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Aos povos indígenas latino-americanos que resistem bravamente à 

colonização, esse processo que parece não ter fim, na esperança de ver suas 

culturas e crianças se desenvolverem em um Estado de Direito pleno, com 

respeito aos direitos humanos e ao “suma qamaña” (viver bem).  
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Sonham as pulgas em comprar um cachorro e sonham os 

ninguém em deixar de ser pobres; que em algum dia mágico 

chova de repente a boa sorte. Mas a boa sorte não chove 

nem ontem nem hoje nem amanhã nem nunca; nem como 

orvalho cai do céu a boa sorte, mesmo que muito os ninguém 

a chamem, ainda que sintam coceira na mão esquerda ou se 

levantem com o pé direito ou comecem o ano trocando de 

vassoura. Os ninguém, os filhos de ninguém, os donos de 

nada. Os ninguém, os impuros, os "ningueneados",  

correndo da morte, morrendo da vida, pisados, repisados; 

que não são ainda que sejam, que não falam idiomas, mas 

dialetos, que não têm religião, mas superstições; que não 

fazem arte, mas artesanato, que não têm cultura, mas 

folclore; que não são seres humanos, mas recursos 

humanos. Que não tem rosto, mas braços, que não têm 

nome, mas número. Que não figuram na história universal, 

mas na crônica policial da imprensa local. Os ninguém, que 

valem menos que a bala que os mata.” 

 

(Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços)  
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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é analisar as instituições jurídicas de soluções de litígios 

que resultaram do processo histórico de colonização da América Latina e o 

tratamento que dispensam aos povos indígenas e seus descendentes. Bem como 

sua relação com as formas de resolução de conflitos desenvolvidas ao longo dos 

tempos pelo povos originários, fruto de seus costumes e tradições, conformando-se 

como um sistema normativo próprio. Com a ratificação da Convenção 169 da OIT, 

abriu-se espaço no ordenamento jurídico brasileiro para o reconhecimento das 

práticas de jurisdição indígena, fato que gera o questionamento sobre como se dá 

sua implementação no tratamento penal dos indígenas no Brasil. A partir das 

distintas legislações sobre o tema e da atuação dos tribunais e operados do direito, 

investiga-se se estão sendo garantidos os direitos de conservar seus costumes e 

instituições próprias, assegurados internacionalmente, em meio à crescente 

criminalização dos povos indígenas, e a importância do elemento étnico no 

processo judicial conforme orienta a Convenção 169 (OIT). 

Palavras-chave: 1. Direito Penal. 2. Pluralismo. 3. Povos indígenas. 4. Índio 

(tratado). 5. Convenção n°169 da Organização Internacional do Trabalho. 
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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo es la análise de las instituciones jurídicas de 

soluciones de las conflictos resultantes del proceso histórico de la colonización en 

América Latina y el trato de los pueblos indígenas y sus descendientes. Así como 

su relación con las formas de resolución de conflictos desarrollados por los pueblos 

originarios, por sus costumbres y tradiciones, que conforman un sistema normativo 

propio. Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT, hay un nuevo espacio en el 

sistema jurídico de los países para el reconocimiento de las prácticas de la 

jurisdicción indígena, lo que plantea un estudio de su aplicación en el tratamiento 

penal de los indígenas; de las leyes del derecho penal y la actuación de los 

tribunales de justicia. También, uma análisis de los derechos a sus costumbres e 

instituciones propias, garantizado internacionalmente, en medio de la creciente 

criminalización de los pueblos indígenas y la edición del Convenio 169 (OIT).  

Palabras clave: 1.Derecho Penal. 2.Pluralismo. 3.Pueblos indígenas. 4.Índio. 
5.Convenio 169 de la OIT.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As colônias europeias na América Latina, que se transformaram em nações 

independentes, ao contrário do que a história contada do descobrimento leva a 

pensar, já era habitada por inúmeros povos, etnias, grupos e comunidades 

indígenas distintas. Durante a época pré-colonial, os povos originários dos territórios 

incorporados pelos europeus eram povos autônomos, com seus modos de vida 

particulares, alguns organizados em forma de Estados, nações e impérios. Cada 

um desses grupos e nações originárias, com sua cosmovisão e saberes próprios, 

teve suas bases materiais afetadas com a invenção do Novo Mundo.  

Há uma dificuldade em caracterizar os povos indígenas, podendo o 

operador do direito cair em armadilhas ao criar critérios para sua identificação. Por 

exemplo, para a Convenção 169 da OIT são considerados indígenas aqueles que 

descendem das populações que habitavam um país ou região na época da 

colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e, que, 

independentemente da situação jurídica, conservem, completa ou parcialmente, 

suas próprias instituições sociais, políticas, culturais e econômicas1. Segundo o 

texto, esses povos possuem conexão com o território, que fora o mesmo onde 

habitavam seus antepassados, e representam continuidade histórica em relação 

aos povos originários anteriores à chegada dos portugueses.  

Mas ressalta-se que não é possível generalizar todos esses povos, uma vez 

que as diferenças abrangem, não só a sociedade não indígena, como aos próprios 

indígenas entre si, cada tribo podendo conter traços culturais distintos. Entre alguns 

dos traços em comum, REZENDE cita a lógica e modelo de sociedade adotados, 

ou seja, igualitárias, não estratificadas em classes sociais e sem distinções entre os 

                                            

1 Convenção nº 169 da OIT, Artigo 1º 
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donos de meios de produção e os possuidores de força de trabalho2. A Convenção 

prevê, ainda, que a consciência de um indivíduo sobre sua identidade indígena será 

considerada como critério fundamental para sua identificação3. 

Os direitos dos povos indígenas em manter e desenvolver suas próprias 

instituições é um direito fundamental assegurado pelas legislações internacionais 

de direitos humanos. Para este fim, considera-se que o termo instituições dos povos 

indígenas abrange as instituições propriamente ditas e, também, as práticas, 

costumes e padrões culturais. Ao contrário da tônica do senso comum, as 

sociedades indígenas não são estáticas ou homogêneas. Ou seja, elas passam por 

transformações ao longo do tempo, que propiciam diferenças entre si. Por isso, 

também serão consideradas como instituições indígenas aquelas que, não sendo 

tradicionais e históricas, são desenvolvidas por esses povos como soluções 

contemporâneas. Entre essas práticas e costumes tradicionais indígenas, que 

resultam de um acúmulo coletivo dessas sociedades, há aquelas que se configuram 

como parte de um sistema jurídico próprio, que alguns autores atribuem o nome de 

direito consuetudinário.  

Esses direitos nativos, que pressupõem um sistema normativo próprio e 

autoridades para elaborar essas regras, também compreendem a metodologia 

tradicionalmente empregada de resolução de conflitos ou situações problemáticas4 

dos membros dessas comunidades, inclusive as sanções. O baixo ou alto nível de 

complexidade com a qual se deparam, que não se confunde com avanço ou 

progresso, determina as possibilidades e necessidades práticas de cada 

coletividade. Os diversos sistemas jurídicos nativos que existem não se mantiveram 

estáticos e, portanto, passaram por transformações ao longo dos tempos, sendo 

                                            

2 REZENDE, Guilherme Madi. Índio - Tratamento Jurídico-Penal. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2009, passim. 

3 Convenção nº 169 da OIT, Artigo 1.2 

4 O rótulo de crime já traz consigo o significado limitado ao estilo punitivo da linha sócio estatal. “Não 

existem nem crimes, nem delitos, mas apenas situações problemáticas” (HULSMAN; CELIS, 1993, 

p.101).  
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influenciando uns pelos outros e, inclusive, pelo Direito brasileiro5. Os direitos 

indígenas, que são esses conjuntos de normas e procedimento internos a uma 

comunidade indígena com objetivo de regular as relações no âmbito desta, “e que 

para sua constituição concorram, em maioria, os elementos típicos do modo de vida 

peculiar e característico dos próprios povos”6. Não se confundem com o direito 

indigenista, considerado “o ramo do direito positivo vigente na sociedade nacional 

que tem por função regulamentar a convivência entre as sociedades indígenas e 

esta mesma sociedade nacional”7.  

Esses sistemas jurídicos próprios se encontram amparados no direito 

nacional e internacional, exemplo da Constituição de 1988, a Convenção 169 da 

OIT8 e a Declaração das Nações Unidas para os povos indígenas. Quando 

compatíveis com os sistemas jurídicos das nações em que se encontrem e com os 

direitos humanos internacionalmente reconhecidos, esses métodos devem ser 

respeitadas pelos Estados9. O alcance desse direito vale também para os casos em 

que só seja possível a aplicação de procedimentos legais gerais a um índio 

acusado. Nesse cenário, as autoridades e tribunais deverão considerar os costumes 

do povo indígena envolvido durante o processo. 

O Censo Demográfico de 201010, que incluiu perguntas específicas aos que 

se declaravam indígenas, permitindo uma boa compreensão da diversidade desses 

povos no Brasil, aponta a existência de 896 mil pessoas que se declaram ou se 

                                            

5 Sobre a mutabilidade dos sistemas jurídicos indígenas: “São sistemas mutáveis, influenciados opor 

diversas outras etnias e sociedades. Sua maior influência, hoje, e o Direito brasileiro. Se por um lado 

há uma difícil relação entre os sistemas normativos indígenas, por outro, dele os sistemas indígenas 

extraem muitas de suas normas.” (CUNHA, 1990, p. 302) 

6 ANTUNES, Paulo Bessa. Ação Civil Pública, Meio ambiente e terras indígenas. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 1998, p.136. 

7 ibid. 

8 Promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. 

9 Convenção nº 169 da OIT, Artigo 9 

10 O encarte da FUNAI sobre os dados do Censo de 2010 está disponível em: 
<http://www.funai.gov.br/projetos/Plano_editorial/Pdf/encarte_censo_indigena_01%20B.pdf>. 
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consideravam indígenas, dos quais 572 mil, ou 63,8%, viviam em área rural e 517 

mil, 57,7%, em Terras indígenas oficialmente reconhecidas. Nos dados emitidos 

pela FUNAI, existem 215 povos indígenas, com uma população de 

aproximadamente 345 mil índios registrados no órgão, o que representa 0,2% da 

população nacional vivendo em aldeias. Soma-se, ainda, os indícios de mais ou 

menos 53 grupos sem contato com a sociedade. A formação do povo brasileiro 

conta com mais de 215 etnias indígenas, que falam aproximadamente 180 línguas 

distintas, “dos quais somente 33 não falam a sua língua original e sim, a língua 

portuguesa”11. Em um pais pluriétnico e multicultural, como o Brasil relatado por 

esses números, o pluralismo deve ser tratado com especial atenção pelos juristas. 

Discriminados pelo justiça nacional, marginalizados da formação jurídica do 

país e com seus métodos tradicionais desconsiderados no ordenamento, 

frequentemente são sujeitos às dificuldades de acesso à justiça. O 

desconhecimento das leis e, também, a distância desses grupos com o direito oficial 

e seus sistemas jurídicos, compartilhada com a parte da população que não tem os 

meios econômicos e o devido atendimento dos órgãos públicos, são obstáculos à 

garantia do acesso ao judiciário. Ao mesmo tempo que o Direito brasileiro se 

mantém indiferente às populações indígenas e suas manifestações jurídicas, o país 

vai edificando uma série de institutos próprios para eles, chamado de direito 

indigenista12. À este tratamento jurídico dos povos indígena, soma-se o direito penal 

e a justiça criminal, a versão mais repressiva e punitiva da legalidade do Estado, 

que os acompanhou ao longo desses mais de quinhentos anos.  

A partir da reconstrução histórica do primeiro contato entre essas duas 

realidades, buscam-se as raízes da situação em que os indígenas se encontram 

hoje frente ao Direito e a justiça criminal; e como se dá a interação entre o 

ordenamento jurídico brasileiro e os sistemas normativos indígenas. O indígena 

                                            

11 REZENDE, op. cit., p.17. 

12 MARÉS, Carlos. Série Pensando o direito: Estatuto dos Povos Indígenas, 2009, p.36. 
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acusado criminalmente está sujeito a normas específicas, a exemplo do Estatuto do 

Índio e dos tratados internacionais ratificados, que caracterizarão o caminho que ele 

percorre no judiciário brasileiro. O tratamento penal dos povos indígenas se 

submete, ainda, à um juízo quanto a culpabilidade do indivíduo membro deste 

grupos por parte da doutrina penalista, tema que desperta preconceitos e a falsa 

ideia do índio como protegido pelo ordenamento jurídico. Fato que faz necessário a 

compreensão de como é a realidade destes grupos frente às instituições do sistema 

penal, entre elas a prisão e os tribunais, e como se dá a o reconhecimento de seus 

métodos tradicionais de resolução de conflitos, os direitos indígenas e o pluralismo 

jurídico, a partir da ratificação da Convenção 169 da OIT no Brasil. 
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2. HISTÓRIA DO TRATAMENTO JURÍDICO DOS INDÍGENAS NO BRASIL 

2.1 ENCONTRO COM UM NOVO MUNDO 

 

Em especial, por este trabalho abordar os direitos consuetudinários e os 

povos originários, é necessário retornar ao ponto em que estes são confrontados 

com a cultura jurídica que se tornará a nacional. A busca de nova rotas de comércio 

inaugura o momento conhecido como a Era das Grandes Navegações, quando, 

então, os Estados ibéricos enviam naus às terras que viriam a ser chamada de 

América. A história conta que, acreditando estar nas Índias, Colombo cria a alcunha, 

dada aos nativos do Novo Mundo. A busca pelo ouro e outras riquezas ditam o 

destino de como os nativos serão tratados representantes das economias 

mercantilistas. A colonização do Brasil, um modelo extrativista de produtos 

primários voltados à burguesia mercantil lusitana, resultou numa economia 

complementar baseada em grandes latifúndios. Por se tratar de uma possessão, o 

domínio do território e a administração jurídica ficavam a cargo de Portugal. Por 

longo tempo, o comércio de mão-de-obra escrava seria o abastecimento das 

plantações daquele imenso território selvagem. O poder político da Metrópole 

refletia-se na “cultura senhorial, escolástica, jesuítica, católica, absolutista, 

autoritária, obscurantista e acrítica”13 da sociedade colonial. 

A época da colonização foi marcada por inúmeros conflitos entre europeus 

e indígenas mas, também, pelas disputas entre europeus pelo domínio do território 

colonial, a exemplo dos franceses e portugueses. Os indígenas, igualmente, 

mantinham seus conflitos internos, alguns se aliavam aos portugueses e outros 

mantinham a inimizade. Essa divisão ocasionou uma política indigenista 

contraditória, com leis indigenistas que podiam ordenar a manutenção dos 

                                            

13 WOLKMER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 
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indígenas em cativeiro, para depois prever a liberdade14. Assim, os índios 

considerados aldeados e aliados poderiam viver livres durante o período colonial, 

enquanto os índios gentios, bravos ou inimigos poderiam ser escravizados. A Igreja, 

beneficiada pelo caráter cristianizador do projeto colonial, estabeleceu missões 

junto aos índios como forma de apaziguar os povos nativos e integrá-los à massa 

servil. Foi a primeira experiência de um sistema penal aplicado aos índios, com 

sistema de vigilância próprios e codificação de condutas delituosas e pecaminosas, 

desenvolvendo-se um direito misto entro canônico e castelhano nas missões 

jesuítas15. 

Apesar da contribuição dos três grupos étnicos reconhecidos como pilares 

da nacionalidade brasileira ter sido fundamental na formação de nossa cultura, não 

houve espaço para semelhante participação na formação jurídica. O direito 

brasileiro nasce, não como algo construído ao longo dos tempos, mas imposto a 

partir da experiência lusitana. Foram descartadas as práticas costumeiras, que 

moldavam um Direito próprio e informal, encontradas nas práticas jurídicas não 

oficiais das comunidades de indígenas e negras. Alfonsín e Wolkmer, por exemplo, 

destacam que, no interior das reduções indígenas e quilombos, existia um 

pluralismo jurídico comunitário que constituía-se em formas primárias de um “Direito 

insurgente, eficaz, não estatal”16. Os povos indígenas do Brasil, por sua peculiar 

característica de transmitirem os conhecimentos e tradições de forma oral, 

vivenciaram uma dificuldade mais forte na manutenção de sua cultura17. Como 

consequência, vão integrar a legalidade apenas no papel de objetos de proteção 

jurídica. Por exemplo, a primeira das disposições legais a tratar dos índios foi o 

                                            

 

15 COLAÇO, Thais Luzia. O direito nas missões jesuíticas da América do Sul. In: WOLKMER, Antonio 

Carlos (org.). Fundamentos de História do Direito. 4 ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2008. 440 p. cap. 

13, p.317-347. 

16 ibid. 

17 SILVA FILHO , José Carlos Moreira da. Da “invasão” da América aos sistemas penais de hoje: o 

discurso da “inferioridade” latino-americana. In: WOLKMER, Antonio Carlos (org.). Fundamentos de 

História do Direito. 4 ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2008. 440 p. cap. 12, p.271-316. 
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Alvará Régio de 1º de Abril de 1680, quando foi considerada pela metrópole 

portuguesa a posse dos nativos sobre suas terras.  

Outro resultado desse período histórico foi o genocídio das populações 

indígenas que viviam no território americano, legitimado pelo discurso de que eram 

inferiores ou primitivos em relação aos europeus. Soma-se a isso, o modelo 

inquisitorial, adotado também pelos tribunais laicos, que executava os hostis, os 

inimigos, os hereges. Zaffaroni observa que: 

Fora da Europa, o poder colonialista legitimado por estes discursos 

exerceu-se sob a forma de genocídio, eliminando a maior parte da 

população americana, desbaratando suas organizações sociais e políticas 

e reduzindo os sobreviventes à condição de servidão e escravidão18.  

Dessa forma, o sistema penal que é violento e sempre voltado para a camada 

mais vulnerável da sociedade, vai assumir historicamente na América Latina um 

caráter étnico pelas suas características históricas, resultando no aprisionamento e 

extermínio dos indígenas, negros, mulatos e mestiços19. 

 

2.2 INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 

Com a fuga da família real portuguesa para o território brasileiro, em 

consequência as invasões das forças napoleônicas em 1808, D. João VI transfere 

a capital do império lusitano para o Rio de Janeiro. Considerado o “mais 

antiindigenista dos legisladores”20, editou a Carta Régia de 2 de dezembro 

retrocedendo a condição do indígena e abrindo possibilidade para a sua escravidão. 

Nesse momento histórico, o Brasil foi adquirindo cada vez mais autonomia, que só 

                                            

18 ZAFFARONI, Eugenio Raul. O inimigo no direito penal. 1 ed. Rio de Janeiro: Revan. 2007, p.34-

35. 

19 SILVA FILHO , op. cit., p. 303-307. 

20 ANTUNES, op. cit., p. 
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viria a ser ameaçada com a volta da família real à Portugal, o que ocasionaria a 

Independência do país. Para os indígenas, agora divididos entre bravos e 

domesticados, a posse da terra toma a centralidade da atenção legislativa e a 

política integracionista é executada pelo Estado brasileiro. A questão indígena não 

foi objeto dos textos constitucionais do império e da primeira república, quadro que 

só se alterou com o Decreto 8.072 de 1910, com a criação do Serviço de Proteção 

aos Índios – SPI. Segue-se o Código Civil de 1916, com a provisão da incapacidade 

relativa dos índios. 

Em 1928, é expedido o Decreto 5.484, que prevê um regime especial para 

os, assim considerados, nômades, arranchados ou aldeados, e os pertencentes a 

povoações indígenas. Quanto ao tema do direito penal, esse decreto apresenta 

dispositivos versando exclusivamente sobre os eventos criminalizáveis21 praticados 

contra os índios e dos praticados por estes, tratando pela primeira vez da 

imputabilidade do indígena22. Posteriormente, a Consolidação das Leis Penais de 

1932 tratou do mesmo tema, comparando os índios das categorias não 

incorporadas à sociedade nacional aos menores de idade. Aqui, a centralidade da 

questão da terra e do território indígena é usada como critério para a conceituação 

do indígena. O lapso ocorre com o Código Penal de 1940, que não inclui dispositivo 

versando especificamente sobre o tema, deixando a previsão vaga da 

imputabilidade de quem possui o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 

Situação que virá a se repetir no Código Penal subsequente, em 1969. Como 

homenagem ao indígena do passado, é definido que 19 de abril será considerado o 

“dia do índio” a partir do Decreto-lei 5.540 de 1943. A Constituição de 1946, 

assegurou o direito à posse da terra que ocupavam os índios e a Carta de 1967, 

                                            

21  Em substituição a ideia de crime, serão considerados “eventos criminalizáveis”, aqueles que, após 

serem submetidos à juiz em um tribunal criminal, concluam que o suspeito é culpado da ofensa. 

(HULSMAN; CELIS, 2003, p. 130) 

22 REZENDE, op. cit., p.29. 
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adicionou o direito de usufruto dos recursos naturais e de todas as utilidades que 

existem nela. 

Durante o período da ditadura militar, o SPI foi extinto após uma 

investigação administrativa, sendo substituído pela FUNAI, a Fundação nacional do 

Índio. Posteriormente, a Lei nº 6.001 de 1973, conhecida como Estatuto do Índio, 

foi editada como solução aos problemas de patrimônio e terra indígena, visando sua 

assimilação como trabalhador livre23.  O Artigo 1º desta lei é explícito quanto ao 

caráter e objetivo do Estatuto: “Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou 

silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura 

e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional”. Relacionado 

aos anseios da política integracionista, não possui entre seus dispositivos a 

proteção do conhecimento tradicional. Define índio, ou silvícola na linguagem do 

Estatuto, como “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 nacional”24. Quanto aos povos indígenas, 

chamado de comunidades pela lei, seriam o  

[...]conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado 

de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão 

nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo 

estarem neles integrados (grifo próprio)25.  

O Estatuto classificava, ainda, os índios em isolados, em vias de integração 

ou já integrados, e dedicou um capítulo às normas penais, onde tratou da atenuação 

da pena aplicada ao índio e da “tolerância”26 a aplicação das sanções penais dos 

                                            

23 MARÉS, op. cit., p.23. 

24 Art 3º, I, Lei 6.001/1973 

25 Art 3º, II, Lei 6.001/1973 

26 Art 57, caput, Lei 6.001/1973 



18 

 

 

próprios grupos tribais. O artigo 56 desta legislação apresenta importante previsão 

de um regime especial para o tratamento penal do indígena: 

Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá 

ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de 

integração do silvícola.  

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se 

possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento 

do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do 

condenado. 

Porém, essa legislação não se mostrou adequada para a garantia e 

efetivação dos direitos desses povos, na medida que se ateve à questão da terra e 

ao integracionismo. Este Estatuto encontrava-se em consonância com a lógica 

assimilacionista da Convenção 107 da OIT, editada em 1957 e ratificada pelo Brasil 

dez anos mais tarde. Esse cenário só vai se alterar alguns anos mais tarde, com a 

promulgação de uma nova Carta Política e a edição da Convenção 169 da OIT, de 

caráter autonomista. Por seu caráter, é difícil reconhecer a Lei 6.001 como 

recepcionada sob o atual sistema constitucional, só podendo ser considerada a 

recepção da parte da tutela do índio, especificamente na proteção e necessidade 

de respeito aos seus bens. Ou ainda, aceitar a recepção da norma que dá a 

administração do patrimônio indígena à FUNAI27.  

 

2.3 SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ 

 

A Ditadura iniciada em 1964 já havia se exaurido, e o país vivia o momento 

da redemocratização. Após a eleição indireta de Tancredo Neves, durante a 

                                            

27 MARÉS, Carlos. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá. 1998, p.107-108. 



19 

 

 

posterior presidência de José Sarney, decidiu-se pela necessidade de uma nova 

Carta Política e foi composta uma Assembleia Nacional Constituinte. Eleitos em 

1986, os Senadores e Deputados Federais entregaram o texto que resultou na 

promulgação da Constituição Cidadã dois anos mais tarde. A Constituição de 1988, 

é a mais completa da história no tocante aos direitos individuais, coletivos e sociais 

e significou um passo importante no processo de livre determinação dos povos 

indígenas. Além disso, foi a primeira atitude do direito pátrio no sentido contrário do 

integracionismo que regia as relações até então, passando a reconhecer o direito 

de ser um povo, com sua própria organização social e certa autonomia. 

O poder constituinte, de forma inovadora, dedica um capítulo inteiro28 para 

o reconhecimento dos povos indígenas, do direito à organização e à representação 

própria dos indígenas. Finalmente o direito pátrio passou a aceitar o direito dos 

indígenas de continuarem a ser índios, livres da obrigação de um dia serem 

integrados na sociedade nacional como trabalhadores. Foi, então, reconhecida a 

titularidade de direitos coletivos e difusos, como ao patrimônio cultural e ao equilíbrio 

ecológico. A partir da CRFB/88, os índios, individualmente, ou as comunidades e 

organizações indígenas, são partes legitimas29 para postular em juízo a defesa de 

seus direitos coletivos.  

Entre eles, o respeito aos diferentes grupos que formam a sociedade 

brasileira garantido, nos arts. 215 e 216 da CRFB/88, e a garantia da proteção das 

suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças, tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, no art. 231, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Os direitos 

coletivos dos povos indígenas não são passiveis de alienação, são imprescritíveis, 

inembargáveis, impenhoráveis e intransferíveis, só podendo ser considerados 

titulares os membros daqueles povos. Se dividem em três categorias: direitos 

                                            

28 Trata-se do Capítulo VIII da CRFB/88 

29 Também poderão ser parte o Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do Índio. 
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territoriais, os culturais, e os de organização social própria. Dentro desses, o de 

maior relevância para o tema do tratamento penal, é o direito à auto-organização, 

refletindo as formas de poder interno, de representação e de direito, inclusive o 

poder do povo da solução aos conflitos internos, segundo seus usos, costumes e 

tradições, naquilo que se pode chamar de jurisdição indígena30.Também de 

importância para os povos indígenas, ressalta-se, o artigo 5º, XLII, que prevê o 

racismo como crime31, e o artigo 242 que prevê o ensino da contribuição das 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. 

Mas as previsões constitucionais, que poderiam gerar imensas 

transformações, não foram suficientes para concretizar alguns dos direitos ainda 

não regulamentados. Por exemplo, a Constituição garante a perpetuação dos povos 

indígenas sem, contanto, explicitar a defesa dos conhecimentos tradicionais. Soma-

se, ainda, os obstáculos que as legislações anteriores ainda significa. Ademais, há 

limitações aos direitos coletivos dos povos indígenas na própria Constituição, que 

ainda refletem um pensamento jurídico monista. Por exemplo, a CRFB ainda prevê 

a língua portuguesa como único idioma oficial32; que a União legisla privativamente 

sobre as populações indígenas33; que o Congresso Nacional possui competência 

exclusiva para autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de 

recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais34; ou que aos juízes 

federais compete processar e julgar disputas sobre direitos indígenas35.  

Há mais de vinte anos se discute no Congresso Nacional o PL 2.057/91, 

sobre os direitos indígenas que revê a Lei 6.001/73. De autoria do, então, Deputado 

                                            

30 MARÉS, 2009, passim. 

31 Art. 5º, XLII, CRFB/88: “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 

pena de reclusão, nos termos da lei” 

32 Art.13, CRFB/88 

33 Art. 22, CIV, CRFB/88 

34 Art. 49, XVI, CRFB/88 

35 Art. 109, XI, CRFB/88 
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Federal Aloizio Mercadante (PT/SP), o Estatuto das Sociedades Indígenas busca 

adequar a atual legislação indigenista com as mudanças introduzidas no 

ordenamento pátrio após o atual texto constitucional e os tratados internacionais de 

direitos humanos. Segundo a exposição de motivos, “regulamentando esses 

dispositivos especiais e coletivos, complementando-os naquilo que a Constituição 

foi, e teve que ser, omissa”36. A jurisdição indígena é reconhecida pelo artigo 6º do 

projeto, garantindo que “as relações internas a uma sociedade indígena serão 

reguladas por seus usos costumes e tradições”37. O projeto enfrenta uma conjuntura 

difícil no Congresso, marcada pelo poder e tamanho da bancada ruralista38, pela 

defesa do agronegócio e pelas investidas contra direitos indígenas39, suas terras40 

e a FUNAI41. 

 

2.4 NO PLANO INTERNACIONAL 

 

                                            

36 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de leis e outras proposições. PL 2057/1991. Dispõe sobre 

o Estatuto das Sociedades Indígenas. Autoria de Aluizio Mercadante PT/SP. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=17569>. Acesso em: 

04 ago. 2013. 

37 ibid.  

38 SOMOS o maior partido da câmara, diz bancada ruralista. Portal Terra. 24 Mai. 2012. Disponível 
em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/somos-o-maior-partido-da-camara-diz-bancada-
ruralista,f13c0a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html.> Acesso em: 10 Ago. 2013 

39 ÍNDIOS reagem a mais uma investida da bancada ruralista. Site Nação Indígena. 01 Ago. 13. 
Disponível em: <http://nacaoindigena.com/2013/08/01/indios-reagem-a-mais-uma-investida-da-
bancada-ruralista/>. Acesso em: 10 Ago. 2013 

40 BANCADA ruralista aprova regulamentação de demarcação de terras indígenas. Instituto 
Humanitas Unisinos. 11 Jul. 2013. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/521852-
bancada-ruralista-aprova-regulamentacao-de-demarcacao-de-terras-indigenas>. Acesso em: 10 
Ago. 2013 

41 BANCADA ruralista pressiona para tirar poderes da Funai. Agência Brasil. 14 Abr. 2013. Disponível 
em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-14/bancada-ruralista-pressiona-para-tirar-
poderes-da-funai>. Acesso em: 10 Ago. 2013 
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Para os mais de 370 milhões de membros de povos indígenas no mundo 

todo, o final do século XX, igualmente, significou avanços. Data de 1940, a primeira 

tentativa latino-americana de organizar internacionalmente as leis indigenistas com 

o 1º Congresso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro no México. De especial 

relevância para o direito internacional dos direitos humanos, os direitos indígenas já 

foram se tornando objeto de variados instrumentos internacionais. Em 1957, o 

Convênio 107 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Populações 

Indígenas e Tribais adotou diversas proposições de caráter obrigatório para os 

países signatários, tendo como objetivo orientar as ações dos governos em matéria 

indígena. Imbuído do espírito integracionista, seu preâmbulo prevê como alvo das 

ações as populações “que não estão integradas ainda na coletividade nacional”. 

Inseridos na mesma lógica, cita-se, ainda, a Convenção para prevenção e 

repressão ao genocídio da ONU em 1948; da Convenção relativa à luta contra 

discriminação no campo do ensino da UNESCO em 1960; da Convenção sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação racial em 1966; da Agenda 21 da 

ONU, fruto da Rio 92. 

Foi em 1989, com participação de representantes das organizações 

indígenas, que a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção nº 

169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, dando 

protagonismo a diversidade étnica e cultural dos países signatários. Pensado como 

substituição ao Convênio 107, é considerado atualmente a ferramenta de caráter 

vinculante com maior eficácia e que mais avanços traz em relação aos direitos 

indígenas, como a consciência da identidade como critério para a definição do 

sujeito do direito e da identificação dos grupos como povos sujeitos de direito 

coletivo. Apesar da demora no caso do Brasil, a maior parte de suas ratificações 

vem da América Latina e o Caribe. Não à toa, uma vez que a região das antigas 

colônias ibéricas resultaram em Estados multilíngues e multiculturais, com a 

população indígena constituindo porcentagem significativa da população interna, 

quando não a maioria.  
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A Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho introduziu 

grandes mudanças na abordagem do direito sobre as tradições dos povos 

indígenas, objeto de consideração por parte de tribunais de distintos países de 

América Latina. Em especial, no tratamento penal ao garantir aos indígenas 

submetidos à justiça criminal estatal, o direito a um intérprete42 a preferência pelas 

penas não privativas de liberdade, quando possível43, e o dever das autoridades 

judiciais em levar em conta os costumes e características culturais dos povos 

indígenas em matéria penal44. Quanto ao tema do direito consuetudinário, há a 

previsão dos Estados signatários respeitarem os sistemas de justiça próprios dos 

povos45 ou comunidades indígenas, levando-se em consideração o limite da 

observância dos direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição e pelos 

direitos humanos internacionalmente reconhecidos46. Pela relevância e ineditismo, 

vale a transcrição da seção da Convenção que trata dos costumes e direito 

consuetudinário: 

Artigo 8.1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão 

ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 

consuetudinário. 

Artigo 8.2. 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. Sempre que for 

necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar 

os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. 

                                            

42 Convenção nº 169 da OIT, Artigo 12 

43 Convenção nº 169 da OIT, Artigo 10.2 

44 Convenção nº 169 da OIT, Artigos 9.2 e 10.1 

45 Convenção 169, Preâmbulo: “A utilização do termo ‘povos’ neste Convênio não deverá interpretar-

se no sentido que tenha implicação alguma no que atinge os direitos que possa conferir-se a tal 

termo no direito internacional” 

46 Convenção nº 169 da OIT, Artigo 9.1 
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Artigo 8.3. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não deverá 

impedir que os membros desses povos exerçam os direitos reconhecidos 

para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações 

correspondentes. 

Artigo 9.1. 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 povos interessados 

recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos 

seus membros. 

Artigo 9.2. 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. 

Artigo 10.2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o 

encarceramento. 

Posteriormente, surge a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas, aprovada em 2006 pelo Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, que passa a reconhecer os povos indígenas como sujeitos coletivos de direito, 

com identidade étnica específica e direitos históricos imprescritíveis. Prevê ainda, o 

direito à autonomia e ao autogoverno dos povos em questões relacionadas com 

seus assuntos internos e locais, destacando o direito a dispor dos meios para 

financiar suas funções autônomas. No mesmo sentido, a previsão do direito destas 

populações a decidir, junto com o Estado, sobre os recursos naturais nos seus 

territórios, e sobre o exercício da justiça comunitária, de acordo com seus valores e 

tradições ancestrais, legitimando assim suas autoridades locais.  

O direito internacional dos direitos humanos, ao incluir os povos indígenas 

na proteção de instrumentos normativos com eficácia supranacional, serviu como 
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referência na elaboração de legislações, políticas públicas e decisões judiciais47.O 

efeito no ordenamento jurídico interno que sucedeu as ratificações à Convenção, 

inaugurou um momento de reformas de texto constitucionais e efervescente criação 

legislativa em matéria indígena na região. A incorporação de conceitos avançados 

quanto aos direitos dos povos e comunidades indígenas no textos constitucionais 

dos países signatários como “povo e comunidade indígena”, “autoidentificação”, 

“territórios tradicionais”, “autonomia”, “consulta”, “usos e costumes”, entre outros – 

aparecem acolhidos, de uma ou de outra, em constituições e em normas legais nos 

diferentes países da região48.  

Entre os princípios, que vieram a compor os direitos internacionais dos 

direitos humanos, alguns inovadores e com profundo significado para os povos 

indígenas. A tradição indígena de autogoverno, interrompida pela colonização ou 

negada pelos Estados pós-coloniais, é representada pelo princípio da 

autodeterminação, permitindo-lhes o gerenciamento das suas necessidades, 

autonomia, autogoverno, autogestão. Isso significa reconhecer seu órgãos 

tradicionais de tomada de decisões políticas e sistema judicial e consulta-los 

previamente sobre qualquer projeto que afete suas terras e recursos49.  O direito à 

administração da justiça e suas leis consuetudinárias, “quando compatível com os 

direitos humanos”, deve ser estabelecido sempre nos conflitos que envolvem 

indígenas. A justiça nacional deve conviver com a justiça indígena e, nos casos que 

tratarem de indígena, utilizar suas próprias línguas e considerar seu direito 

consuetudinário50. Ressalta-se, ainda, o reconhecimento dos mesmo direitos à 

                                            

47 SANTOS FILHO, Roberto Lemos. Apontamentos sobre o Direito Indigenista. 1 ed. Curitiba: Juruá. 

2005, p.13. 

48 BARIÉ, Cletus Gregor. Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un 

panorama. Bolívia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/Gobierno de 

México/Abya Yala/Banco Mundial, 2003, p. 58-62. 

49 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Artigos 3, 4, 18, 19, 23 e 

32 

50 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Artigos 13, 34 e 40. E 

Convenção nº 169 da OIT, Artigos 8 a 12 
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população indígena urbana, resultado da migração, muitas vezes causadas por 

danos ambientais, conflitos fundiários, falta de assistência e serviços básicos. 

No Brasil, os tratados internacionais como estes são incorporados ao 

ordenamento jurídico, inclusive com hierarquia constitucional quando tratar de 

direitos humanos. Internalizado por um procedimento que se inicia com sua 

assinatura, é apreciado pelo Congresso Nacional que, caso aprovado, é 

promulgado pelo Presidente do Senado em forma de Decreto Legislativo. Retorna 

ao Executivo quando, então, é ratificado pelo Presidente da República para 

posterior troca ou depósito de cartas de ratificação. Quando publicado, considera-

se incorporado à legislação interna, estando o país vinculado ao tratado. Portanto, 

passa a ter força normativa e deve ser cumprido internamente e aplicado pelo 

judiciário brasileiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos poderão ser considerados equivalentes às emendas constitucionais 

quando forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros51. Isto significa que os 

dispositivos convencionados passarão a ser parte do bloco de constitucionalidade52, 

servindo de parâmetro, inclusive, para o controle de constitucionalidade. Por se 

tratarem de direitos e garantias fundamentais, são considerados, ainda conforme a 

CRFB/88, de aplicação imediata53 e “passam a ser cláusulas pétreas da 

Constituição, não podendo ser suprimidos nem mesmo por emenda constitucional 

(art.60, §4º, inciso IV da CRFB/88 c/c o art. 5º, §§ 1º e 2º da CRFB/88)”54. 

                                            

51 Art. 5º § 3º, CRFB/1988, com a alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 

52 “O [conceito de] bloco de constitucionalidade possui origem francesa, [...] a decisão do seu 

Conselho Constitucional, que, em 16 de julho de 1971, reconheceu o valor jurídico do preâmbulo 

constitucional da atual Constituição francesa de 1958, assim como das normas que este faz 

referência, que são a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e o preâmbulo da 

Constituição de 1946, entendido como incorporados ao texto da Constituição de 1958”. (PADILHA, 

2012, p.116) 

53 Art. 5º § 1º, CRFB/1988 

54 MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional: uma análise 

crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2000, p.112. 
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3. DIREITO PENAL E OS POVOS INDÍGENAS 

3.1 ORIGEM E HISTÓRIA DAS PENAS 

 

O direito penal pode ser conceituado como o conjunto de normas jurídicas 

que traz a previsão de eventos criminalizáveis e suas respectivas sanções, “bem 

como disciplinam a incidência e validade de tais normas, a estrutura geral do crime, 

e a aplicação e execução das sanções cominadas”55. Por sua vez, este é realizado 

pelo sistema penal, que são as instituições policial, judiciária e penitenciária. É 

apresentado como igualitário atingindo a todos na fora de suas condutas, mas 

BATISTA ressalta que é seletivo, repressivo e estigmatizante. Entre um de seus 

conceitos aceitos, crime pode ser definido como a conduta humana que passar a 

ser considerada ilícita ao opor-se a uma norma jurídica ou indevidamente produz 

efeitos que a ela se opõe. Entre seus elementos estão a conduta humana, seja a 

ação ou omissão; a tipicidade, que é sua relação com o tipo penal inscrito em uma 

norma; e a ilicitude ou antijuridicidade. 

Partindo da premissa de que o direito penal brasileiro é apenas um a mais, 

fruto de um processo próprio, é preciso traçar sua origem e história para identificá-

lo. O ser humano tende a naturalizar o cotidiano e, muitas vezes, acreditamos que 

as instituições atuais sempre existiram, ainda que numa versão primitiva. Em outras 

palavras, é comum acreditar que as coisas sempre foram do jeito que são; e 

portanto, continuarão sendo assim sempre. Quando a produtora de desenhos 

Hanna-Barbera imaginou uma um grupo familiar na Idade Pedra, o resultado foi uma 

típica família norte-americana de classe média com animal doméstico, carro, 

eletrodomésticos e outros bens de consumo. A mesma produtora criou um desenho 
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sobre como se daria a vida no futuro e o resultado é a mesma estrutura familiar que 

a descrita, mas com modernos adereços. Essa ilusão é uma cortina de fumaça que 

ainda paira sobre as discussões acerca da história das prisões e da pena privativa 

de liberdade.  

Para traçar a origem das penas e do direito de punir, Beccaria (1764) voltou-

se aos primeiros homens selvagens forçados a se reunir pelas ameaças e 

obstáculos que encontravam naqueles tempos. A forma que teriam encontrado de 

se proteger e abrir possibilidade para uma vida em sociedade foi o sacrifício das 

porções de liberdade de cada indivíduo em prol de uma nação. O embrião do direito 

de punir foi a estrita necessidade e, portanto, esses homens cederam só a menor 

fração necessária. Por isso, Beccaria afirmava que “todo exercício do poder que se 

afasta dessa base é abuso e não justiça; é um poder de fato e não de direito; é 

usurpação e não mais poder legítimo”56. Foi ao longo do século V, que o povo 

começou a se apoderar “do direito de julgar, do direito de dizer a verdade de opor a 

verdade aos seus próprios senhores e de julgar aqueles que os governam”57. E, 

então, desenvolveu-se as formas racionais da prova e da demonstração com regras 

e condições para produzir uma verdade. Ainda que só venha a se desenvolver 

plenamente na idade média, surge também um novo tipo de conhecimento, que é o 

por testemunho, lembrança ou inquérito. No direito feudal, o litígio era 

regulamentado pelas provas que poderiam ser sociais, verbal, de juramento e, 

também, corporais. Não se tratava de uma procura pela verdade, mas tão somente 

“uma espécie de jogo de estrutura binária”58 cabendo ao juiz atestar a regularidade 

do procedimento e não a verdade.  

O Poder Judiciário ainda não havia se estruturado na alta Idade Média. A 

tarefa de resolver os litígios e proceder com a liquidação cabia aos indivíduos, e aos 

                                            

56 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 1764. Disponível em: < 
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senhores soberanos somente o papel de atestar a regularidade do procedimento. A 

acumulação de riqueza e do poder das armas e a constituição do poder judiciário 

nas mãos de alguns, ambos partes de um mesmo processo histórico ligado ao 

momento medieval, só vem a amadurecer no final do século XII com a formação da 

primeira grande monarquia medieval. Com isso a justiça passou a ser imposta do 

alto, e a ofensa a um indivíduo passou a ser considerada uma ofensa também ao 

Estado, a ordem, a lei e ao poder soberano. A reparação já não pode concluir-se 

com a satisfação do ofendido, sendo necessária a reparação da ofensa contra o 

soberano, razão do surgimento dos mecanismos de multas e confiscações. 

Esse processo de estatização da justiça penal ocorrido ao longo da Idade 

Média abriu espaço para o surgimento da “sociedade disciplinar”59. Assim chamada 

pelo Foucault, surge no fim do século XVIII e início do século XIX com a 

reorganização do sistema judiciário e penal na Europa. Influenciada por autores 

como Beccaria, Bentham e Brissot, o sistema teórico da lei penal passa a ter como 

princípio fundamental o crime, no seu sentido técnico, cortando relação com a falta 

moral ou religiosa. A infração vem atrelada a ideia de violação a uma lei, 

devidamente formulada e cumprida por um poder político. Outra mudança é a ideia 

da lei penal como protetora do que é mais importante pra sociedade, e da 

necessidade de ser clara a definição do crime. Nesse período, ocorre o surgimento 

do Direito Penal moderno, um direito codificado atribuindo penas a crimes 

específicos com uma metodologia de aplicação da lei. Sua principal fonte e o 

contratualismo, em especial com Locke. Ligada a crença no indivíduo e sua 

liberdade individual, abriu espaço para a transformação do direito de punir com base 

na vontade divina ou do senhor para um direito de ser punido na medida da 

responsabilidade sobre violação ao pacto social 

Ainda assim, a futura centralidade que terá a pena de prisão reforça a ideia 

de que houve uma contrarreforma. O professor Louk Hulsman a chama de “filha da 
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escolástica”60, por sua relação uma visão religiosa do mundo. O componente 

ideológico do aprisionamento, afirma, está ligado à cosmologia da teologia 

escolástica medieval. A centralidade de ambos é a existência de um “ponto 

absoluto”61, onipotentes e onisciente, que se apresenta ou como Deus ou como a 

lei. A aceitação quase que natural da dicotomia inocente-culpado pode ser explicada 

pelo maniqueísmo da pregação religiosa. Sobre a essa relação, Pasukanis explica 

que:  

[...] a Igreja quer associar ao momento material da indenização o motivo 

ideológico da expiação e, portanto, fazer do direito penal, baseado sobre o 

princípio de vingança privada, um meio eficaz de manutenção da disciplina 

pública, isto é, da dominação de classe62. 

 A partir da reforma do sistema penal, se passa a considerar criminoso 

aquele que rompe o pacto social. A consequência de descumprir esse contrato é 

ser reconhecido como um inimigo da sociedade. Uma vez que a perturbação da 

vida em sociedade se configura como crime, os penalistas da reforma defendem 

que a pena deve objetivar na reparação dessa perturbação. Para eles, a punição 

deveria abandonar a tentativa de expiar a redenção de pecados ou exercer a 

vingança, e tornar-se um desincentivo para que outros membros rompam o pacto 

social. Nessa época da reforma da penalidade são apontados quatro tipos possíveis 

de punições: a deportação; o desprezo público, que se tratava de expor 

publicamente a falta cometida buscando a humilhação do autor; a reparação forçada 

do dano, sendo inclusive apontada a ideia de trabalho forçado; e, por fim, a pena de 

talião, que trata-se de responder ao infrator na medida exata do dano. 
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 A reforma buscou atribuir um caráter técnico às penas, reforçando o 

princípio da proporcionalidade desta com o delito. Buscava-se a adoção de penas 

mais humanas e a consequente abolição da tortura, das penas corporais e 

infamantes, das execuções capitais barbaras, etc. A pena cruel e atroz passa a ser 

vista como afronta ao pacto social, sendo caracterizada como prática dos Estados 

absolutistas. Enquanto, a pena pecuniária é apontada como solução para os 

eventos criminalizáveis praticados sem violência. Dessa forma, o Estado reforça 

seu patrimônio exercer permanentemente seu poder de punir. A eterna vigilância e 

a certeza da punição era apontadas como mais eficaz que a dor corporal. Nesse 

sentido, um dos autores mais expressivos dessa época, Beccaria afirma: “Não é o 

rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do 

castigo, o zelo vigilante do magistrado e essa severidade inflexível que só é uma 

virtude no juiz quando as leis são brandas”63. Embora tenha obtido grandes, a 

abolição das penas corporais não ocorreu em todo lugar permanecendo, por 

exemplo, o açoite na Inglaterra, o castigo corporal aos presidiários na França, e até 

a introdução de castigos corporais para alguns delitos na Dinamarca de 190564. 

Pasukanis lembra que, após a queda da república soviética da Hungria, já em 1919, 

o acoite passou a ser usado como pena para certos delitos contra a pessoa e a 

propriedade. 

Essa é a história de como “constituiu-se progressivamente o complexo 

amalgama do direito penal moderno, no qual podemos distinguir sem dificuldade as 

raízes históricas que lhe deram origem”65. Pasukanis afirma que a burguesia 

continuou se servindo do sistema penal para dominação de classe através do seu 

sistema de direito penal oprimindo as classes exploradas, pois "o conjunto da 

sociedade"66 só existe na imaginação dos juristas, esquecendo que, na realidade, 
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são classes com interesses opostos, contraditórios. O processo, que Álvaro Reis 

chama de surgimento da “racionalidade penal moderna no iluminismo”, foi a tônica 

do sistema penal durante muitos anos. Foi no pós guerra, período de 

estabelecimento do Estado de Bem Estar Social, a sociologia sobre a questão 

criminal sofre profundas alterações. A grande virada foi o resgate do pensamento 

de Durkheim67 do debate teórico sobre o crime constituir um fato social, contrariando 

a lógica que existia dele se constituir uma decisão individual. Com o neoliberalismo, 

o papel do indivíduo na sociedade retoma a centralidade e a importância que 

possuíam no passado, reutilizando-se da racionalidade penal moderna e recuando 

a ideia do crime como decisão individual. 

 

3.2 A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

Entretanto, entre as penas apresentadas e discutidas pelos autores e 

legisladores da reforma da penalidade ocorrida no século XVIII, a que veio a tornar-

se dominante é justamente a pena privativa de liberdade. Beccaria só viria a 

comentar sobre o aprisionamento de forma sucinta, na sua forma processual, 

afirmando que "a prisão, entre nós, é antes um suplício que um meio de deter um 

acusado”68. Foucault observa que ela "surgiu no início do século XIX, como uma 

instituição de fato, quase sem justificação teórica”69. Essa nova penalidade se atém 

ao controle do psicológico e da moral dos indivíduos e faz disso o principal objetivo 

do direito de punir, substituindo a ideia de defesa da sociedade e do que pode ser 

nocivo à ela. É então que a preocupação com a periculosidade do indivíduo, ou seja, 

a valoração de suas virtudes antes de seus atos, irrompe como algo generalizado. 
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O poder único da justiça e a instrumentalização do controle penal punitivo é 

partilhado com uma série de outras instituições que surgem, como a policial, de 

vigilância, psiquiátricas, médicas e pedagógicas para correção.   

O aprisionamento, que vem a se tornar a penalidade principal do século 

XIX, não era usada até então como punição. Sua natureza na origem era de prática 

para-judiciária da lettre-de-cachet70, não se tratando, ainda, de uma pena do direito. 

Esta era enviada junto com um indivíduo que, no lugar de ser diretamente 

enforcado, queimado ou outra sorte, deveria ficar retido até nova ordem do poder 

real. Neste caso, se houvesse o entendimento de que o aprisionado pudesse ter se 

corrigido, a autoridade que requisitou a lettre-de-cachet poderia retirar o pedido. Ou 

seja, desde seu princípio a prisão tem como objetivo, não só a resposta a uma 

infração, mas também a correção do indivíduo. Para Foucault, essa ideia de corrigir 

um indivíduo nasce da prática policial, de forma paralela e exterior a justiça. Não 

surge dos grandes reformadores nem da teoria jurídica, mas sim da necessidade 

de controle social pelos que exerciam o poder. 

 A importância desses mecanismos de controle social possui forte 

relação com o surgimento da burguesia e de uma nova forma de acumulação de 

riqueza. Pasukanis resume que “a política penal traz a marca dos interesses da 

classe à qual serve”. No caso específico da origem da pena de prisão teria sido com 

as comunidades religiosas dissidentes do anglicanismo ao praticarem assistência e 

vigia sobre seu grupo. Considera-se, também, a influência das sociedades 

organizadas pela moralidade, que exerciam controle sobre os vícios e condutas, 

assim como os grupos de autodefesa de caráter paramilitar e, ainda, das 

sociedades econômicas que possuíam seus próprios meios de controle social, como 

as polícias privadas quer serviam para proteger o patrimônio, o estoque e as 

mercadorias que se acumulavam nos portos.  
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Antes representada pela fortuna de terras e monetária, no fim do século 

XVIII a riqueza passa a se materializar em máquinas, matérias-primas, mercadorias. 

A proteção desse patrimônio incentivou a criação de formas de controle social a 

serem exercidas pela classe detentora do poder, ou seja, a industrial. Os controles, 

que até então eram estabelecidos pelas classes proletárias, foram estatizados71 e 

atribuído a eles um caráter mais autoritário pelas classes dominantes. A partir desse 

momento essa classe deixa de tratar o sistema penal como mais uma forma de 

acumular patrimônio, e passa atribuir o papel de “repressão impiedosa e brutal, 

sobretudo, dos camponeses que fugissem da intolerável exploração dos senhores 

e de seu Estado, assim como dos vagabundos pauperizados, dos mendigos, etc."72 

Quando as classes mais altas se apropriam desse controle da moralidade, deflagra-

se o processo de estatização dos grupos de controle e de penalidade. Desse modo, 

aponta Foucault:  

[...]esse controle moral vai ser exercido pelas classes mais altas, pelos 

detentores do poder das classes ricas sobre as classes pobres, das 

classes que exploram sobre as classes exploradas, o que confere uma 

nova polaridade política e social a essas instâncias de controle.  

A partir da metodologia marxista, com a análise das expressões da 

consciência humana baseadas nas condições econômicas de uma sociedade, 

percebe-se que a materialidade da riqueza é a origem dessa estruturação dos 

controles políticos e sociais. E, particularmente, que o processo de fortalecimento 

da pena de prisão ocorreu de forma paralela à formação da sociedade capitalista73 

no final do século XIX. 

A lei sempre emana do Estado e permanece, em última análise, ligada a 

classe dominante, pois o Estado, como sistema de órgãos que regem a 
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sociedade politicamente organizada, fica sob o controle daqueles que 

comandam o processo econômico, na qualidade de proprietários dos 

meios de produção.74 

Ao contrário da forma como é apresentada, a prisão trata-se de um castigo 

corporal ainda não abolido. Não há como prevenir os efeitos da privação do sol, de 

ar, de espaço, de luz no corpo humano. Bem como o confinamento entre quatro 

paredes, as condições sanitárias e todo tipo de humilhação que a instituição imprime 

no corpo do condenado, faz da prisão um “sofrimento estéril”. Hulsman explica que 

é um mal social que despersonaliza e dessocializa os homens, não os faz progredir 

no conhecimento deles mesmos, nem os torna melhor. A criação da pena de prisão, 

de certa forma, transforma as relações humanas, a justiça e, acrescenta Foucault, 

a subjetividade e nossa relação com a verdade. 

As práticas judiciárias - a maneira pela qual, entre os homens, se arbitram 

os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente 

se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados 

em função dos erros que haviam cometido, a maneira como se impôs a 

determinados indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a 

punição de outras, todas essas regras ou, se quiseres, todas essas 

práticas regulares, é claro, mas também modificadas sem cessar através 

da história - me parecem uma das formas pelas quais nossa sociedade 

definiu tipos de subjetividade, formas de saber e, por conseguinte, relações 

entre o homem e a verdade que merecem ser estudadas. (FOUCAULT, 

2005, p.11) 

A forma com que a pena é encarada pelo Direito Penal Ocidental, de 

nenhuma maneira se assemelha ao costumes dos povos indígenas. Tampouco, o 

aprisionamento corresponde às sanções tradicionalmente utilizadas pelos povos 

originários. Sobre as repercussões da pena de prisão para o indígena, cabe 

questionar se seu objetivo, tal qual é esperado, pode ser alcançado por um indivíduo 
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que não compreende a punição sob a qual está sujeito75. Isso descaracteriza a 

dimensão simbólica da pena: o sentido de reprovação social ao fato que lhe é 

atribuído. Sobre isso, HULSMAN; CELIS76:  

A "pena" tal como é entendida em nossa civilização parece conter dois 

elementos: 1º - uma relação de poder entre aquele que pune e o que é 

responsável, etc. e o outro aceitando que seu comportamento seja 

condenado, porque reconhece a autoridade do primeiro; 2º - em 

determinados casos, a condenação é reforçada por elementos de 

penitência e de sofrimento impostos e aceitos em virtude daquela mesma 

relação de poder. 

Com a colonização, esse Direito Penal vai entrar em contato com os direitos 

dos povos indígenas, chocando-se com outras formas de resolução de conflitos e 

atos delituosos. O aprisionamento, pena que passa a ser o eixo central do sistema 

punitivo, não é prática dos direitos indígenas quando da aplicação de sanções. Além 

disso, a sanção possui um significado completamente distinto para os povos 

indígenas, como será visto a seguir. 

 

3.3 DIREITOS INDÍGENAS 

 

Os Direitos indígenas não se configuram como tendo normas escritas, 

promulgadas ou outorgadas por um Estado. Isso fez com que sua existência fosse 

questionada pelos estudiosos, legisladores, e juristas, uma vez que o direito é 

associado à figura do Estado e da sua codificação escrita. É uma questão que 

remete à outro debate dentro da Ciência do Direito, a existência de direitos dos 

povos sem escritas, que ainda enfrenta a dificuldade de conceber outras formas de 
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direito, que não aquela já consagrada pelo modelo ocidental77. Wolkmer, por 

exemplo, defende que os primeiros textos jurídicos estão associados ao 

aparecimento da escrita, não se podendo considerar a presença de um Direito entre 

povos que possuíam formas de organização social e política primitivas sem o 

conhecimento da escrita.78 Mas reconhece “cada povo e cada organização social 

dispõem de um sistema jurídico que traduz a especialidade de um grau de evolução 

e complexidade”. São sistemas jurídicos baseados em um conjunto disperso de 

usos, práticas e costumes, conformando uma “expressão da legalidade, de forma 

lenta e espontânea”, reiterados por um longo período de tempo e publicamente 

aceitos.79 Em suma, a necessidade de estabelecer uma certa ordem social, são 

desenvolvidas normas que regulamentam e atuam no controle social. Ainda que 

não se configurem como um Direito propriamente dito, possuem alto grau de 

aceitação na sociedade. 

Não se trata de um Direito, pois o que chamamos assim e um sistema 

normativo organizado na estrutura de Estado. Mas podem ser mais 

legítimos e abrangentes, eficazes e efetivos (seja pela coesão da 

sociedade que a criou, pela adequação dos meios utilizados, pelo 

atingimento do resultado esperado)80 

Ou seja, ainda que não sejam escritas, a presença dessas normas e 

sistemas jurídicos possuem grande importância para as sociedades que os 

desenvolvem na medida em que se reproduzem dentro das relações sociais deste 

grupo. Pasukanis explica: 

O Direito enquanto fenômeno social objetivo não pode esgotar-se na 

norma, seja ela escrita ou não. A norma, como tal, isto e, o seu conteúdo 
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logico, ou e deduzida diretamente de relações preexistentes, ou, então, 

representa, quando promulgada como lei estatal, um sintoma que nos 

permite prever, com uma certa verossimilhança, o futuro nascimento de 

relações correspondentes. Para afirmar a existência objetiva do direito não 

e suficiente conhecer seu conteúdo normativo, mas e necessário saber se 

este conteúdo normativo e realizado na vida pelas relações sociais81. 

Claramente as múltiplas formas nas quais o direito indígena se manifesta, 

refletem as inúmeras tribos e grupos, de diferentes formações étnicas e troncos 

linguísticos, impossibilita a padronização ou uma uniformidade nos elementos 

jurídicos e sua aplicação82.  O direito indígena é múltiplo e, da mesma forma que 

não existe um único povo indígena, não pode-se afirmar existir um único Direito83. 

E mesmo dentro de um único grupo étnico, é possível afirmar existir diferentes 

costumes e práticas, conformando diferentes valores. Ou seja, é um sistema jurídico 

complexo, que refuta a ideia de um bloco harmônico com uma única identidade e 

assume uma perspectiva extremamente fluida e dinâmica84. Mas há semelhanças 

intrigantes, como por exemplo o caráter coletivista e a relação entre direito com a 

religião, a moral e os costumes. À essa relação, Glissen chama de “indiferenciação” 

pois “as diversas funções que nós distinguimos nas sociedades evoluídas - religião, 

moral, direito etc. - estão ainda aí confundidas”85. Da mesma forma ocorre com o 

entendimento do que é delito e a relação da sanção jurídica, moral e social. Por 

exemplo, para o direito guarani, os delitos são as ameaças à "coesão social, contra 

sua ordem sócio moral vigente, [...], contra a integridade sócio religiosa ou contra a 

unidade sócio territorial"86. Essa é uma realidade, que como veremos, se reflete 
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também nos sistemas jurídicos das comunidades indígenas andinas, quéchuas e 

aimarás: 

En nuestra perspectiva, el derecho indígena se rige por principios 

radicalmente distintos al derecho estatal, tanto en la tipificación de delitos 

como en los aspectos procedimentales y el objeto último de sanción, con 

un aparato coactivo estatuido por códigos orales como las iwxas (adagios 

jurídicos), (determinaciones, acuerdos), sam (ley), Haak/Ji (camino, orden 

relacionado), taripaña (tribunal), gamut/yi (administración de justicia). 

Estos términos apuntan directamente a un particular concepto de orden 

práctico-legal normativo, de carácter indicativo y prescriptivo, cuya meta es 

la reconciliación y no asi’ la sanción misma, como concibe el derecho 

estatal que se rige por la dialéctica y culpabilidad, inocencia y castigo. 

Únicamente en esta relación se puede entender que todo acto en contra 

del interés individual compromete también al tejido de relaciones sociales 

intra y extrafamiliares. [...] El derecho indígena se inscribe en una trilogía 

de fundamentos imperativamente imbricados: sanción moral, sanción 

social y sanción jurídica.87 (Grifos próprios) 

No mesmo sentido de garantir o convívio harmônico e a reabilitação, no lugar 

da retribuição, a experiência dos indígena equatorianos explicada pelo 

representante da Confederação Nacional Indígena do Equador – CONAIE (2009):  

Para nosotros los indios, el Derecho Indígena es un derecho vivo, 

dinámico, no escrito, el cual a través de su conjunto de normas regula los 

más diversos aspectos y conductas del convivir comunitario. A diferencia 

de lo que sucede con la legislación oficial, la legislación indígena es 

conocida por todo el pueblo, es decir, existe una socialización em el 

conocimiento del sistema legal, una participación directa en la 

administración de la justicia, en los sistemas de rehabilitación, que 

garantizan el convivir armónico.88 

                                            

87 OSCO, Marcelo Fernández. La ley del ayllu: justicia de acuerdo. In: Revista boliviana de ciências 

sociais Tinkazos, n.9, p. 11-28, jun. 2001. 

88 ALMEIDA, op. cit. 
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3.4 O INDÍGENA NA JUSTIÇA CRIMINAL 

 

O tratamento penal do indígena no presente é marcado pelos confrontos 

que o direito penal moderno e a justiça criminal vivenciam com a cultura e a tradição 

dos povos indígenas. As legislações penais brasileiras, anteriores aos tratados 

internacionais sobre o tema e ao atual sistema constitucional, são obstáculos para 

a efetivação dos novos direitos garantidos aos índios. No país, ainda utiliza-se do 

grau de integração do indígena à sociedade para o reconhecimento da 

inimputabilidade. Como dito anteriormente, o Código Penal de 1940, ainda em vigor, 

trata dessa questão incluindo o indígenas não integrados entre os que possuem 

“desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Também são aplicáveis aos 

indígenas que pratiquem eventos criminalizáveis, as previsões de atenuação da 

pena para o indígena e o regime de semiliberdade da Lei 6.001/73. Reflexo do 

pensamento assimilacionista do Convênio 107 da OIT, ambas previsões acabaram 

se tornando objeto de permanente disputa jurisprudencial e sujeitas à 

reinterpretações à luz da posterior Convenção 169. Por sua importância, segue o 

texto do Estatuto do Índio sobre a questão penal: 

Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá 

ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de 

integração do silvícola.  

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se 

possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento 

do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do 

condenado.  

Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as 

instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus 

membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em 

qualquer caso a pena de morte. 
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3.4.1 Culpabilidade do indígena  

 

O tratamento penal do indígena pode transformar-se apenas com a 

adequação da interpretação do Código Penal com os preceitos da Constituição de 

1988, sem que sejam necessárias profundas transformações legislativas, 

resultando apenas da observação da teoria do delito. Porém, a responsabilidade 

penal trata-se de um dos temas que desperta forte preconceito na sociedade, em 

relação aos povos indígenas. Há um entendimento de que o indígena está em uma 

situação privilegiada na esfera criminal, sendo associado a ideia de impunidade. 

Ocorre que, em razão de suas peculiaridades socioculturais, surge a necessidade 

de um tratamento diferenciado ao índios acusados de praticar infrações penais, em 

respeito à diversidade cultural. Não sendo aceitável utilizar o direito penal como 

ferramenta que obrigue os povos indígenas a atuarem conforme os valores culturais 

externos aos seus. 

Uma conduta para ser considerada criminalizável, como já foi citado, deve 

ser típica, ilícita e culpável. O conceito jurídico de culpabilidade não é científico, mas 

pode ser resumido pela reprovabilidade de uma conduta, que é variável segundo os 

valores de cada sociedade. Segundo a Teoria finalista, seus elementos, ou 

pressupostos, são a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato 

e a exigibilidade de conduta diversa. Dentro da racionalidade da pena como forma 

de reparação, busca-se atrelar o quantum de liberdade a ser tomada do indivíduo 

proporcionalmente a culpa deste89. Ou seja, a pena não deve ser imposta senão 

quando a conduta do indivíduo lhe for reprovável, ainda que tenha causado um 

resultado ilícito. Nas palavras de Zaffaroni e Pierangeli sobre esses conceitos:  

São requisitos gerais da culpabilidade, entendida como reprovabilidade, 

que tenha sido exigível do sujeito a possibilidade de compreender a 

antijuridicidade de sua conduta, e que as circunstâncias em que agiu não 

                                            

89 PASUKANIS, op. cit., p.157. 
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lhe tenham reduzido o âmbito de autodeterminação além de um limite 

mínimo. Tanto neste último caso, como no anterior, exige-se que a 

possibilidade de motivar-se na norma encontre-se acima do limite mínimo 

de exigibilidade. Esse limite mínimo de exigibilidade não é alcançado, e, 

portanto, a culpabilidade é excluída, quando não se pode exigir do sujeito 

a compreensão da antijuridicidade, o que pode ocorrer por falia de 

capacidade psíquica suficiente para tal (inimputabilidade), ou porque se 

encontra num estado de erro acerca da antijuridicidade (erro de proibição). 

Igualmente, o umbral mínimo da exigibilidade não se alcança, ou não é 

atingido, quando o autor encontra-se numa situação de necessidade 

exculpante (a outra hipótese contida no art. 24 do CP), ou quando o sujeito, 

conquanto capaz de entender o caráter ilícito do fato, não é capaz de 

determinar-se de acordo com essa compreensão, que é a segunda 

hipótese de inimputabilidade.90 

 

No Brasil, as discussões sobre a culpabilidade do indígena é tratada de 

duas formas: a primeira é pela utilização do pressuposto da inimputabilidade, 

baseado na ideia do desenvolvimento mental incompleto do índio, ou seja, atrelando 

sua situação peculiar com a inferioridade social e econômica; a segunda, pela 

adoção do princípio da individualização da pena, que tem baseado os tribunais à 

atribuírem um tratamento penal distinto na medida da especificidade cultural de 

cada índio. A inimputabilidade relaciona-se com a capacidade psíquica de um 

indivíduo ser sujeito de reprovação, abarcando a compreensão da antijuricidade de 

sua conduta. Já a individualização da pena tem previsão constitucional91, garantindo 

que as penas serão fixadas com base no caso concreto, sendo possível o 

magistrado avaliar qual delas será aplicada, se restritivas de direito, penas 

alternativas, multa, etc.92 A previsão do indígena estar incluído no dispositivo legal 

que trata do desenvolvimento mental, comparando-os a situação peculiar dos 

                                            

90 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, v.1, p.530. 

91 Art. 5°, XLVI, CRFB/88 

92 ZAFFARONI; PIERANGELI, op. cit., p.126. 
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surdos-mudos, é utilizado por grandes nomes da doutrina especializada como 

Hungria, Mirabete, Damásio, Miguel Reale, entre outros93. Heleno Cláudio Fragoso 

admite esse entendimento, mas esclarece ser impróprio dizer que possuam 

desenvolvimento mental incompleto.  

Ressalta-se o caráter assimilacionista da expressão, que abre margem ao 

entendimento de que se o desenvolvimento mental se completará, tal qual o das 

crianças e adolescentes, a partir da vivência nem nosso meio e na internalização 

dos valores da sociedade nacional. Ainda que a intenção de proteger o indígena do 

aparato penal possa ser considerada louvável, um Estado democrático de Direito 

não pode permitir a adoção de tratamento que coloque o indígena em situação de 

desenvolvimento mental incompleto, mas não seria justo desconsiderar totalmente 

as peculiaridades de sua cultura. A adoção do critério da inimputabilidade, como se 

viu, contraria os preceitos dos direitos dos povos indígenas recém editados, fazendo 

com que parte da doutrina defenda tratar a questão penal do índio voltando-se para 

a inculpabilidade. Dessa forma, o índio não conseguiria adotar determinado 

comportamento em razão de sua cultura ou de seus costumes e, ao cometer um 

fato punível, ainda que tenha conhecimento da ilicitude do fato, não compreende 

seu caráter delituoso. A inculpabilidade ocorre da ausência de conhecimento da 

antijuridicidade da conduta, pelo erro de proibição94.  

Ainda que ambos sejam elementos da culpabilidade, as diferenças entre os 

critérios da inimputabilidade e do erro de proibição, no que toca à questão indígena, 

repercutem tratamento que será dado à esses povos. O inimputável é encarado 

como psicologicamente incapaz; já o inculpável é completamente incapaz, mas não 

pode ter sua conduta especifica reprovada em razão do erro ou por não se exigir do 

autor, outro modo de agir naquele momento. As consequência também repercutem 

a diferença: o primeiro será absolvido com a imposição de medida de segurança; o 

                                            

93 REZENDE, op. cit., p.73. 

94 YRUTETA, Gladys. El Indígena ante La Ley Penal. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 

Faculdad de Ciências Jurídicas y Políticas. 1981, p. 130. 
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segundo, na legislação penal brasileira, pode isentar de pena pois exclui a 

consciência da ilicitude e sua culpabilidade. Ou seja, a contrário da inimputabilidade, 

a inculpabilidade não acarreta qualquer consequência penal. 

Ocorre que, muitas vezes, há situações em que o indígena possui 

conhecimento do caráter ilícito do fato mas não o compreende em razão de seus 

valores culturais. Zaffaroni e Pierangeli apontam o “erro culturalmente 

condicionado” 95, espécie do erro de proibição, como a devida forma de considerar 

que os povos indígenas não internalizam as regras dadas pela norma por não se 

tratarem de uma cultura na qual foram educados. Um exemplo apresentado por eles 

é o do indígena que masca a folha sagrada da coca desde criança não conseguir 

internalizar o fato da posse dela ser proibida. Pode-se citar, ainda, algumas tribos 

que incentivam a relação sexual entre adultos e adolescentes como um ritual de 

iniciação da na vida adulta, ainda que a legislação ordinária considere estupro a 

relação sexual consentida com menores de quatorze anos. Ou, ainda, os eventos 

de crimes contra o meio ambiente praticados por estes povos em terras indígenas 

que sobrepõem áreas de proteção ambiental. Eles sustentam que no erro de 

proibição, além do erro que age no conhecimento da ilicitude, existe também o erro 

na compreensão da ilicitude. Ou seja, mesmo conhecendo o dispositivo legal, a 

internalização dos valores que contém não é possível por serem desconhecidos ou 

incompatíveis com a cultura do agente. Nesses casos, quando o condicionamento 

cultural do agente não permita a compreensão da norma, entendida como o 

conhecimento da norma mais a internalização de seu valor, dá-se o erro 

culturalmente condicionado.  

Essa diferenciação entre conhecimento e compreensão não é 

acompanhada pelos autores criminalistas brasileiros. Apontado por REZENDE96 

como uma alternativa possível ao tratamento penal do indígena no Brasil, o critério 

                                            

95 ZAFFARONI; PIERANGELI, op. cit., p.558. 

96 REZENDE, op. cit., p.93. 
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da inexigibilidade de conduta diversa já está presente no artigo 22 do Código penal. 

Ainda o dispositivo trate da coação irresistível e obediência hierárquica, a aplicação 

para o indígena seria utilizada em casos que estes atuem em conformidade com os 

valores de seu povo. A intenção é partir da análise de cada caso, não colocando 

todos os indígenas em uma categoria jurídica, a exemplo de inimputáveis. O que 

parecer se inaceitável é a manutenção da atual forma de tratamento penal dos 

povos indígenas que desconsidera as legislações nacionais e internacionais sobre 

o tema. O tratamento penal correto do indígena, que respeite sua diferença cultural, 

pressupõe afastar a ideia de sua inimputabilidade e a discriminação que esse 

conceito acarreta. É necessário que o magistrado, ao se deparar com um indígena, 

produza laudo antropológico para avaliar se o ato praticado viola os valores 

inerentes a seu povo para poder avaliar a real consciência da ilicitude desse 

indivíduo. Por fim, respeitar as garantias acrescentadas pela Convenção nº 169 da 

OIT, inclusive com previsão semelhante no Estatuto do Índio, de não utilizar-se da 

pena privativa de liberdade e prezar pela solução não penal. 

Muito embora exista delito que o silvícola pode entender perfeitamente, 

existem outros cuja ilicitude ele não pode entender, e, em tal caso, não 

existe outra solução que não a de respeitar a sua cultura no seu meio, e 

não interferir mediante pretensões de tipo etnocentrista, que escondem, ou 

exibem, a pretendida superioridade de nossa civilização industrial, para 

destruir todas as relações culturais a ela alheias. As disposições da Lei 

6.001, de 19.12.1973 (Estatuto do Índio), que mostra uma aparente atitude 

de benevolência para com o indígena, fazem uma constante referência a 

sua "integração", esquecendo-se que o silvícola está integrado, só que 

está integrado na sua cultura, acerca da qual nós estamos tão 

desintegrados como ele da nossa. De maneira alguma se pode sustentar 

que o silvícola, ou aquele que comparte de regras de qualquer outro grupo 

cultural diferenciado, seja um inimputável, ou uma pessoa com a 

imputabilidade diminuída, como se sustenta com frequência. Trata-se de 

pessoas que podem ser, ou não, inimputáveis, mas pelas mesmas razões 
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que podemos nós também o ser, e não por pertencerem a um grupo 

culturalmente diferenciado.97 

 

3.4.2 Foro competente 

 

A competência para processar e julgar os eventos criminalizáveis que 

envolvam membros dos povos indígenas, seja na condição de réu ou na condição 

de vítima é motivo de recorrentes conflitos entre a Justiça Federal e a Estadual, 

frequentemente demandando solução do Superior Tribunal de Justiça. Para a 

definição da competência, os tribunais observam se nas circunstâncias do evento 

praticado há disputa pelos direitos indígenas previstos no artigo 231 da Constituição 

da República de 1988, ou seja, quando envolverem sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam. A partir dessa análise, nas situações que envolveram os 

direitos do artigo supracitado segue-se a previsão constitucional do artigo 109 da 

CRFB/88: “a competência da justiça federal é reservada às disputa sobre direitos 

indígenas”. Do contrário, observa-se o que preceitua o enunciado da Súmula nº 140 

do STJ, segundo o qual: "Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar 

crime em que o indígena figure como autor ou vítima". Entendimento que é 

respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme pode-se observar no seguinte 

acórdão: 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de 

que a competência da Justiça Federal, fixada no art. 109, XI, da 

Constituição Federal, "só se desata quando a acusação seja de genocídio, 

ou quando, na ocasião ou motivação de outro delito de que seja índio o 

agente ou a vítima, tenha havido disputa sobre direitos indígenas, não 

bastando seja aquele imputado a silvícola, nem que este lhe seja vítima e, 
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tampouco, que haja sido praticado dentro de reserva indígena. (STF, RE 

419.528, Rel. p/ acórdão Ministro CEZAR PELUSO, PLENO, DJU de 

09/03/2007, p. 26). 

 Em síntese, a lesão ao bem jurídico individual de um indígena, como a vida 

ou integridade, não se caracterizam como de interesse da União e não é levado à 

justiça federal. Só é considerado relacionado aos direitos indígenas, quando afetam 

a totalidade de uma comunidade ou que abrangem suas culturas e tradições, 

tratamento que abre espaço para a justiça comum estadual aplicar 

indiscriminadamente o direito nacional aos indígenas. A observação dos tratados 

internacionais e dos direitos constitucionais não abre margem para essa 

interpretação da competência a partir do tipo de crime, cabendo ao tribunal definir 

apenas se há identificação do acusado com um grupo indígena para confirmar-se o 

interesse da União, e da FUNAI, na tutela da defesa dos indígenas98. Por estar 

permeada pela lógica integracionista e pela necessidade da construção de uma 

jurisprudência uniforme sobre os direitos indígenas, faz-se necessária a revisão da 

Súmula 140 do STJ para acompanhar as mudanças nos direitos indígenas já 

assegurados99.  

 

3.4.3 Situação Prisional dos Índios no Brasil 

 

Segundo um relatório sobre a criminalização e situação prisional de índios 

no país realizado a partir de um convênio entre a Procuradoria Geral da República 

e a Associação Brasileira de Antropologia100, os principais eventos criminalizáveis 

                                            

98 SANTOS FILHO, Roberto Lemos. Índios e competência criminal – A necessária revisão da Súmula 

140 do STJ. In: Direito Penal e povos indígenas. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 93-103 

99 Ibid. 

100 SILVA, Cristhian Teófilo da (coord). Criminalização e Situação Prisional de Índios no Brasil. 

Relatório Final. (Edital Projeto de Pesquisa ESMPU nº 19/2006). Brasília: Associação Brasileira de 

Antropologia. 2008, 41 p. 
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envolvendo indígenas no Brasil são homicídio, narcotráfico e estupro. Ainda não foi 

possível aferir o percentual de eventos criminalizáveis praticados por índios contra 

índios, sendo uma impressão geral a percepção de que a maior incidência deste 

que tem levado os índios para as prisões resulta dos cometidos contra outros índios, 

como homicídios, estupros, tráfico e furtos. Nas comunidades indígenas que vivem 

nas fronteiras do país, por sua suscetibilidade às ações do tráfico internacional e de 

aliciadores, percebe-se o aumento da atribuição de tipos penais da Lei 11.343 de 

2006, a Lei de Drogas, aos indivíduos indígenas101. A pesquisa relaciona os eventos 

criminalizáveis praticados por índios no Brasil e seu consequente aprisionamento 

com a baixa qualidade de vida existente nas aldeias de origem, mesmo em áreas 

regularizada. Soma-se ainda as dificuldades que as formas tradicionais de 

resolução de conflitos encontram em “contextos de desorganização social, como 

são aqueles resultantes do impacto de frentes de expansão econômica da 

sociedade nacional, regiões de fronteira internacional ou na periferia de grandes 

cidades.”102 

Percebe-se, ainda, o desconhecimento de policiais, agentes carcerários, 

delegados, promotores, procuradores, juízes e indigenistas de órgãos oficiais ou da 

sociedade civil, acerca da legislação aplicável aos índios acusados criminalmente e 

as recomendações da Convenção 169 OIT, como o reconhecimento das formas 

tradicionais de resolução de conflito e punição ou o dispositivo que prevê evitar a 

prisão como forma de punição. O relatório traz uma constatação perversa: a 

violência cometida contra os índios no sistema penal; e utilização da criminalização 

com visando a pressão fundiária sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

povos indígenas. A pesquisa constata também que “as autoridades policiais e 

judiciais, bem como pesquisadores, não sabem quem são, quantos são e por que 

estão sendo presos os índios no Brasil”, revelando que a  

                                            

101 SILVA, op. cit, passim.  

102 ibid., p. 37. 
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Antropologia e o Direito estão alheios ao que se passa nas instituições 

policiais, judiciais e penais no país, e também alheios ao que se passa em 

áreas indígenas submetidas a diferentes sistemas interétnicos e que 

geram variadas formas de pressão sobre a organização social das 

populações indígenas. Menor ainda é o conhecimento sobre como estas 

instituições policiais, judiciais e penitenciárias vem interagindo e 

transformando as vidas indígenas103.  

 

 

3.4.4 Identificação do indígena 

 

A pesquisa, que buscava mapear a situação do indígena aprisionado no 

país, tropeçou com um dos maiores obstáculos à implementação da Convenção 

169 da OIT no país, que é a total falta de informações sobre o indígena submetido 

à justiça criminal. Os direitos previstos internacionalmente aos indígenas, entre eles 

a autoidentificação, são de observação obrigatória no país e devem ser 

assegurados já no primeiro contato do órgão policial com o abordado, se necessário 

com servidor capacitado em direitos humanos. Permanece o senso comum do 

indígena como indivíduo sem contato com a sociedade nacional, de vestimentas 

distintas, ferramentas primitivas e, principalmente, de ascendência pré-colombiana, 

este último critério positivado no Estatuto do Índio. No cotidiano das instituições 

judiciárias, não é utilizada uma metodologia definida de identificação da origem 

étnica dos presos e, apesar de sua inegável existência, são invisibilizados nas 

estatísticas das instituições competentes. Essa "descaracterização étnica"104, 

mesmo sendo possível a identificação do indivíduo como indígena por seu endereço 

ou nome, abarca a informação da etnia a qual pertence, sendo quase impossível 

                                            

103 ibid., p. 5. 

104 ibid., p. 4. 
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encontrá-la. Da mesma forma não são anotados se as condutas são praticados 

contra outros membros do próprio grupo, contra outros grupos indígenas ou não 

indígenas. 

Percebe-se que, na prática do tratamento penal dos povos indígenas, 

aplicam-se as legislações penais indigenistas integracionistas, sem levar em 

consideração os preceitos novos. Reforçando a ideia do território como critério de 

identificação, o aparato estatal utiliza-se da diferenciação entre indígenas aldeados 

e desaldeados para aplicar certos direitos dos indígenas, na lógica do Estatuto do 

Índio e desconsiderando a autoidentificação prevista pela OIT105. Uma 

demonstração disso é o endereço, se residente em terra indígena reconhecida, ser 

uma das únicas formas de identificação do indígena dentro do sistema penal 

brasileiro.  Registra-se, ainda, duas reclamações apontadas pela pesquisa que 

devem ser consideradas para a análise do tratamento penal do indígena: a falta de 

instrução por parte dos órgãos competentes como Ministério Público Federal, 

Procuradoria da FUNAI e Defensoria Pública; e falta de regulamentação da 

qualificação e identificação étnica do acusado no inquérito106. 

 

3.4.5 OIT 169 na justiça brasileira 

 

Como pode ser observado pelo tratamento penal ao indígena na justiça 

criminal brasileira, relatado ao longo deste capítulo, os tratados e convenções 

internacionais, em especial as garantia dos direitos acrescentados pela Convenção 

169 (OIT), que já foram assinados e ratificados pelo Brasil não tem sido amplamente 

                                            

105 Uma ressalva que merece destaque é o reconhecimento e a utilização do critério da 

autoidentificação pelo STJ, com base na Convenção nº 169 da OIT, em face do Recurso Ordinário 

em Mandado de Segurança – RMS 30675 / AM. Assunto que voltará a ser tratado no capítulo 3.3.5. 

106 ibid. p. 28 
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aplicados pelo poder judiciário. Os tribunais adotam uma postura contraditória, ora 

utilizando-se das previsões de legislações superadas pelos tratados e pela 

Constituição, como o Estatuto do Índio, com o objetivo de não reconhecer o 

tratamento diferenciado ao indígena; ora negando as previsões mais benéficas 

desse Estatuto alegando estarem superadas. Quando do estudo das decisões das 

altas cortes brasileiras, percebe-se que reiteradamente é rejeitado o tratamento 

diferenciado aplicável ao indígena. A negativa do regime especial ao indígenas os 

coloca em patamar de igualdade aos demais membros da sociedade, 

desrespeitando o princípio da individualização da pena destes. Outro inobservância 

do Convênio é a desconsideração de sua etnia, prescindindo de laudos 

antropológicos que avaliem a internalização dos valores dos povos indígenas107, 

utilizando-se de critérios como a inscrição eleitoral, domínio da língua portuguesa 

ou carteira de trabalha para trata-los como integrados108.  

Foram analisadas jurisprudências do STF e do STJ referentes às questões 

indígenas e percebe-se que raras decisões apresentavam fundamentos nos 

tratados. Entre os poucos que se baseiam na Convenção nº 169 da OIT, apenas 

em um julgado do Superior Tribunal de Justiça ocorre sua utilização para o 

tratamento penal do indígena. Trata-se de um Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança que indeferiu a assistência da FUNAI em uma ação penal, sobro tipo 

penal de tráfico previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006. A assistência havia sido 

negado pelo juízo originário por não ter sido considerada o critério da 

autoidentificação para aferir o pertencimento do réu à etnia Kokama da aldeia São 

                                            

107 Cf. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 DA LEI 9605/98. 

CORRUPÇÃO PASSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] NULIDADE DA 

DECISÃO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE. ÍNDIO INTEGRADO NA 

SOCIEDADE. INEFICIÊNCIA DA DEFESA. NÃO-DEMONSTRAÇÃO. (TRF-4, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2010, SÉTIMA TURMA) 

108 cf. PONTES, Cézar Bruno. O Índio e a Justiça Criminal brasileira. In: Direito Penal e povos 

indígenas. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2011, p.174-176. 
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José em Santo Antônio do Içá no Amazonas, fronteira com a Colômbia. O voto do 

relator, o ministro Gilson Dipp, faz alusão ao critério: 

Em outros termos, não se trata mais do pressuposto de incapacidade para 

definir a intervenção da FUNAI. Hoje, a designação de índios integrados, 

ou em vias de integração ou isolados constitui quando muito metodologia 

interna da instituição para definição de suas políticas públicas. Por 

consequência, tecnicamente, não se fala mais em índio dessa ou daquela 

condição de integração, mas simplesmente em índio ou não índio. E para 

a definição da condição de índio, a antropologia e a lei dão critérios para 

os quais é irrelevante o grau de integração. Recentemente, adotando 

normativo da Convenção OIT 169 o Estado brasileiro (Decreto nº 5.051, 

DO de 20.04.2004) acolheu formalmente, como critério de identificação, a 

autoidentificação, de tal modo que, para fins legais, é indígena quem se 

sente, se comporta ou se afirmar como tal, de acordo com os costumes, 

organização, usos, língua, crenças e tradições indígenas da comunidade 

a que pertença. O conteúdo nuclear desse estado decorre do regime 

constitucional do art. 231 da CF que relaciona a condição e direitos dos 

indígenas com a existência de organização, língua, crenças, usos e 

costumes próprios, pouco importando se são os índios mais ou menos 

familiarizados com os usos e costumes não índios, ou se possuem 

documentação e exercem direitos de cidadania não índia. De resto, são 

inúmeras as manifestações da doutrina acadêmica a respeito como anota 

o parecer, não se podendo mais considerar os critérios da Lei nº 6.001⁄73 

na sua literalidade, cabendo, ao contrário, leitura e interpretação conforme 

a inspiração constitucional superveniente109. (Grifos próprios) 

No Supremo Tribunal Federal, só foi possível observar uma única aplicação 

da Convenção 169 da OIT no âmbito penal, com fulcro em seus artigos 1º e 2º, para 

reconhecer a desnecessidade de utilização de laudo antropológico na aplicação da 

atenuação da pena prevista no Estatuto do Índio. Esse laudo antropológico, retirado 

do artigo 149 e ss. do Código de Processo Penal, é o adotado por alguns tribunais 

                                            

109 STJ, RMS 30675/AM, relator: Min. Gilson Dipp, órgão Julgador: Quinta turma, julgamento em: 22 

nov. 2011, publicado no DJe em: 01 dez. 2011. 



53 

 

 

para atestar a integração do indígena. Trata-se de instrumento utilizado para aferir 

a procedência de sua imputabilidade. Até então, o laudo antropológico já até foi 

considerado desnecessário por parte da jurisprudência, mas por um motivo oposto 

ao de sua proteção: quando o indígena era tido como integrado, prescindia a 

utilização do laudo para refutar a atenuação de pena e o regime do parágrafo único 

do artigo 56. A partir da ratificação do convênio, a jurisprudência transformou a 

interpretação deste artigo, considerando que sua previsão se aplica pela simples 

condição de ser indígena, independente de laudo antropológico para atestar a 

integração com a sociedade.  

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL 

DE ARMA PRATICADOS POR ÍNDIO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. 

DESNECESSIDADE. ATENUAÇÃO DA PENA E REGIME DE 

SEMILIBERDADE. 1. Índio condenado pelos crimes de tráfico de 

entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. É 

dispensável o exame antropológico destinado a aferir o grau de integração 

do paciente na sociedade se o Juiz afirma sua imputabilidade plena com 

fundamento na avaliação do grau de escolaridade, da fluência na língua 

portuguesa e do nível de liderança exercida na quadrilha, entre outros 

elementos de convicção. Precedente. 2. Atenuação da pena (artigo 56 do 

Estatuto do Índio). Pretensão atendida na sentença. Prejudicialidade. 3. 

Regime de semiliberdade previsto no parágrafo único do artigo 56 da Lei 

n. 6.001/73. Direito conferido pela simples condição de se tratar de 

indígena. Ordem concedida, em parte110. 

A decisão pode ser considerada favorável à aplicação do Convênio, 

reinterpretando as legislações indigenistas à sua luz. Embora essa previsão do 

Supremo, a justiça estadual comum continua produzindo jurisprudências que 

aduzem à necessidade do laudo para provar aferir a integração, de modo a 

desconsiderar os artigos 56 e ss. do Estatuto no caso positivo. 

                                            

110 STF, HC 85198/MA, relator: Min. Eros Grau, órgão julgador, Primeira Turma, julgamento em: 17 

nov. 2005, publicado no D.J. em 09 dez. 2005. 
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO 

MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º INC. III, DO CP). DELITO PRATICADO POR 

SILVÍCOLA CONTRA SILVÍCOLA  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL  SÚMULA 140 DO STJ E ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO AO DA PROCURADORIA 

TÃO SOMENTE PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DO EXAME 

ANTROPOLÓGICO NA ACUSADA.111 

Ainda em contraposição ao entendimento do STF, há decisão da justiça 

federal de que o indígena integrado a sociedade não possui direito à tutela especial 

previsto pelo Estatuto do Índio.  O seguinte acórdão trata de criminalização de um 

indígena, durante manifestação dos membros da etnia Pankararu, pela destruição 

de torres transmissoras de energia elétrica. Em referência à um entendimento do 

STJ, defende que o regime de tutela do artigo 56 não se aplica ao indivíduos 

integrados. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO CONTRA 

SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA (ART. 265, CAPUT, DO CP). 

DESTRUIÇÃO DOS ISOLADORES DE TORRE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE À CHESF. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DADA AO FATO 

DELITUOSO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO 

ESTATUTO DO ÍNDIO. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. NÃO 

APLICAÇÃO DA TUTELA DIFERENCIADA. MATERIALIDADE E 

AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO QUE 

SE CONFIRMA. [...]O colendo STJ vem entendendo que a previsão do 

regime tutelar especial para cumprimento de pena, trazido na Lei nº 

6.001/73 (Estatuto do Índio) destina-se, tão somente, aos índios ainda em 

fase de aculturação, silvícolas, índios isolados, ou em fase de integração, 

                                            

111 TJ-PR, Relator: Macedo Pacheco, 1ª Câmara Criminal, Data do julgamento: 23 ago. 2012 
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e não àqueles que já se encontram plenamente integrados à sociedade e 

às leis nacionais, caso que é o do apelante; [...]112. (Grifos próprios) 

Ainda que faça alusão à inviolabilidade da Constituição Federal e da 

Convenção da OIT nº169, Justiça do Estado do Paraná não aplica o critério da 

autoidentificação, alegando a integração com base no uso de documentos, 

presença na escola, e na religiosidade. Ao mesmo tempo que refuta a necessidade 

do laudo antropológico, do CPP; e do regime especial, do Estatuto do Índio. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA TRÊS RÉUS - 

INDÍGENAS - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL (ART. 121, 

INC. III, CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 CP)- 

INCONFORMISMO - PRELIMINAR SUSCITADA - AUSÊNCIA DE EXAME 

ANTROPOLÓGICO - DESNECESSIDADE - NULIDADE INEXISTENTE - 

EXEGESE DO ARTIGO 4.º, INCISO III, DA LEI N.º 6001/73 [...] - PLEITO 

DE SEMI-LIBERDADE AO RÉU PRESO - ÍNDIO INTEGRADO À 

SOCIEDADE PÁTRIA - PEDIDO NEGADO - EXEGESE DO ARTIGO 56, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 6001/73 - ESTATUTO DO ÍNDIO [...] O 

exame antropológico somente se justificaria se na instrução processual 

surgissem dúvidas razoáveis de que os réus não tinham, em razão de 

serem índios, condições de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se conforme este entendimento. (2) No caso presente, não há 

nos autos qualquer dúvida razoável acerca da imputabilidade dos réus, que 

em seus interrogatórios "se mostraram totalmente adaptados à nossa 

civilização (circunstância esta que foi verificada também em relação às 

testemunhas presenciais, igualmente indígenas) e aos nossos costumes, 

tanto que possuem documento de identidade, frequentam igreja e 

cursavam escola regular, sabendo ler e escrever", inclusive rubricando os 

termos dos interrogatórios e depoimentos. (3) Existindo elementos sólidos 

e convincentes (frequência à igreja cristã, estudos em escola regular, 

documento de identificação, etc.) de que os réus - de origem indígena - 

estão integrados à sociedade em que vivem, desnecessário o laudo de 

                                            

112 TRF-5, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Terceira Turma, Data 

do Julgamento: 24 set. 2009 
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exame antropológico. (4) Da mesma forma, a aplicação do texto do artigo 

56, parágrafo único, da Lei nº 6.001/73, não se faz obrigatório se verificado 

que o indígena está integrado à comunhão nacional, afastando-se assim a 

pretendida concessão do regime especial de semiliberdade previsto no 

Estatuto do Índio. [...] Recurso conhecido e desprovido.113 (Grifos próprios) 

Por fim, o TRF da 3ª Região, ao apreciar o recurso quanto ao conflito de 

competência de um caso em andamento, utilizou-se da Constituição em conjunto 

com a Convenção 169 da OIT, para reconhecer a federalização dos crimes que 

afetem coletivamente à uma comunidade indígena. No caso em questão, para 

atribuir competência à Justiça Federal em um conflito entre dois indígenas, 

decorrente da disputa pela liderança da comunidade. Afastando a Súmula 140 ao 

reconhecer que, com a ratificação do Convênio, incluiu-se o direito a auto-

organização entre os direitos indígenas protegidos pelo art. 231 CRFB/88. 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍGENAS. CONFLITOS 

ENVOLVENDO A LIDERANÇA DA COMUNIDADE INDÍGENA. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ARTS. 109, XI, E 231, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONVENÇÃO 169 DA OIT. RECURSO PROVIDO. 1. A 

máxima proteção desejada pelo legislador constituinte para os direitos e 

garantias fundamentais leva à imperiosa interpretação de que o sentido da 

expressão direitos indígenas, contido no art. 109, XI, da Constituição 

Federal, não limita a competência da Justiça Federal apenas a disputas de 

cunho cível sobre direitos indígenas. 2. O art. 109, XI, da Constituição 

Federal, deve ser aplicado conjuntamente ao art. 231 da carta 

constitucional. Dentre os direitos ali reconhecidos aos indígenas se 

encontra o direito à sua organização social própria. 3. Por organização 

social, à luz dos princípios da autodeterminação dos povos e da autonomia 

das populações indígenas, entende-se ser a organização que envolve 

todos os aspectos do particular modo de vida das populações indígenas, 

incluindo-se o seu sistema político próprio. 4. A Convenção nº 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, norma de caráter cogente para o 

                                            

113 TJ-PR, Relator: Oto Luiz Sponholz, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02 nov. 2008 
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estado brasileiro, determina a proteção dos costumes, tradições e 

instituições indígenas. 5. Os precedentes jurisprudenciais vêm sendo 

construídos de forma a reconhecer a competência da Justiça Federal nas 

situações em que os crimes envolvendo indígenas, como agentes ou 

vítimas, envolvam interesses da comunidade indígena como um todo, e 

não interesses unicamente particulares. Neste último caso, a competência 

é reservada à Justiça Estadual (Súmula 140 do STJ). 6. Condutas que 

envolvam riscos para a organização social de uma comunidade indígena, 

especialmente sua organização política própria, reclamam apreciação pela 

Justiça Federal, com fulcro nos artigos 109, XI, e 231 da Constituição 

Federal. 7. As informações constantes do inquérito policial demonstram 

claramente que a suposta tentativa de homicídio perpetrada por indígenas 

contra outro indígena teria decorrido em razão de disputa pela liderança 

da aldeia Amambai. O anseio pelo controle de comissão oferecida por 

usina de cana de açúcar pela indicação de indígenas para o trabalho no 

campo não envolve somente interesses pecuniários particulares, mas está 

diretamente vinculado a funções atribuídas ao cargo de "capitão" da 

comunidade. 8. Na hipótese de existência de relevante dúvida sobre a 

natureza dos interesses envolvidos na disputa entre indígenas, a 

competência para processamento e julgamento do caso deve ser 

reclamada pela Justiça Federal, em prol do integral cumprimento da 

determinação contida no art. 109, XI, da Constituição Federal. A 

deliberação acerca de eventual declínio de competência deve se dar após 

a instrução regular do feito, na fase do juízo de pronúncia. 9. Recurso em 

sentido estrito provido, para reconhecer a competência da Justiça Federal 

da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS para o processamento e 

julgamento do feito e determinar o prosseguimento regular da ação penal 

perante a 1ª Vara Federal desta localidade. (grifos próprios) 

É possível que o judiciário nacional reconheça os direitos pleiteados pelos 

povos indígenas com base no direito internacional e nos tratados e convenções 

internacionais, “ao invés de se pautar por instrumentos legais internos que não 

garantem a plenitude desses direitos e muitas vezes contrariam os interesses dos 

povos indígenas envolvidos”114. Ou seja, utilizando-se da interpretação dos 

                                            

114 MARÉS, 2009, p.42 
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princípios constitucionais e os da Convenção nº 169 da OIT, na aplicação do 

Estatuto do Índio, de forma a alcançar um tratamento penal mais adequado ao 

indígena e o reconhecimento de sua jurisdição própria115. A aplicação das previsões 

do Convênio podem auxiliar a superar alguns dos problemas sociais causados pelos 

conflitos das ordem jurídicas e suas diferentes cosmovisões e valores sociais. A 

reinterpretação das legislações indigenistas nacionais, à luz dos novos princípios 

relacionados aos direitos dos povos indígenas, abre espaço para o reconhecimento 

da situação de inimputabilidade do indígena diante de nossa justiça criminal. Ou 

ainda, para o reconhecimento da existência de um direito próprio à esses povos 

com jurisdição e autonomia. 

  

                                            

115 REZENDE, op. cit., p.24 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo é um complexo mosaico multicultural. Todavia, ao longo da 

modernidade, a produção do conhecimento científico foi configurada por 

um único modelo epistemológico, como se o mundo fosse monocultural, 

que descontextualizou o conhecimento e impediu a emergência de outras 

formas de saber não redutíveis a esse paradigma. Assistiu-se, assim, a 

uma espécie de epistemicídio, ou seja, à destruição de algumas formas de 

saber locais, à inferiorização de outros, desperdiçando-se, em nome dos 

desígnios do colonialismo, a riqueza de perspectivas presente na 

diversidade cultural e nas multifacetadas visões do mundo por elas 

protagonizadas. Trata-se, pois, de propor, a partir da diversidade do 

mundo, um pluralismo epistemológico que reconheça a existência de 

múltiplas visões que contribuam para o alargamento dos horizontes da 

mundaneidade, de experiências e práticas sociais e políticas alternativas. 

[...] este monopólio da ciência não pode ocultar e impedir-nos de 

reconhecer que há outras formas de conhecimento e outros modos de 

intervenção no real para os quais a ciência em nada contribuiu. 

(TAVARES, Manuel. In. SANTOS, Boaventura de Souza; MENESES, 

Maria Paula (Org.). Revista lusófona Epistemologias do Sul. Coimbra: 

Almedina, 2009, 532 pp.) 

 

Toda a arbitrariedade com a qual o Direito penal instituído trata os indígenas 

confronta-se com a realidade do complexo ordenamento jurídico que existe dentro 

dos povos e comunidades indígenas. Muitas vezes nosso sistema penal, por sua 

construção histórica já relatada, serve para o fim do controle social desses povos e 

da repressão aos conflitos interétnicos ou, ainda, ameaçar seus direitos sagrados 

ao território em que vivem. A legislação nacional trata a realidade social como se 

fosse um todo homogêneo, desconsiderando que há comunidades com direitos 

próprios de coletividade, não reconhecidos no Direito estatal. Ainda que haja a 

tentativa de impor um sistema nacional, que reduza todas as diferenças culturais e 

trate o indígena como um indivíduo isolado, estes também possuem seus códigos 
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punitivos. Cada grupo ou povo mantém seus costumes e seu próprio Direito116, seja 

com normas escritas ou consuetudinárias, podendo variar o conceito de infração 

para cada um desses destes, e entre estes e a sociedade nacional. O relatório da 

ABRANT traz um exemplo, dentro do território brasileiro, dos indígenas Kaingang, 

que desenvolvem um direito consuetudinário próprio, com um código penal 

específico sobre seus problemas e podem estar solucionando internamente alguns 

casos envolvendo apenas indígenas. 

 

4.1 PLURALISMO 

 

A partir do reconhecimento dos direitos indígenas e da existência de 

jurisdições próprias à esses povos, o pluralismo jurídico surge como um importante 

debate teórico a ser feito pelos juristas latino-americanos. Entre suas definições, é 

considerado a coexistência do ordenamento jurídico brasileiro com outros sistemas 

ou ordens jurídicas117. Como observa Villares, ele já é admitido no direito brasileiro 

em diversas situações como, por exemplo, a aplicação de leis estrangeiras e certos 

casos previstos na Lei de Introdução ao Código Civil, na arbitragem e mediação118. 

É um pressuposto que afasta a imperatividade da norma geral como forma de 

                                            

116 MARÉS, 1998, p.69-76 

117 Sobre o conceito de pluralismo: Hay una situación de pluralismo jurídico cuando en un mismo 

espacio social o geopolítico (como el de un Estado) co-existen varios sistemas normativos. 

Boaventura de Sousa Santos (1994) considera que puede haber muchas fuentes del pluralismo legal: 

una situación colonial, la presencia depueblos indígenas, un período revolucionario o de 

modernización, poblaciones marginales en zonasurbanas de países independientes; así como 

también situaciones de desregulación al interior del próprio Estado, y un pluralismo transnacional 

(lex mercatore) que imponen las transnacionales por encima delas regulaciones locales. (FAJARDO, 

Raquel Yrigoyen. Hitos del Reconocimiento del pluralismo jurídico y el derechoindígena en las 

políticas indigenistas y el constitucionalismo andino. In. BERRAONDO (coord.): Pueblos Indígenas 

y derechos humanos. Bilbao: Universidad de Deusto, 2006, pp.537—567 

118 VILLARES, op. cit., p.17. 
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reconhecimento de valores sociais de parcelas da população. O pluralismo se pauta 

no valor da diversidade e da emancipação, reconhecendo “a existência de mais de 

uma realidade, de múltiplas formas de ação prática e da diversidade de campos 

sociais ou culturais com particularidade própria, ou seja, envolve o conjunto de 

fenômenos autônomos e elementos heterogêneos que não se reduzem entre si”119. 

Tem por princípios valorativos a autonomia, a descentralização, a participação, o 

localismo, a diversidade e a tolerância.  

Para o Pluralismo jurídico, o poder estatal não é a única fonte do Direito, 

sendo possível “a produção e aplicação normativa de um sistema difuso de poderes 

emanados dialeticamente da sociedade, seus sujeitos, grupos sociais, 

coletividades, das práticas sociais emancipadoras e dos movimentos sociais”120. 

Para efetivar a contribuição da pluralidade de concepções e ordenamentos 

jurídicos, faz-se necessário relativizar certos dogmas do Estado de direito monista 

e do sistema jurídico liberal clássico. Mas esta atitude não corresponde a um 

enfraquecimento do Estado unitário, ao contrário, pode ser visto como um fator para 

reforçar a coesão social visto que todas as culturas serão respeitadas integralmente, 

mantando ao mesmo tempo a unidade estatal e a aplicação da lei à todos121. O 

pluralismo jurídico na América Latina pós-colonial implica o reconhecimento da 

plurietnicidade e multiculturalidade de seus povos indígenas e do Direito criado no 

seio desta diversidade, respeitada a sua capacidade para a resolução de conflitos 

de forma autônoma e sem intervenção estatal. Nesse sentido, alguns Estados 

latino-americanos transformaram seus textos constitucionais, com objetivo de 

aproximar a institucionalidade legal da realidade plural desses países, levando em 

consideração à participação e o protagonismo dos indígenas e suas contribuições. 

A história latino-americana, a partir do descobrimento de sua existência pelos 

europeus, foi marcada pelo massacre dos povos indígenas, invasão de seus 

                                            

119 WOLKMER, 2001, p. 171-172 

120 Ibid. 

121 VILLARES, op. cit., p.19. 
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territórios e dominação. Os descendentes daqueles indígenas que sobreviveram ao 

processo de colonização, ainda hoje, sofrem opressão dos Estados nacionais que 

vieram a se formar em seus territórios ancestrais. Pode-se afirmar que a 

colonização não foi um processo que se extinguiu com a independência formal do 

Estado nação122. O fim do período de assimilação da cultura das antigas metrópoles 

ainda está sendo moldado pelos povos do continente americano, a partir de 

processos locais e comunitários, com o reconhecimento das identidades indígenas 

e se sua produção autônoma. A descolonização tem se dado, por exemplo, com a 

refundação das instituições democráticas latino-americanas. Sobre a realização de 

políticas anticoloniais a partir das mudanças constitucionais que ocorreram, 

Boaventura de Souza Santos observa:  

[...] la voluntad constituyente de las clases populares, en las últimas 

décadas, se manifiesta en el continente a través de una vasta movilización 

social y política que configura un constitucionalismo desde abajo, 

protagonizado por los excluidos y sus aliados, con el objetivo de expandir 

el campo de lo político más allá del horizonte liberal, a través de una 

institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una territorialidad nueva 

(autonomías asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo jurídico), un 

régimen político nuevo (democracia intercultural) y nuevas subjetividades 

individuales y colectivas (individuos, comunidades, naciones, pueblos, 

nacionalidades). Estos cambios, en su conjunto, podrán garantizar la 

realización de políticas anticapitalistas y anticoloniales.123  

Nas palavras de Roberto Lyra Filho124, o Direito é fruto da dialética social e 

do processo histórico, não se caracterizando como coisa fixa, parada, definitiva e 

eterna, mas como “um processo de libertação permanente”. E a Justiça é forjada 

em meio às lutas sociais, na busca de uma sociedade sem a exploração do homem 

                                            

122 LEAL, Jackson da Silva; FAGUNDES, Lucas Machado. Acesso à justiça: perspectivas críticas a 

partir da justiça comunitária andina. Separata de: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, 

Vitória, n.9, p.37-76, jan/jun.2011. 

123 SANTOS, Boaventura de Souza. Refundación del estado en América Latina: perspectivas desde 
una epistemología del Sur. La Paz: Plural. 2010, p. 77. 

124 LYRA FILHO, op. cit. 
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pelo homem. Com a Justiça, o Direito caminha entrelaçado, mas da lei ele se separa 

com frequência. No Brasil, na perspectiva dos povos indígenas, esse divórcio tem 

ocorrido entre o direito baseado nos saberes dos povos indígenas e a lei; para 

reconciliar ambos, é necessário abrir espaço para a “jusdiversidade” no 

ordenamento jurídico brasileiro.125 

 

4.2 REFUNDAÇÃO ESTADOS E NOVAS INSTITUIÇÕES 

 

Resultado da colonização, a cultura jurídica e as instituições na América 

Latina derivam da tradição legal europeia e são marcadas por um controle 

centralizado e burocrático do poder oficial, pela democracia excludente, por um 

sistema representativo clientelista, com experiências de participação elitista e 

marcadas pelas ausências históricas das massas campesinas e populares. Com 

base na ampla agenda política pluralista, algumas transformações passam a ser 

observadas no período que se inicia na década de 90. Entre as características do 

“novo constitucionalismo latino-americano”, está o maior reconhecimento do direito 

consuetudinário dos povos pré-colombianos. Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e 

Equador126, países andinos marcados pelas existência de importantes culturas 

tradicionais em seus territórios, passam a admitir constitucionalmente o pluralismo 

jurídico. Em contraposição ao constitucionalismo convencional, individualista, 

estatal e liberal sobre o qual tem caminhado as constituições latino-americanas, o 

Pluralismo jurídico rompe com uniformização e o monismo do Estado nacional, 

                                            

125 “Os princípios universais de reconhecimento integral dos valores de cada povo somente podem 

ser formulados como liberdade de agir segundo suas próprias leis o que significa, ter reconhecido o 

seu direito e sua jurisdição. Poderíamos chamar isto de jusdiversidade”. (MARÉS, 2009, p.195) 

126 Da mesma forma, México, Nicarágua e Paraguai. cf. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. Los derechos de los pueblos indígenas y tribales em la práctica. Un guia sobre el 

convenio núm. 169 de la OIT. Perú: Programa para promoveu el convenio núm. 169 de la OIT, 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, 201 p. 
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propõe uma visão multicultural, emancipadora e democrática com perspectiva a um 

novo Estado de Direito e Pluridimensional127. 

O projeto constitucional que está sendo implantado nesses países 

transformou a organização do poder do Estado e o papel da sociedade dentro dele, 

com forte participação popular durante esse processo. Apresenta entre seus 

objetivos a integração de setores historicamente excluídos e a busca pela efetivação 

dos direitos fundamentais sociais e os direitos internacionais dos diretos humanos. 

Por isso, é chamado de “constitucionalismo transformador” por alguns autores128. 

Fundamenta-se também no caráter descolonizador, dando protagonismo aos 

princípios das nações indígenas, e no processo intercultural. A plurinacionalidade 

acabar rompendo com os limites do Estado constitucional e obriga a uma nova 

institucionalidade.  Ainda que assumindo características que se diferem a cada país, 

alguns autores classificam os  Estados  latino-americanos  de  acordo  com  o 

reconhecimento  em  maior  ou  menor  grau  do  pluralismo  jurídico e do Direito 

indígena: em um primeiro nível, estariam os Estados monistas e etnocêntricos, que 

não reconhecem os sistemas jurídicos indígenas; em segundo, os Estados que 

aceitam os costumes jurídicos indígenas perante os juízos estatais, sem reconhecer 

a jurisdição própria das autoridades indígenas; por fim, os Estados que reconhecem 

tanto o Direito como a própria jurisdição indígenas129.  

Entre as sínteses que esse Estados já alcançaram, pode-se citar novas 

instituições como o boliviano Tribunal Constitucional Plurinacional, com membros 

escolhidos pro voto; ou a criação dos Poderes Eleitoral e de Transparência e 

Controle Social, complementando os três clássicos Poderes do Estado no Equador. 

Há, ainda, um novo catálogo de direitos, que rompe com os geracionais e com os 

eurocentrados, tais como o do buen vivir, da biodiversidade, o direito da natureza 

(pacha mama), das nações indígenas, entre outros. Nas Constituições boliviana e 

                                            

127 WOLKMER, 2011, passim. 

128 cf. FAJARDO, op. cit. 

129 CORREAS apud ALMEIDA, op. cit. 
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equatoriana, o princípio do buen vivir foi colocado no rol de princípios constitucionais 

fundamentais. Uma espécie de “bem comum da humanidade” visto a partir da 

cosmovisão andina, o bem viver coloca a vida como eixo central da sociedade e 

abre um leque de garantias e direitos sociais, econômicos e ambientais.  O vínculo 

com os saberes tradicionais alcançou a inclusão nas constituições da expressão 

nas línguas originárias quéchua e aimará: Sumak Kawsay (Equador) e Suma 

Qamaña (Bolívia), respectivamente. A contribuição dos povos, que historicamente 

foram excluídos dos processos constituintes passados, deu aporte ao 

desenvolvimento de uma nova forma de organização do Estado, objetivando a 

harmonia com a natureza e a construção de uma outra economia. Ainda que todo 

esse processo seja relativamente recente, esse é um exemplo dos aportes que o 

reconhecimento dos sistemas jurídicos indígenas pode trazer sendo importante, 

daqui pra frente, acompanhar os resultados que venham a ser alcançados pelos 

países andinos. 

 

4.3 COMPATIBILIZAR OS DIREITOS 

 

A competência material para a jurisdição indígena não é limitada pela 

Convenção nº169 da OIT. Portanto, é facultado às jurisdições indígenas a resolução 

de todo tipo de conflitos e situações. Também não há previsão de limites sobre a 

competência territorial do direito130, podendo ser superada a tendência geral de 

aceitar a jurisprudência apenas quando se aplicarem à relações de indivíduos 

habitam dentro de comunidades indígenas. Cabendo, então, uma discussão prévia 

de como compatibilizar o direito penal do Estado nacional com a realidade 

plurinacional e o reconhecimento das matérias de direito e de justiça indígena. 

                                            

130 Não se trata da competência para a regulação do direito indígena e para a resolução de casos 

pela justiça indígena. Nesses dois casos, a competência é o espaço territorial em que se 

encontrarem os povos e comunidades indígenas. (MARÉ, 2009, p. 37) 
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FAJARDO131 propõe alguns eixos que podem servir como ponto de partida para 

uma coordenação entre as jurisdições indígenas e estatais, como critérios e regras 

para resolver conflitos de competência material, territorial, pessoal temporal entre 

ambos os sistemas. Na Bolívia, por exemplo, existe a Ley de deslinde jurisdicional 

com objetivo de regular os âmbitos de vigência das jurisdições reconhecidas 

constitucionalmente, estabelecendo os princípios a serem considerados, como a 

igualdade hierárquica e a complementariedade, e determinando os mecanismos de 

cooperação e coordenação entre elas, “no marco do pluralismo jurídico”132.  

O cumprimento do Convênio 169 OIT parte de alguns pressupostos como a 

descriminalização do direito e justiça indígena; mecanismos para o respeito de atos 

jurídicos do direito indígena; mecanismos para o respeito das decisões judiciais da 

justiça indígena; remissão de casos para o direito indígena; fortalecimento das 

autoridades indígenas e pautas de relação com as autoridades estatais; 

mecanismos de colaboração e apoio entre sistemas; procedimentos para resolver 

denúncias por suspeita violação de direitos humanos por parte do direito 

indígena.133 Ou seja, em relação aos métodos de resolução de conflitos ou 

situações problemáticas, as decisões das autoridades e instâncias correspondentes 

no sistema jurídico indígena devem ser consideradas válidas na forma que elas se 

derem. E, em respeito ao direito de auto-organização, as autoridades indígenas 

devem ser reconhecidas, fortalecidas e previamente consultadas, no que disser 

respeito àquele povo. MARÉS aponta alguns caminhos de como iniciar esse debate 

no país a partir de seu estudo para um “Estatuto dos Povos Indígenas”: 

Autores latino-americanos tais como Fajardo (1999), Gomez (2000), Sierra 

(2004), dentre outros, enfatizam os mecanismos para o respeito de atos 

                                            

131 FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. Reconocimiento constitucional del derecho indígena y la 

jurisdicción especial em los países andinos (Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador). Separata de: Revista 

Pena y Estado, Buenos Aires: INECIP y Editorial el Puerto, n.4, 2000. 

132 BOLIVIA. Ley de deslinde jurisdiccional nº 073. 29 dez. 2010. Disponível em: < 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2769>. Acessado em: 04 Ago.2013 

133 MARÉS, 2009, p.36 
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jurídicos indígenas, aduzindo que as normas para uma coordenação entre 

os sistemas jurídicos deveriam estabelecer mecanismos para o 

reconhecimento legal dos atos jurídicos realizados dentro do direito 

indígena (união conjugal, nomes, filiação, formas de contratos e outros 

atos), se querer estabelecer novos requisitos que, na prática, signifiquem 

o desconhecimento do que já fora pactuado. [...] Quanto às formas de 

coordenação e colaboração efetiva entre os sistemas jurídicos, deve ser 

clara a consulta, e com base no diálogo intercultural e intersetorial, que 

deve estabelecer mecanismos de colaboração entre autoridades indígenas 

e estatais, fixar critérios de mútuo respeito, diálogo, e sem subordinar as 

autoridades indígenas como meros auxiliares da justiça.134 

Apesar das novas previsões do direito internacional, as legislações nacionais 

ainda apresentam restrições à contribuição da diversidade cultural dos povos 

indígenas. Isso ocorre pois o reconhecimento de que há culturas diferentes, não foi 

acompanhado da equiparação do status entre elas e a cultura “nacional”, 

“subsistindo outorga de direitos para manutenção das culturas diferenciadas, mas 

não para confrontar a hegemonia cultural do nacional nos diferentes espaços 

sociais”135.  Entre os motivos para esse fenômeno, está o temor que a elite detentora 

do controle possui desse poder interno dos povos e grupos indígenas resultarem 

em novos Estados Nacionais. O que fazem então é aceitar as jurisdições indígenas, 

na medida em que estejam de acordo com a lei nacional ou quando se tratarem de 

delitos de pequeno potencial ofensivo. Evitando-se a aplicação dos costumes e 

direito indígena quando são afetados interesses econômicos do Estado ou de 

terceiros, em especial quando se trata da terra, território e recursos.  

É costume considerarmos as sociedades ditas primitivas como 

subcivilizações, sociedades que ainda não alcançaram nosso nível 

ocidental. Seria bem mais correto situá-las numa ordem diferente da 

nossa, onde as estruturas, as ideologias fundamentais, as mentalidades 

são regidas por outros princípios. Também seria mais correto pensar que 

                                            

134 MARÉS, 2009, p. 37 

135  Ibid. 
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tais sociedades não constituem formas de transição em marcha evolutiva 

até nós. Assim, ao invés de olhá-las com comiseração e tentar fazê-las 

entrar em nossos sistemas, poderíamos aprender ou reacender com elas 

algumas dimensões de convivência ausentes em nossas sociedades 

atuais. 136 

A ratificação da Convenção 169 da OIT abre espaço para um novo 

tratamento jurídico ao indígena, cabe aos juristas continuarem acompanhando sua 

implementação pelo judiciário brasileiro. Os aspectos coletivos do direito indígena 

podem servir como aporte para o desenvolvimento do pluralismo jurídico, requisito 

indispensável do multiculturalismo. O reconhecimento constitucional dos sistemas 

jurídicos dos povos indígenas aparece, particularmente, nos exemplos andinos, 

como importante instrumento para contemplar os direitos e práticas tradicionais. As 

instituições e costumes indígenas, como os dos outros povos, transformam-se ao 

longo do tempo, mas mantendo relação com suas tradições e cosmologias. São 

sujeitas à constantes transformações, que não devem contar com a interferência do 

direito constituído, respeitando-se o princípio da não intervenção137.  A 

transformação do tratamento penal dos indígenas parece perpassar pelo 

reconhecimento definitivo de suas próprias formas de soluções alternativas de 

conflitos internos, a partir de um processo de discussão que conte com a 

participação desses povos originários. 

 

  

                                            

136 HULSMAN, CELIS, op. cit., p.127 

137 Ibid. 



69 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Mariana Corrêa de.  A cultura legal emergente latino-americana: o 

pluralismo jurídico rompendo os laços imperialistas no direito. Separata de: 

Revista Brasileira de Estudos Latino-americanos, v.1, n.1, p. 38-50, jun. 

2011. 

ALVES, Marina Vitório. Neoconstitucionalismo e novo constitucionalismo latino-

americano: características e distinções. Separata de: Revista SJRJ, Rio de 

Janeiro, v.19, n.34, p. 133-145, ago. 2012. 

ANTUNES, Paulo Bessa. Ação Civil Pública, Meio ambiente e terras indígenas. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 1998. 

ARAÚJO, Ana Valéria. Povos indígenas e a Lei dos "Brancos": o direito a diferença. 

1 ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 

BARIÉ, Cletus Gregor. Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América 

Latina: un panorama. Bolívia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas/Gobierno de México/Abya Yala/Banco Mundial, 2003. 

BATISTA, Nilo. Punidos e mal pagos. 1 ed. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 

BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Revan, 1999. 

BECCARIA. Cesare. Dos delitos e das penas. 1764. Disponível em: < 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/delitosB.pdf>. Acesso em: 04 ago. 

2013. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de leis e outras proposições. PL 2057/1991. 

Dispõe sobre o Estatuto das Sociedades Indígenas. Autoria de Aluizio 

Mercadante PT/SP. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposica

o=17569>. Acesso em: 04 ago. 2013. 



70 

 

 

COLAÇO, Thaís Luzia. Incapacidade indígena tutela religiosa e violação do direito 

guarani nas missões Jesuíticas. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2006. 224 p 

CORTE CONSTITUCIONAL DO ECUADOR PARA EL PERÍODO DE 

TRANSICIÓN. El nuevo constitucionalismo en América Latina. 1 ed. Quito: 

Corte Constitucional del Ecuador, 2010, 96p. 

CURI, Melissa Volpato. O Direito consuetudinário dos povos indígenas e o 

pluralismo jurídico. Separata de: Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v.6, n.2, p. 

230 – 247, jul./dez. 2012. 

FAJARDO, Raquel Z. Yrigoyen. Reconocimiento constitucional del derecho 

indígena y la jurisdicción especial em los países andinos (Colombia, Perú, 

Bolivia, Ecuador). Separata de: Revista Pena y Estado, Buenos Aires: 

INECIP y Editorial el Puerto, n.4, 2000. 

FAJARDO, Raquel Yrigoyen. Hitos del Reconocimiento del pluralismo jurídico y el 

derechoindígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino. 

In. BERRAONDO (coord.): Pueblos Indígenas y derechos humanos. Bilbao: 

Universidad de Deusto, 2006, pp.537—567 

FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005. 

GEERTZ, Clifford. O saber local. Novos ensaios em antropologia interpretativa. 11 

ed. Petrópolis: Vozes, cap. 8, 2009 

GRUPO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESAROLLO. Diretrices sobre los 

assuntos de los pueblos indígenas. 2008, 42 p. 

HULSMAN, Louk; CELIS, Jacqueline Bernat. Penas Perdidas. O Sistema Penal em 

Questão. 1 ed. Niterói: Luam, 2003 

LEAL, Jackson da Silva; FAGUNDES, Lucas Machado. Acesso à justiça: 

perspectivas críticas a patir da justiça comunitária andina. Separata de: 

Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n.9, p.37-76, 

jan/jun.2011. 



71 

 

 

LEAL, Jackson da Silva; FAGUNDES, Lucas Machado. Pluralismo jurídico e justiça 

comunitária: contribuindo para juridicidade alternativa. Separata de: Joaçaba, 

v.12, n.1, p. 113-136, jan/jun.2011. 

LINZAN, Luis Fernando Ávila (ed.). Emancipación y transformación constitucional. 

Quito: Corte Constituional para el período de transición, 2011. (Serie Crítica 

y Derecho, n.1) 

LINZAN, Luis Fernando Ávila (ed.). Política, justicia y Constitución. Quito: Corte 

Constituional para el período de transición, 2011. (Serie Crítica y Derecho, 

n.2) 

LYRA FILHO, Roberto. O Que é Direito. São Paulo: Brasiliense. 1982 (Coleção 

Primeiros Passos, n. 62). Disponível em: < 

http://www.fara.edu.br/site/servicos/downloads/colecao/direito.pdf>. Acesso 

em: 04 ago. 2013. 

MAGALHÃES, José Carlos de. O Suprem Tribunal Federal e o Direito Internacional: 

uma análise crítica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 

MARÉS, Carlos Frederico. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: 

Juruá, 1998. 

MARÉS, Carlos Frederico. Estatuto dos Povos Indígenas. Brasília: Ministério da 

Jusitiça, Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, 2009 

(Série Pensando o direito). 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE DINAMARCA. Kit de 

herramientas. Mejores prácticas para incluir a los pueblos indígenas em el 

apoyo programático sectorial. Copenhangue: DANIDA, 2004. 48 p. 

NUNES, Flávio Sueth. A reinvenção do Estado e o direito plural: um estudo acerca 

da nova constituição boliviana. Niterói, 2011. 116f. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2011. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales em la práctica. Un guia sobre el convenio núm. 169 de la 



72 

 

 

OIT. Perú: Programa para promoveu el convenio núm. 169 de la OIT, 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, 201 p. 

OSCO, Marcelo Fernández. La ley del ayllu: justicia de acuerdos. Separata de: 

Tinkazos Revista boliviana de ciencias sociales, Bolivia, n.9, p. 11-28, Jun. 

2001. 

PADILHA, Rodrigo. Direito constitucional sistematizado. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. 

PASUKANIS, Eugeny Bronislanovich. Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1989 

REZENDE, Guilherme Madi. Índio - Tratamento Jurídico-Penal. 1 ed. Curitiba: 

Juruá, 2009. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Refundación del Estado em América Latina. 

Perspectivas desde uma epistemologia del Sur. La Paz: Plural, 2010. 

SANTOS FILHO, Roberto Lemos. Apontamentos sobre o Direito Indigenista. 1 ed. 

Curitiba: Juruá, 2005. 

SILVA, Cristhian Teófilo da (coord). Criminalização e Situação Prisional de Índios 

no Brasil. Relatório Final. (Edital Projeto de Pesquisa ESMPU nº 19/2006). 

Brasília: Associação Brasileira de Antropologia. 2008, 41 p. 

URQUIDI, Vivian; TEIXEIRA, Vanessa; LANA, Eliana. Questão indígena na América 

Latina: Direito Internacional, Novo Constitucionalismo e Organizaçõ dos 

Movimentos Indígenas. Separata de: Cadernos PROLAM, São Paulo: USP, 

ano 8, v.1, p. 199-222, 2008. 

VILLARES, Luiz Fernado (coord.). Direito penal e povos indígenas. 1 ed.Curitiba: 

Juruá, 2011 

WOLKMER, Antonio. Carlos. História do Direito No Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003 

WOLKMER, Antonio. Carlos (org.). Fundamentos de História do Direito. 4 ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2008. 



73 

 

 

WOLKMER, Antonio. Carlos. Pluralismo e crítica do constitucionalismo na América 

Latina. Anais do IX Simpósio Nacional de Direito Constitucional da 

ABDConst. Curitiba: ABDConst. 2011, p. 143-155. 

ZAFFARONI, Eugenio Raul. O inimigo no direito penal. 1 ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2007 

ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. (2011). Manual de 

direito penal brasileiro: parte geral. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, v.1. 

YRUTETA, Gladys. El Indígena ante La Ley Penal. Caracas: Universidad Central de 

Venezuela, Faculdad de Ciências Jurídicas y Políticas. 1981 


