

indígenas, os direitos deferidos aos demais cidadãos brasileiros, assegurando deste 

modo os diversos direitos decorrentes de sua peculiar situação. (ANTUNES, 1998, 

p. 139 – 142, apud SANTOS FILHO, 2004, p. 92) 

Cumpre ressaltar que a peculiar situação a que se referiu o autor, não tem o 

escopo de tratar o índio como incapaz, retardado ou muito menos privilegiá-lo, tem 

na verdade a finalidade de demonstrar que são sujeitos de direitos distintos dos 

demais da sociedade não-índia.  

Com propriedade, nesse mesmo sentido, discorre Roberto Lemos dos 

Santos Filho: 

 

O reconhecimento da diversidade étnica e cultural do Brasil, 
estampado no art. 231 da Constituição, impõe respeito aos valores 
determinadores do comportamento do grupo minoritário. Os índios 
não possuem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, na 
verdade, por vezes, seus valores, sua própria forma de viver e de 
conduzir suas ações diferem dos padrões admitidos como corretos 
pela cultura hegemônica. (2007a, p. 8) 

 

Sobre este ponto, Helder Girão Barreto acrescenta lecionando que: 

 

Pensamos que a “tutela-incapacidade” não foi recepcionada, 
porquanto a CF/88 abandonou o “paradigma da integração” (cujo 
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pressuposto era exatamente a incapacidade), substituindo pelo 
“paradigma da interação” (cujo fundamento é precisamente a 
“diferença”). (2006, p. 42) 

 

E segue reafirmando que “a CF/88 reconhece o índio como diferente, sem 

que essa diferença possa ser confundida com incapacidade [...].” (2006, p. 43) 

Assim o intérprete constitucional deve conferir ao art. 231, caput, da 

Constituição Federal de 1988 um significado harmônico com as reivindicações dos 

povos aos quais é dirigido o diploma legal (SANTOS, 2005, p. 11), ou seja, “a 

constituição tutela a especificidade cultural dos grupos indígenas, a exigir do 

intérprete respeito por seus padrões normativos [...].” (HERINGER, 1998, p. 156)  

Destarte, é imprescindível o reconhecimento e proteção dos direitos 

constitucionais indígenas, abandonando o formalismo e partindo para prática em 

busca da efetivação desses direitos no plano do judiciário, porém é claro, agindo 

com certa cautela, não pode o julgador se aventurar em zonas que são 

desconhecidas para ele, pois não conhecendo as especificidades das sociedades 

indígenas pode correr o risco de cometer equívocos. Para fazer o intercâmbio entre 

o judiciário e os povos indígenas temos o Antropólogo, que através do laudo pericial 

antropológico, como bem salientado no item 1.3, vai levar ao julgador o 

conhecimento dos meandros que permeiam a sociedade indígena, permitindo, 

assim, a efetivação dos direitos constitucionalmente assegurados aos índios.  

Sobre a necessidade desse reconhecimento afirma Hélder Girão Barreto: 

 

Destarte, a falta de reconhecimento das características singulares 
dos indivíduos considerados inválidos funcionalmente tem sido uma 
forma retroalimentadora de opressão, isto é: o indivíduo, ou grupo, 
cujas especificidades não são reconhecidas tende a não reconhecer 
sua própria identidade, a se considerar (e a ser considerado) à 
Margem da sociedade (marginalizado), de tal forma que nesta 
condição passa ou continua a não ser reconhecido. Isto precisa 
acabar, porque dar o devido reconhecimento às pessoas e grupos, 
bem como às suas respectivas identidades culturais, não se 
confunde com mera cortesia. Trata-se de uma necessidade humana 
vital. (2006, p. 104) 

  

Interessante destacar que a visão multicultural não beneficia apenas os 

povos indígenas e sim toda coletividade, como bem salienta Juliana Santilli, 

ensinando que: 
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Os dispositivos constitucionais que asseguram os direitos dos povos 
indígenas [...] e a proteção à cultura consagram duas faces dos 
direitos coletivos. Asseguram direitos coletivos as minorias étnicas e 
culturalmente diferenciadas e garantem a todos – ou seja, a toda 
coletividade – o direito à diversidade cultural. Por um lado, os povos 
indígenas [...] têm o direito a continuar existindo enquanto tais, e a 
garantia de seus territórios, recursos naturais e conhecimentos, e, 
por outro, toda a sociedade brasileira tem o direito à diversidade 
cultural e à preservação das manifestações culturais dos diferentes 
grupos étnicos e sociais que integram (2005, p. 81) 

 

Arrematando o assunto trazemos à baila as palavras de Fernando Antônio 

de Carvalho Dantas, quando afirma que:  

 

Se a Constituição reconheceu as organizações sociais e o direito de 
cada povo, enquanto inserto no conjunto de valores que as 
caracterizam, poderíamos facilmente chegar à conclusão de que foi 
reconhecido o pluralismo jurídico dos povos indígenas. Pensamos 
que, a rigor, uma hermenêutica aberta da constituição com auxílio de 
categorias antropológicas abre o caminho para revitalizar a aplicação 
do direito nacional positivado, quando este confronte com o direito 
interno de cada sociedade indígena, ao mesmo tempo que, no 
âmbito interno de cada sociedade, não resta dúvida de que as 
instruções jurídicas dos povos indígenas, assim como as práticas 
sociais que demonstram a jurisdição indígena, devem prevalecer. 
(2003, p. 500) 

 

 Para finalizar o debate, temos que a Constituição de 1988, do ponto de vista 

político e jurídico, provocou uma quebra no sistema de omissão e invisibilidade dos 

povos indígenas ao reconhecer principalmente através do art. 231 que índios e suas 

sociedades possuem direito a diferença, ou seja, a diferença passa a ser um modo 

de buscar a igualdade desses povos perante a sociedade dominante. De forma 

brilhante Cláudio Fontelles explica sobre o reconhecimento dos direitos indígenas 

advindos com a Carta Federal de 1988, expondo do seguinte modo: 

 

É inquestionável: o artigo 231, caput, da Constituição Federal impõe 
à União o dever de preservas as populações indígenas, preservando, 
sem ordem de preferência, mas na realidade existencial do conjunto: 
sua cultura, sua terra, sua vida. Sua cultura, porque aos índios há o 
reconhecimento constitucional de sua "organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições". "Sua terra, porque aos índios há o 
reconhecimento constitucional "dos direitos sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam". "Sua vida, quer na expressão do indivíduo 
considerado de per se; quer na expressão da liderança, ou das 
lideranças do grupo; quer na expressão do próprio grupo, porque a 
cada índio, em particular, e a todos em coletividade estende-se o 
dever de proteção constitucionalmente imposto à União: "proteger e 
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fazer respeitar todos os seus bens". "Bens, por óbvio, não só os 
economicamente mensuráveis, mas os inestimáveis como a vida, a 
integridade física, a honra; etc. Ora, como dissemos antes, porque o 
artigo 231, caput, da Constituição Federal "impõe à União o dever de 
preservar as populações indígenas, preservando, sem ordem de 
preferência, mas na realidade existencial do conjunto, sua cultura, 
sua terra, sua vida", [...]. (1993, p. 203 – 205, grifo do autor) 

 

Em razão desse reconhecimento e da dificuldade de reproduzir a grandiosa 

complexidade e diversidade cultural das sociedades indígenas, o interprete 

constitucional tem que estar aberto às maneiras indígenas de conceber a vida com 

seus costumes, línguas, crenças e tradições, confrontando-se com a idéia de 

homogeneidade, que insiste em não reconhecer realidades e valores diferenciados, 

portanto, o tratamento político, jurídico e social conferido aos indígenas deve-se 

pautar na ideologia constitucional do sujeito diferenciado. 

 

 

3.2 O DIREITO INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS E SEU IMPACTO NA 

LEGISLAÇÃO INTERNA  

 

 

Em que pese à proteção e reconhecimento dos direitos indígenas conferidos 

com o advento da Constituição Federal de 1988, temos ainda diversos documentos 

internacionais de proteção (tratados, convenções, declarações) que consubstanciam 

os direitos constitucionais indígenas, principalmente no que diz respeito à norma 

insculpida no art. 231 de nossa Carta Federal, ou seja, são documentos de 

concretização constitucional.    

Dentre esses documentos de proteção destaca-se aqui a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão que compõe Organização das 

Nações Unidas. A Convenção 169 da OIT dispõe a respeito da proteção dos povos 

indígenas e tribais e passou a integrar o ordenamento jurídico nacional a partir do 

Decreto Legislativo nº. 143, de 20/6/2002 que aprovou seu texto e a ratificou.  

Sobre a ratificação da Convenção expõe o manual do projeto para promover 

a política da OIT sobre povos indígenas e tribais expedido pela própria OIT que: 

 

A ratificação de um convênio da OIT é o começo de um processo de 
diálogo e cooperação entre o governo e a OIT. Seu propósito é 
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trabalhar juntos para garantir que a legislação e a prática nacional 
concordem com as disposições da convenção. (Organização 
Internacional do Trabalho, 2003, p. 70, tradução livre)14 

  

Também a respeito da ratificação da Convenção 169 da OIT, Fergus 

MacKay em obra de sua autoria denominada Um Guia para os Direitos dos Povos 

Indígenas na Organização Internacional do Trabalho, discorre que:  

 

[...] a ratificação do Convênio nº 169 brinda uma supervisão 
internacional e uma medida de transparência nas relações, consultas 
e negociações indígenas - estado, que antes estavam 
exclusivamente dentro da jurisdição do estado, e trata uma série de 
interesses de uma maneira positiva. (2002, p. 9, tradução livre)15   

 

No plano interno a Convenção 169 da OIT ganha ainda mais força a partir do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que atribuiu um status diferenciado as 

normas de Tratados e Convenções internacionais ratificados pelo Brasil. Senão 

vejamos o entendimento do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso 

Extraordinário número 466.343-1 de Relatoria do Ministro Cezar Peluso: 

 

[...] o caráter especial desses diplomas internacionais sobre 
direitos humanos (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San 
José de Costa Rica) lhes reserva lugar específico no 
ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém 
acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos 
tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, 
dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele 
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. (grifo 
nosso) 

 

Neste passo percebe-se que o art. 5º, §2º da Constituição Federal de 1988, 

concede aos tratados internacionais incorporados pelo Brasil, uma hierarquia 

intermediária entre a constituição e as demais normas infraconstitucionais, ou seja, 

está abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. É do magistério de 

Flávia Piovensan, lecionando o seguinte: 

                                                           
14 La ratificación de un convenio de la OIT es el comienzo de um proceso de diálogo y cooperación 
entre el gobierno y la OIT. Su propósito es trabajar juntos para garantizar que la legislación y la 
práctica nacionales concuerden con las diposiciones del convenio.  
15 [...] la ratificación de la Convenio Nº 169 brinda una supervisión internacional y una medida de 
transparência en las relaciones, consultas y negociaciones indígenas-estado, que antes estaban 
exclusivamente dentro de la jurisdicción del estado, y trata una serie de intereses de una manera 
positiva.  



58 

 

 

Ao efetuar tal incorporação, a Carta está a atribuir aos direitos 
internacionais uma hierarquia especial e diferenciada, qual seja, a 
hierarquia de norma constitucional. Os direitos enunciados nos 
tratados de direitos humanos de que o Brasil é parte integram, 
portanto, o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados. 
(1997, p. 74) 

 

 E acrescenta mais adiante: 

 

Em suma, a natureza constitucional dos tratados de proteção dos 
direitos humanos decorre da previsão constitucional do art. 5º, 
parágrafo 2º, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica da 
Carta, particularmente da prioridade que atribui aos direitos 
fundamentais e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esta 
opção do constituinte de 1988 se justifica em face do caráter especial 
dos tratados de direitos humanos e, no entender de parte da 
doutrina, da superioridade desses tratados no plano internacional. 
(1997, p. 98) 

 

Sobre a questão Fernando Luiz Ximenes Rocha, não discorda e elucida que: 

 

Posição feliz a do nosso constituinte de 1988, ao consagrar que os 
direitos garantidos nos tratados de direitos humanos em que a 
República Federativa do Brasil é parte recebe tratamento especial, 
inserindo-se no elenco dos direitos constitucionais fundamentais, 
tendo aplicação imediata no âmbito interno, a teor do disposto nos §§ 
1º e 2º do art. 5º da Constituição Federal.” (s.d, p. 89) 

 

 Complementando o debate, esclarece-se que depois de ratificado um 

tratado o Estado assume o compromisso de dar efetividade, eficácia e validade a 

este, não podendo legislar de forma diversa ao que estabelece o tratado 

internacional. Navegando no mesmo sentido entende Valério de Oliveira Mazzuoli 

lecionando que: 

 

Aprovado um tratado internacional, o Poder Legislativo se 
compromete a não editar leis a ele contrárias. Se o Congresso 
Nacional dá sua aquiescência ao conteúdo de compromisso firmado, 
é porque implicitamente reconhece que, se ratificado o acordo, está 
impedido de editar normas posteriores que o contradigam. Assume o 
Congresso, por conseguinte, verdadeira obrigação negativa, qual 
seja a de se abster de legislar em sentido contrário às obrigações 
assumidas. (2005, p. 96) 
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 A Convenção 169 veio com o intuito de revisar a convenção 107 de 05 

de junho de 1957 e dispensou tratamento mais adequado à questão indígena e 

demais sociedades tradicionais, procurando superar o marco assimilacionista e 

integracionista, que detinha o primeiro documento internacional, como se pode 

denotar na leitura do próprio preâmbulo da Convenção 169, senão vejamos:  

 

A evolução do direito internacional desde 1957 e as mudanças da 
situação dos povos indígenas e tribais em todas as regiões do 
mundo recomendam novas normas internacionais a fim de eliminar a 
orientação de assimilação das normas anteriores.  

 

Da mesma forma dispõe o manual do projeto para promover a política da 

OIT sobre povos indígenas e tribais:  

 

O Convênio num. 169 revisa o num. 107 e marca uma mudança na 
concepção da OIT sobre os povos indígenas e tribais. Sua proteção 
continua sendo o objetivo principal, mas baseada no respeito pelas 
de suas culturas, formas de vida, tradições e costumes próprios. 
Outro de seus fundamentos é a convicção de que os povos 
indígenas e tribais têm o direito de continuar a existindo sem perder 
sua própria identidade e com a faculdade de determinar por si 
mesmos, a forma e o ritmo do seu desenvolvimento. (Organização 
Internacional do Trabalho. (2003, p. 5, tradução livre) 16     

 

Assim sendo, a Convenção 169 veio para reconhecer as aspirações desses 

povos e assumir o controle de suas próprias instituições a formas de vida de seu 

desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas entidades, línguas e 

religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram. (PEREIRA, [2002?], p. 1)  

Obrigando, desta forma, os governos a assumirem o encargo de 

desenvolver atuações coordenadas e sistemáticas visando à proteção dos direitos e 

respeito pela integridade desses povos, garantindo o gozo pleno dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais, sem impedimentos nem discriminação. 

(SANTOS FILHO, 2007b, p. 147) 

                                                           
16 El Convenio núm. 169 revisa el núm. 107 y señala un cambio en la concepción de la OIT sobre los 
pueblos indígenas y tribales. Su protección continúa siendo el objetivo principal, pero basada em el 
respeto de sus culturas, formas de vida, tradiciones y costumbres propias. Otro de sus fundamentos 
es la convicción de que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a continuar existiendo sin 
pérdida de su propia identidad y con la facultad de determinar por sí mismos la forma y el ritmo de su 
desarrollo. 
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A Convenção 169 constitui-se de quarenta e três artigos distribuídos em dez 

seções: política geral, terras, contratação e condições de emprego, indústrias rurais, 

seguridade social e saúde, educação e meios de comunicação, contratos e 

cooperação por fronteiras, administração e disposições gerais e disposições finais. 

Este documento internacional foi uma importante evolução na luta pelo 

reconhecimento e proteção dos direitos indígenas. Sobre a importância da 

Convenção 169, Roberto Lemos dos Santos Filho, pondera:  

 

A Convenção 169/OIT é o diploma internacional de direitos humanos 
que reafirma e promove maior eficácia a obrigações assumidas pelos 
Estados quando da adesão a normas protetoras de direitos humanos 
formadoras do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Prevê que 
a diversidade étnico-cultural dos povos indígenas deve ser 
respeitada em todas as suas dimensões [...]. (2006, p. 19) 

 

De certa forma a Convenção, apresenta um caráter dúbio, ao passo que 

concomitantemente avança em alguns pontos no que diz respeito à autonomia e 

reconhecimento dos direitos indígenas, já em outros pontos senão regride, ao 

menos mantém a postura conservadora e tradicionalista, como se pode denotar na 

leitura do item 2 do artigo 8º da Convenção que dispõe:  

 

Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e 
instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com 
os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem 
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos [...]. 

 

Percebe-se da leitura do artigo 8º, item 2 que ao mesmo tempo em que 

reconhece o direito dos povos indígenas em conservar seus costumes e instituições 

próprias, impõe limitações ao estabelecer que o reconhecimento desses direitos não 

sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico 

nacional nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, sobre  a 

questão leciona Rodrigo Mioto dos Santos aduzindo que: 

 

[...] constitui-se em medida arbitrária e antidemocrática, contrária ao 
próprio espírito da Convenção, posto ser sabido que os direitos 
fundamentais/humanos constituem, em boa medida, valores próprios 
da cultura européia moderna. Reconhecer a esses povos o direito ao 
reconhecimento de suas culturas e depois impor-lhes, pois é disso 
que se trata – imposição -, os direitos humanos, constitui medida, no 
mínimo, contraditória. (2005, p.12) 



61 

 

 

Como já afirmado no capítulo anterior, a um mundo que não é uno, não pode 

ser imposta leis e valores idênticos a todos os integrantes da sociedade, porquanto 

ao passo que solidariedade, respeito à natureza, fraternidade, cooperação, espírito 

coletivo e comunidade são valores basilares aos povos indígenas desde os 

primórdios de sua existência, são estranhos ao artigo 5º de Nossa Carta Magna 

(dispositivo que consagra os direitos e garantias fundamentais). Doutra banda, 

valores como propriedade privada e a herança, definidos no Brasil como direitos 

fundamentais, não são objetos da vida indígena; pelo menos não de forma tão 

intensa. (SANTOS, 2005, p.12) 

A questão das limitações impostas pela Convenção 169 da OIT traz consigo 

uma grande problemática e controvérsia, principalmente no âmbito penal, pois em 

diversos momentos a Convenção reafirma a necessidade (obrigatoriedade) do 

respeito à identidade social e cultural, aos costumes e tradições, e às instituições 

das comunidades indígenas; contudo é importante fazer o seguinte questionamento, 

como conciliar tais necessidades impostas pela Convenção com a legislação penal 

brasileira? Se o delito é nada mais do que uma um juízo de valor estabelecido pelo 

legislador brasileiro influenciado pelos valores morais europeus ocidentais, sendo 

assim torna-se complicado a garantia dos direitos, pois os valores indígenas 

freqüentemente são bem distintos dos valores europeus ocidentais. (SANTOS, 2005, 

p. 13)     

Os artigos 8º, 9º e 10 da Convenção trazem-nos importantes pontos a serem 

refletidos no debate da relação entre os direitos indígenas reconhecidos e o direito 

penal pátrio: 

 

Artigo 8º 
 
1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados 
deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu 
direito consuetudinário.  
 
[...] 
 
Artigo 9º 
 
1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico 
nacional e com os direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos, deverão ser respeitados os métodos aos quais os 
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povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos 
delitos cometidos pelos seus membros. 
 
2.  As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem 
sobre questões penais deverão levar em conta os costumes dos 
povos mencionados a respeito do assunto. 
 
Artigo 10  
 
1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a 
membros dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as 
suas características econômicas, sociais e culturais.  
 
2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o 
encarceramento.  

 

Ressalta-se que o direito consuetudinário, para os indígenas é o direito 

verdadeiro, o próprio direito, o único direito que conhece e que permeia sua vida e 

organização social, e não apenas deve ser levado em consideração, como também 

para uma real efetivação e reconhecimento dos direitos indígenas 

constitucionalmente assegurados deve ser este – o direito consuetudinário – o 

aplicado aos índios. (SANTOS, 2005, p. 14) 

Da leitura do artigo 9º da convenção percebe-se que ao mesmo tempo em 

que afirma que deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos 

interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos 

pelos seus membros e que as autoridade e tribunais deverão levar em conta os 

costumes indígenas quando se pronunciarem sobre questões penais, faz uma 

limitação ao reafirma, assim como no artigo 8º item 2, a compatibilidade com 

ordenamento jurídico nacional  e com os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos; o que tornaria senão impossível, muito complicado a tarefa de dar 

aplicabilidade aos direitos assegurados na própria Convenção e principalmente os 

direitos indígenas advindos com a Constituição Federal brasileira de 1988, pois 

devido às diferenças culturais e distintos modos de vida entre índios e homens 

brancos; o direito indígena é em muitas situações incompatível ou contrário com 

ordenamento jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos.  

 Sobre os artigos 8º e 9º da Convenção 169 da OIT, Fergus MacKay faz 

as seguintes observações: 
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No artigo 8 (2) a formulação "incompatível com os direitos 
fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos" deveria 
interpretar-se no sentido de que os povos indígenas não deveriam 
privar os indivíduos de seus direitos básicos como cidadãos, o que 
não exige sua total conformidade com todos os direitos 
incluídos na legislação nacional. 
Também requer que os Estados respeitem os métodos 
consetudinarios dos Povos indígenas no tratamento de "delitos 
cometidos por seus membros" e, que os costumes indígenas 
costumes relativos à "matéria penal" devem ser levados em 
consideração pelas autoridades legais estatais (artigo 9 (1) (2)). O 
requisito de conformidade com a legislação nacional é 
extremamente decepcionante, pois ele pode prejudicar 
seriamente o desenvolvimento efetivo e o funcionamento das 
instituições Indígenas. (2002, p. 15-16, tradução livre, grifo nosso)17  

 

No artigo 10 da Convenção, assim como nos demais artigos deste 

documento, nos transparece que de nada adianta levar em consideração as 

características econômicas, sociais e culturais dos povos indígenas quando imposta 

sanções penais pela legislação geral, tendo sempre que observar a limitação 

imposta pela própria Convenção, qual seja, a compatibilidade com o ordenamento 

jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, ou 

seja, primeiro garanti-se o direito a diferença e depois o poda, como se autorizasse 

ser diferente, porém não muito, é no mínimo descabida tal situação.    

Outro ponto importante a ser mencionado na Convenção 169 da OIT e que 

deve ser analisado é o que estabelece o artigo 12, que dispõe: 

 

Artigo 12  
 
Os povos interessados deverão ter proteção contra a violação de 
seus direitos, e poder iniciar procedimentos legais, seja 
pessoalmente, seja mediante os seus organismos representativos, 
par assegurar o respeito efetivo desses direitos. Deverão ser 
adotadas medidas para garantir que os membros desses povos 
possam compreender e se fazer compreender em procedimentos 

                                                           
17 En el Articulo 8(2) la formulación “incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el 
sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos” debería 
interpretarse en el sentido de que los pueblos indígenas no deberían privar a los individuos de sus 
derechos básicos como ciudadanos, lo que no exige su total conformidad con todos los derechos 
incluidos em la legislación nacional.  
También requiere que los estados respeten los métodos consuetudinarios de los pueblos indígenas 
en el tratamiento de “ofensas cometidas por sus miembros” y, que las costumbres indígenas relativas 
a “asuntos penales” deben ser tomadas em consideración por lãs autoridades legales estatales 
(Articulo 9(1)(2)). El requisito de conformidad con la legislación nacional es sumamente 
decepcionante pues puede perjudicar seriamente el desarrollo efectivo y el funcionamientos de las 
instituciones indígenas.  
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legais, facilitando para eles, se for necessário, intérpretes ou outros 
meios eficazes. 

 

O manual do projeto para promover a política da OIT sobre povos indígenas 

e tribais esclarece sobre o mesmo diploma legal que:  

 

Em muitos casos, os povos indígenas e tribais não estão 
familiarizados com as leis nem com os sistemas jurídicos nacionais. 
Tribunais, cortes e as audiências podem causar confusão. Ademais a 
dificuldade de toda esta experiência, aumenta porque normalmente 
não sabem falar nem ler o idioma oficial utilizado no processo. Para 
solucionar este problema, a convenção declara que, quando seja 
necessário, os membros desses povos deveram contar com 
intérpretes nos tribunais, juízos e outros procedimentos legais. O 
objetivo desta disposição é a de que eles possam compreender o 
que se expressa em tais procedimentos e também fazer-se entender. 
(Organização Internacional do Trabalho, 2003, p. 28, tradução livre)18 

 

Fazendo uma Interpretação como requer a Convenção 169 da OIT, se pode 

concluir que a norma supra mencionada visa garantir aos povos indígenas que 

sejam compreendidos da melhor forma possível, ao passo que na maior parte das 

vezes os procedimentos legais a que se refere o diploma legal são conduzidos por 

pessoas sem o menor trato e conhecimento para com os índios. Cremos aqui que o 

antropólogo, como visto ao início deste trabalho no capítulo 1, seria o profissional 

habilitado a fazer o papel de intérprete que através do laudo antropológico, daria voz 

a índio fazendo-o ser compreendido perante os demais.  

Além da Convenção 169, um importante documento internacional de 

proteção aos povos indígenas, aprovado no ano passado pela ONU, é a Declaração 

dos Direitos Indígenas das Nações Unidas, é dividida em um preâmbulo de 24 

parágrafos e 46 artigos, tratando de vários aspectos da vida indígena, como por 

exemplo: genocídio e etnocídio; propriedade cultural e intelectual; identidades 

étnicas e culturais; defesa dos territórios indígenas; e autodeterminação dos povos 

indígenas.  

                                                           
18 En muchos casos los pueblos indígenas y tribales no están familiarizados con las leyes ni con los 
sistemas jurídicos nacionales. Tribunales, cortes y audiencias pueden causarles confusión. Además 
la dificultad de toda esta experiencia aumenta porque no suelen hablar ni leer el idioma oficial 
utilizado en los procesos.  
Para solucionar este problema, el Convenio declara que, cuando sea necesario, los miembros de 
estos pueblos deberán contar con intérpretes en los tribunales, juicios y otros procedimientos legales. 
El objeto de esta disposición es que puedan entender lo que se expresa en dichos procedimientos y 
también hacerse entender.  
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 A Declaração dos Direitos Indígenas das Nações Unidas começou a 

ser elaborada em 1985, no entanto só teve seu texto definitivo finalizado em 1993; 

aprovado pela Subcomissão de Prevenção à Discriminação e Proteção das 

Minorias, foi enviado para Comissão de Direitos Humanos e no dia 13 de setembro 

de 2007 a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou o 

documento. (Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. 2008, p. 6) 19 

Como afirmou Les Malezer, Presidente do Conclave Internacional dos Povos 

Indígenas:  

 

A Declaração não representa apenas o ponto de vista das Nações 
Unidas, nem apenas o ponto de vista dos povos indígenas. Esta é 
uma Declaração que combina nossas visões e interesses, e que 
estabelece um modelo para o futuro. É uma ferramenta para a paz e 
a justiça, fundada no reconhecimento e respeito mútuos. (UNIC, 
2008, p. 3) 

 

Enfim, existem diversos documentos internacionais (tratados, convenções e 

pactos), além dos já trabalhados, com dispositivos que visam proteger e reconhecer 

os direitos indígenas, como por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais; o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; a 

Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial; a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança; e a Convenção da Diversidade Biológica, a 

Convenção para a prevenção e Repressão do crime de Genocídio e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), (UNIC, 2008, 

p.4) a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas que ainda se 

encontra em fase de elaboração, entre outros. No entanto, necessitam que esses 

documentos saiam do plano formal; tendo o Estado à responsabilidade de por em 

prática efetivas políticas de proteção e reconhecimento dos direitos das 

comunidades indígenas para ver concretizados os ideais estabelecidos ali 

estabelecidos, mediados pelo diálogo intercultural.    

Sobre o assunto leciona Noberto Bobbio esclarecendo que:  

                                                           
19 Um dos principais pontos do documento e também de maior controvérsia e divergência é que a 
Declaração dos Direitos Indígenas das Nações Unidas que garante ao índio direito a 
autodeterminação, todavia os governos recusam a idéia de que os indígenas sejam povos 
possuidores do direito à autodeterminação, (STAVENHAGEN, apud BRITO, 2004, p. 76) que não 
deve ser entendida como direito à secessão ou direito à formação de novos Estados autônomos; 
autodeterminação significa o oposto da integração e da assimilação. (PAPADÓPOLO, apud BRITO, 
2004, p. 82) 
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As cartas de direitos, enquanto permanecerem no âmbito do sistema 
internacional do qual promanam, não são mais do que cartas de 
direitos no sentido próprio da palavra: são expressões de boas 
intenções, ou, quando muito, diretivas gerais de ação orientadas para 
um futuro indeterminado e incerto, sem nenhuma garantia de 
realização além da boa vontade dos Estados, e sem outra base de 
sustentação além da pressão da opinião pública internacional ou de 
agências não estatais, como Amnesty International. (1992, p. 78) 

 

Mesmo diante de todo esse reconhecimento no dia 1º de setembro de 2008, 

foi entregue na sede da OIT em Brasília um informe elaborado pela Coordenação 

das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), a Articulação dos 

Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme), o Conselho 

Indígena de Roraima (CIR) além do Warã Instituto Indígena Brasileiro, sobre como 

caminha a aplicação da Convenção 169 da OIT no Brasil, este informe faz diversas 

recomendações e notícia que os direitos previstos na Convenção não estão sendo 

respeitados no Brasil; apontando cinco casos emblemáticos, a transposição do rio 

São Francisco; mineração na terra dos Cinta Larga (RO); demarcação da terra 

Raposa Serra do Sol; hidrelétrica de Belo Monte (PA) e situação dos Guarani 

Kaiowá (MS). O secretário-executivo da Coordenação das Organizações Indígenas 

da Amazônia Brasileira (Coiab), Kleber Caripuna afirmou que: “A convenção foi um 

avanço no reconhecimento de que existe o direito, mas falta efetivar. Percebemos 

muitos problemas, principalmente, no cumprimento dos direitos coletivos, como o 

direito à terra”.20 

No contexto da justiça brasileira, como se já não bastasse todos os 

problemas, era de se esperar essas dificuldades hermenêuticas de interpretação das 

normas, que constantemente vêm sendo decididas em detrimento à causa indígena, 

posto a falta de tato dos operadores do direito em conciliar a aplicação das normas 

com o direito a diferença. A respeito da interpretação dessas normas leciona 

Rodrigo Mioto dos Santos expondo:  

 

Não podemos ler os direitos dos povos indígenas ao reconhecimento 
à luz de preconceitos e concepções ocidentais. Ao contrário, no que 
tange aos novos direitos, e em especial aos direitos indígenas, 
entendemos que o sistema jurídico brasileiro carece de uma nova 

                                                           
20 Informação disponível em 
<http://www.cedefes.org.br/new/index.php?conteudo=materias/index&secao=1&tema=17&materia=50
90>, Fonte: Cimi - Conselho Indigenista Missionário em 08-09-08. 
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hermenêutica, de uma forma plural e multicultural de compreender o 
fenômeno jurídico, forma essa que assegure aos povos indígenas os 
direitos que os ventos pós-88 lhes trouxeram. (2005, p. 16) 

 

Em que pese, porém, todo esse reconhecimento, a prática judicial 

desenvolvida após 05 de outubro de 1988 em raríssimas exceções tem contemplado 

o “espírito” da Constituição ou, mais recentemente, da Convenção 169 da OIT. Em 

pouquíssimas decisões judiciais envolvendo direitos indígenas os textos 

constitucionais e convencionais são mencionados. (SANTOS, 2005, p. 16) 

Assim sendo, deve-se iniciar um processo inovador de reconhecimento e 

proteção dos direitos indígenas, essencialmente nos tribunais brasileiros que é onde 

se efetivará e se porá em prática as normas que garantem às esses povos serem 

sujeitos diferenciados, estabelecendo uma interlocução de culturas, tornando 

possível desta forma, a conscientização de que vivemos em uma sociedade 

multicultural.     

 

 

3.3 UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO EM PROCESSOS 

CRIMINAIS ENVOLVENDO DIREITOS INDÍGENAS  

 

 

Mesmo diante de todo o reconhecimento conferido aos direitos indígenas 

pós Constituição Federal de 1988, o judiciário brasileiro insiste em ler tais direitos a 

partir de uma visão integracionista, resistindo em aplicar os dispositivos garantidores 

dos direitos indígenas, sejam esses dispositivos nacionais ou internacionais, 

distanciando ainda mais as intenções legislativas da prática judicial. 

 É do magistério de Rodrigo Mioto dos Santos:  

 

A prática judicial desenvolvida após 05 de outubro de 1988 em 
pouquíssimos casos tem acompanhado o “espírito” da Constituição 
ou, mais recentemente, da Convenção 169 da OIT. Não são raras 
decisões judiciais envolvendo direitos indígenas nas quais os textos 
constitucional e convencional sequer são mencionados. (2005, p. 16) 

 

 Um caso emblemático da não concretização dos direitos indígenas é a 

decisão do STF proferida no dia 17 de novembro de 2005, quando do julgamento do 

Habeas Corpus número 85.198-3 de relatoria do Ministro Eros Graus, impetrado 
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pela então Subprocuradora-Geral da República, Helenita Caiado de Acioli, cujo 

paciente era o índio Adauto Viana Guajajara da Silva.  

O paciente, índio Guajajara, havia sido condenado a 06 anos de reclusão e 

08 meses de detenção pelos crimes previstos nos artigos 12, caput, e § 1º, II e 14, 

todos da lei número 6.368/76, e 10 da Lei número 9.437/97. 

Nas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a nulidade do 

processo, a fim de que se realizasse o exame antropológico ou ainda que fosse 

atenuada a pena nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei n. 6.001/73, bem 

como, fosse garantido o cumprimento da pena no regime semi-aberto em local 

próximo da habitação do paciente. 

Apenas a segunda tese obteve êxito, qual seja, de atenuação da pena nos 

termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei n. 6.001/73, fazendo o Ministro a 

seguinte ressalva ao juiz da execução, de que quando fosse possível deveria se 

garantir o cumprimento da pena no regime semi-aberto e em local próximo da 

habitação do paciente.  

Em seu voto, o Ministro Relator afastou a necessidade do exame 

antropológico aduzindo que: 

 

Não são necessárias, aqui, avaliações psicológicas ou 
antropológicas. O grau de escolaridade, a fluência na língua 
portuguesa, o nível de liderança exercida na quadrilha, entre outros, 
formaram a convicção judicial de que o paciente era inteiramente 
capaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. São, sem dúvida, circunstâncias que 
o colocam na condição de plenamente imputável. Daí ser 
dispensável o laudo pericial para comprovação de seu nível de 
integração na sociedade. (STF, HC 85.198-3) 

  

Percebe-se que o Ministro desconsiderou totalmente a importância do laudo 

pericial antropológico que como já afirmado no capítulo 1, não tem somente a 

finalidade de determinar o grau de integração ou se o réu indígena tinha ou não a 

capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos, ou seja, se era considerado 

inimputável ou imputável, em verdade, nem para isso serviria o exame 

antropológico, mas tem essencialmente como objetivo fundamental apresentar 

importantes questionamentos e apontar imprescindíveis informações que forem 

pertinentes ao caso, sobre a cultura e costume dos povos indígenas, indo além dos 

fatos narrados nas letras frias do processo, o que em muitas situações poderia 
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mudar radicalmente as circunstancias de um crime, oferecendo ao julgador melhores 

subsídios para o deslinde da causa.  

É preciso o questionar-se para o fato de como é possível concretizar os 

dispositivos apresentados pela Convenção 169 da OIT, como por exemplo, o artigo 

8º, item 1 que afirma: “ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados 

deverão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 

consuetudinário”, ou ainda, o artigo 10, item 1, “quando sanções penais sejam 

impostas pela legislação geral a membros dos povos mencionados, deverão ser 

levadas em conta as suas características econômicas, sociais e culturais”, com o 

posicionamento manifestado pelo Ministro.   

 Destarte, mesmo que totalmente integrado a sociedade não indígena, o 

índio não deixa de ser índio e deve ter seus direitos assegurados, pois é fato e não 

podemos mais negar a existências de índios vivendo em grandes centros urbanos, e 

que ainda assim preservam sua cultura, costumes, crenças e tradições como se nas 

aldeias ainda habitassem.  

Sobre o tema, Roberto Lemos dos Santos Filho explica com mais clareza: 

 

Por vezes é afirmada a inexistência de direito a ser assegurado em 
razão de o índio estar “aculturado”, ou seja, por ele dominar a língua 
portuguesa e estar amoldado a costumes da sociedade consumista 
(como uso de telefones celulares, de carros). Isso é um equívoco. A 
FUNAI estima a existência de 100 a 190 mil índios vivendo fora de 
aldeias, inclusive em áreas urbanas. Índio não é somente aquele 
individuo que vive nas selvas e sem roupa. Índio é todo indivíduo de 
origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é 
identificado como pertencente a um grupo étnico cujas 
características culturais o distinguem da sociedade e cultura 
predominantes. 
Os direitos estabelecidos na legislação indigenista brasileira não 
podem ser contemplados apenas aos índios que vivem em aldeias, 
somente aos índios que tiveram ou têm pouco ou nenhum contato 
com a cultura da sociedade não indígena. É impositivo também 
sejam assegurados aos índios que sorveram da “doce, mansa e 
pacífica” cultura dos brancos, conhecidos como índios do asfalto ou 
índios das cidades, os direitos previstos na legislação indigenista, 
[...]. (2007c, p. 2) 

 

É de se abismar o fato de que em nenhum momento sequer o Ministro 

Relator Eros Grau na fundamentação de seu voto fez menção à Constituição 

Federal ou a Convenção 169 da OIT, ou ainda, qualquer outro documento de 

proteção aos direitos indígenas, com exceção do ultrapassado Estatuto do índio, que 
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há muito tempo não atende mais as necessidades desses povos; difícil acreditar que 

a corte guardiã da Constituição feche os olhos para fato de que a sociedade não é 

una, e a partir de 1988 “o índio tem o direito de ser índio”. (SOUZA FILHO, 2003, p. 

112) 

Outro caso que chama a atenção pela não concretização dos direitos 

indígenas é o processo criminal número 96.00.00841-8, da 2º Vara Federal de 

Roraima. No caso, os indígenas Rosildo Miguel e Osmário foram denunciados pelo 

homicídio do também índio Mistalhin Constantino, em síntese os fatos se passaram 

da seguinte forma; os índios acusados retornavam para casa após passarem o dia 

roçando para sua comunidade, ao passarem sob uma árvore, o índio Mistalhin que 

estava escondido, pula sobre o eles, assustando-os. (BARRETO, 2006, p. 118) 

Os réus indígenas foram pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri, em 

sua defesa alegaram a tese de legitima defesa putativa, pois conforme eles 

afirmaram, pensavam estar sendo atacados por um Canaimé, que é uma das 

entidades integrantes da cultura de algumas etnias indígenas, principalmente entre 

os Wpischana e Macuxi, povos que habitam as matas no Estado de Roraima, dentre 

todas as entidades o Canaimé é a mais perigosa, podendo causar morte e 

infortúnios físicos, sendo a mais presente no imaginário destes índios, atualmente 

falar de Canaimé ainda é um tabu, entre todos os índios que vivem naquela parte da 

Amazônia Legal. (CIRINO, 2000, p. 102, apud BARRETO, 2006, p. 118) 

Em plenário todas as testemunhas fizeram referência ao Canaimé, e sua 

relação com o crime, algumas testemunhas negaram e outras confirmaram a tese de 

defesa. Depois de elaborado os quesitos os sete jurados que compõe o conselho de 

sentença, todos não índios, responderam o seguinte quesito: 3º quesito: O acusado, 

no momento do ocorrido, supôs estar defendendo terceiro que estava sendo 

agredido por um ser espiritual, conhecido pela cultura indígena como Canaimé? 

(BARRETO, 2006, p. 118) 

Da totalidade de jurados, três acolheram a tese de que os acusados tinham 

agido em legitima defesa contra a agressão de um Canaimé, e quatro rechaçaram 

esse argumento, condenando os réus por maioria dos votos.  (BARRETO, 2006, p. 

118) 

No entanto, a 3º Turma do Tribunal Regional federal da 1º Região, julgando 

a ACR 2000.01.00.030360-7/RR, entendeu o seguinte: 

 



71 

 

HOMICÍDIO COMETIDO POR INDÍGENA - INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL: SÚMULA 140 DO STJ - SENTENÇA ANULADA 
(ART. 113, § 2º, DO CPC). PREJUDICADA A APELAÇÃO.  
1. "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em 
que o indígena figure como autor ou vítima”.(SÚMULA nº 140 do STJ 
de 24 MAI 1995).  
2. Não se dando o crime em razão da condição de índio 
ostentada pelos réus, afasta-se, pois, a competência da Justiça 
Federal para julgá-lo.  
3. Precedentes: (STJ, CC 21.968/MG, Rel. Min. VICENTE LEAL, S3, 
ac. un., DJ 18/12/98, p. 287; CC 21.275/MS, Rel. Min. GILSON DIPP, 
S3, ac. un., DJ 17/02/1999, p. 116) 
4. DECLARADA incompetente a Justiça Federal para processar e 
julgar os recorrentes. ANULADA a sentença e REMETIDOS os autos 
à Justiça Comum do Estado de Roraima (Vara Criminal de Boa 
Vista). PREJUDICADA a apelação.   
5. Peças liberadas pelo Relator em  07 MAI 2002  para publicação do 
acórdão.  
(ACR 2000.01.00.030360-7/RR, Rel. Desembargador Federal 
Luciano Tolentino Amaral, Terceira Turma, DJ de 31/05/2002, p. 77 
REP DJ de 31/05/2002) (grifo nosso) 

 

Ao que parece a Turma julgadora do recurso não interpretou o processo 

corretamente ou então passaram despercebidos pela questão do Canaimé, pois 

como pode afirma que o crime não se deu em razão da condição de índio ostentada 

pelos réus, se Canaimé, é essencialmente assunto da cultura indígena.   

Sobre esta situação, Helder Girão Barreto esclarece:   

 

Supomos que a questão do Canaimé – entidade integrante da cultura 
indígena e fundamento da tese de defesa -, apesar de exaustiva e 
expressamente discutida na primeira instância, não deve ter sido 
percebida, pois sobre ela o acórdão não faz referência uma única 
vez. (2006, p. 119) 

 

 Analisando o caso, fica evidente que uma simples requisição por parte 

do magistrado, para realização de um exame antropológico evidenciaria muitas 

questões, principalmente para o conselho de sentença em primeiro grau, que, diga-

se de passagem, era formado por pessoas totalmente estranhas a cultura indígena, 

e embora a defesa tenha trabalhado com a questão do Canaimé, a visão de um 

profissional habilitado traduziria da melhor forma possível para entendimento de 

todos o temor dos índios perante aquela entidade, como também evidenciaria que o 

crime foi praticado por questões eminentemente indígenas, evitando o deslocamento 

de competência para a justiça estadual.   

 Nas palavras de Héder Girão Barreto, colhe-se: 
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A expansão de conhecimentos – através da incursão solitária em 
outros domínios do conhecimento, tais como o da antropologia, mas, 
também, pelo recurso à prova pericial – e, sobretudo, a sensibilidade 
do intérprete / aplicador são, ao nosso ver, as circunstancias 
especiais que faltam para uma compreensão constitucionalmente 
adequada [...]. (2006, p. 93) 

 

Embora a Constituição Federal de 1988 não estabeleça expressamente 

(literalmente) a necessidade de perícia antropológica em processos criminais 

envolvendo indígenas, ao interpretar a norma do artigo 231 Carta, não há outra 

solução, sob pena de infringir norma constitucional, senão considerar obrigatório a 

confecção do laudo pericial antropológico, pois o exame antropológico poderia 

revelar um contexto totalmente diferenciado para o crime.  

É preciso despertar os Tribunais para o fato de que só estarão 

reconhecendo e fazendo valer os direitos indígenas previstos no art. 231 da 

Constituição, a partir do momento em que se desprenderem da visão etnocêntrica 

de Estado, de outra banda, mais e mais injustiças serão cometidas e a Constituição 

violada. 

 Se os julgadores desconhecem os meandros da vida indígena, cultura, 

costumes, crenças e direitos originários, não só seria o mais sábio e sensato a fazer, 

como também constitucionalmente exigido, contar com o auxílio de um profissional – 

antropólogo - que possa fazer essa interlocução de culturas, pois somente assim é 

que se estará realmente efetivando e reconhecendo os direitos constitucionalmente 

assegurados aos índios, caso contrário, a cada processo em que figure indígena 

como réu e o julgador afaste a necessidade de laudo antropológico, estará 

infringindo preceito constitucional, maculando o feito pela nulidade absoluta21. 

Sobre a infringência de norma Constitucional, Ada Pellegrini Grinover, 

Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, lecionam que: 

 

É que as garantias constitucionais-processuais, mesmo quando 
aparentemente postas em beneficio da parte, visam em primeiro 
lugar ao interesse público na condução do processo segundo as 
regras do devido processo legal. 
Resulta daí que o ato processual, praticado em infringência à norma 
ou a principio constitucional de garantia, poderá ser juridicamente 

                                                           
21 A nulidade é a sanção decretada pelo Órgão Jurisdicional em relação ao ato praticado com 
inobservância dos parâmetros normativos. Nulo é o ato imperfeito, defeituoso, atípico, a que se 
aplicou a sanção de ineficácia. (TOURINHO FILHO, 2006, p. 480) 
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inexistente ou absolutamente nulo; não há espaço, nesse campo, 
para atos irregulares sem sanção, nem para nulidades relativas. 
(2006, p. 27) 

 

E mais a frente reafirmam que: “a infringência à norma constitucional com 

conteúdo de garantia acarreta, como sanção, a nulidade absoluta.” (2006, p. 94)  

É notório que em muitas situações as conquistas alcançadas na esfera 

legislativa nem sempre encontram força representativa no âmbito dos Tribunais 

brasileiros. Os casos aludidos anteriormente espelham com clareza esta situação. 

No entanto, a jurisprudência pós-88 referente aos direitos indígenas, não é formada 

só de exemplos não concretistas, principalmente quando se faz presente à atuação 

empenhada do Ministério Público Federal. (SANTOS, 2005, p.18) 

Os casos que passo a expor são exemplos de concretização e 

reconhecimento aos direitos indígenas, e chamam a atenção por dois motivos; 

primeiro a menção firme ao artigo 231, caput, da Constituição Federal e a 

Convenção 169 da OIT e segundo pela intervenção antropológica no processo, 

revelando um cenário diferente do anteriormente pintado aos crimes. (SANTOS, 

2005, p. 18) 

O primeiro caso trata-se do processo crime de número 92.0001334-1, da 2º 

Vara Federal de Roraima, de competência do Tribunal do Júri Federal, através do 

qual o indígena Basílio Alves Salomão foi julgado pelo homicídio do também 

indígena Valdenísio da Silva. O crime ocorreu em 1986, e somente 14 anos depois, 

já no ano 2000, ocorreu o julgamento. Em uma análise superficial poderia parecer 

apenas mais um caso de morosidade da justiça, mas esta informação é importante e 

necessária no contexto dos fatos. (BARRETO, 2006, p. 119 - 120) 

Na época dos acontecimentos o incriminado era Tuxaua22 da Comunidade 

Indígena do Maturuca, Estado de Roraima, pois bem, após praticar o delito, o 

indígena foi “preso” e “julgado” pela própria Comunidade Indígena, recebendo as 

seguintes “sanções”, cavar a cova de sua vítima e enterrá-lo, além de ter que viver 

em degredo23 de sua comunidade e de sua família pelo tempo que a própria 

                                                           
22 Toda aldeia possui um tuxaua, o chefe do lugar, pessoa que está investida de autoridade para 
resolver brigas e conflitos internos, convocar reuniões, marcar festas e rituais, orientar as atividades 
agrícolas e as transações comerciais, mandar construir casas (http://www.socioambiental.org) 
desempenha uma função político – representativa, é eleito por períodos certos ou enquanto bem 
servir, faz a ligação da comunidade com o mundo exterior reivindicando direitos. (BARRETO. 2006, p. 
120) 
23 Degredo: tipo de condenação que implica em fazer alguém viver longe de seu ambiente. 
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comunidade achasse conveniente e necessário. No dia de seu julgamento o índio, 

ora acusado, já estava há 14 sem poder retornar, longe do convívio de sua 

Comunidade Indígena do Maturuca. (BARRETO, 2006, p. 119-120) 

Quando interrogado em plenário o acusado declarou o seguinte: “quando um 

índio comete um crime é costume ele ser julgado pelos próprios companheiros 

Tuxauas, e que era um costume que vinha desde antes do tempo de seus avós”, 

fato este confirmado por todas as testemunhas em plenário. (BARRETO, 2006, p. 

120) 

Importante destacar que a antropóloga Alessandra Albert, foi ouvida em 

plenário e assegurou que na tradição da etnia Macuxi 24, um índio que mata o outro 

é submetido a um Conselho, formado por pessoas de expressão política, escolhidos 

pela própria comunidade e reconhecidos como detentores de autoridade; e que a 

maior pena que pode ser aplicada pelo conselho é o banimento, ou seja, o degredo; 

que tanto o julgamento quanto a pena são modos como eles encaram a justiça, e 

para pessoa que sofreu o banimento o julgamento e a pena tem o sentido de perda 

da convivência e da diminuição do conceito perante a Comunidade em que vive, 

coisas que são muito importantes para os índios. (BARRETO, 2006, p. 120) 

Durante os debates no júri, o membro do Ministério Público Federal, o 

Procurador da República Felipe Bretanha Souza, requereu a absolvição do réu, pois 

entendia que o índio já havia recebido a devida penalidade por seu crime, qual seja, 

aquela que fora aplicada por sua própria comunidade de acordo com seus 

costumes. (BARRETO, 2006, p. 120) 

Dentre os sete jurados que compunham o conselho de sentença, destaca-

se, só por questão de curiosidade, encontrava-se o índio Narciso Jerônimo Raposo; 

os jurados foram submetidos ao seguinte quesito: “3º Quesito: O fato de o acusado 

ter sido julgado e condenado segundo os costumes de sua Comunidade Indígena é 

suficiente para isentá-lo de pena neste julgamento?” E por unanimidade de votos, os 

jurados responderam sim e inocentaram o índio Basílio. (BARRETO, 2006, p. 120) 

Sobre o caso, Hélder Girão Barreto explica:  

 
                                                           
24 Os Macuxi habitam a região das Guianas, entre as cabeceiras dos rios Branco e Rupununi, 
território atualmente partilhado entre o Brasil e a Guiana. A população macuxi é estimada atualmente 
em torno de 19 mil pessoas no Brasil e cerca de metade dessa cifra na vizinha Guiana, ocupando 
áreas de campo e de serras no extremo norte do estado de Roraima e o norte do distrito guianense 
de Rupununi. (http://www.socioambiental.org) Paulo Santilli Antropólogo. MACUXI. Professor na 
Unesp-Assis, Dezembro de 2004. 
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Por sete votos, isto é, à unanimidade, os jurados responderam “sim”, 
reconhecendo uma “causa supralegal de exclusão da culpabilidade”, 
e o acusado foi absolvido. Não Houve recurso de ambas as partes, e 
a sentença transitou em julgado. (2006, p. 120) 

 

E segue afirmando sobre o caso que: “A justiça, em seu sentido mais puro, 

foi feita. A justiça dos índios. Esperamos que se faça Justiça para os índios”. 

(BARRETO, 2006, p. 120) 

Destaca-se neste caso, o importante papel exercido pela antropóloga que de 

forma imparcial e com a sabedoria da ciência em que é expert, soube transmitir ao 

magistrado e aos jurados, informações sobre a cultura e costumes daquele povo, 

que ao final se mostraram de suma importância ao deslinde da quaestio, 

corroborando para que fosse feita à verdadeira justiça.   

Sobre o acontecimento supracitado, Roberto Lemos dos Santos Filho faz a 

seguinte observação: 

 

O respeito e o acatamento das soluções de litígios alcançadas por 
índios de acordo com seus costumes evita repetição de julgamento 
por um mesmo fato (non bis in eadem), da eficácia ao direito dos 
índios à alteridade, compatibiliza as formas de solução de conflitos 
existentes entre as diversas culturas formadoras do país, e imprime 
efetividade aos ditames constitucionais e às orientações contidas na 
Convenção 169-OIT e na Declaração das Nações Unidas sobre os 
Povos Indígenas. 
Por conseguinte, é imperativo sejam observadas, respeitadas e 
validadas as soluções encontradas pelos índios segundo seus 
próprios costumes para o deslinde de seus conflitos, tornando efetiva 
a legislação indigenista vigente e, sobretudo, os ditames das normas 
internacionais específicas protetoras dos índios, vale registrar, a 
Convenção 169-OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os 
Povos Indígenas, dando vida e concretude, assim, ao sistema do 
direito internacional dos direitos humanos. (2008, p. 04) 

 

Neste passo, Luiz Felipe Bruno Lobo corrobora e aduz: 

 

[...] com a promulgação da Magna Carta de 1988 o direito 
consuetudinário indígena viu-se reconhecido em sua plenitude, 
porque, como elemento integrante da cultura e da organização social 
das comunidades tribais, é parte indispensável, está protegido e 
garantida sua aplicação. [...] não mais encontrando obstáculos à sua 
aplicação por força de hierarquia das normas. (1996, p. 66) 

 

O segundo caso que também se observa com nitidez a concretização das 

garantias indígenas pós Constituição Federal de 1988, refere-se ao pedido de 
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arquivamento do inquérito 227/2001 (processo número 2001.70.01.005471-1) 

perante a Subseção Judiciária Federal de Londrina – Paraná. (SANTOS, 2005, p. 

18) 

O inquérito foi instaurando com base no crime de homicídio ocorrido no dia 

16 de novembro de 1997, no Distrito de São João do Pinhal, município de São 

Jerônimo da Serra – Paraná, segundo o apurado o crime teria sido cometido pelos 

indígenas, Reginaldo Salles Batarse (cacique da reserva indígena Barão de 

Antonina) e João Pereira da Silva (morador da aldeia e liderança indígena a época 

dos fatos), que mediante disparo de arma de fogo teriam causado a morte de Nego 

Saruê apelido pelo qual, Adenilson da Silva Cruz era mais conhecido na região.25 

O Ministério Público Federal requereu a realização de perícia antropológica, 

tendo em vista, o processo judicial envolver direitos indígenas, o pedido foi deferido 

e o laudo antropológico trouxe uma nova visão para o caso. (SANTOS, 2005, p. 18) 

Sobre a requisição de laudo pericial antropológico, o Procurador da 

República João Akira Omoto, atuante no caso, afirmou que: 

 

Os conflitos entre dois brancos podem ser resolvidos facilmente por 
nós, que temos uma mesma cultura. No entanto, não podíamos 
analisar questões que envolvem uma comunidade diferente, com 
costumes diferentes, sem saber como pensam e agem os índios da 
região e o tipo de cultura que eles têm.26 

  

O laudo foi realizado por analistas periciais antropológicos do Ministério 

Público Federal que fizeram um levantamento junto à comunidade indígena durante 

10 dias, no qual, ficou constatado por meio do laudo que Nego Saruê, teria realizado 

diversas invasões nas terras indígenas de Barão de Antonina desde 1996, 

incendiado casas, promovendo ameaças de morte contra membros da comunidade 

e tentativas de assassinatos contra lideranças indígenas da região. Evidenciou-se 

inclusive que a comunidade indígena havia, deixado de freqüentar o distrito de São 

João do Pinhal em virtude das inúmeras ameaças de morte realizadas por Nego 

Saruê.  Segundo relato do Ministério Público Federal os dois indígenas foram 

agredidos por Nego Saruê após trocarem um pneu do carro em que estavam, na 

                                                           
25 Informação disponível em: <http://www.prpr.mpf.gov.br/arquivos/externas/000073.php>. Acesso 
em: 03 out. 2008. 
26 Informação disponível em: <http://www.prpr.mpf.gov.br/arquivos/externas/000073.php>. Acesso 
em: 03 out. 2008. 
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briga, o índio e cacique da tribo Reginaldo Salles Batarse teria atirado em Nego 

Saruê.27 

Primeiramente o parecer ministerial defendeu a competência da Justiça 

Federal para apreciar o caso, tendo em vista o crime estar intimamente ligado a 

disputas sobre terras indígenas, o que só pode ser constatado com auxilio da perícia 

antropológica; o parecer dividiu-se em duas partes, a primeira sobre a proteção e 

reconhecimento aos direitos indígenas e à legislação aplicável in casu, e a segunda 

parte tratava sobre a legítima defesa. (SANTOS, 2005, p.18-19) 

Na primeira parte do parecer o Ministério Público Federal apresentou uma 

leitura atual sobre a questão dos direitos indígenas à luz da Constituição federal de 

1988 e demais documentos internacionais, mencionando sobre a obrigatoriedade e 

necessidade do laudo pericial antropológico, fundamentando o pedido de 

arquivamento com base nos artigos 8º, 9º e 10 da Convenção 169 da OIT, bem 

como o Projeto de Declaração Americana sobre o Direito dos Povos Indígenas. 

(SANTOS, 2005, p.19) 

Conclui o parecer nos seguintes termos: 

 

No presente caso, a somatória das informações trazidas pelo laudo 
pericial antropológico e do direito ao reconhecimento constituem 
pressupostos fundamentais para a caracterização do estado de 
legítima defesa permanente, sob o qual se encontravam os acusados 
quando da ocorrência dos fatos. (SANTOS, 2005, p.19) 

 

 É curioso e importante registrar para o fato de que seria impossível 

caracterizar o estado de legitima defesa permanente a partir de uma interpretação 

literal, formalista e não concretizadora da legislação, uma vez que o Código Penal 

brasileiro dispõe no seu artigo 25, que para ficar evidenciado a legitima defesa é 

necessário que seja uma agressão injusta atual ou iminente. No entanto o parecer 

ministerial, a partir de uma leitura concretista e inovadora do ordenamento jurídico 

brasileiro, e fazendo um vasto uso dos argumentos expostos no laudo pericial 

antropológico, concluiu em seu parecer citando o próprio laudo pericial que os 

indiciados agiram em “situação de defesa e não de ataque” (SANTOS, 2005, p.19), 

ou seja, os indígenas reagiram não apenas à briga provocada por Nego Saruê 

                                                           
27 Informações disponíveis em: <http://www.prpr.mpf.gov.br/arquivos/externas/000073.php>; 
<http://celepar7cta.pr.gov.br/mppr/noticiamp.nsf/9401e882a180c9bc03256d790046d022/642af334748
4019703256e3c006a17e0?OpenDocument>. Acesso em: 03 out. 2008. 
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naquele dia, mas, sobretudo agiram contra aquele que era o principal responsável 

por uma situação que há tempos ameaçava e agredia a comunidade  

indígena de Barão de Antonina.28  

 O Procurador da República João Akira Omoto declarou o seguinte: 

“Com a interpretação dos fatos à luz da arqueologia, pudemos perceber que o crime 

ocorreu em legítima defesa. Por isso é que pedimos o arquivamento do processo”.29 

 Em síntese, essa foi à conclusão que chegou o Ministério Público 

Federal em seu parecer finalizado em 20 de janeiro de 2004, tendo seus 

fundamentos como razões decisórias da Justiça Federal que acatando o pedido de 

arquivamento, o fez em 02 de fevereiro de 2004.  (SANTOS, 2005, p. 18) 

 Para elucidar o caso acima relatado é oportuno registrar as palavras de 

Carlos Frederico Marés de Souza Filho lecionando sobre as diferentes necessidades 

da prestação jurisdicional entre as sociedades indígenas e a sociedade dominante 

vindo a afirmar que:  

 

Algumas legislações nacionais imaginam que a mesma solução que 
serve para o capital pode servir aos povos indígenas, entretanto, é 
muito diferente a situação. Enquanto o capital necessita apenas de 
prestação de um serviço rápido que dê garantia e segurança, ainda 
que injusta, às relações comerciais, onde as perdas e os ganhos se 
compensam, os povos indígenas necessitam de um Poder que tenha 
aplicabilidade interna, enquanto povo, mas também eficácia externa 
para impedir a opressão. (2003, p. 191) 

 

Denota-se do caso acima mencionado, que o laudo antropológico foi 

fundamental para o esclarecimento dos fatos, foi através dele se puderam efetivar as 

garantias indígenas previstas na Constituição e demais documentos internacionais, 

mostrando a necessidade da interdisciplinaridade do direito com outros ramos da 

ciência, como por exemplo, a antropologia, pois fez com que fosse levado ao 

julgador o conhecimento de um mundo que era estranho a ele, mas que existe, e 

com todas as suas diferenças, deve ser respeitado e entendido, afim de que se 

possa ser feita à justiça da melhor forma possível.  

Ademais como leciona Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli: 

                                                           
28 Informação disponível em: <http://www.prpr.mpf.gov.br/arquivos/externas/000073.php>. Acesso 
em: 03 out. 2008. 
29 Informação disponível em: 
<http://celepar7cta.pr.gov.br/mppr/noticiamp.nsf/9401e882a180c9bc03256d790046d022/642af334748
4019703256e3c006a17e0?OpenDocument>. Acesso em: 03 out. 2008. 
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A efetividade do direito penal é sua capacidade para desempenhar a 
função que lhe incumbe no atual estágio de nossa cultura. Esta 
função é a de garantia externa de um âmbito de auto realização 
humana, isto é, a garantia de disponibilidade daquilo que se 
considera que pode ser necessário para realizar-se em coexistência 
(para escolher ser o que se quer ser). Logo, é efetivo o direito penal 
capaz de servir de garantia externa da existência. Para que o direito 
penal tenha efetividade, será necessário que respeite a condição 
humana: que sirva ao homem a partir de um reconhecimento do 
ser do homem. Isto é a fundamentação antropológica. O direito 
penal efetivo deverá estar antropologicamente fundamentado. O 
direito penal não o estará, mas continuará, mas continuará sendo 
direito penal enquanto conserve eficácia. O mero exercício de poder 
durará enquanto durar a sua eficácia, mas não será direito penal e 
estará ainda mais distante da fundamentação antropológica do que o 
direito penal não efetivo. (2002, p. 349, grifo nosso)  
 

Sobre os novos desafios do judiciário brasileiro em dar efetividade aos 

direitos indígenas colhe-se do magistério de Roberto Lemos dos Santos Filho que:  

 

O desafio atual não mais se relaciona à inclusão jurídica, ao 
reconhecimento dos direitos indígenas, mas com a real e efetiva 
aplicação dos direitos já consagrados. O direito positivo avançou e o 
Poder Judiciário também deve avançar, garantindo eficácia às leis 
editadas em favor dos índios. Deve ser reexaminada a jurisprudência 
que ainda predomina, em grande parte construída no século passado 
sob o pálio de ultrapassada visão etnocêntrica e integracionista, que 
cuidava dos índios como categoria obrigada ao desaparecimento. 
(2007c, p. 3) 

 

 E segue afirmando: 

 

Ao Judiciário compete a grave missão de tornar efetivas as garantias 
asseguradas aos índios na Constituição de 1988, na Convenção 169 
da OIT e nos diplomas legais de regência, impondo eficácia ao direito 
à igualdade por intermédio do respeito à diferença, garantindo, dessa 
forma, de modo eficiente e eficaz, o direito à vida em todas as suas 
formas. (2007c, p. 3) 

 

Felizmente, existe no Judiciário brasileiro, mesmo que de forma isolada, 

jurisprudências que concretizam de forma real as garantias indígenas advindas pós 

1988, reconhecendo multiculturalidade da sociedade e a pluralidade de direitos, nos 

dando a esperança de que em um futuro próximo à causa indígena atravesse por 

melhores momentos do que os atuais.   
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CONCLUSÃO 

 

 

Com o sistema do livre convencimento motivado na valoração das provas, o 

processo penal moderno, como é nos dias de hoje, se pauta pela confiança 

depositada no julgador, abandonando a idéia de que o juiz é um mero espectador do 

processo que está ali apenas para proferir a decisão de acordo com o texto literal da 

lei, passando a ser participante ativo na produção das provas em busca da verdade 

no processo, pois permite ao juiz que ele próprio requeira às diligências que julgar 

pertinentes na busca de sua convicção.  

Deve-se valer o juiz através desse livre arbítrio outorgado na interpretação 

da lei e valoração das provas, para buscar a verdade real do processo, abrindo os 

olhos para as minúcias de cada processo, assegurando a ampla defesa aos 

acusados e principalmente tendo a consciência de que a sociedade não é una, uma 

nação pode ser composta por diversas etnias, diferentes entre si, com culturas 

distintas, cada uma com suas tradições e costumes, especificidades particulares de 

cada povo que devem ser levadas em consideração na análise da conjuntura em 

que se insere o processo criminal. E para isso necessita de um instrumento que leve 

até o julgador e que o faça compreender uma cultura que é estranha a ele, pois 

nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos de sua cultura, quanto 

mais da cultura de outros povos. Sendo assim, o antropólogo pode fazer o papel de 

intérprete entre as culturas, materializando através do laudo pericial antropológico à 

tradução necessária das questões pertinentes ao processo. 

É nesse contexto de diversidade e sujeitos diferenciados que se inserem os 

povos indígenas, não mais pode subsistir a consciência monística como estrutura 

jurídica vigente, sob pena de se prolongar a segregação e destruição dos povos 

indigenas, estando fadados ao desaparecimento, pois o monismo jurídico é 

decadente, atrasado e subdesenvolvido, e não mais atende as necessidades de 

uma nação que sempre foi multicultural, e que apenas ainda não criou a consciência 

da sua natureza. 

Os povos indígenas constituem um pedaço e estão inseridos no mosaico 

dessa multiculturalidade, todavia, o indígena como sujeito diferenciado de valores e 

correspondente da diversidade de culturas que representam, permaneceram no 
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decorrer da história, encobertos sob o véu da homogeneização, do desprezo e da 

invisibilidade da sociedade não-índia.   

 A Constituição de 1988 é um marco e provoca uma ruptura, pelo menos no 

plano teórico, no regime do ocultamento e invisibilidade dos povos indígenas, não é 

a toa que em seu Título VIII (Da ordem Social), dedicou um capítulo exclusivo para 

os índios introduzindo modernos conceitos em relação à questão indígena, ao 

conceber, principalmente através do artigo 231, que as sociedades indígenas e seus 

membros possuem diferenças étnico-culturais do restante da sociedade. Ao prever 

que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, o 

Estado configura, juridicamente, um novo sujeito indígena, diferenciado, buscando a 

igualdade a partir da diferença. 

Atento para o fato da pluralidade de direitos e multiculturalidade da 

sociedade o Estado brasileiro ratificou a Convenção 169 da OIT que, em que pese 

as limitações que apresenta, foi o primeiro documento internacional ratificado pelo 

país que trata à causa indígena com dignidade, complementando e dando robustez 

ao reconhecimento dos direitos indígenas, já assegurados anteriormente pela Carta 

Federal de 1988, trazendo em seu bojo diversas normas de proteção que garantem 

aos índios o direito a alteridade e de serem tratados como grupo possuidor de 

identidade, costumes, tradições e culturas próprias.  

Embora seja garantido todo essa consideração a questão indígena, a prática 

tem-se mostrado diferente na jurisprudência nacional, o reconhecimento a proteção 

e as garantias dos direitos indígenas constitucionalmente assegurados não estão se 

concretizando e se tornando efetivos, o que vemos constantemente por muitas 

vezes nem sequer citando o fato de que o crime foi cometido por indígena, muito 

menos que são detentores de direitos “diferenciados”, quando muito, insistem em 

interpretar o envelhecido e defasado Estatuto do Índio (Lei nº. 6.001/73) que 

verdadeiramente nunca atendeu à causa indígena.   

Para um pleno reconhecimento e total efetivação dos direitos indígenas nos 

tribunais se faz necessário um instrumento de diálogo entre índios e a sociedade 

envolvente, pois não há como se ver garantido o direito indígena, uma vez que, 

quem os julga desconhece e não está familiarizado com os seus costumes, 

características econômicas, sociais e culturais.  
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O laudo pericial antropológico é este instrumento que fará o papel de 

interlocução entre índios e não-índios, objetivando transportar a compreensão e o 

entendimento com maior lucidez acerca das tradições, crenças, costumes, o 

funcionamento de uma sociedade indígena, ampliando a visão do julgador a respeito 

de culturas que desconhece, oportunizando ao juiz fazer uma apreciação mais 

correta dos fatos expostos no processo, proferindo suas decisões com mais certeza 

e justiça respeitando as autonomias culturais, independentemente do grau de 

interação do índio com a sociedade envolvente, uma vez que o índio não abandona 

suas tradições e manifestações culturais pelo simples fato de falar fluentemente o 

português, estudar ou usar roupa de homem “branco”.   

Ademais, é tamanha a importância do laudo pericial antropológico no 

processo criminal em figure indígena como réu, que, embora esteja tramitando no 

Congresso há mais de 17 anos, o projeto de lei número 2057/91, que dispõe sobre o 

Estatuto das Sociedades Indígenas, prevê em seu artigo 90 que o juiz ordenará a 

realização de perícia antropológica nos processos criminais contra índios. Este 

projeto visa substituir a Lei nº. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 

o Estatuto do Índio, a nova lei corre o risco de já nascer ultrapassada devido a 

demora legislativa em sua aprovação.       

Conclusivo é o fato de que para se ver respeitada a Constituição Federal de 

1988, no que diz respeito à concretização dos direitos indígenas, mostra-se 

inafastável o diálogo do direito com outros ramos do conhecimento, essencialmente 

das Ciências Sociais, e a necessidade do laudo pericial antropológico é parte desse 

diálogo, pois como ficou demonstrado o exame antropológico é único critério 

garantidor da efetividade dos direitos indígenas constitucionalmente assegurados, 

caso contrário o processo estaria maculado por vício insanável, acarretando sua 

nulidade absoluta em virtude da violação de garantia constitucional. Agora cumpre 

aos tribunais o árduo desafio de se fazer cumprir as intenções legislativas e ir ao 

encontro do espírito da norma.  
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