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o oleiro torna a juntar a argila e reinicia seu trabalho, 

fazendo daquele, um vaso ainda melhor.  

Ele nunca abandona aquela argila em suas mãos. 
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 RESUMO 

A presente tese, resultado de pesquisa bibliográfica tem como objetivo a extensão da 

concepção de Direitos Humanos para além dos ordenamentos positivados dos Estados 

Nacionais que representam uma hegemonização cultural, para se pautar pela 

interculturalidade em razão da diversidade cultural típica da América do Sul, com suas nações 

indígenas, originárias do território ocupado pelos colonizadores europeus. A partir da visão 

dos Direitos Humanos pelo prisma da Interculturalidade, é possível garantir um 

desenvolvimento local pela perspectiva humana, ou seja, os Direitos Humanos, assume 

importância como determinante do desenvolvimento local, notadamente para as nações 

indígenas. A cultura hegemônica do colonizador se reflete em um sistema jurídico positivista, 

diferente da cultura dos povos nativos, cuja expressão jurídica é consuetudinária. Os Direitos 

Humanos evoluíram como uma proteção do indivíduo em sua relação com o Estado, 

garantindo de forma individual e transindividual, o direito à vida, liberdade, dignidade, 

justiça, paz, desenvolvimento entre outros. Esses Direitos Humanos foram reconhecidos e têm 

sido expressos por organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em instrumentos normativos como declarações e tratados de várias espécies, como as 

convenções, cujos termos são vinculantes aos países signatários. Entre os signatários de vários 

destes pactos internacionais que tratam de Direitos Humanos, inclusive dos que se referem 

especificamente à questão indígena, como as declarações de direitos dos povos indígenas da 

ONU e da OEA, além da Resolução 169 da OIT, estão todos os Estados sul-americanos, tendo 

estes, em sua maioria, contemplado o respeito à cultura indígena e alguns deles inclusive 

estabelecido em suas constituições o respeito ao direito consuetudinário indígena, contudo, 

sempre condicionados aos termos dessas constituiçõesn nacionais e aos Direitos Humanos 

internacionalmente reconhecidos. Tal postura representa a prevalência de uma 

multiculturalidade, em que uma cultura é hegemônica e não uma interculturalidade, na qual as 

culturas se equivalem e mantém o diálogo para atingir a pacificação em situações de conflitos 

nas comunidades. Uma figura jurídica que traz essa possibilidade é a Justiça Restaurativa, que 

vai além do positivismo, privilegiando formas tradicionais de solução de conflitos nas 

comunidades, inclusive com aplicação em comunidades indígenas. Destacam-se também 

situações pontuais, em que alguns juízes deixam de aplicar as normas positivistas para 

respeitar as formas tradicionais das nações indígenas de solução de conflitos internos, 

contudo, essas atitudes não gozam de segurança jurídica. É necessário que se efetive nos 

Estados Nacionais a visão já existente de Direitos Humanos consuetudinário que transcende 

as positivações nacionais e internacionais, para que os sistemas jurídicos positivados aceitem 

a coexistência com o consuetudinarismo das nações indígenas que habitam seus territórios, 

como elemento para que esses povos possam experimentar um desenvolvimento local pelo 

prisma de um humanismo axiologicamente adequado às suas culturas. Para a consecução da 

hipótese estabelecida nesta tese, optou-se pelo método empírico-analítico, cujo rigor científico 

foi contemplado pela vasta revisão bibliográfica efetivada. 

 

Palavras-Chave: 1. Direitos Humanos; 2. América do Sul; 3. Desenvolvimento Local; 4. 

Direito Consuetudinário; 5. Interculturalidade.  
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ABSTRACT 

The present thesis, the result of a bibliographical research, has as an objective the extension of 

the concept of Human Rights beyond the positive orders of the National States that represent a 

cultural hegemony, to be guided by interculturality due to the cultural diversity typical of 

South America, with its indigenous peoples, originating in the territory occupied by the 

European settlers. From the perspective of Human Rights through the prism of 

interculturalism, it is possible to guarantee local development from the human perspective, 

that is, Human Rights, it assumes importance as a determinant of local development, 

especially for indigenous nations. The hegemonic culture of the colonizer is reflected in a 

positivist legal system, different from the culture of the native peoples whose legal expression 

is customary. Human Rights have evolved as a protection of the individual in his relationship 

with the State, guaranteeing in an individual and transindividual way, the right to life, 

freedom, dignity, justice, peace, development and others. These human rights have been 

recognized and have been expressed by international organizations such as the United 

Nations, the Organization of American States (OAS) and the International Labor Organization 

(ILO), in normative instruments such as declarations and treaties of various kinds, such as 

conventions, the terms of which are binding on the signatory countries. Among the signatories 

to several of these international conventions dealing with human rights, including those 

specifically referring to the indigenous issue, such as the declarations of rights of the 

indigenous peoples of the UN and the OAS, in addition to ILO Resolution 169 are all the 

southern states The majority of these Indians have respected indigenous culture, and some of 

them have even established in their constitutions respect for indigenous customary law, 

however, always subject to the terms of these national constitutions and internationally 

recognized human rights. Such a position represents the prevalence of a multiculturalism, in 

which a culture is hegemonic and not an interculturality, in which cultures are equivalent and 

maintains the dialogue to achieve pacification in situations of conflicts in the communities. A 

legal figure that brings this possibility is the Restorative Justice, which goes beyond 

positivism, favoring traditional forms of conflict resolution in the communities, including 

with application in indigenous communities. There are also occasional situations in which 

some judges fail to apply the positivist norms to respect the traditional forms of indigenous 

nations for the solution of internal conflicts, however, these attitudes do not enjoy positivist 

legal certainty. It is necessary that in the National States the existing customary Human Rights 

vision that transcends national and international positivism should be made effective in order 

for the positive legal systems to accept the coexistence with the customary indigenous peoples 

that inhabit their territories as an element for these peoples can experience local development 

through the prism of a humanism axiologically appropriate to their cultures. To achieve the 

hypothesis established in this thesis, was chosen the empirical-analytical method, whose 

scientific rigor was contemplated by the vast bibliographical revision carried out. 

 

Key Words: 1. Human Rights; 2. South America; 3. Local Development; 4. Customary Law; 

5. Interculturality. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Com a perspectiva da resposta sobre como se configuram os direitos humanos na 

perspectiva da cultura jurídica indígena (povos originários), a interdisciplinariedade é o 

ambiente científico adequado para trazer à tona o dilema do conflito existente quando se trata 

de modelos jurídicos que coabitam em um mesmo território. A proposta de uma visão 

interdisciplinar pretende abranger a cultura e o direito, não somente sob aspectos teóricos, 

mas também quanto aos reflexos práticos da interação e da separação entre cultura e direito, 

reveladora da problemática teórica da tese ao tratar da questão quanto à relação existente entre 

cultura e direito. 

O âmbito abstrato do conflito teórico entre cultura e direito se revela concretamente no 

cotidiano das comunidades nativas pré-colombianas, notadamente quando dos métodos 

tradicionais de solução de conflitos internos, muitos deles vistos pela sociedade envolvente 

como desumanos a partir da ótica dos Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos e 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eis então a problemática 

concreta: a recepção dos Direitos Humanos nos ordenamentos jurídicos de sistema 

positivado, quais sejam, todos da América do Sul, subverte a intenção da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), pois, não 

admite alteridade cultural/jurídica em um mesmo território.  

Mesmo quando as constituições dos Estados sul-americanos dispõem sobre o respeito 

à cultura e mesmo explicitamente ao direito consuetudinário dos povos originários, 

denominado pela majoritária doutrina jurídica como “direito consuetudinário indígena”, ainda 

assim, estabelecem como limite, os Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos. 

Ocorre que os Direitos Humanos estampados nas constituições sul-americanas têm como base 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos concebida logo após o fim da Segunda Grande 

Guerra, tendo assim, nítida determinação dos países vencedores da guerra. Mesmo sem ter 

participado da formulação dos dispositivos da citada Declaração, as nações autóctones de 

todos os países do mundo se veem submetidas a eles a partir do momento em que as 

constituições de vários países signatários, entre eles, todos da América do Sul, positivaram 

aqueles dispositivos na nova formatação dos Estados Nacionais no pós-Segunda Grande 

Guerra. Sendo assim, uma premissa relevante para a compreensão da problemática, é 
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estabelecida ao se revelar a profunda disparidade cultural sul-americana, entre os sistemas 

jurídicos não indígenas, positivistas por excelência e os sistemas jurídicos dos povos 

originários, de natureza consuetudinária, vez que as diferenças entre tais sistemas são 

desconsideradas pela aplicação hegemônica do positivismo, alicerce jurídico dos Estados 

Nacionais nos modelos adotados na América do Sul. 

Conflitos que podem ser vistos como de natureza jurídica criminal dentro das 

comunidades originárias sul-americanas, têm como fórmula de solução, a aplicação de penas 

como trabalhos forçados e banimento, as quais são condenadas na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da ONU e nos tratados dela se derivados, dos quais o Brasil é signatário, 

como a Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado adotada pela conferência Geral da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), em sua 40a sessão, em 25 de junho de 1957, e a 

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, adotada pela Resolução 39/46, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 

de dezembro de 1984 e ratificada pelo Brasil em 28 de setembro de 1989. 

A cultura jurídica dos povos originários é peculiar e local, se identificando com o 

sistema denominado pela sociedade envolvente como “consuetudinário”. Assim, os valores 

são dinâmicos, com práticas sociais se tornando regras de convívio não escritas, conforme se 

repetem com constância por longo tempo. De outro lado, os Direitos Humanos, como todos os 

outros ramos do direito dentro de um sistema jurídico positivista, precisam ser estabelecidos 

em normas cujo processo de evolução/alteração é engessado por processos legislativos 

preestabelecidos, diante disso, se torna imperioso estabelecer como objetivo nesta tese, 

demonstrar que os ordenamentos jurídicos nacionais ao positivarem a declaração 

universal dos Direitos Humanos, não oferecem pleno respeito à alteridade cultural 

existente em um território, fato observável inclusive no Brasil, clamando uma análise 

quanto à formação dos direitos humanos a partir da extensão estabelecida pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, entendendo o aspecto formal, pertinente ao 

modelo de recepção dos tratados e pactos internacionais de Direitos Humanos no 

sistema jurídico brasileiro. 

Em contraponto, outro objetivo estabelecido na presente tese é revelar manifestações 

culturais dos povos originários com características jurídicas e, a partir dessa 

compreensão, estabelecer a relação entre respeito à alteridade cultural e o 

Desenvolvimento Local na dimensão humana. A harmonia dessa relação pode ser 

vislumbrada, ainda que pontualmente, na implantação da justiça restaurativa na comunidade 
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Guarani do município de Amambai no Estado de Mato Grosso do Sul e dos poucos casos de 

absolvição de membros de comunidades originárias no sistema penal positivista para evitar a 

dupla punição, como observado em algumas decisões judiciais no Estado de Roraima. 

De fato, o direito consuetudinário indígena não escapa da subsunção ao direito 

positivo, pois é unânime que a aplicação dos valores culturais jurídicos, ao fim, não pode 

conflitar com a própria Constituição e com os direitos humanos fundamentais 

internacionalmente reconhecidos. Aliás, essa mesma observação é feita na Convenção OIT 

169. Submeter o direito consuetudinário, nascido de usos e costumes endógenos dos povos 

originários, à própria Constituição local e aos direitos humanos fundamentais positivados é 

paradoxal, pois as Constituições são concebidas por culturas hegemônicas exógenas e 

posteriores à cultura dos povos originários, mesma premissa usada na consideração das regras 

de direitos humanos fundamentais, de evidente concepção da cultura mundialmente 

hegemônica. 

A falta de respeito à alteridade cultural é impeditiva do pleno Desenvolvimento Local 

das comunidades humanas, na dimensão de sua compreensão epistemológica, mesmo quando 

a manifestação da cultura de povos originários se dá no campo jurídico, do qual se depreende 

ser a hipótese mais plausível, o pós-positivismo, repudiando a rigidez do positivismo auto-

impositivo como sistema juridicamente hegemônico, não admitindo a coexistência com outros 

sistemas, como o consuetudinário, fundado em concepções culturais existentes no mesmo 

território do positivismo, mas por ele subjugada.  

Mesmo constitucionalmente desamparado, o direito consuetudinário indígena, vem 

recebendo guarida quando da aplicação das leis, no âmbito da concretude dos processos 

judiciais, de forma bastante tímida, como é o caso da justiça restaurativa estabelecida em uma 

comunidade originária em Mato Grosso do Sul,  

De seu lado, os Direitos Humanos têm sido objeto de vasta produção jurídico-

científica, há muitos anos. A abordagem trazida na presente tese sobre Direitos Humanos, foi 

tratada por Antônio Augusto Cançado Trindade, jurista, doutrinador ex-integrante do Tribunal 

Internacional de Justiça e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sempre crítico da 

constitucionalização estática dos tratados de direitos humanos promovida pelo positivismo, 

defende a relativização cultural dos Direitos Humanos para atingirem seu fim último. Neste 

mesmo sentido, Boaventura de Sousa Santos, intelectual de vasta produção acadêmica, com 

importante repercussão na sociologia jurídica, cria o conceito de hermenêutica diatópica ao 

entender que nenhuma cultura é completa o suficiente para almejar a universalidade, mesmo 
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tal cultura se revestindo do caráter de manifestação jurídica, como é o caso dos Direitos 

Humanos. A hermenêutica diatópica de Boaventura de Sousa Santos é vista pelo professor 

filósofo peruano Fidel Tubino, da Pontifícia Universidade Católica do Peru, como método 

para a compreensão da interculturalidade que contextualiza a dignidade humana em suas 

legítimas expressões locais e não globais. 

Trazer a interculturalidade como lente para observar a constitucionalização dos 

Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos, não só pela Declaração Universal de 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, mas também pelos vários tratados 

pactuados pelos países componentes dessa instituição internacional, é uma das vertentes da 

antropologia jurídica, como leciona Thaís Colaço, professora da Universidade Federal de 

Santa Catarina, com formação interdisciplinar e trabalho científico em história e direito, pelo 

que defende o pluralismo jurídico, observável em estudos de direito comparado, para 

conhecer e reconhecer nas realidades locais as expressões jurídicas das sociedades, como é o 

caso do trabalho da professora da Universidade de Brasília, Alcida Rita Ramos, que estudou 

constituições sul-americanas em sua relação com o direito indígena, notadamente Brasil, 

Argentina e Colômbia, no mesmo sentido está o trabalho do professor de história do direito da 

Universidade de Sevilha, Bartolomé Clavero Salvador, com trabalhos publicados nos quais 

estuda as constituições sul-americanas, a história da formação de um constitucionalismo 

latino-americano pertinente ao direito indígena. 

O que se convencionou chamar de direito indígena pode ser, de um lado, as normas 

positivadas dos Estados Nacionais que tratam da questão dos povos originários em seus 

territórios. Por outro lado, a expressão também pode significar uma taxionomia das ciências 

jurídicas quanto a algumas manifestações culturais e práticas tradicionais de solução de 

conflitos, assim como a própria conduta rotulada como conflituosa pelos inúmeros povos 

originários sul-americanos. É bastante elucidativo sob o aspecto cultural dos povos originários 

brasileiros o trabalho da antropóloga Jane Beltrão, professora titular da Universidade Federal 

do Pará e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Porém, para a extensão proposta na presente 

tese, muita luz foi lançada pelo trabalho de cunho histórico, jurídico e antropológico de 

Myrna Villegas Díaz da Universidade de Talca, em Santiago do Chile, revelador dos sistemas 

sancionatórios e sua relação com o direito penal de nações nativas andinas. Para ampliar o 

espectro de manifestações culturais de natureza jurídica, informações colhidas em noticiários 

eletrônicos foram colacionadas, dando o alcance de atualidade para o tema proposto. 
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Em geral, as pesquisas que relacionam estudos de Direitos Humanos com as culturas 

originárias, vão no sentido de garantir a todos os Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidos. O questionamento sobre a formação e universalização dos Direitos Humanos, é 

contraposto a culturas diversas, mas de caráter nacional, entre países.   

A relevância desta tese está na relação estabelecida entre a concepção cultural dos 

Direitos Humanos e a cultura dos povos originários sul-americanos em sua interação com os 

ordenamentos jurídicos hegemônicos dentro de um mesmo território, para demonstrar que as 

práticas locais estão sujeitas a serem rotuladas como desumanas por uma visão jurídica 

universal, entendimento a partir do qual, tais práticas locais são reprimidas pelos Estados 

nacionais envolventes dos povos originários. Muito além de uma opressão jurídica de um 

Estado nacional sobre uma nação nativa, trata-se de impor uma cultura à outra, sem respeito à 

alteridade, à diversidade cultural e até mesmo ao plurinacionalismo dentro de um mesmo 

território. Tal prática afasta o direito de seu fim: a justiça e por consequência, a paz. 

Espero que a pesquisa e consequentemente seus resultados, deem suporte 

científico/acadêmico às iniciativas voltadas a romper com a dureza dos postulados positivistas 

expressos em leis. Para tanto, foi concebida uma pesquisa cuja tendência se aproxima da 

empírico-analítica, pois se assentou em dados obtidos empiricamente a partir das 

representações sociais das comunidades originárias e de operadores do direito.  

A pesquisa investigou experiências que possibilitaram inferir deduções, ou seja, 

partiu-se da realidade de situações havidas no bojo de comunidades originárias além da 

análise de decisões judiciais em juízos singulares (um único juiz) e em tribunais (decisões 

colegiadas) dos poderes judiciários de Estados Nacionais sul-americanos, tratando-se, pois, de 

situações fáticas consolidadas ou oficializadas e observáveis em seus efeitos, afastado 

qualquer dado não correspondente à verdade objetiva dos acontecimentos. Considerando que 

tais situações são o resultado de interações sociais e sendo aquelas provenientes de decisões 

judiciais sujeitas a alterações em esferas decisórias, essa constatação permite entender serem 

os objetos da pesquisa aqui exposta, dinâmicos em suas evoluções no tempo, mas estáticos 

quanto à definição da problemática atual, cuja resposta é alcançada para atender a hipótese 

proposta e, mesmo que a hipótese passe pelo questionamento do positivismo jurídico como 

sistema não só hegemônico, como único, propugnando pelo interculturalismo como fonte de 

um direito consuetudinário reconhecido pelos ordenamentos jurídicos sul-americanos, isso 

não significa, em absoluto, que o objeto da pesquisa seja algo tão imaterial a ponto de não ser 

observável, afinal, não são sentimentos individuais, mas comportamentos humanos em 
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sociedade. São palpáveis os Direitos Humanos na perspectiva pós-positivista e holística 

proposta, para além de instrumentos jurídicos internacionais e nacionais positivados.  

No que concerne às possibilidades epistemológicas, ou seja, a tendência ideológica, a 

pesquisa ora relatada pode ser enquadrada como sendo empírico-analítico, cuja análise deu-

se a partir de dados advindos da vivência dos distintos povos e expressos nas normas e na 

literatura. No que concerne à abordagem, a pesquisa pode ser dita diagnóstica, por ter 

pretendido explicitar como a temática em estudo se configura na atualidade. Todavia, faz-se 

necessário afirmar que quanto a participação do pesquisador, a pesquisa também se classifica 

com a mesma categoria de empírico-analítica, visto que o investigador se postou da forma 

mais neutra possível, no sentido de que suas subjetividades não contaminassem as análises.   

Para a instrumentalização do entendimento do que se concebe como tendência e tipo 

empírico-analítico optou-se por uma metodologia de pesquisa que se aproxima do que se 

entende por funcionalismo, posto ser a proposta desta tese buscar a compreensão da 

complexidade da problemática estabelecida, pautada no dinamismo dos processos sociais das 

comunidades originárias da América do Sul. Não se pretendeu mensurar espécies de 

interações ou seus resultados por meios estatísticos, mas sim, entender interações e conflitos a 

partir do fenômeno social que implica no estabelecimento de regras de condutas, qual seja, 

como as questões consuetudinárias funcionam no plurinacionalismo.  

A revisão bibliográfica e a pesquisa documental, no caso das jurisprudências de 

tribunais (juízo coletivo) e decisões judiciais de primeira instância (juízo singular), deu 

resposta satisfatória às exigências e rigores científicos típicos da tendência e método 

empírico-analítico, visto ser profícua a produção científica sobre as mais diversas expressões 

culturais dos povos originários na América do Sul, tanto quanto proliferam estudos sobre as 

características da sociedade não indígena. Também na área do direito, os estudos sobre os 

Direitos Humanos abundam na mesma proporção de acessibilidade às jurisprudências dos 

tribunais regionais e superiores. A análise dos dados foi realizada por interpretação e 

comparação de princípios, doutrinas, normas e jurisprudência nacionais e internacionais. 

Assim, a pesquisa bibliográfica proporcionou ao trabalho um vasto material, para o qual 

foram estabelecidas as correlações entre Direito Humanos, cultura, alteridade e 

Desenvolvimento Local. 

A opção pela revisão bibliográfica possibilitou também o acesso às práticas culturais 

dos povos originários, sobre as quais se lança um olhar jurídico, com maior amplitude em 



18 

 

relação à pesquisa de campo, limitadora de variantes culturais da premissa do culturalismo, 

fato contraposto ao argumento de respeito à alteridade conforme suas peculiares nuances. 

A pesquisa bibliográfica mais complexa e, portanto, exigente de maior dedicação e 

cuidado quanto às fontes, foi relacionada às culturas dos povos originários, pois o foco do 

trabalho se volta às manifestações identificáveis como relações jurídicas. Assim, por exemplo, 

um determinado rito de aparência religiosa ou artística, foi investigado quanto a seus reflexos 

para a comunidade, os quais poderiam revestir-se de natureza jurídica, apesar de assim não ter 

sido relatado pelo autor da obra pesquisada.  

Menor dificuldade houve em pesquisa no campo jurídico, devido a proliferação de 

obras que tratam de institutos como os Direitos Humanos e a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, inclusive sob a ótica filosófica, importante para o desenvolvimento da 

hipótese aventada. Apesar de também ser profícua a produção sobre cultura, a pesquisa se deu 

no sentido de relacionar a cultura ao direito e de demonstrar a anterioridade da primeira sobre 

o segundo. A bibliografia foi, pois, alinhavada no molde concebido na proposta da cultura 

como determinante do direito, regulador da vida em comunidade e por isso imprescindível ao 

Desenvolvimento Local. Desta mesma coluna central se derivaram os tópicos constituintes da 

tese, concebidos mediante a necessidade de expor os elementos necessários ao entendimento 

da temática em sua generalidade.  

Os Direitos Humanos são considerados a premissa maior da presente tese, sendo, desta 

forma, trabalhado em capítulo próprio para sua conceituação em profundas raízes históricas 

até chegar ao seu amadurecimento com o fim da Segunda Grande Guerra (1939 a 1945) e a 

consequente internacionalização dos Direitos Humanos, fenômeno exposto no capítulo 

terceiro, no qual sua efetivação é vislumbrada nos limites da América do Sul, de forma a 

observar em todos os países sul-americanos como os ordenamentos jurídicos nacionais 

recepcionam tratados internacionais de Direitos Humanos. Neste mesmo capítulo, os Direitos 

Humanos são entrelaçados ao Desenvolvimento Local que é elemento de uma de suas 

dimensões, para ficar cabalmente demonstrado, ser inafastável para o pleno Desenvolvimento 

Local, o respeito aos Direitos Humanos em sua transindividualidade, característica.  

No quarto capítulo da tese, a relativização cultural na aplicação da justiça é mostrada 

como uma possibilidade real, a partir da experiência da prática da justiça restaurativa no 

Município de Amambai, Mato Grosso do Sul. O exemplo é analisado minuciosamente para 

enfatizar a hipótese de coexistência e aceitação como elemento imprescindível para 
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alcançar uma verdadeira paz social, afinal, como cantou O Rappa, “paz sem voz não é paz, 

é medo”. 

No quinto capítulo, a premissa pode ser considerada menor, pois trata de casos 

específicos das nações originárias sul-americanas nas quais os métodos tradicionais de 

solução de conflitos são usados, algumas vezes sendo admitidos pela sociedade nacional 

envolvente, outras vezes, tais métodos são repudiados, mas, de fato, eles existem e têm 

mantido a harmonia no seio das sociedades nativas. 

Em todos os capítulos foi trabalhado o entrelaçamento das premissas em cada um 

deles estabelecida com o Desenvolvimento Local na dimensão humana, fim último desta Tese 

e, portanto, premissa maior para atingir o silogismo da hipótese como resposta à problemática 

trazida a lume. Se o ser humano é um animal dotado de diversidade cultural por excelência e 

por isso é bem-sucedido em qualquer ambiente, se o direito é “filho” da cultura, a 

universalização de qualquer direito significa a universalização de uma cultura, fenômeno 

contrário à própria essência de humanidade, ou seja, um direito universal não é humano ou, 

dito de outra forma, a universalização dos Direito Humanos é uma desumanidade, pelo modo 

como as constituições sul-americanas traduzem esses direitos em seus ordenamentos 

jurídicos, na perspectiva de relações multiculturais, o que pressupõe e admite a coexistência 

de várias culturas, mas considera uma hegemônica, quando a visão deveria ser da 

interculturalidade por ser um conceito que presume pluralidade cultural sem predominância 

de uma sobre outras, significando, de um lado, estabelecer diálogos e mimetismos, e de outro 

lado, repúdio à hegemonia cultural. 
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2 DIREITOS HUMANOS 

 

Partindo da concepção de Charles Darwin (1809 – 1882) para elaborar uma situação 

hipotética, o ser biológico de taxonomia hominídea, do gênero homo (como o homo habilis e 

o homo sapiens) nasce absolutamente livre para o exercício de seus desejos e necessidades. 

Para Maquiavel (2007) em sua obra “Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio”, a 

natureza criou o homem de tal forma, que ele pode desejar tudo. Mesmo sendo desejoso, esse 

ser tem dificuldade em realizar seus desejos, até porque, tem compleição física frágil, é uma 

espécie de primata desprovido da força bruta como sua principal estratégia de vida. Para 

sobreviver o hominídeo homo percebeu, em sua evolução, a necessidade inexorável de 

estabelecer relações sociais criando, pela união de iguais, uma força competitiva na natureza a 

partir de sua capacidade de caçar (predador) e se defender (presa) em grupo. Surge então um 

paradoxo nesta construção hipotética: o hominídeo, da espécie homo sapiens (o atual humano) 

é absolutamente livre, mas, para sobreviver e fazer prosperar a espécie precisa viver em 

grupo, e para isso é imprescindível que abdique da plenitude de sua liberdade, afinal a 

liberdade absoluta leva ao conflito, pois uma vontade individual não é maior do que outra e 

essas vontades, sendo exercidas plenamente, ao entrarem em choque, levam a uma solução 

beligerante. Se uma pessoa pretende se deslocar de uma margem para outra de um rio, 

havendo uma ponte que pode ser utilizada por somente uma pessoa de cada vez, caso outra 

pessoa pretenda fazer o caminho inverso, sendo ambas as pessoas absolutamente livres, surge 

o impasse sobre o que determinaria que uma abrisse mão de sua liberdade de atravessar 

naquele momento para que a outra usufruísse de sua liberdade. Assim, as duas pessoas 

resolveriam seu conflito de interesse pela prevalência da lei do mais forte, com isso, a espécie 

sucumbiria em autofagia. Eis o homem que é lobo do homem como a lecionou Thomas 

Hobbes (2003). 

Evidentemente, a decomposição da espécie é antinatural e, por isso, não é uma opção 

aos seus membros. A composição ou convergência dos desejos contrários para a preservação 

da espécie nasce então da necessidade de evitar o conflito. No Fragmento 8 da obra do 

filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, o filósofo da discordância e do acordo social, 

denominado de “Obscuro”, está explícito que da discórdia surge “a mais bela harmonia”. É na 

convergência e na divergência, no acordo e no desacordo, enfim, é na oposição entre desejos e 

necessidades humanas que surge a pacificação da convivência. Heráclito cunhou o termo 
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palintropos harmoniê para se referir à harmonia de resistências opostas, o equilíbrio tenso do 

ordenamento da vida em comunidade (SPINELLI, 2006).    

A fragilidade do homo sapiens como animal fez com que ele desenvolvesse a 

capacidade de viver em coletividade, o que somente pode se dar num ambiente em que os 

indivíduos aceitem abrir mão de uma parte de sua liberdade. Cada indivíduo, portanto, deve 

aceitar que existe um interesse que se sobrepõe ao seu interesse individual, qual seja, o 

interesse coletivo. Contudo, é inerente à vida gregária, que exista conflito entre o interesse 

coletivo e o individual, neste caso, a questão gira em torno de fazer o coletivo prevalecer. É 

necessário que a soma dos interesses individuais se traduza num empoderamento do grupo e 

este poder deve ser exercido por alguém. Na hipótese em construção, as comunidades 

humanas primitivas não tinham cultura jurídica suficiente para admitir a personificação 

fictícia de um ser jurídico, o que se conhece hoje como “pessoa jurídica”. Assim, o poder do 

grupo foi encarnado por um indivíduo, dominante, líder, soberano, a quem incumbia ser a 

representação do interesse coletivo. 

Estabelecidos os pactos de convivência a serem geridos pelo indivíduo a quem a 

comunidade instituiu o poder de sancionar as condutas desviantes, surge a concepção de 

Estado, ainda que encarnado na pessoa de um único soberano. Vale lembrar da expressão 

cunhada pelo Rei Luiz XIV da França (1638 – 1715), o Rei Sol, que disse: le estate cest moi, 

ou “o estado sou eu”, emblemática visão da encarnação em um único ser, do poder da polis, 

termo definido por Heráclito de Éfeso (535 aC – 475 aC) como a associação de indivíduos 

regulados por leis (SPINELLI, 2012).   

Evidentemente, a soma da liberdade de um grupo de indivíduos, gera um poder muito 

grande o qual se retroalimenta a ponto de ser capaz de avançar sobre as liberdades 

individuais, muito além do necessário para garantir a existência da comunidade. Quando isso 

acontece, é como se a criatura se voltasse contra o criador. Em outras palavras, o Estado é 

uma espécie de titã grego criado pelos humanos que, a princípio, tem a missão de proteger 

seus criadores, contudo, esse titã tem força, suficiente para atacar seus próprios criadores. Em 

sua metáfora de Estado, Hobbes (1588-1679) usa a figura bíblica do monstro Leviatã que em 

sua boca enorme dá abrigo a seus filhotes, mas ao mesmo tempo pode devorá-los.  

É natural o direito dos humanos de viver, de se locomover, de se alimentar, entre 

outros, contudo, em nome do interesse coletivo, o exercício do poder do Estado pode limitar 

alguns desses direitos naturais, inclusive o direito à vida, como o caso dos Estados que 

adotam a pena de morte. Assim, os seres humanos precisam se proteger do monstro que eles 
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próprios criaram. Para limitar os poderes do Estado/titã/leviatã, os humanos criaram uma 

espécie de escudo o qual, hodiernamente é conhecido em âmbito internacional como “Direitos 

Humanos”. Lynn Hunt (2009) afirma ter sido o termo “Direitos Humanos” usado em 1789 por 

Thomas Jefferson (1743 – 1826), o qual até aquele ano, usava a expressão “direito natural” 

para se referir aos “direitos de humanidade” na mesma acepção utilizada por Jean-Jacques 

Rousseau (1712 – 1778), antes disso, ainda segundo Hunt (2009), Voltaire (François-Marie 

Aroue (1694 – 1778) chegou a usar “direito do homem” em sua obra “Tratado sobre a 

tolerância” como sinônimo de direito natural.  

 

2.1 Antecedentes históricos – a construção dos Direitos Humanos 

 

A evolução da visão dos Direitos Humanos pela ótica do jusnaturalismo, qual seja, o 

direito natural inerente ao ser humano como indivíduo antes de ser um ser social, como o 

direito à vida e à liberdade, para uma concepção de Direitos Humanos pelo prisma do 

culturalismo jurídico, no qual importa sua inserção social, sua alteridade, a relação do “eu” 

com o “outro”, como o direito à diferença e à democracia, faz parte de uma dinâmica 

histórico-jurídica que, em absoluto, não está estagnada. Daí a importância da visão de 

evolução histórica dos Direitos Humanos a partir destas perspectivas. 

O enfrentamento da opressão patrocinada pelas organizações estatais é algo tão antigo 

quanto a própria ideia de organização estatal. Considerando que o fundamento da vida em 

comunidade é a abdicação de uma parte das liberdades individuais, a luta pelo equilíbrio deste 

sacrifício entre os membros da comunidade e os gestores do poder conferido por cada um 

destes membros, configurou elementos sociais como justiça, igualdade e a própria liberdade. 

Desta forma, a localização histórica dos Direitos Humanos é inerente à própria história das 

regulamentações da vida em comunidade, a princípio como emanações morais a partir de 

referenciais filosóficos e religiosos, como se depreende das palavras e letras de ícones da 

humanidade como Zaratustra (Sec VII aC), Buda (Príncipe Siddartha Gautama, Séc. VI aC) e 

Confúcio (551 - 479 aC). 

A título de construção normativa, desde o antigo Egito, há mais de cinco mil anos, já 

se observava o estabelecimento de direitos individuais. Naquele que é considerado a primeira 

codificação de leis, o babilônico Código de Hammurabi, por volta de 1750 a.C., foram 

estabelecidas regras de conduta para proteger liberdades e fomentar igualdade e justiça. 



23 

 

Contudo, o marco definitivo da origem dos Direitos Humanos foi o Cilindro de Ciro, o 

primeiro rei da Pérsia. Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C. e em seguida tomou medidas 

compiladas em um cilindro de argila, tais como a libertação de escravos, a liberdade de credo 

religioso e a igualdade racial. O Cilindro de Ciro é tão marcante para os Direitos Humanos, 

que os quatro primeiros artigos da atual Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), 

praticamente reproduzem o texto persa, segundo destaca o organismo internacional de defesa 

dos direitos humanos “Unidos Pelos Direitos Humanos”1. Já na Grécia antiga a democracia 

era o principal instituto a garantir participação popular na gestão do poder do estado por meio 

de leis às quais se subjugava o próprio estado, como se nota na Ética a Nicômano de 

Aristóteles. Em Roma viu-se o apogeu do direito como limitador ao poder do estado 

(RAMOS, 2017).  

Toda essa construção jurídico-cultural da antiguidade foi obnubilada na idade das 

trevas. Em que pese a Idade Média, desde seu início em 476 d.C., marcar uma forte 

sublevação do estado sob mais liberdades do que os indivíduos se dispunham ou tinham 

condições de abdicar em nome da organização social, naquele momento, totalitário, valores 

como as citadas justiça e igualdade, já estavam consolidados, notadamente no ocidente por 

influência dos ditames morais do cristianismo. Ainda assim, somente em 1188 surge uma 

manifestação tratando de respeito a direitos individuais como propriedade e domicílio, frente 

ao poder absolutista constituído, manifestação esta denominada de “Declaração das Cortes de 

Leão”, exarada pelo Rei Afonso IX, monarca de feudos da região da Península Ibérica a qual, 

somada à Magna Carta inglesa de 1215, Fábio Konder Comparato (1999) considera 

resultantes de movimentos de rebeldia, mas não populares e sim das castas nobres e clericais, 

restando algum reflexo para o povo, o terceiro estamento. 

 

2.1.1 A Magna Carta Britânica 

 

Das cartas promovedoras de proteção às liberdades individuais medievais, sem dúvida 

a Magna Carta de 1215 assume relevante papel na construção do que se concebe como 

Direitos Humanos, sendo mesmo considerada o embrião das Constituições que regem os 

atuais Estados Nacionais. 

                                                           
1 Unidos pelos Direitos Humanos: Disponível em <www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/about-us/what-is-

united-for-human-rights.html> acessado em 30 de julho de 2018. 
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Para uma melhor compreensão deste texto limitador do poder do estado, basilar do 

império das leis sob o poder absoluto dos reis, necessária uma reminiscência a 1066, quando 

os normandos conquistaram a Inglaterra, dando início à dinastia Plantageneta que teve em 

Henrique II seu monarca mais expoente, mesmo nascido em Le Mans, na França, tendo 

dominado a Inglaterra e grande parte do território francês em guerras, acordos e uniões, 

inclusive com seu casamento com Leonor de Aquitânia, que havia sido rainha da França, mas 

teve seu casamento anulado. O fato é que Henrique II ficava mais no lado continental de seu 

reino, do que na ilha inglesa. Não foi diferente com seus oito filhos, os quais se digladiaram 

pela sucessão do pai, resultando na ascensão ao trono de Ricardo Coração-de-Leão, o qual, 

em dez anos de reinado, esteve na porção peninsular britânica por meros seis meses. Ricardo 

antes de morrer foi sequestrado pelo Duque da Áustria e vendido ao Imperador da Germânia. 

Para resgatar seu soberano, o reino inglês teve que pagar um resgate que custou à nobreza 

inglesa, um quarto de suas riquezas. Somado a essa imensa despesa para os nobres ingleses, o 

reinado de Ricardo ficou marcado pelo estabelecimento de um governo centralizador, duas 

situações que desagradavam os nobres ingleses. Em 1199, durante uma de tantas Cruzadas das 

quais Ricardo Coração-de-Leão participava, o soberano morreu no cerco ao Castelo de Châlus 

no Limousin. Sucedeu-lhe seu irmão João Sem-Terra. Diante da fraqueza política e bélica de 

João Sem-Terra, a nobreza inglesa condicionou sua permanência no trono, a que este aceitasse 

uma série de limites ao seu poder, em outras palavras, ao poder do rei sobre seus súditos 

(MONTEIRO, 2011). 

Para efeito da cultura ocidental, especialmente considerando a cultura jurídica de raiz 

romano-germânica, a imposição de limites a João Sem-Terra na condição de rei, por 25 

barões, principais contribuintes para a sustentação econômica do reino britânico, revestiu-se 

do caráter de primeira norma originada no seio da sociedade como contra face à soberania 

absolutista de um monarca totalitário. Esse documento foi denominado Magna Charta 

Libertatum, seu Concordiam inter regem Johannen at barones pro concessione libertatum 

ecclesiae et regni angliae, traduzido por Möller (2006, p.25) como “Carta Magna das 

liberdades, ou concórdia entre o Rei João e os Barões para a outorga das liberdades da Igreja e 

do rei Inglês”, reduzida na literatura jurídica universal para a Magna Carta de 1215, 

considerada como um embrião das futuras constituições nacionais, mas vai além disso: a 

Magna Carta foi um controle ao Leviatã, um marco no limite aos poderes do Estado, o 

reconhecimento dos Direitos Humanos, naturais, frente às convenções de constituição de uma 

sociedade, um bálsamo às liberdades. 
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O principal instituto de defesa do cidadão estabelecido na Magna Carta foi o due 

processo of law, conhecido ainda hoje como o princípio do Devido Processo Legal, criado 

para impedir que o Estado interviesse em bens e direitos e na própria liberdade corporal, 

física, das pessoas sem lhes dar direito de defesa institucional. Assim, o devido processo legal 

foi estabelecido com o campo de batalha onde se deve desembargar o conflito entre interesses 

divergentes. The British Library, em Londres, que tem em sua guarda um dos quatro 

exemplares originais restantes da Magna Carta, a reproduz em seu sítio na internet, de onde se 

extrai o trecho em tela, literalmente: 

No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or 

possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other 

way, nor will we proceed with force against him, or send others to do 

so, except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land2. 

De fato, a Carta Magna foi imposta ao Rei João Sem-Terra e continha, regras que 

limitavam e até submetiam decisões do rei à ratificação pela nobreza inglesa. Decorreu disso, 

que João Sem-Terra ignorou a Magna Carta logo após os 25 barões deixarem Londres, fato 

que foi o estopim de uma guerra civil na Inglaterra. Para restituir a paz, o sucessor de João 

Sem-Terra, morto em 1216, Rei Henrique III, promoveu a repristinação3 da Magna Carta com 

algumas alterações (especialmente quanto às limitações ao poder do rei) e a partir de então ela 

foi mantida tornando-se, com o tempo e algumas reformas, a maior referência legislativa da 

Inglaterra, efetivando-se como um dos ventres de gestação dos Direitos Humanos 

(CASTILHO, 2018). Vale a curiosidade: é no bojo deste enfrentamento das forças do rei 

contra a aristocracia inglesa que surgiu a lenda de Robin Hood em uma de suas várias versões, 

como sendo o filho de um dos nobres ingleses, subjugado e despojado de suas posses pelo Rei 

João Sem-Terra. A lenda (ou verdade, segundo alguns) teria servido para alimentar o ânimo 

da resistência à tirania de João Sem-Terra. 

Nos séculos que se sucederam, o sistema político britânico foi se amoldando até 

chegar ao século XV, funcionando com o rei sendo soberano em suas decisões, e o 

parlamento aristocrata formado pelo clero, a nobreza e a burguesia, com pequena 

representação popular, sendo um corpo meramente consultivo. O instrumento que o 

parlamento utilizava para se manifestar ao rei era chamada de petition of rights, que pode ser 

traduzido como “pedido de direitos”. Esse sistema político manteve o reino britânico em 

                                                           
2 Nenhum homem livre será capturado ou aprisionado, ou desapropriado dos seus bens, ou declarado fora da lei, 

ou exilado, ou de algum modo lesado, nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto 

pelo julgamento legítimo dos seus pares ou pela lei do país. 
3 Repristinação é uma figura jurídica pela qual uma lei revogada volta a ter vigência. 
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relativa paz até a assunção ao trono de Carlos I, que acirrou em muito a já conturbada relação 

entre puritanos e anglicanos, puritanos os quais, acusavam Carlos I de se aproximar 

demasiadamente do catolicismo da Europa Continental. Tendo importante participação no 

parlamento, os puritanos começaram a tencionar a relação com o rei, levando Carlos I a 

determinar várias dissoluções do parlamento, até que a composição parlamentar de 1628 

emitiu a mais conhecida petition of rights, mais uma vez, no mesmo espírito da Magna Carta, 

estabelecendo limites ao rei, em que pese sua redação ser até curiosa como na seguinte 

passagem: “Por todas estas razões os lordes espirituais e temporais e os comuns 

humildemente imploram a Vossa Majestade que [...]” (CASTILHO, 2018, S/P). Discordando 

dos novos limites, principalmente no que tangia ao recolhimento de impostos, o Rei Carlos I 

dissolveu o parlamento, gerando grande indignação entre os lordes e os comuns (o povo), 

sentimento que foi se ampliando até chegar à eclosão de uma guerra civil em 1642 opondo a 

coroa ao parlamento, cujo resultado foi a execução de Carlos I e a instituição do regime 

republicano capitaneado por Oliver Cromwell, república que resistiu somente enquanto 

Cromwell esteve vivo, pois, após sua morte, a antiga casa real retomou o controle do Estado 

(BARROSO, 2010). A monarquia foi restaura na figura do Rei Carlos II e persiste até os dias 

de hoje, porém, a partir daquele momento, submetida às limitações herdadas desde a Magna 

Carta até a petition of rights de 1628.  

 

2.1.2 A Revolução Gloriosa 

 

O empoderamento do parlamento inglês se refletia diretamente no aumento da 

liberdade de seu povo frente ao poder do Estado, essência da dignidade individual e por isso a 

petition of rights de 1628 entra no rol de referências históricas dos Direitos Humanos. Nesta 

esteira, o Rei Carlos II é levado a promulgar o habeas corpus act (Lei do Habeas Corpus) em 

16794, norma que garante a todo e qualquer cidadão sua apresentação imediata a um juiz em 

caso de privação de sua liberdade de ir e vir, mesmo que essa ordem tenha partido do rei. Esse 

conceito já existia desde a Magna Carta, mas valia somente para a nobreza num momento e 

não se aplicava à ordem de prisão oriunda do próprio rei. Assim, o habeas corpus act se soma 

à Magna Carta e à petition of rights como fontes históricas dos Direitos Humanos 

(CASTILHO, 2018) 

                                                           
4 Neste mesmo ano, 1679, a 04 de dezembro, morria Thomas Hobbes, cuja obra dava sustento filosófico ao 

absolutismo monárquico.  
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Eis que, nova tensão se instaura após a morte de Carlos II, que não deixou herdeiros, 

sucedendo-o então, a partir de 1685, seu irmão Jaime II, o qual entorna o reino britânico 

inteiramente ao catolicismo, usado como fundamento para uma tentativa de retorno ao 

absolutismo monárquico. Como reação, o parlamento inglês fez a deposição de Jaime II e 

convoca sua própria filha, Mary Stuart e o marido dela, Guilherme de Orange para assumirem 

o trono, sob a condição, aceita, de se sujeitarem a uma nova norma limitadora dos direitos da 

coroa, a chamada bill of rights de 1689, considerada o ápice deste processo iniciado com a 

deposição de Jaime II, que entrou para a história como a Revolução Gloriosa ou Revolução 

Inglesa. No bill of rights de 1689 os poderes dos reis foram limitados de tal modo se tornou 

necessária a submissão ao parlamento das futuras sucessões reais, restringindo 

especificamente a transmissão da coroa a católicos, ao mesmo tempo em que efetivou o 

império das leis sobre a vontade do rei, impondo o controle dos gastos públicos a inspetores e 

delegando a gestão pública a ministros de estado, liderados pelo lorde tesoureiro. 

Considerando que as leis emanam do povo por meio de seus representantes (parlamento), 

temos mais uma marca histórica de prevalência de justiça, igualdade e liberdade do indivíduo 

em face do Estado, ou seja, de prevalência da dignidade humana, alicerce dos Direitos 

Humanos. A evolução destas novas e severas limitações, adernaram o poder do Estado, da 

coroa para a tríade formada pelo parlamento, o tesouro e o Banco da Inglaterra, criado em 

1694 (ÁVILA, 2014). Esse novo formato de Estado possibilitou a assunção da burguesia ao 

parlamento, como predominância na Câmara dos Comuns, advindo daí a sustentação política 

à Revolução Industrial.  

 

2.1.3 A Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa 

 

O bill of rights pacificou a relação entre o Estado e os indivíduos, com a Revolução 

Gloriosa (Revolução Inglesa) marcando o fim do absolutismo na Inglaterra, instituindo o 

Estado de Direito, sob a égide do qual, o maior valor organizacional da sociedade são as leis. 

Ocorre que o império britânico se estendia muito além de sua porção peninsular. Na América, 

as treze colônias alimentavam a coroa inglesa com toda a sorte de riquezas, geradas por 

empresas exploradoras do novo mundo. A distância da coroa e as enormes extensões do novo 

mundo, diminuíram em muito a presença do Estado, o que propiciava uma condição de 

liberdade individual muito diferente da vivenciada no continente Europeu, de tal forma que as 

classes privilegiadas se organizavam para influenciar nos destinos das colônias, pelo menos 
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ao mesmo nível da participação da Câmara dos Comuns do Parlamento inglês. Esse 

sentimento de capacidade de autodeterminação crescia, em que pese, a princípio, não haver 

um dissenso quanto a governança real britânica, tanto que era tranquilamente aceito pelos 

colonos a nomeação de governadores pela coroa inglesa, governadores estes que eram 

subsidiados por assembleias formadas pelas classes dominantes nas colônias, seguindo o 

modelo do Parlamento londrino. Ou seja, a questão dos Direitos Humanos não era um 

problema que afligia aos colonos, ao passo que as questões políticas cada vez mais tomavam 

relevância, sobretudo quando, a partir de 1764, do Parlamento inglês partiram determinações 

legais de aumento na cobrança de impostos sem que a aristocracia colonial tivesse sido 

consultada. Isso foi recebido pelos habitantes da colônia, como uma forma de opressão do 

Estado contra o indivíduo, suscitando a reação pelo resgate das liberdades das quais 

desfrutavam, imbuídos de um civismo típico de quem tinha origem inglesa. O feitiço se virava 

contra o feiticeiro (TRINDADE, 2002).  

Uma sequência de medidas mercantis e tributárias passou a perturbar profundamente 

interesses comerciais e financeiros das colônias norte americanas, surgindo manifestações 

populares reprimidos com violência pela coroa inglesa, culminando com a promulgação do 

tea act em 1773, repelido com muita contundência pelos colonos, com a eclosão de vários 

conflitos violentos, sobretudo em Boston. A reação inglesa foi a criação de normas cada vez 

mais repressoras. Tal atitude provocou a primeira reunião continental norte americana na 

Filadélfia, em setembro de 1774, contando com 13 colônias onde foram aprovadas fortes 

reações contra o Parlamento inglês o qual, em fevereiro de 1775 declarou o estado de rebeldia 

da colônia de Massachusetts, fato que se tornou o estopim do processo de independência das 

13 colônias (LEMBO, 2007). Portanto, em verdade, a Revolução Americana, se revestiu do 

manto de resgate de liberdades individuais, mas teve como pano de fundo interesses mercantis 

e econômicos das classes privilegiadas que habitavam as colônias norte-americanas. Daí uma 

sucessão de atos foram promulgados para com o fulcro de resgatar liberdades individuais, 

relacionadas com a prevalência dos Direitos Humanos, tais como a Declaração do Bom Povo 

de Virgínia de 12 de junho de 1776, cujos termos revelam nítida inspiração jusnaturalista 

(RAMOS, 2017), como afirma Bittar (2004, p.202): 

Artigo 1º - Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, 

têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum 

contrato, privar nem despojar sua posteridade, tais são os direitos de gozar a 

vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de 

procurar obter a felicidade e a segurança. 
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Apesar dessa redação focada na liberdade, na dignidade humana, nos Direitos 

Humanos, um paradoxo profundo se apresentava naquele momento da história norte-

americana. Os nativos, os povos originários do continente americano, desde o início da 

exploração econômica das colônias, representaram um obstáculo à atividade mercantil das 

empresas privadas autorizadas pela coroa inglesa a extrair as riquezas do novo mundo. A 

necessidade econômica da coroa se impôs a qualquer extensão de direitos naturais aos povos 

originários norte-americanos, os quais eram oficialmente tidos pela coroa britânica, como não 

pertencentes à raça humana, insuscetíveis, pois, de qualquer direito natural. Não era diferente 

a condição do negro desterrado da África para a escravidão na América, considerado, também 

de forma oficial pelo Estado inglês como mercadoria e não como ser humano. Houve 

inclusive debate sobre serem estes povos providos ou não de alma e, se a tivessem, de sê-la de 

qualidade inferior à alma do homem europeu. Tal debate foi também patrocinado pela igreja 

católica, tendo havido uma reunião com esse fim em Valladolid, no ano de 1550, quando o 

Frei Juan Ginéz de Sepúlveda defendeu a tese de não serem os habitantes originários das 

colônias, filhos de Deus (TRINDADE, 2002). A dignidade humana, o direito à vida, à justiça 

e à liberdade eram, portanto, direitos exclusivos dos brancos europeus colonizadores. A 

Declaração do Bom Povo de Virgínia é internacionalmente reconhecida como uma das 

precursoras dos Direitos Humanos. 

À esteira da declaração da Virgínia ocorreu, pouco depois, a Convenção da Filadélfia 

da qual resultou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 04 de 

julho de 1776, não de outro modo, profundamente inspirada na carta virginiana, reproduzindo 

literalmente vários de seus dispositivos.  

A guerra de independência norte-americana seguiu por mais de uma década, ao longo 

da qual os colonos receberam o apoio da França e da Espanha, Estados que rivalizavam 

comercialmente com a Inglaterra. Em 17 de setembro de 1787 foi então promulgada a carta 

oficial de cisão das 13 colônias em relação ao jugo do Império Britânico, a Constituição dos 

Estados Unidos da América. Pela primeira vez na história da humanidade um Estado seria 

constituído a partir de um pacto escrito, firmado entre seus fundadores. Como não havia um 

poder instituído para criar leis que obrigassem a todas as colônias, a criação do novo Estado 

não poderia se dar por lei. Assim, foi redigida uma carta política, um pacto federativo para 

constituir o Estado, não por outra razão, a carta política foi chamada de Constituição, a 

primeira na história jurídica das sociedades humanas. Diante destas considerações ficou 

evidente que a principal preocupação dos responsáveis pela redação do estatuto unificador das 
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13 colônias, era a de organizar o novo Estado, tanto que o corpo principal da Constituição dos 

Estados Unidos é composto por 07 artigos, a maioria contendo várias seções, mas todos se 

referindo à organização do Estado, sem tratar de direitos e garantias individuais como vida, 

justiça e liberdade, aliás, muito pelo contrário, a seção 2 do artigo IV, dispõe que “nenhuma 

pessoa sujeita a regime servil sob as leis de um Estado que se evadir para outro Estado 

poderá, em virtude de lei ou normas deste, ser libertada de sua condição, mas será devolvida, 

mediante pedido, à pessoa a que estiver submetida” (ROCHA, 1990, p.167).  Os direitos de 

liberdade do indivíduo somente viriam a compor o corpo constitucional norte-americano a 

partir de 1791 com as dez primeiras emendas à constituição, fato que se deu após a 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 27 de agosto de 1789. 

Entra em cena a Revolução Francesa, um longo processo impulsionado por uma série 

de fatores, dentre os quais, o principal foi a opressão do povo francês pela nobreza que 

personificava em si mesma, o próprio Estado francês, como revela a célebre frase do já citado 

Rei Luiz XIV, conhecido como o Rei Sol, segundo o qual: “o Estado sou eu”. As condições 

nababescas em que viviam os nobres franceses contrastavam severamente com as condições 

de vida das classes menos privilegiadas. Há que se considerar, contudo, que o sustento de toda 

opulência da casa real francesa, da qual é símbolo maior o suntuoso Palácio de Versalhes, 

vinha da emergente burguesia francesa, homens de negócios cujas fortunas começaram a ser 

forjadas desde a expansão marítima europeia, com a exploração das colônias, e se acentuou 

significativamente a partir da primeira fase da Revolução Industrial. Esses burgueses não 

suportavam mais sustentar a coroa francesa e seus asseclas tornando-se, pois, os verdadeiros 

fomentadores da sequência de revoltas populares que culminaram em um momento simbólico 

da Revolução Francesa: a queda da bastilha em 14 de julho de 1789. Contudo, para efeito de 

construção jurídica dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 27 de agosto de 1789, está entre suas pedras fundamentais. 

A França se apressou em reconhecer a independência do recém constituído Estados 

Unidos da América, mesmo porque, deu grande suporte ao processo de independência das 13 

colônias em virtude de sua histórica rivalidade com a Inglaterra. Em reconhecimento ao apoio 

e para estreitar laços com os franceses, os Estados Unidos nomearam como embaixador na 

França, um dos maiores artífices de sua independência: Thomas Jefferson (1743 – 1826). A 

professora Lynn Hunt (2009), em sua obra “A Invenção dos Direitos Humanos” lembra que 

Thomas Jefferson se uniu a seu grande amigo o Marquês de Lafayette (Marie-Joseph Paul 

Yves Roch Gilbert du Motier, 1757 – 1834), o qual havia lutado a seu lado pela 
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independência norte-americana, para juntos redigirem em janeiro de 1789 os primeiros 

esboços do que viria a se tornar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na 

sequência dos fatos houve a queda da bastilha em julho do mesmo ano e finalmente, no mês 

seguinte, a Assembleia Nacional francesa aprovava a declaração com algumas alterações em 

relação ao que foi rascunhado pelos amigos Jefferson e Lafayette.  

Em verdade a Assembleia Nacional francesa apressou a aprovação da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, pois tinha outra tarefa de suma importância para o futuro 

da Revolução Francesa, qual seja, a de refundar o Estado francês, ou melhor, constituir um 

novo Estado. Diante dessa premissa, surgiu a referência inexorável do que havia ocorrido 

poucos anos antes no novo mundo, uma carta política popular para constituir um Estado: uma 

Constituição. Apesar da nítida inspiração norte-americana, até mesmo pela influência de 

Thomas Jefferson, o fato é que o foco principal da Constituição Francesa seria a liberdade do 

cidadão frente a opressão do reino francês. Assim, a Constituição Francesa foi promulgada em 

1791, admitindo um Estado monárquico, mas severamente limitado pelos direitos e garantias 

individuais. Ainda assim, o Rei Luiz XVI tentou fugir da França para a Áustria em 1792, mas 

foi descoberto, o que determinou o fim da monarquia, a instituição da Primeira República 

francesa. Luiz XVI foi julgado e condenado por alta traição, vindo a ser guilhotinado em 1793 

(GALLO, 2009). Não deixa de ser curioso o fato de ter o Rei Luiz XVI apoiado com armas 

soldados e recursos financeiros a independência dos Estados Unidos e estes vultuosos gastos 

se tornarem um dos elementos determinantes da revolta do famélico e empobrecido povo 

francês das baixas castas (maioria) e poucos anos depois, um americano colabora para o 

enfraquecimento da nobreza até chegar ao ponto da decapitação do Rei.  

Tendo, nas palavras de Ramos (2017, p. 45), “[...] clara influência jusnaturalista, pois, 

já no seu início, a Declaração menciona ‘os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do 

homem”, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tornou-se o preâmbulo da 

Constituição Francesa de 1791, ratificando inequivocamente sua vocação de carta de 

liberdades antes de ser uma carta constitutiva do novo Estado Francês.   

Em seu período como embaixador na França Thomas Jefferson nitidamente deixou 

como legado sua contribuição à produção normativa constitucional francesa, de outro lado, 

herdou dos franceses os auspícios das liberdades individuais, até então não contempladas na 

constituição estadunidense. Da inspiração francesa, surgiram as primeiras dez emendas à 

Constituição dos Estados Unidos, em 1791, redigidas por Jefferson e James Madison Madison 

(1751 – 1836), tendo sido a União Federativa Norte-americana, pressionada por nove das 13 
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ex-colônias a adotar medidas que estabelecessem Direitos Fundamentais do Homem como 

condição para que aqueles ratificassem a Constituição, dando assim estabilidade ao Estado 

que então nascia. Com a promulgação das dez primeiras emendas, conhecidas como “bill of 

rights americana” e consequente ratificação constitucional todos as 13 colônias, antes 

independentes passaram a ser estados-membros da federação norte-americana (SILVA, 2001). 

Ocorre que James Madison, jurista e intelectual, desde os debates visando a elaboração 

da Constituição americana, já chamava a atenção para o perigo que a democracia poderia 

representar para a aristocracia colonial. De nítida inspiração em John Locke, para quem entre 

os direitos naturais dos homens estava a propriedade, Madison levou ao cerne dos debates 

constitucionais o fato de que na Inglaterra as eleições não eram populares, pois se fossem, o 

povo teria maior representatividade nas esferas de poder, especialmente na concepção de 

normas, o que fatalmente resultaria em questionamento ao acúmulo de propriedade nas mãos 

da aristocracia burguesa, com a possível distribuição de terra aos que não eram proprietários. 

Deve-se considerar que a propriedade na Inglaterra advinha de longuíssimo tempo, o que 

dificultava a redistribuição. Nos Estados Unidos, contudo, houve a grande chance de se iniciar 

uma nova relação, democrática por excelência, entre os indivíduos e as terras, porém, como já 

haviam proprietários, mesmo sem uma origem justa de sua propriedade, afinal todo o 

território se tratava de “terra nova”, Madison cunhou o adágio segundo  o qual a 

responsabilidade principal do Estado que ali se estruturava, seria  a de “proteger a minoria dos 

opulentos contra a maioria”, conforme assinala Noam Chomsky (1997, s/p) “este tem sido o 

princípio-guia do sistema democrático desde suas origens até hoje”.  Vale reproduzir o 

entendimento literal de Chomsky na mesma obra já citada, “Consentimento sem 

consentimento: a teoria e a prática da democracia” (1997, s/p): 

Não há direitos de propriedade, somente direitos à propriedade, isto é, 

direitos de pessoas com propriedades. Talvez eu tenha direito ao meu carro, 

mas meu carro não tem direitos. O direito à propriedade também difere de 

outros na medida em que a posse da propriedade de uma pessoa priva outra 

desse direito: se seu possuo o meu carro, você não o possui; mas numa 

sociedade justa e livre, minha liberdade de fala não limitaria a sua. O 

princípio madisoniano, então, é o governo preservar os direitos das pessoas 

em geral, mas fornecer garantias especiais e adicionais para os direitos de 

uma classe diferenciada de pessoas – os possuidores de propriedades. 

O mesmo princípio oligárquico se aplica a todos os outros direitos além da 

propriedade, notadamente, aos direitos humanos, considerando que para os homens artífices 

do novo Estado americano, os povos originários, nativos legítimos ocupantes da terra por eles 

tomadas como propriedade, não eram seres humanos e, portanto, não teriam direitos 
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jusnaturalistas, como a vida e a propriedade. Tratava-se, pois, os povos originários e os não 

proprietários de terra de origem europeia, da soma que compunha a maioria, devendo ser 

extintos aqueles e excluídos estes quanto às instâncias de poder do novo Estado. E, assim se 

deu. Por consequência, os Direitos Humanos positivados, dizem respeito somente a quem os 

positivou: a minoria cultural hegemônica. Direitos humanos foram dissociados de 

democracia, maculados em sua própria essência, perdida assim.  

 

2.1.4 Consolidação do ideário dos Direitos Humanos 

 

Delineados definitivamente os Direitos Humanos na condição de garantias individuais 

frente à força do Estado; na condição de defesa do criador, o povo, contra a criatura, o Estado, 

se alastrou o ideal de esculpir elementos de dignidade, liberdade, justiça e direito à vida dos 

cidadãos nas cartas políticas constitutivas de Estados por todo o mundo, sempre como uma 

arma desembainhada pelo povo contra seus opressores, senhores dos poderes do Estado. 

Ainda assim, os Direitos Humanos estabelecidos nas Constituições dos Estados Nacionais que 

foram surgindo até meados do século XX, continuaram a reproduzir um ideal construído para 

os padrões europeus de humanidade; os Direitos Humanos continuaram por muitas décadas a 

não alcançar os povos escravizados, considerados produtos mercantis e não seres humanos. E 

ainda nos dias de hoje, seguindo a origem europeia, continuam a excluir povos originários, 

que “por não serem filhos de Deus”, caso tivessem alma, seria de qualidade inferior à alma 

dos humanos colonizadores oriundos da Europa, berço dos Direitos Humanos. 

O século XIX foi um período de consolidação e expansão dos Direitos Humanos como 

havia sido estabelecido no século anterior, ou seja, privilegiando classes dominantes. As 

populações nativas na América, África, Ásia e países mais pobres da Europa, continuavam a 

sofrer opressão em seu próprio território. Nada diferente do que acontecia com os europeus 

empobrecidos, por exemplo, utilizados em condições sub-humanas na exploração das minas 

de carvão mineral que alimentava as máquinas de Revolução Industrial. Os negros 

escravizados sofriam opressão deslocados de seus territórios de origem, necessitando então 

lutar por sua integração no lugar em que já se encontravam há muitas gerações. Ainda assim 

algo de novo pairava no ar no século que ficou marcado pelas impressionantes evoluções 

científicas, sociais e políticas, sendo mesmo, ao seu final, conhecido como a belle époque. Na 

sequência da queda da monarquia francesa houve a assunção de Napoleão Bonaparte (1769 – 
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1821) à condição de imperador constitucionalista. Com as guerras napoleônicas os ideais da 

revolução francesa se espalharam pela Europa, é certo que da pior maneira possível, mas o 

fato é que houve um grande incremento em direitos individuais, a reprodução do Código Civil 

Napoleônico em vários países e a separação entre Estado e Igreja. A escravidão foi abolida 

em todos os territórios do Império Britânico, o qual se consolidava como dominante político-

econômico enquanto outros se dissolviam, como o Sacro Império Romano-Germânico, o 

mesmo ocorrendo na Espanha e na China. Junto com a Inglaterra, cresciam o Império Russo, 

o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos, todos impulsionados pela Revolução Industrial já 

em sua segunda fase. O século XIX viu nascer o evolucionismo de Charles Darwin (1809 – 

1882), o liberalismo de Adam Smith (1723 – 1790) e o comunismo de Karl Marx (1818 – 

1883); viu surgir a locomotiva, a anestesia, a lâmpada, o telefone, o cinema, a radioatividade e 

por consequência o raio-x e talvez a mais impactante para os séculos futuros: o automóvel. 

Após a bonança, interrompida por algumas trovoadas, veio a tempestade: a Primeira 

Grande Guerra (1914 – 1918), encerrada com um grande reordenamento geopolítico na 

Europa, Ásia e África, mas com pouca influência na estabilidade dos Direitos Humanos, 

muito menos no sentido de avançá-los para um status de Direito Internacional, pois se 

manteve baseado na influência das constituições estadunidense e francesa, conforme em cada 

país ou império o povo exigia sua observação. 

 

2.1.5 Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH 

 

Pouco tempo depois do fim da primeira, em 1918, eclode a Segunda Grande Guerra, 

(1939 – 1945), motivada pela busca de ampliação territorial da Alemanha Nazista, ladeada 

pela Itália fascista, e que em seu bojo comportou perseguições étnicas baseadas nas latentes 

teorias criminológicas do italiano Cesare Lombroso (1835 – 1909), o qual, a partir do 

evolucionismo darwiniano, identificou traços anatômicos exógenos como típicos dos seres 

humanos não evoluídos, sendo assim, eliminar esses seres não evoluídos (atávicos) 

significaria a redenção da raça humana que assim atingiria sua plena evolução, identificada na 

raça ariana. Tais concepções fundamentaram as perseguições a judeus, ciganos, deficientes, 

negros, homossexuais e tantos mais que representassem qualquer ameaça à pureza racial 

alemã. 



35 

 

Desta feita, a guerra foi impactante para os Direitos Humanos, daí ter sido 

proporcionalmente bastante forte seu resgate. Ao fim da Segunda Grande Guerra, em 1945, 

reuniram-se nos Estados Unidos, os países considerados vencedores da guerra e tantos outros 

alinhados politicamente aos vencedores, para a Conferência de São Francisco, da qual 

resultou a Carta de São Francisco, tratado internacional criador da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Deu-se então corpo ao Direito Internacional e mais, em vários momentos da 

Carta de São Francisco são feitas referências aos Direitos Humanos, projetando-os à alçada 

internacional, como o que se lê no artigo 55, alínea “c”, onde inequivocamente se vaticina o 

“respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades para todos, sem distinção 

de raça, sexo, língua ou religião”. É certo que o pacto de São Francisco teve como foco 

principal o estabelecimento do organismo internacional de nações, mas também é definitivo 

que o objetivo imediato da ONU seria propugnar pela paz e pela prevalência universal dos 

Direitos Humanos (RAMOS, 2017). O principal referencial filosófico para os Direitos 

Humanos ainda era o jusnaturalismo, o direito natural dos homens, pelo simples fato de serem 

homo sapiens. Nesta linha, foi concebida em Paris, a 10 de dezembro de 1948, a Declaração 

Universal de Direitos Humanos (DUDH), que mesmo com o referencial jusnaturalista, trouxe 

vários dispositivos que podem ser considerados culturalistas, cujo referencial é a coletividade, 

a relação do “eu” com o “outro”. Importante notar que a DUDH não é um tratado 

internacional, mas sim o resultado de uma Assembleia Geral da ONU realizada na cidade de 

Paris, que deliberou a emissão da Resolução 217 A (III), contendo 30 artigos elaborados após 

muitas negociações diplomáticas levadas a cabo por comissão composta por um grupo restrito 

de personalidades, presidida por Eleanor Roosevelt (1884 – 1962), viúva do presidente norte-

americano Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945), tendo por membros: René Casin da 

França, John Humphrey do Canadá, Charles Malik do Líbano e P.C.Chang da China. Na obra 

“A Arquitetura Internacional dos Direitos Humanos”, organizada pelo emérito professor Hélio 

Bicudo, José Augusto Lindren Alves (1997, p. 27), ao se referir ao trabalho daquela comissão 

assevera que: 

O resultado é tanto mais admirável porquanto nos trabalhos preparatórios da 

Declaração colidiam as visões jusnaturalistas e positivistas, religiosas e 

laicas, liberais e marxistas dos direitos humanos, tendo por pano de fundo a 

emergência da Guerra Fria. 

Fica nítido serem os Direitos Humanos mais uma vez delineados por grupos que têm 

interesses a serem defendidos, claramente voltados aos dois lados que emergiram na ordem 

político-econômica mundial, de um lado sob influência dos Estados Unidos, de outro sob o 

manto da União Soviética. Estes grupos definiram a partir de um gabinete o que são Direitos 
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Humanos, sem considerar a realidade de sociedades, comunidades e culturas (culturalismo) 

que não foram ouvidas antes de terem rotuladas em suas práticas tradicionais como ofensivas 

ou não à dignidade humana. Uma brevíssima lupa pode ser colocada para ver um exemplo 

bastante singelo: internacionalmente o banimento e os trabalhos forçados são considerados 

desumanos. Ocorre, que estes modelos de punição às condutas desviantes de membros de uma 

comunidade, são amplamente praticadas em várias culturas invisíveis ao momento da 

elaboração da DUDH, a qual tem como principal referencial de punição por crimes, o 

aprisionamento do ser humano. 

 

2.2 Culturalismo e Jusnaturalismo 

  

O entendimento sobre o que seja Direitos Humanos, mesmo admitindo-se o 

jusnaturalismo como seu fundamento, é uma interpretação inserida mais adequadamente no 

momento inicial da evolução histórica daqueles direitos a qual, apontando para uma ótica de 

fenomenologia social (culturalista), sujeita os direitos humanos a tantas variantes quanto 

variadas são as culturas que dão amálgama às comunidades e sociedades humanas estando, da 

mesma forma, os Direitos Humanos, sujeitos ao dinamismo cultural que contagia a vida em 

sociedade.  

O fato de ser natural o direito dos humanos de viver, de se locomover, de se alimentar, 

entre outros, é a base do jusnaturalismo, que legitima os direitos humanos por localizá-lo 

antes mesmo da necessidade de vida em coletividade visando a sobrevivência da espécie. 

Antes de se agregar o hominídeo homo tem, na sua individualidade, direitos que lhes são 

inerentes.  O jusnaturalismo justifica os direitos humanos em seu enfrentamento contra 

eventual ofensa advinda do poder da polis, ainda que revelado (o poder) sob a forma 

positivada de normas escritas, emanadas em esferas institucionais da organização coletiva. 

Apesar de guardar estreita relação com as concepções de formação do indivíduo e das 

suas relações sociais de Heráclito, Nicolau Maquiavel (1469 – 1527) e Thomas Hobbes (1588 

– 1679), o jusnaturalismo, é um atributo recebido pelo homem por designação divina tendo, 

por essa razão, grande relevância nas construções jurídicas da Idade Média. Barroso (2010) 

considera essa uma primeira vertente do jusnaturalismo, qual seja: manifestação da vontade 

de Deus. A segunda variante o mesmo autor identifica a partir da Idade Moderna, 

evidentemente pela influência do renascimento e do iluminismo, mantendo a ideia de um 
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direito natural inerente ao hominídeo homo alterando, porém, seu fundamento: do divino para 

o racional; do desígnio sacro para uma determinante da própria natureza. O magistrado 

italiano Luigi Ferrajoli (2006) considera ter sido a fundamentação filosófica do direito 

esculpida na Idade Moderna pelas ferramentas do iluminismo e do liberalismo.   

O jusnaturalismo evidencia o silogismo segundo o qual, o homem tem direitos naturais 

inerentes à individualidade, anteriores à sua condição gregária; a vida em comunidade implica 

em criação pelo homem de um poder coletivo maior do que os interesses individuais; o poder 

coletivo, “não provém da natureza, funda-se em convenções” (ROUSSEAU, 1960, p.15) ou 

seja, é uma ficção e como tal, não deve subjugar o direito natural de seu criador. Essa ideia 

básica torna o jusnaturalismo o esteio da ideia de prevalência de direitos do indivíduo sobre o 

poder do Estado, ou seja, o jusnaturalismo é o esteio dos Direitos Humanos.   

Resgatando a antiguidade clássica, não só em Heráclito, como também em Aristóteles 

(384a.C–322a.C) e sucedendo a Thomas Hobbes, John Locke (2006) desenvolve o 

jusnaturalismo de vertente racional de tal forma que seu trabalho se torna um dos 

fundamentos filosóficos para eventos históricos como a Revolução Francesa (05 de maio de 

1789 – 9 de novembro de 1799) e a independência norte-americana (19 de abril de 1775 – 3 

de setembro de 1783) e seus consequentes reflexos para os direitos humanos. E mais, Locke 

(1632-1704) enfatiza o contratualismo como pacto coletivo de convivência para regular a 

extensão do poder do Estado para avançar sobre os direitos individuais para fazer valer o 

direito coletivo, concepção tratada com maior profundidade por Jean Jacques Rousseau (1960, 

p.18) na clássica obra “O Contrato Social” na qual está cunhado o termo “direitos de 

humanidade” como algo que não se renuncia mesmo no pacto de atribuição de poder ao ser 

coletivo de gestão da sociedade.  

Tendo sido possível racionalizar o jusnaturalismo, também foi possível positivá-lo. O 

filósofo Immanuel Kant (1724 – 1804) relacionava cultura e ética à racionalidade de padrões 

de comportamento, que ele entendia serem universais (SOARES, 2005). Como o Direito se 

baseia em valores éticos, e Kant apontou o respeito ao ser humano, em outras palavras, os 

Direitos Humanos, como o maior desses valores, funda-se então uma cultura jurídica 

antropocêntrica, via de consequência, positivada em leis. A positivação do jusnaturalismo, se 

de um lado o elevou a algo inexorável à formação das sociedades, de outro, paradoxalmente, 

negou-lhe seu caráter fundamental, qual seja, o de ser algo que se revela pela natureza.  

O positivismo, essencialmente é uma manifestação do poder do Estado. Se algo pode 

ser positivado, passa a pertencer à seara de domínio do Estado, sendo assim, deixa de ser 
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natural. Segundo Barroso (2010) o direito natural é empurrado para a margem da história pela 

onipotência positivista.  Esse mesmo movimento que levou o jusnaturalismo ao apogeu, o 

estabelece como ficção em convenções sociais, entre elas as leis concebidas em abstrato a 

partir de um órgão emanador pré-concebido pela sociedade. O positivismo não contempla os 

direitos humanos pela dissensão do caráter de um e de outro, mesmo porque, é da essência do 

positivismo a previsão de condutas para estabelece-las em leis que a partir de então irão 

balizar as relações sociais. Ocorre que, só é possível prever a conduta de pessoas que se 

conhece muito bem, por exemplo, um pai consegue prever a conduta dos filhos, e vice-versa. 

Vale lembrar o Princípio da Legalidade no Direito Penal, o mais positivista dos ramos do 

direito no Brasil, segundo o qual nullum crimen, nulla poena sine previa legis, adágio que 

podemos interpretar como: não há crime, não há pena sem lei anterior que os preveja. 

Sendo assim, o positivismo jurídico, para prever condutas, precisa conhecer as pessoas, como 

isso é impossível, estabeleceu-se um ser humano padrão a partir do qual, ou para quem o 

direito positivista é concebido. Este ser humano base de todo um ordenamento jurídico 

nacional positivado é: homem, adulto, branco. A essa base pode ser acrescentado em muitos 

países: heterossexual, cristão, ocidental etc. Todo indivíduo que não estiver enquadrado nesta 

base positivista tem problemas jurídicos, os quais, dependendo de cada sociedade, podem ser 

compensados ou não. São as chamadas políticas compensatórias, compensar porque o mundo 

jurídico normal não lhes alcança, daí existir, no Brasil, cujo ordenamento jurídico é 

positivista, compensações como: Lei Maria da Penha, para as mulheres; Estatuto do Idoso e 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para quem não é adulto; cotas raciais e 

imprescritibilidade do crime de racismo, para os não brancos; e tantas outras políticas que 

surgem, e são absolutamente imprescindíveis, para tentar mitigar os efeitos perversos do 

positivismo jurídico exacerbado. A força da cultura hegemônica é tão poderosa, que mesmo 

quando o grupo por ela privilegiado deixa de ser majoritário, ela nada ou pouco se abala, 

basta vermos que no Brasil, segundo o IBGE (2018) a maior parcela da população é de 

mulher em relação aos homens5 e de pessoas que não se identificam com brancos em relação 

aos identificados como brancos6. 

Ainda que estabelecido em um sistema positivado, ainda que puramente jusnaturalista, 

o fato é que só faz sentido se pensar em direito, na dimensão social do ser humano. Só é 

                                                           
5 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9109-projecao-da-

populacao.html?=&t=o-que-e Acesso em 10/12/2018 
6 Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/14057-asi-ibge-divulga-resultados-de-estudo-sobre-cor-ou-raca Acesso em 10/12/2018 
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possível enxergar a dimensão jurídica, que implica em direitos e deveres de um ser da espécie 

hominídeo homo, se o colocarmos em face de outro indivíduo da mesma espécie. O ser 

humano, isoladamente considerado, não se reveste de qualquer dimensão jurídica. Lynn Hunt 

(2009, n.p.) considera que: 

Os direitos humanos só se tornam significativos quando ganham conteúdo 

político. Não são diretos de humanos num estado de natureza: são os direitos 

humanos em sociedade. Não são apenas direitos humanos em oposição dos 

direitos divinos, ou direitos humanos em oposição dos direitos dos animais: 

são os direitos de humanos vis-à-vis uns aos outros. São, portanto, direitos 

garantidos no mundo político secular (mesmo que sejam chamados 

“sagrados”). 

Neste aspecto é importante discernir sobre a transição entre os conceitos de 

comunidade e sociedade, sendo a primeira anterior à segunda, pois as comunidades se 

formaram a partir das necessidades mais básicas dos seres humanos7, como subsistência e 

reprodução, frente a um ambiente hostil, se agrupando em territórios restritos e isolados, ou 

seja, uma comunhão de interesses a partir da identidade biológica.  

Ainda para a compreensão das diferenças conceituais entre comunidade e sociedade, 

Tönnies apud Groppo (2006) propõe uma extrema objetivação da distinção entre comunidade 

e sociedade, destacando-se o fato de comunidade estar relacionada a um estado natural e de 

outro lado, sociedade ser virtual, uma ficção jurídica; comunidade tem como forma social 

típica o núcleo familiar, já a sociedade tem o formato social do mercado; comunidade é 

regrada nas tradições, a comunhão de usos e costumes, enquanto sociedade pressupõe a 

formalização das regras em convenções; e ainda, a comunidade pressupõe uma união natural e 

orgânica entre seus membros, mesmo havendo alguma distância entre eles, de seu lado, a 

sociedade trabalha com a perspectiva da separação das vontades e domínios entre os 

indivíduos, mesmo que próximos fisicamente. 

Para o reconhecimento de um agrupamento humano como comunidade e depois como 

sociedade, é imprescindível a identificação de elementos que funcionem como amálgama de 

interesses, de vontades, de objetivos, de identidade, enfim. Esse amálgama pode ter vários 

formatos, como o exercício de uma função ou profissão, a produção de algum bem, a 

segurança individual e coletiva, os laços consanguíneos e, por certo e forte: a cultura.  

Vasculhar as dimensões do significado de cultura, leva à compreensão da capacidade, 

que esse elemento tem para sustentar a ligação entre cada membro de uma comunidade, 

                                                           
7 Quanto às necessidades humanas, Elizalde (2000) elenca nove que considera fundamentais: subsistência, 

proteção, afeto, entendimento, criação, participação, ócio, identidade e liberdade. 
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tornando-a peculiar. Neste sentido, cultura vai além de um fenômeno natural da condição 

humana, mas a esta visão naturalista pode-se somar, não necessariamente em dimensão 

evolutiva, mas construtiva, a visão de cultura como fenômeno social. Para Geertz (1989) a 

cultura somente pode se estabelecer quando ganha amplitude pública, transcendendo a 

expressão privada, deixando de ser algo a qual se possa estabelecer um criador individual. 

Antes de tomar tal dimensão, as manifestações surgidas no bojo de uma comunidade, 

precisam ganhar vida própria para serem reproduzidas de forma inequívoca, 

independentemente de seu eventual criador, assim desaparecendo, ou seja, os próprios atores 

sociais não percebem que estão reproduzindo aquele fenômeno, aliás, muitas vezes a cultura 

somente é percebida por agentes externos, alheios à comunidade. A ideia de cultura como 

fenômeno social encontra em Geertz (1989) sua melhor tradução, para quem as manifestações 

culturais atingem este status quando desapegadas de sua origem e, sua reprodução implicando 

em manutenção e transmissão da mesma. 

Resta inexorável a cultura como decorrência da necessidade humana de resolver 

problemas ambientais e sociais, concepção basilar do conceito de cultura de Geertz (1989) 

como uma série de mecanismos de controle, entre os quais elenca regras e instruções 

governantes da conduta. E vai mais longe, ao considerar a cultura como condição essencial da 

existência humana. Sob o ponto de vista da solução de conflitos e consequente harmonização 

da vida em sociedade, cultura e direito são conceitos indissociáveis. Daí a cultura ser vista por 

Geertz (1989) construída sobre valores e códigos morais, como fonte de regulação e 

padronização do comportamento humano. No mesmo sentido, Wolkmer (2005) estabelece a 

correlação entre cultura e direito ao considerar a primeira tem um aspecto normativo; assim é 

a cultura que delimita regras e valores determinantes de padrões de conduta. Contudo, a 

normatividade das relações sociais e a padronização da conduta do indivíduo inserido numa 

comunidade (mesmo virtual), precisa ser considerada a partir da volatilidade dos espaços que 

comportam tais comunidades de forma a respeitar a alteridade das identidades situadas no 

espaço. 

Os conceitos de cultura e comunidade (ao que se soma sua dimensão jurídica: 

sociedade) têm alicerces filosóficos clássicos, no sentido mesmo de se referenciarem nas 

construções do pensamento ocidental (erigidas na fértil seara grega), com a supervalorização 

do “eu” frente a uma menor valoração para “o outro”, tratado muitas vezes como um instituto 

tangível, mas prescindível ante a individualidade, ao ponto de se confundir a alteridade com a 

intersubjetividade das relações sociais sendo, pois, o outro, digno de ser reconhecido, não a 
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expressão de uma alteridade em si, mas somente a pessoa que se adequa a institutos sociais 

preestabelecidos. Daí a afirmação de Ruiz (2008, p. 130) de ser “[...] verdade que essa 

alteridade tem ocupado sempre um espaço marginal no conjunto dos sistemas filosóficos e 

consequentemente na cultura ocidental”. E, vai além Ruiz (2008, p. 136) analisando a obra de 

Emmanuel Lèvinas (1906 – 1995), ao afirmar: 

Não há uma única racionalidade humana, universal e natural que seja 

superior às outras. Só existem racionalidades históricas construídas na 

interação do sujeito com a alteridade. Uma alteridade que precede à 

subjetividade, a precede no tempo, mas também a antecede metafisicamente. 

A alteridade do outro ser humano é condição necessária para o 

desenvolvimento da racionalidade histórica. O outro se manifesta (epifania 

da alteridade) na forma de linguagem. A linguagem se articula como cultura 

e sociedade, ambas são desdobramentos da alteridade humana que precedem 

o ser da subjetividade. 

Os direitos humanos na ótica do culturalismo jurídico, tem como fundamento a relação 

do “eu” com o “outro”, possui dimensão social e não somente individual, como de todo o 

próprio culturalismo jurídico está divorciado do jusnaturalismo. Para Miguel Reale (1977), 

ícone do culturalismo jurídico, o direito é tridimensional, sendo que os fenômenos naturais 

estão limitados a um dos elementos da tridimensionalidade, qual seja, o fato, sendo o segundo 

o valor, axiologia do fato, e o terceiro a própria norma, regulação da conduta a partir de sua 

axiologia.  

Não se trata de aceitar ou não a existência dos direitos naturais, mas sim de entender a 

relação entre eles (direitos naturais) e os Direitos Humanos. Ver os Direitos Humanos como 

decorrência do direito natural pelo viés do jusnaturalismo, implica aceitar a positivação de 

seus valores, para tanto (para serem positivados) deve-se admitir que os Direitos Humanos 

são universais e imutáveis, características inerentes ao positivismo. De seu lado, o 

culturalismo jurídico entende o direito a partir de variáveis como a historicidade de uma 

sociedade, a economia e a própria cultura, sendo inclusive precursor do pós-positivismo 

jurídico. Ver o direito natural, e como decorrência os Direitos Humanos, pelo prisma do 

culturalismo, significa negar-lhe universalidade e imutabilidade e admitir que a alteridade e a 

dinâmica histórico-cultural são determinantes para o respeito à condição humana, onde e 

como quer que ela se desenvolva (LAFER, 1988).  

O direito não é uma dádiva da natureza, mas sim uma consequência cultural da 

sociabilidade humana. Sendo parte do fenômeno social os Direitos Humanos estão sujeitos a 

tantas variantes quanto variadas são as culturas que dão amálgama às mais diversas 
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comunidades e sociedades humanas, estando da mesma forma, sujeitos ao dinamismo cultural 

que contagia a vida em sociedade.  

 

2.3 Decorrências do Culturalismo nas Ciências Jurídicas 

 

O embate de teorias jurídicas e políticas que faz os Direitos Humanos terem um 

caráter dinâmico no tempo e no espaço das sociedades contemporâneas, tem apontado uma 

tendência ao culturalismo. Esse embate é profícuo em produzir frutos, sendo um deles a 

antropologia jurídica, ciência que se dedica a estudar os efeitos para uma sociedade, da 

predominância de uma cultura hegemônica, no mais das vezes imposta pela força do domínio 

bélico ou econômico. Neste aspecto, aflora como objeto de estudo da antropologia jurídica, os 

processos de colonização havidos, sobretudo, a partir da expansão marítima europeia a partir 

do século XV, também conhecida como Revolução Comercial, quando territórios 

colonizados, foram submetidos a regulações de suas vidas sociais, pelo paradigma do 

positivismo reinante nos países europeus colonizadores. Também a antropologia jurídica 

lançou suas lentes às construções e resgates de relações sociais decorrentes dos movimentos 

de descolonização (libertação) dos territórios submetidos à hegemonização cultural do 

colonizador (TRINDADE, 2000).  

Antropologia jurídica ou antropologia do direito, para José Sacadura Rocha (2013, s/p) 

tem como paradigma “que cada grupo social elabora suas regras a partir de bases sociais 

próprias em uma relação com a natureza e com outros homens na luta pela sobrevivência, e 

precisa, portanto, serem entendidas em seu conteúdo social”. Sendo peculiar de cada 

comunidade a solução de conflitos (individuais ou sociais), pois as suas histórias são 

absolutamente particulares, cabe à Antropologia Jurídica revelar tais modelos de pacificação, 

os quais, mesmo se apresentando por meio de ritos sagrados ou outras manifestações 

culturais, devem ser entendidos pelo observador externo como manifestações jurídico-

culturais, para evitar que se imponham normas formais onde as fórmulas locais já estão 

estabelecidas na garantia da paz à comunidade. É papel da Antropologia Jurídica, diante de 

um choque de culturas, levar à compreensão de que a exportação para a cultura não 

hegemônica dos modelos jurídicos da cultura hegemônica não deve implicar em importação, 

pelos não hegemônicos, de modelos de vida em sociedade talhados em experiências de 

enfrentamento dos desafios ambientais completamente diferentes dos vivenciados localmente, 
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vez que isso pode representar um massacre, em todos os sentidos, aos não hegemônicos, vide 

a história do choque das culturas autóctones de pindorama com a cultura europeia do 

colonizador. 

O culturalismo é ainda a base da interculturalidade proposta por Boaventura de Sousa 

Santos, ao desenvolver a teoria da Hermenêutica Diatópica, pela qual o professor português 

questiona em seu artigo “Por uma Concepção Multicultural de Direitos Humanos” 

(1997,p.121):  

Que possibilidades existem para um diálogo intercultural se uma das culturas 

em presença foi moldada por massivas e prolongadas violações dos direitos 

humanos perpetradas em nome da outra cultura? Quando as culturas 

partilham tal passado, o presente que partilham no momento de iniciarem o 

diálogo é, no melhor dos casos, um quid pro quo e, no pior dos casos, uma 

fraude. O dilema cultural que se levanta é o seguinte: dado que, no passado, 

a cultura dominante tornou impronunciáveis algumas das aspirações à 

dignidade humana por parte da cultura subordinada, será agora possível 

pronunciá-las no diálogo intercultural sem, ao fazê-lo, justificar e mesmo 

reforçar a sua impronunciabilidade? 

No mesmo artigo, Boaventura Sousa Santos, afirma que existem topois culturais, quais 

sejam, elementos da cultura de uma sociedade tão amplamente aceitos e com tal grau de 

pacificidade em sua prática, que compõe um conjunto de valores incontestes. São topois 

porque estão inseridos em uma ampla paleta de cores culturais, a qual nunca é completa, 

contudo esta incompletude não perceptível endogenamente. A proposta da Hermenêutica 

Diatópica, como a concebeu o professor Boaventura (1997, p.116), “não é, porém, atingir a 

completude – um objeto inatingível – e sim ampliar ao máximo a consciência da 

incompletude mútua através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um é numa 

cultura e outro, noutra”. O respeito aos topois é o que garantirá o diálogo entre as culturas, 

jamais tendo por premissa qualquer completude entre os atores destes diálogos, de forma que 

ambos possam crescer, aprender, se desenvolver com esta interação.  

No Brasil dissemina-se nos dias de hoje uma prática vanguardista em termos de dar 

amplitude à justiça formal do Estado, que é a chamada Justiça Restaurativa por meio de 

arbitragem dos conflitos, inclusive pelo método das constelações familiares, nas quais as 

famílias se reúnem para debater problemas e soluções para seus conflitos. Contudo, essa 

decantada vanguarda do sistema jurídico brasileiro é uma prática milenar dos nossos povos 

originários, ou seja, sempre esteve aqui em nosso território, mas foi tornada invisível pela 

arrogância da completude do positivismo frente às regras consuetudinárias dos povos 

originários. Vislumbra-se ao ignorar o topoi indígena dos conselhos de anciãos, privou-se, por 



44 

 

séculos, o brasileiro de um método de solução de conflitos que poderia ter fomentado a paz 

social, além de ter evitado a perda de muitas vidas, ceifadas entre parentes, parentes, aliás que 

é a designação usada por comunidade originárias para se referir aos membros de suas 

comunidades, mesmo sem laços consanguíneos. 

Torna-se cada vez mais latente que perde legitimidade a universalidade ou 

internacionalização dos Direitos Humanos fundada no método positivista de coercibilidade, 

na imposição de normas pelo poder preestabelecido para este fim. No caso do Brasil, este 

poder político está dominado amplamente por aquele ser humano base do positivismo citado 

anteriormente: homem, branco, adulto, tanto que nas eleições de 2014, segundo a Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC), a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 80% 

dos candidatos eleitos para o Congresso Nacional se auto identificaram com brancos8 e 

somente 10% da Câmara Federal foi composta por mulheres9, de seu lado, na população 

brasileira, auto identificados como brancos, são minoria e, no gênero, mulheres são a maioria. 

É neste contexto, nada diferente da maioria dos países ocidentais, que Christoph Eberhard 

(2004) levanta a questão de que, este modo positivista de conceber o direito, quando projetado 

para a internacionalização dos Direitos Humanos não alcança o fim último de dignificação da 

vida em sociedade, daí que o próprio Eberhard propõe um modelo de Comunidade dos 

Direitos Humanos ou de Cultura de Paz Comum, numa tentativa de universalizar sem 

homogeneizar, afinal é fadado ao insucesso pretender aplicar fórmulas homogêneas a 

sociedades heterogêneas, especialmente considerando que a capacidade de sobrevivência do 

homo sapiens em todos os recantos do planeta se deve justamente à heterogeneidade de meios 

para enfrentamento dos desafios que a natureza impõe, conceito basilar de cultura. Nas 

palavras de Homi Bhabha (1998, p.53): 

Essa ênfase dada à necessidade de heterogeneidade e a dupla inscrição do 

objetivo político, não é mera repetição de uma verdade geral sobre o 

discurso, introduzida no campo político. Recusar uma lógica essencialista e 

um referente mimético à representação política, é um argumento forte, 

baseado em princípios contra o separatismo político de qualquer coloração, 

eliminando o moralismo que normalmente acompanha tais reivindicações. 

Não há, literal e figurativamente, espaço para o objetivo político unitário ou 

orgânico que possa afrontar a noção de uma comunidade socialista de 

interesses e articulação. 

                                                           
8 Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/eleicoes-2014/2014/10/congresso-nacional-brancos-sao-

maioria-dos-candidatos-eleitos Acesso em 10/12/2018 
9 9 Disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2014/10/participacao-de-mulheres-na-politica-

encolhe-nestas-eleicoes Acesso em 10/12/2018 
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Os Direitos Humanos, da forma como se desenvolveu no mundo até a promulgação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), na busca de dignidade para todos os 

seres humanos pela valorização da vida, da justiça e da liberdade, frente a qualquer forma de 

opressão aos direitos individuais, efetivamente não alcança sua proposta original pelo viés do 

jusnaturalismo, positivista por excelência. No território europeu este modelo de 

sistematização jurídica tem funcionado pela histórica falta de conflito entre culturas 

endógenas e exógenas, em que pese esta condição estar sofrendo profundas modificações com 

os processos de globalização e os movimentos de migração marcantes neste início do século 

XXI. O problema é que o modo de organização europeu tem sido secularmente imposto em 

territórios em que grupos humanos já estavam organizados e eram socialmente bem 

sucedidos, levando a um inevitável choque, vencido pela força das armas e da economia, 

como é o caso da América do Sul, onde as cartas políticas de criação de nações no modelo 

norte americano e europeu, qual seja, seja as constituições, determinam em seus territórios, 

delimitados em gabinetes, a obediência à Declaração Universal dos Direitos Humanos – 

DUDH, desconsiderando que as populações autóctones têm manifestações culturais, algumas 

das quais é possível identificar como de conteúdo jurídico, de regulação da vida em 

sociedade, bastante diverso do padrão cultural que  alicerçou a DUDH. 

 

2.4 As gerações dos Direitos Humanos 

 

Os Direitos Humanos estão muito longe de ser algo estático ou “engessado” em suas 

normatizações internacionais. O conceito de Direitos Humanos tem evoluído na esteira do que 

hoje se denomina de gerações dos Direitos Humanos. 

A primeira geração de Direitos Humanos foi estabelecida, de fato, em suas 

primeiras normatizações, ainda que no âmbito interno de Estados Nações que se constituíam 

ou se reformavam, como os Estados Unidos e a França com suas respectivas revoluções do 

final do século XVIII, notadamente com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

que, como já demonstrado, apesar de ser uma espécie de preâmbulo da Constituição Francesa 

de 1791, tem clara inspiração norte-americana. Esta primeira geração de Direitos Humanos, 

gestada no ventre das lutas por liberdade dos povos frente seus opressores e colonizadores, é a 

geração da liberdade individual, da garantia dos direitos civis e políticos, sendo por isso, 

marcada por normas de controle do poder do Estado, muitas vezes, normas de natureza 
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negativa, ou seja, normas que dizem “não” ao Estado, como presentes na Constituição Federal 

do Brasil de 1988, notadamente em seu artigo 5º, que em seus incisos, entre outras coisas, 

“diz” ao Estado: não entre na minha casa sem minha autorização; não abra minha 

correspondência, não ouça minhas comunicações; não me prenda sem ser em flagrante ou 

ordem judicial; não retire meus bens ou direitos sem o devido processo legal; não proíba meus 

cultos religiosos etc. É certo que o aspecto físico e moral da liberdade é preponderante na 

relação do indivíduo com o Estado, mas como “paz sem voz, não é paz é medo”10, é 

imprescindível que um outro aspecto da liberdade seja a participação política desse mesmo 

cidadão, na figura do direito a votar e ser votado e no direito popular de participar da gestão 

do Estado em suas três funções (legislativa, judiciária e executiva), direitos políticos estes 

somente possíveis em sistema de alternância democrática no poder.   

A primeira geração de Direitos Humanos cumpriu sua missão, contudo, a liberdade 

por si só não resolve todas as questões da vida em sociedade, pois, as distintas desigualdades, 

dentre elas a socioeconômica entre as pessoas perturba a paz sendo, pois, indispensável a 

justiça social, alcançável com políticas que possibilitem paridade de oportunidades no acesso 

às condições dignas de vida. Essa necessidade de equilíbrio de acesso a políticas públicas que 

ofereçam condições mínimas de vida digna é a base da segunda geração de Direitos 

Humanos, são os direitos de igualdade, dispostos em normas de natureza positiva, quando o 

indivíduo formador do Estado, “diz” a esse mesmo estado “sim” ou “faça”, “me ofereça” 

acesso básico à saúde, educação, cultura, lazer, moradia, condições de trabalho. Tendo como 

marco a Primeira Grande Guerra (8 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918), e 

as consequentes constituições do mesmo período, como a mexicana de 1917 e a alemã, 

Constituição de Weimar de 1919, além é certo do próprio Tratado de Versalhes de 1919 (que 

pôs fim à Primeira Grande Guerra), mas também em seu bojo, efetiva os Direitos Humanos no 

campo dos direitos sociais, econômicos e culturais, a serem garantidos pelo Estado, daí o 

conceito de Estado de Bem-Estar Social, expressão também muita usada no inglês welfare 

state. Na Constituição Federal do Brasil de 1988, os Direitos Humanos de segunda geração 

aparecem explicitamente nos artigos 6º e 170, in verbis, respectivamente:  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

[...] 

                                                           
10 Frase da música Minha Alma de O Rappa, disponível em <https://www.letras.mus.br/o-rappa/28945/> Acesso 

em 24 jan. 2019. 

https://www.letras.mus.br/o-rappa/28945/
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 

de elaboração e prestação;   

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.   

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 

casos previstos em lei. 

(grifo nosso) 
 

A terceira geração de Direitos Humanos transcende a individualidade da liberdade 

frente ao Estado e da igualdade entre as pessoas e, justamente por isso, se caracteriza por ser 

transindividual, termo que remete a interesses difusos e coletivos. É de terceira geração o 

direito que afeta a sociedade sendo, difuso, quando a transcendência da individualidade é de 

tal ordem que se torna impossível a determinação de quem é abrangido, como o caso típico do 

direito a um meio ambiente equilibrado, direito à paz, direito ao desenvolvimento etc. de 

outro lado, é coletivo o direito ou interesse comum a um grupo social específico, ou seja, no 

direito coletivo é determinável a categoria, classe ou grupo no qual o indivíduo se insere, 

como adolescentes, idosos, dentistas, engenheiros, estudantes, trabalhadores de uma empresa 

ou de um setor econômico, portanto, diferente do difuso, não são pertinentes à sociedade 

como um todo, deste modo, a terceira geração dos Direitos Humanos na perspectiva coletiva, 

acode as minorias 

O fundamento dos Direitos Humanos de terceira geração é a proteção a bens e valores 

de natureza artística, histórica, paisagística, turística e cultural. Nesta última dimensão, 

encontra-se o direito à autodeterminação dos povos e este aspecto é de grande relevância para 

os povos originários de todo o mundo quanto a sua inserção no âmbito de proteção dos 

Direitos Humanos na condição de uma coletividade distinta da sociedade nacional circundante 

de seu território. 

A questão indígena passa a ser pauta de estudos da ONU quanto a dimensão dos 

Direitos Humanos desses povos, a partir da década de 1960 e em 1977 ocorreu em Genebra, a 

primeira reunião de povos originários promovida pela ONU, para colher demandas voltadas 
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às garantias de Direitos Humanos para essas comunidades. Assim as ações de abrangência das 

comunidades originárias no âmbito dos Direitos Humanos foi se ampliando, sendo que, a 

partir de 1982, o Conselho Econômico e Social e a Comissão de Direitos Humanos da ONU, 

instituíram reuniões periódicas do Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas da 

Subcomissão de Prevenção de Discriminações e de Proteção de Minorias, com a missão de 

sistematizar uma declaração de direitos dos povos originários, a qual foi concebida na 

Assembleia Geral da ONU de 07 de setembro de 2007, sob a forma de “Declaração das 

Nações Unidas Sobre Direitos dos Povos Indígenas”, neste instrumento está instituída a 

livre determinação como direito tanto individual quanto coletivo. O direito à livre 

determinação se constitui um exemplo de Direitos Humanos de Terceira Geração, pela 

característica de transindividualidade de seu efeito, pela valorização do sentimento de 

pertença a um grupo social mesmo que tão distinto quanto as nações originárias de 

qualquer Estado Nacional, que têm reconhecido em uma norma internacional, o direito 

a ser distinto, o direito à alteridade. 

O fato da ONU ter adotado a Declaração das Nações Unidas Sobre Direitos dos Povos 

Indígenas, possui a relevância de ser um instrumento que gera compromisso para os Estados 

signatários que ratificaram a Declaração, quanto a incorporarem seus termos aos seus 

ordenamentos jurídicos nacionais. É certo que já existia, desde 1989, a Convenção Sobre os 

Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Convenção 169, 

que desde sua adoção, trata da livre determinação, usando a expressão “consciência de 

identidade indígena ou tribal”. E, antes ainda, a questão dos povos originários estava tratada 

na Convenção 107 de 1957 da mesma OIT, mas pelo viés integracionista, como revela o 

inciso I do Artigo 2º, segundo o qual: “Competirá principalmente aos governos pôr em prática 

programas coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das populações interessadas e 

sua integração progressiva na vida dos respectivos países”. Essa visão integracionista foi 

superada pela Convenção 169 da OIT e, de seu lado, a Declaração das Nações Unidas Sobre 

Direitos dos Povos Indígenas da ONU, deu maior abrangência à autodeterminação como 

elemento de inserção em um grupo social. Sendo assim, a terceira geração de Direitos 

Humanos é de suma importância para o modo como é vista e tratada a questão dos povos 

originários em todo o mundo (OIT, 1957). 

Se a terceira geração insere grupos sociais, como as comunidades originárias no 

âmbito da proteção dos Direito Humanos, não resta dúvida de que a primeira e a segunda 

geração também devem ser estendidas a tais grupos. Esta visão é clara para Trindade (2000,) 
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que repudia a divisão entre gerações, por entender que a proteção internacional dos Direitos 

Humanos deve se pautar pela inter-relação entre direitos que se integram, se complementam, 

afirmando: que partir necessariamente de uma visão holística, que os considerem em seu conjunto 

como todos os direitos inter-relacionados - sejam civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. É 

necessário que se faça um esforço especial em relação à proteção dos segmentos mais pobres, mais 

vulneráveis da população nos diferentes países.  

Partindo dessa premissa, a efetivação dos Direitos Humanos deve ser patrocinada pelo 

Estado, mas necessariamente deve transcender ao Estado Nacional, sendo uma 

responsabilidade transindividual antes que pública, afinal, pelo seu caráter que se pretende 

universal, é anterior e, principalmente, está acima da ideia de uma organização política 

formalizada, afinal, os Direitos Humanos são atributos de uma condição pessoal: ser humano; 

e não de uma condição jurídica: a inserção em uma organização social. Neste sentido é o 

pensamento de Trindade (2006, p.111), para quem:  

Já não se sustentam o monopólio estatal da titularidade de direitos 

nem os excessos de um positivismo jurídico degenerado, que 

excluíram do ordenamento jurídico internacional o destinatário final 

das normas jurídicas: o ser humano. Reconhece-se hoje a necessidade 

de restituir a este último a posição central — como sujeito do direito 

tanto interno corno internacional [...] 

Como método interpretativo que estende a ideia e o fundamento dos Direitos Humanos 

para além da DUDH e as várias formas de sua positivação tanto internacional quanto nos 

Estados Nacionais, Chäim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca na obra “Tratado da 

Argumentação – A Nova Retórica” (2005) propuseram a teoria moralista, também 

conhecida como teoria de Perelman, que trabalha uma ideia de pós-positivismo, o direito 

visto em seu sentido mais amplo, como meio para se alcançar a justiça e não como um fim 

em si mesmo. A teoria se denomina moralista por levar em conta a aplicação do direito em 

concreto, a partir da consciência moral, que também pode ser entendida como consciência 

cultural, do território onde o operador do direito vai aplicar a norma, mesmo princípio, pois, 

da alteridade, da interculturalidade e da incompletude mútua de topois culturais, defendida 

por Boaventura Sousa Santos. 

As gerações dos Direitos Humanos são uma importante base teórica de estudo desse 

ramo do Direito, contudo, os Direitos Humanos revestem-se de uma característica peculiar, 

que distintiva de outros ramos do direito, que é a própria natureza humana. Os Direitos 

Humanos possuem uma dimensão holística, que não permite uma visão meramente positivista 

e unicamente universalista, pois é tão universal quanto local, como o próprio ser humano. 
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2.5 Direitos Humanos e Desenvolvimento Local 

 

O fim da Segunda Guerra Mundial evidenciou a necessidade de uma política global de 

Direitos Humanos como meio para evitar novos conflitos, devendo para isso, rumar à 

melhoria das condições sociais de todas as nações, para o pleno desenvolvimento da 

sociedade democrática. Ato contínuo, a Guerra Fria opôs a comunista União Soviética 

(URSS) e os países a ela alinhados, ao capitalista Estados Unidos da América (EUA) ao qual, 

da mesma forma, alinharam-se vários países. A disputa entre os dois polos principais 

(capitalistas x comunistas) se dava em torno de qual seria o melhor método para o incremento 

social dos países, fundamentando a Teoria do Desenvolvimento, cuja unanimidade repousava 

não no respeito aos Direitos Humanos como elemento de um desenvolvimento humanizado e 

humanizante, mas no desenvolvimento econômico dos Estados Nacionais, cada um a seu 

modo priorizando basicamente a produtividade, poupança e investimentos visando à 

acumulação de riqueza individual dos componentes de um Estado, ou do próprio Estado em 

si. Com os dois mundos (EUA x URSS) estabelecendo a premissa da industrialização para 

atingir o silogismo do desenvolvimento, os demais países em mais adiantado grau de 

industrialização aninharam-se aqui ou ali, conforme seus interesses político-econômicos, ou 

seja, conforme recebiam apoio econômico, condicionado ao jugo ideológico. Já os países com 

índices menores de industrialização receberam o rótulo de subdesenvolvidos. Alguns ainda 

foram agraciados com a “generosa” pecha de “em desenvolvimento”, em qualquer caso, 

posicionados no que se convencionou chamar de Terceiro Mundo (SANTOS, 2000). 

Apesar de muito ser combatida, a visão do desenvolvimento exclusivamente atrelada à 

produção industrial em quantidade e qualidade, ainda está fortemente arraigada no imaginário 

popular e político dos países, isso porque a realidade econômica, com reflexos sociais, dos 

países industrializados de fato passou a ficar cada vez mais distante dos não-industrializados, 

gerando consequências (muitas vezes positivas, mas também negativas) por todos os setores 

da sociedade, levando o conceito de desenvolvimento a ser relacionado aos efeitos da 

industrialização tais como a modernização da infraestrutura do país, o progresso científico-

tecnológico, o crescimento econômico apesar de elitizado. Neste bojo, por mais que os 

Direitos Humanos já estivessem positivados na forma da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sua consolidação ficou relegada a um segundo plano, sendo prioritário o 

desenvolvimento econômico, para depois se pensar em atender as necessidades humanas 

básicas. 
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Direitos Humanos se relacionam com necessidades básicas humanas. A questão gira 

em torno da compreensão do que é básico para o ser humano, isso porque, apesar do animal 

“ser humano” ter limitadas funções vitais à sua existência, as formas de satisfação de tais 

funções são incomensuráveis e se multiplicam na medida em que se afastam de meras 

soluções orgânicas, para resolver questões produzidas pela inteligência como elemento de 

distinção entre o ser humano e os demais animais. Surgem então necessidades vitais 

excepcionalmente variáveis. Essa é marca da interculturalidade que deve informar os Direitos 

Humanos no âmbito local. 

É necessário vislumbrar o que seja de fato vital entre as necessidades humanas. Para 

tanto, é possível buscar na pirâmide de Abraham  Maslow (1908 – 1970), conforme tratado na 

obra de King (2009), a compreensão de uma escala hierárquica que tem como base a 

necessidade de sobrevivência fisiológica representada pela fome, a sede e o sono; segue-se a 

necessidade de segurança e/ou de não se expor ao perigo; então a necessidade chega à esfera 

social, de pertencimento a um grupo, de amar e ser amado; ainda em escala evolutiva, vem a 

necessidade de ser respeitado, de ser reconhecido por suas realizações; por fim, a necessidade 

de se satisfazer com o resultado do pleno desenvolvimento de habilidades, de sua criatividade, 

de sua expressão pessoal. A concepção de Maslow quanto as necessidades humanas, pode ser 

traduzida como Direitos Humanos.  

Não menos notável é a classificação de Elizalde (2000) por entender que as 

necessidades humanas são poucas e finitas, não hierarquizadas, permitindo elencar nove como 

as fundamentais, quais sejam: subsistência, proteção, afeto, entendimento, criação, 

participação, ócio, identidade e liberdade, embora não hierarquizadas. 

As figuras presentes nas etapas de Maslow e na classificação de Elizalde não se 

eliminam: elas coexistem, como aliás, defende Trindade (2000), quando trata da 

indivisibilidade e inter-relação entre as várias acepções que foram o arcabouço jurídico dos 

Direitos Humanos. Conforme são supridas as necessidades básicas, as demais se manifestam 

concomitante e cotidianamente, para qualquer ser humano em qualquer comunidade em que 

esteja inserido, como por exemplo, nas comunidades originárias onde, por haver uma maior 

interação com a natureza, as manifestações das necessidades são muito mais perceptíveis. 

Desta interação é possível identificar um ponto de dicotomia entre o universal e o local sob 

perspectiva dos Direitos Humanos, posto que, é resultado da necessidade básica de 

sobrevivência do grupo comunitário originário, por exemplo, o sacrifício da criança que nasce 

com alguma deficiência física ou mental, limitadora de sua capacidade de interação com a 
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natureza para dela extrair seu próprio sustento, além de colaborar com a sustentabilidade 

coletiva, a partir da básica necessidade de conseguir alimento. Fora do contexto da aldeia, o 

sacrifício do filho deficiente é considerado crime de infanticídio, ética e moralmente 

reprovável, mas dentro da aldeia, o gesto é tão natural quanto a própria concepção havida há 

instantes atrás, sem dor, sem remorso, sem condenação, afinal, aquela mãe atendeu uma 

necessidade básica local e não uma ética/moral universal.   

Diante da força do conceito de desenvolvimento ditado pela visão economicista 

dominante, o modelo voltado a privilegiar o desenvolvimento humano passou a ser uma 

vertente revolucionária para a gama interdisciplinar afeita ao conceito de desenvolvimento e 

por isso sofreu e sofre rótulos tendentes a mitigá-la, como é o caso de impingir à perspectiva 

humana do desenvolvimento, a completa ausência de competitividade, falta de interesse por 

bens materiais e desconsideração à possibilidade de crescimento econômico, quando, ao 

contrário, tem-se apregoado que todas essas figuras inerentes ao mercado sob a égide 

capitalista, podem ser contempladas a partir do desenvolvimento humano e não 

necessariamente ao contrário, ou seja, o capital determinando as esferas do desenvolvimento 

humano (MARQUES, 2009). 

Para Dowbor (2001, p.217) “uma das mais significativas riquezas do Desenvolvimento 

Local resulta justamente do fato de se poder adequar as ações às condições extremamente 

diferenciadas que as populações enfrentam”, ou seja, a diferença, a alteridade faz uma 

comunidade mais rica e a diferença se expressa, se realiza, se materializa exatamente na 

interculturalidade que se efetiva hodiernamente como referência dos Direitos Humanos. 

A cultura dos povos originários, variada e rica no Brasil, é o condão da vida em 

comunidade (aldeia) a qual, subsiste a partir de uma organização regrada não escrita, portanto, 

baseada em usos e costumes, que lhe dá o caráter de sociedade. A cultura enriquecida 

endogenamente é propulsora da comunidade/sociedade ao Desenvolvimento Local. A cultura 

é o alicerce dos fundamentos jurídicos das relações sociais dentro de uma comunidade 

originária tem, por óbvio, suas nuances próprias, que distinguem as comunidades entre si e, 

tanto mais, as sociedades indígenas da hegemônica sociedade não indígena. Corrobora essa 

constatação o depoimento de Wekanã Pataxó (2011 p.63): 

[...] Fomos obrigados a esquecer a nossa cultura e aprender a cultura do 

homem branco, considerada como a única capaz de fazer o desenvolvimento. 

Por isto, eles dizem que precisamos adotar esta cultura, pois precisamos nos 

desenvolver como o homem branco. Nós índios vivemos um momento em 

que registramos algumas grandes conquistas. Temos resgatado muito de 
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nossas tradições, de nossa história, da memória de nossos ancestrais. Temos 

recuperado, apesar das dificuldades impostas pela Justiça do homem branco, 

a posse de nossas terras, nosso principal patrimônio. Depois de mais de 500 

anos sob o julgo do colonizador conseguimos revitalizar algumas de nossas 

línguas, reestruturar a organização social de nossas aldeias, retomar a prática 

dos rituais ancestrais que honram a memória de nossos antepassados, e esse 

resgate da tradição nos renova as nossas forças e nos dá ânimo para as 

nossas lutas. [...] Entender a lei do homem branco é difícil. Esta lei tudo 

permite aos brancos, enquanto a nós, índios, que somos os verdadeiros donos 

do país que o homem branco denomina de Brasil, nem o direito de escolher o 

nome da terra em que vivemos nos foi dado. Através da nossa luta queremos 

demonstrar para nossa nação que somos fortes, que vivemos, que existimos, 

que temos o propósito de nos envolver no desenvolvimento da nossa nação, 

de demonstrar que podemos desenvolver junto com o nosso país sem perder 

nossa cultura, nossa tradição e nossa expectativa de viver totalmente o que 

somos. E o que somos é ser indígena, ser Pataxó, ser aldeia Tibá.  

Fica evidente que o desejável Desenvolvimento Local sob o ponto de vista humano 

passa pelo respeito à livre determinação dos indivíduos e grupos originários conforme, note-

se, está inequivocamente expresso na Convenção nº 169 da OIT e na Declaração das Nações 

Unidas Sobre Direitos dos Povos Indígenas, portanto, passa pelo respeito às regras, às normas, 

ao direito existente dentro das comunidades, cuja fonte única são os usos e costumes, 

consuetudinário, pois, por excelência.  

PARTE 1 - POLÍTICA GERAL 

Artigo 1o 

1. A presente convenção aplica-se: 

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 

culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade 

nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 

costumes ou tradições ou por legislação especial; 

 b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica 

pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do 

estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação 

jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, 

culturais e políticas, ou parte delas. 

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada 

como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as 

disposições da presente Convenção. 

3. A utilização do termo "povos" na presente Convenção não deverá ser 

interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos 

direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional. 

 

Essa concepção de livre determinação que implica em respeito a instituições sociais, 

econômicas, culturais e políticas, podem ser maculadas por um positivismo excludente de 

outros sistemas, no caso indígena o consuetudinário, local por excelência, mitigando o 
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Desenvolvimento Local na dimensão humana, por ser incompatível com a livre determinação 

e o direito de, efetivamente, se conduzir a partir de sua determinação 

Enfim, o respeito aos Direitos Humanos concebidos a partir da livre determinação 

apregoada em instrumentos internacionais é elemento sine qua non do Desenvolvimento 

Local e o próprio desenvolvimento sob seus diversos aspectos, mas uníssono quanto à sua 

transindividualidade, leva à justiça social e à inclusão se pautado pelos Direitos Humanos. 

. 
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3. A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEUS REFLEXOS PARA 

AS NAÇÕES ORIGINÁRIAS NA AMÉRICA DO SUL. 

Conforme se deu a dinâmica social das comunidades humanas no transcurso da 

história, as relações jurídicas surgiram e se transformaram, internamente num primeiro 

momento, mas naturalmente, núcleos humanos formados em localidades diferentes, também 

mantinham relações possíveis de serem classificadas atualmente como jurídicas. Com o 

fortalecimento das relações internas e a necessidade de organização dessas relações e proteção 

dos membros das comunidades, começaram a se formar sociedades, cidades, cidades-estados, 

reinos e impérios. Evidentemente as relações jurídicas entre estas sociedades também 

seguiram a dinâmica histórica, tornando possível vislumbrar um direito internacional quase 

tão antigo quanto antiga é a história das sociedades humanas organizadas, apesar do fato de 

que durante muitos séculos essas relações entre os Estados se limitavam a acordos comerciais 

e militares bilaterais, no mais das vezes, impulsionados por guerras.  

A partir da Idade Média, a Igreja Católica passou a ser uma instituição cuja 

característica da qual se revestia, de representante de Deus na terra, se ramificou por todo o 

continente europeu, passando a ser uma poderosa balizadora das relações internacionais. 

Já no fim da Idade Média os Estados Nacionais se fortaleciam com as novas 

tecnologias de navegação e a necessidade de financiamento da expansão marítima europeia e 

a exploração do novo mundo, acompanhado de um gradual, mas lento processo de 

enfraquecimento da influência da igreja católica, somando-se ao embate político-religioso e 

econômico entre Estado e Igreja, como o anglicanismo inglês e o protestantismo germânico. 

Justamente no bojo deste processo iniciou-se, em 1618, a Guerra dos Trinta anos, considerada 

como o mais sangrento conflito em território europeu, inclusive proporcionalmente mais 

mortífero do que a Segunda Grande Guerra, essa guerra se encerrou em 1648 com a 

celebração entre vários Estados Nacionais, de onze instrumentos os quais seriam hoje 

chamados de tratados internacionais. 

Os tratados envolveram Estados das mais diversas correntes políticas, filosóficas, 

religiosas e até familiares, como a poderosa Casa dos Habsburgos, que entabularam 

discussões durante meses, mas foram centralizadas em duas cidades: Osnabrück, onde ficaram 

as delegações dos Estados protestantes e Münster, onde ficaram os Estados católicos. Estas 

cidades, hoje situadas na Alemanha, faziam parte da região da Vestfália (ou Westfália), nome 
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inspirador da denominação dada à soma dos tratados: “Paz de Vestfália”, “Tratados de 

Vestfália” ou “Tratados de Münster e Osnabrück” (MAGNOLI, 2013). 

Politicamente os Tratados de Vestfália determinam a consolidação dos Estados, como 

unidades nacionais independentes, por isso passando a se relacionar baseadas nos princípios 

de igualdade e equilíbrio. É o embrião do Estado como pessoa jurídica autônoma.  

 

3.1 Direito Internacional: instâncias e instrumentos normativos 

 

Do ponto de vista jurídico, a Paz de Vestfália surgiu como um novo objeto de estudo 

das ciências jurídicas, pois impôs aos jurisconsultos, a necessidade de entender e conciliar 

ordenamentos jurídicos estrangeiros e como os tratados seriam aplicáveis dentro destes 

ordenamentos, mas principalmente, houve a necessidade de dar força coercitiva aos tratados 

para sua efetivação pelos signatários interna e externamente. Assim se apresentavam os 

objetos de estudo de um novo ramo do direito: o Direito Internacional. Curiosamente, essa 

denominação somente foi consolidada em 1780 quando o jurista Jeremias Bentham a utilizou 

para distinguir o direito nacional (interno) do direito internacional (externo) (FERREIRA, 

2016). 

O direito internacional se desenvolveu, surgindo instrumentos jurídicos e políticos 

primando pela prevalência da diplomacia sobre a guerra, contudo, de fato mais um momento 

de grande evolução do direito internacional deu-se ao fim das guerras napoleônicas, com o 

Congresso de Viena em 1815. 

Apesar da evolução do direito internacional como ciência jurídica, os sucessivos 

rompimentos da ordem internacional, demonstravam ser o direito internacional carecedor de 

uma instância garantidora de sua efetividade. Infelizmente essa instância somente surgiu após 

uma nova guerra. Ao fim da Primeira Grande Guerra ficou clara a necessidade dos tratados 

internacionais terem um órgão garantidor e assim, o Tratado de Versalhes de 1919, além de 

dar fim ao conflito, também criou a Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Apesar de 

efetivamente ser uma instituição internacional formada por vários países, notadamente os 

vencedores da Primeira Grande Guerra, a Liga das Nações não nasceu tão forte quanto 

poderia, pois, a grande potência emergida do conflito mundial, os Estados Unidos da 

América, se recusou a ser signatário de sua formação. Vale registrar ter sido o Brasil 

componente da Liga das Nações (REZEK, 2018). 
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Todas as sanções impostas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha, não foram 

suficientes para evitar, poucos anos depois, a eclosão da Segunda Grande Guerra, aliás, ao 

contrário, a dureza das sanções foram um dos combustíveis para acender o novo conflito.  

A Segunda Grande Guerra chegou ao seu fim com vários tratados internacionais sendo 

firmados para a restauração da paz, contudo, pelas experiências anteriores, desta feita foi 

criado um organismo internacional com maior legitimidade, efetividade e poder: a 

Organização das Nações Unidas – ONU (United Nations – UN), fundada em 24 de outubro de 

1945, a partir da Carta de São Francisco ou Carta das Nações Unidas de 26 de junho daquele 

mesmo ano (WENDPAP e KOLOTELO, 2007). 

A ONU é composta em sua base fundamental, por cinco órgãos: a Assembleia Geral, 

órgão máximo deliberativo; o Conselho de Segurança, com cinco membros efetivos e dez 

temporários; o Conselho Econômico e Social; o Secretariado e o Tribunal Internacional de 

Justiça. Como desmembramento da Assembleia Geral e para seu aconselhamento, existe o 

Conselho de Direitos Humanos (ONU, 2018). 

A partir dessa base quíntupla, várias instituições especializadas surgiram ou foram se 

agregando pelo princípio do multilateralismo o qual determina ações conjuntas entre vários 

países, um princípio típico de direito internacional, são organismos internacionais e agências 

como a Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização 

Mundial do Comércio (OMC), Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações 

Unidas (United Nations International Children's Emergency Fund – UNICEF), a Organização 

Mundial do Comércio (OIT), entre outras (ONU, 2018). Esta última, a OIT, foi criada junto 

com a Liga das Nações, pelo Tratado de Versalhes, em 1919, e depois recepcionada como 

agência multilateral da ONU a partir de 1945 (OIT, 2018). 

Estabelecidas as instâncias internacionais com competência para emanar normas 

internacionais, sempre dependentes de livre consentimento dos Estados integrantes dessas 

mesmas instâncias por respeito às soberanias nacionais respectivas, surgiu a necessidade de 

sistematizar os instrumentos normativos internacionais. Neste sentido, a Comissão de Direito 

Internacional das Nações Unidas (CDI) elaborou e submeteu à Assembleia Geral da ONU a 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, aprovada em 22 de maio de 1969, cuja 

função principal foi de positivar o consuetudinarismo predominante nas relações 

internacionais até então, de forma a padronizar o formato normativo entre os países membros 
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da ONU. Uma curiosidade sobre a Convenção de Viena está em seu Artigo 84 ao impedir, 

paradoxalmente, sua própria entrada em vigor imediata, pois a mesma só “entrará em vigor no 

trigésimo dia que se seguir à data do depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação 

ou adesão” e isso se deu somente em 27 de janeiro de 1980 (REZEK, 2018). 

No Brasil a Convenção de Viena foi aprovada pelo Congresso Nacional com o Decreto 

Legislativo nº 496 de 17 de julho de 2009 e entrou em vigor com a promulgação do Decreto 

Executivo nº 7.030 de 14 de dezembro de 2009. Antes disso, porém, o Brasil integrou vários 

tratados internacionais redigidos sob a égide da Convenção de Viena, pois, mesmo não a 

adotando positivamente, suas regras operavam efeitos consuetudinários para vários países, 

inclusive o Brasil. 

Um efeito relevante da Convenção de Viena é dar o conceito universal de Tratados 

Internacionais. Em seu Artigo 2º a Convenção estabelece o significado de tratado como “um 

acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, 

quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer 

que seja sua denominação específica”. Deste conceito se depreende ser tratado uma 

nomenclatura genérica, podendo açambarcar várias outras denominações, mas todas elas têm 

natureza jurídica internacional de tratado da Convenção de Viena. Podem ser: convenção, 

convênio, acordo, ajuste, compromisso, protocolo, pacto, declaração, entre outros (REZEK, 

2018). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), por sua vez, em princípio 

não é um tratado pois foi estabelecida em uma Resolução da Assembleia Geral da ONU, a 

qual tem natureza de recomendação, ou seja, não tem força vinculante para os Estados-

Membros da ONU, não dispõe de instrumentos coercitivos para sua efetividade. A DUDH 

seria então um paradigma para os Estados-Membros da ONU. 

Aqui cabe uma importante observação quanto a natureza vinculante ou não das 

Declarações como instrumento do Direito Internacional, conforme a lição de Campello e 

Gomes (2018, p.302): 

Conquanto existam defensores do caráter não vinculante das Declarações 

para os Estados, em particular das que versam sobre os direitos de consulta e 

participação dos povos indígenas, tendo em vista a sua natureza de soft law, 

observa-se que tais documentos também vêm sendo interpretados como 

fonte de obrigações legais internacionais, passando a representar, portanto, 

um costume internacional, ou, ainda, um comportamento que pode vir a se 

transformar em um direito internacional consuetudinário. 
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Inobstante e natureza vinculante ou não das declarações da ONU e de outros 

organismos internacionais, não se olvide estarem os termos constantes dos trinta artigos e seus 

respectivos parágrafos, espalhados por diversos tratados internacionais dos quais os Estados-

Membros são signatários estes, portanto, se obrigando, por princípio de direito 

internacionalista, somente naqueles aceitos de livre consentimento e ainda, mesmo sendo 

signatários de um determinado pacto, os Estados-Membros têm o direito de reserva, para 

poderem excluir de suas obrigações partes do pacto firmado, como o Brasil: signatário da 

Convenção de Viena com reservas aos seus artigos 25 e 66 (PIOVESAN, 2015). 

Com natureza de tratado e, portanto, com força vinculativa para os signatários, 

existem instrumentos de Direito Internacional relacionados aos povos originários, 

nativos, indígenas ou aborígenes, seja qual for a designação oficial de cada país. São 

eles: o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos; a Convenção para a Eliminação da 

Discriminação Racial; Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança; a 

Convenção da Diversidade Biológica; e, sobretudo a Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho. 

A Organização Internacional do Trabalho é composta por 187 Estados-Membros e tem 

como seu principal instrumento normativo as Convenções. Atendendo a convocação do 

Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho, reuniu-se em Genebra, na 

Suíça, a Conferência Geral da OIT em sua 70ª sessão, a qual aprovou em 27 de junho de 1989 

a Convenção Sobre os Povos Indígenas e Tribais, Convenção nº 169, em cujo preâmbulo está 

expresso (ONU, 1989):  

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas 

próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e 

manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito 

dos Estados onde moram 

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar 

dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da 

população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e 

perspectivas têm sofrido erosão freqüentemente; 

Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas e tribais à 

diversidade cultural, à harmonia social e ecológica da humanidade e à 

cooperação e compreensão internacionais; (sic) 

A Convenção nº 169 da OIT, veio a substituir a Convenção nº 107 da mesma entidade, 

do ano de 1957, pois àquela época o direcionamento era de integração e assimilação pelos 

indígenas à cultura hegemônica não indígena (PIOVESAN, 2015). 
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Dezoito anos depois da Convenção nº 169 da OIT, a ONU decidiu aprovar a 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas na 107ª Sessão Plenária 

da Assembleia Geral de 13 de setembro de 2007, após recomendação da Resolução 01/02 do 

Conselho de Direitos Humanos da ONU. O texto foi aprovado com 143 votos a favor, onze 

abstenções e quatro votos contrários sendo os quais: Austrália, Canadá, Estados Unidos e 

Nova Zelândia (RAMOS, 2017). Ainda assim, por não ser um tratado, a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, tal qual a DUDH, não gera obrigação 

para os Estados-Membros da ONU. Neste sentido notável a lição de Flávia Piovesan (2015, 

p.306) ao afirmar que: 

A inexistência de um tratado específico para a proteção dos direitos dos 

povos indígenas reflete as dificuldades na obtenção de um consenso entre 

Estados acerca do alcance dos direitos dos povos indígenas, particularmente 

quanto ao direito à terra e ao princípio da autodeterminação. Isto explica a 

adoção de uma “Declaração” sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e não 

de uma “Convenção”, já que stricto sensu as declarações têm efeito jurídico 

recomendatório (soft law), enquanto os tratados têm efeito jurídico 

vinculante. 

Considerando ser a Convenção nº 169 da OIT vinculante para os signatários, sua 

inserção no ordenamento jurídico brasileiro observou os artigos 49, I e 84, VIII da 

Constituição Federal de 1988. A Convenção nº 169 foi celebrada pelo representante do Poder 

Executivo do Brasil na OIT no ato de sua adoção em 27 de junho de 1989; depois foi sujeita à 

apreciação do Congresso Nacional, aprovada com o Decreto Legislativo nº 143 de 20 de 

junho de 2002; para em seguida ser ratificada pelo Presidente da República, com o respectivo 

depósito do instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT em 25 de julho de 

2002, para um ano depois entrar em vigor no território nacional; e, finalmente, foi promulgada 

por meio do Decreto do Executivo nº 5.051 de 19 de abril de 2004(RAMOS, 2017).  

Todo este procedimento foi envolvido em um grande imbróglio jurídico no Brasil 

quanto à natureza jurídica dos tratados internacionais dos quais o país seja signatário. Oito 

meses após a promulgação no Brasil da Convenção nº 169 da OIT, houve uma reforma 

constitucional promovida pela Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004, que 

incluiu o § 3º no Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de 

outubro de 1988, segundo o qual os “tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” 

(BRASIL, 1988). Como essa redação não existia antes da ratificação da Convenção nº 169 da 

OIT, esta não equivale a uma emenda constitucional, a título de exemplo, a Convenção sobre 
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Direitos das Pessoas com Deficiências, ratificada no rito da Emenda nº 45, tem status de 

Emenda Constitucional. Os tratados internacionais cujo objeto não seja matéria de direitos 

humanos, não seguem o rito criado pela Emenda nº 45, assumindo natureza 

infraconstitucional, ou seja, de Lei Ordinária, como os atos internacionais multilaterais ou 

bilaterais sobre comércio, saúde, economia etc. Surgiu assim a dúvida sobre ser a natureza 

jurídica da Convenção 169 da OIT equivalente a Emenda Constitucional ou equivalente a Lei 

Ordinária (infraconstitucional). Acerca desta questão o Supremo Tribunal Federal (STF), 

corte responsável pela salvaguarda normativa da Constituição Federal brasileira, considerou 

que a Emenda nº 45 além de inequivocamente estabelecer um marco e um rito para a 

equivalência de norma constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos, também 

teve a intenção explícita de dar relevância normativa diferenciada para os tratados 

internacionais pertinentes a direitos humanos, mesmo sendo anteriores à Emenda nº 45. Esse 

entendimento foi externado na jurisprudência formada no STF a partir da decisão no Recurso 

Extraordinário nº 466.343-1, de 03 de dezembro de 2008, segundo a qual: 

[...] o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos 

lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da 

Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo 

supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo 

Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com 

ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação (STF, 

2008, p.60) 

Em síntese: os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Emenda 

Constitucional nº 45 equivalem a normas supralegais; se posteriores à Emenda, seguindo o 

rito por ela criado, se tornam também Emendas Constitucionais; e, não sendo de Direitos 

Humanos, os tratados internacionais se inserem no ordenamento jurídico brasileiro na 

qualidade de Leis Ordinárias. De qualquer forma, devem os tratados internacionais serem 

celebrados, aprovados, ratificados, depositados e promulgados. Este trâmite levou quinze anos 

para a Convenção nº 169 da OIT, isso porque, a constituição brasileira não estipula prazos 

para os atos do procedimento que criou, ficando o impulso do trâmite à mercê da vontade 

política interna.   

Já na ordem internacional, por ser oriunda de uma agência multilateral da ONU, a 

Convenção nº 169 da OIT foi produzida de forma sistêmica com todo o arcabouço jurídico do 

direito internacional, com seus termos perfeitamente compatibilizados com os paradigmas da 

ONU, notadamente a DUDH. Desta forma, mesmo afirmando em seu Artigo 9º, que “deverão 

ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a 

repressão dos delitos cometidos pelos seus membros”, estes métodos são limitados pela 
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“medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e com os direitos 

humanos internacionalmente reconhecidos”. Mesmo enfaticamente determinando o respeito 

ao direito consuetudinário, sempre o submete ao positivismo, como está expresso em seu 

Artigo 8º (ONU, 1989):  

Artigo 8º 

1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser 

levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 

consuetudinário.  

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 (grifo nosso). 

No âmbito continental americano, a Organização dos Estados Americanos (OEA) 

aprovou em Assembleia Geral de 15 de junho de 2016, a Declaração Americana sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas (DADPI). Em que pese ser um documento do continente 

conhecido como “Novo Mundo”, é a primeira vez que a OEA adota um instrumento oficial de 

promoção e proteção de direitos para as nações originárias americanas. 

A DADPI, Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, não tem força 

vinculante para os países membros da OEA tampouco aos signatários de seus termos, 

contudo, amplia o espectro de direitos da declaração da ONU, quando considera como 

elemento das sociedades nacionais o caráter pluricultural e multilíngue das nações originárias; 

admite a personalidade jurídica própria para essas nações; reconhece como núcleos familiares 

as formas de organização familiar peculiar das diversas nações originárias; protege o direito 

de isolamento de povos originários que se encontrem nessa situação, o que implica em 

proteção às terras que ocupam e à cultura em que vivem. Além destas ampliações, importa 

aqui destacar na DADPI, o Artigo XXII que trata do Direito e Jurisdição Indígena, nos termos 

seguintes:    

Artigo XXII Direito e jurisdição indígena 

1. Os povos indígenas têm direito a promover, desenvolver e manter suas 

estruturas institucionais e seus próprios costumes, espiritualidade, tradições, 

procedimentos, práticas e, quando existam, costumes ou sistemas jurídicos, 

em conformidade com as normas internacionais de direitos humanos. 
2. O direito e os sistemas jurídicos indígenas serão reconhecidos e 

respeitados pela ordem jurídica nacional, regional e internacional. 

3. Os assuntos referentes a pessoas indígenas ou a seus direitos ou interesses 

na jurisdição de cada Estado serão conduzidos de maneira a proporcionar aos 

indígenas o direito de plena representação com dignidade e igualdade 

perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, à igual 

proteção e benefício da lei, inclusive ao uso de intérpretes linguísticos e 

culturais. 
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4. Os Estados tomarão medidas eficazes, em conjunto com os povos 

indígenas, para assegurar a implementação deste Artigo (grifo nosso). 

Os itens 1 e 2 do artigo compilado são paradoxais, pois o primeiro restringe os 

sistemas jurídicos indígenas a normas internacionais, ao passo que o segundo prega 

reconhecimento e respeito internacional e esses sistemas locais. Não há reconhecimento e 

respeito internacional se os sistemas jurídicos indígenas devem se conformar com normas 

internacionais. Considerando essa dicotomia, somada ao longo período de discussões para 

chegar à redação final da DADPI – foram 17 anos – ficando nítido o conflito entre a ideia 

prevalente de reconhecimento de convívio de culturas diferentes, mas com uma sendo 

hegemônica a outras, o que se traduz como multiculturalismo e o conceito de 

interculturalismo o qual parte do princípio do diálogo entre culturas, com reciprocidade e 

paridade de valores.  

   Ao fim e ao cabo o direito internacional, seus instrumentos, suas instâncias e 

organismos, são expressões do positivismo que prevalece nos Estados Nacionais como foram 

constituídos a partir da hegemonização da cultura ocidental europeia. Mesmo em sua redação 

afirmando o contrário, as normas jurídicas positivada submetem o direito consuetudinário à 

sua forma expressa, dominada por instâncias estatais preestabelecidas para emanação de 

normas cuja composição, via de regra, não representa sequer as maiorias de gênero (mulheres) 

e raça (negros e pardos) componentes das populações nacionais, tanto menos as minorias 

culturais cercadas e separadas em fronteiras estranhas à natividade pré-colombiana no caso do 

continente Americano. 

Um caminho de resposta efetiva para a comunidade jurídica sul-americana, seria 

adotar o entendimento explicitado por Campello e Gomes (2018), segundo os quais as 

declarações internacionais de Direitos Humanos, mesmo que na condição de soft law, quando 

somadas às decisões dos tribunais internacionais de Direitos Humanos, como a Corte 

Europeia, a Corte Interamericana e a Corte Africana, além da Corte Internacional de Justiça, 

formam um direito consuetudinário internacional. Em obra dedicada ao Direito Internacional, 

intitulada “Os Tribunais Internacionais Contemporâneos” o iminente jurista e doutrinador 

Trindade (2013), assevera com clareza que os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a 

equidade estão entre as fontes formais do direito internacional, ou seja, vai bastante além do 

positivismo jurídico kelseniano. A questão agora gira em torno de convencer os Estados 

Nacionais a adotar tal entendimento. Não se pode negar que alguns julgados, ainda que 

isolados, e o instituto da justiça restaurativa são elementos concretos de prevalência da força 

da dimensão cultural e da interculturalidade endógena na livre determinação em direção ao 
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Desenvolvimento Local pela inclusão e justiça social a partir da observação irrestrita dos 

Direitos Humanos. 

 

3.2 Direito Comparado na América do Sul 

 

É notório serem os povos originários caracterizados pela multiplicidade cultural 

diferenciadora entre nações e, por vezes, até entre aldeias. Essa variedade cultural implica 

também em uma enorme gama de regramentos cuja natureza é jurídica, mas não expressada 

formalmente. É o direito consuetudinário, nascido da prática reiterada em longuíssimo prazo 

de condutas sociais aceitas e repelidas.  

Essas nações nativas, pré-colombianas territorializadas em Estados Nacionais não 

fogem à regra geral internacional de terem ordenamentos jurídicos positivados. A 

intolerância do positivismo para com o consuetudinarismo cria um profundo abismo 

cultural que pode ser uma mácula ao Desenvolvimento Local na dimensão humana, por 

afastar a livre determinação cultural das comunidades nativas. Importa assim, perceber 

que as constituições dos Estados sul-americanos tratam o conflito jurídico/cultural pela 

premissa da prevalência do positivismo ao recepcionar os Direitos Humanos, expressos em 

instrumentos internacionais, em seus ordenamentos jurídicos, o que tem sido uma subversão 

da teleologia da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 

Para expor essa dicotomia, metodologicamente, optou-se pela organização cronológica 

conforme a criação das Constituições Federais em vigor. 

 

3.2.1 Brasil (1988) 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 não reconhece o sistema jurídico 

consuetudinário indígena no território nacional. Em seu Capítulo VIII intitulado “Dos Índios”, 

versa a respeito da “organização social, costumes, línguas, crenças e tradições” e enfatiza a 

questão da terra, mas não faz qualquer referência ao direito consuetudinário indígena.  É 

importante notar ser a Constituição Federal brasileira datada de 1988 e a Convenção 169 da 

OIT é de 1989, ainda assim seria possível, pelo exercício do Poder Constituinte Derivado, 

uma adequação posterior do texto constitucional com uma Emenda Constitucional, o que 
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nunca foi feito, permanecendo a Convenção 169 da OIT como norma supralegal (abaixo da 

Constituição, mas acima das leis).  

O status supralegal não foi o suficiente para dar à Convenção nº 169 da OIT qualquer 

reflexo no ordenamento jurídico infraconstitucional, pertinente ao Estado respeitar as decisões 

para a solução de conflitos internos das comunidades originárias, baseadas no direito 

consuetudinário. 

Não se pode descartar que uma norma anterior não só à Convenção nº 169 da OIT, 

mas anterior à própria constituição brasileira, dispõe sobre o respeito ao direito 

consuetudinário indígena. Trata-se do Artigo 57 da Lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973, 

conhecida como “Estatuto do Índio”, em que está prevista a tolerância dos operadores do 

direito à “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”. Contudo, por ser de 1973, o Estatuto 

do Índio foi elaborado sob a égide de uma política integracionista, gerando a polêmica quanto 

a seus termos se aplicarem, ou não, somente aos indígenas “não-aculturados” ou “não-

integrados”. 

 A confusão é provocada pelo próprio Estatuto do Índio, visto que, no Artigo 

exatamente anterior (Lei nº 6.001/73, Artigo 56), está estabelecido que “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”. Porém, em sentido diverso o Ministro 

Sebastião Reis Júnior do STJ em decisão no Habeas Corpus nº 263987, de 25 de novembro 

de 2014, afirma ser limitada a aplicação do parágrafo único do Artigo 56 da Lei nº 6.001/1973 

(Estatuto do Índio) “aos indígenas em fase de aculturação” (STJ, 2014). De sua vez o Ministro 

José Arnaldo da Fonseca julgando o Habeas Corpus nº 2000/0002143-1, em 22 de agosto de 

2000, já afirmava: “O Artigo 56, da Lei nº 6.001/73, se destina apenas aos índios em fase de 

aculturação e não àqueles já completamente integrados à civilização dos brancos” (STJ, 

2000). Estas não são decisões isoladas, ao contrário, refletem o entendimento pacificado nos 

tribunais, mesmo considerando estarmos em pleno Século XXI, símbolo da dificuldade de 

aceitação da ideia de convivência pluriétnica, possível com uma simples interpretação mais 

adequada do Estatuto do Índio. 

 Há ainda a limitação imposta no Artigo 57 quanto a punições cruéis, infamantes, além 

da pena de morte. Eis a imposição de uma cultura sobre a outra: os conceitos de crueldade e 

infâmia para os não-indígenas podem não ser idênticos para os indígenas. A Constituição 
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Federal brasileira de 1988, em seu Artigo 5º, inciso XLVII, proíbe as penas de trabalhos 

forçados e banimento no Brasil, porém, justamente estas são duas penas comuns entre os 

povos originários. Assim, o Artigo 57 do Estatuto do Índio, que poderia parecer um ponto de 

equidade ao positivismo jurídico, acaba por se tornar letra morta. Simula um respeito 

inexistente. 

 Necessário observar os Artigos 56 e 57 da Lei nº 6.001/73 referindo-se exclusivamente 

à questão penal, ainda assim, pelo viés da punição, sem contemplar a possibilidade de não 

punir, caso a conduta narrada como crime pela legislação penal brasileira, não seja ofensiva a 

determinada comunidade originária. Este é o ponto de mais visível conflito, mas não é o único 

entre o direito positivo e o consuetudinário indígena, como é o caso do casamento, da 

herança, da propriedade, da organização social, dos sistemas de trabalho etc. 

 Registre-se ainda que o Estatuto do Índio remonta aos tempos da Ditadura Militar, um 

regime de exceção opressor da participação de qualquer espécie de organização social nas 

políticas públicas do Estado, quanto mais na qualidade de fonte determinadora de desígnios 

próprios, e ainda, dos grupos originários que se arvoram a nações com identidades próprias.  

 A Lei nº 6.001/73 de muito já deveria ter sido revisada ou até revogada e substituída 

por um novo diploma legal como efeito inexorável da Constituição Federal promulgada em 

1988 e da Convenção nº 169 da OIT, concebida em 1989, mas internalizada no ordenamento 

jurídico brasileiro em 2004. Uma lei obsoleta gera inquietude na sociedade e na organização 

estatal mantenedora da inércia, podendo ser base para decisões descompassadas da realidade 

histórico/social da atual visão da questão dos povos originários no Brasil e no Mundo.  

 

3.2.2 Colômbia (1991) 

 

Sendo signatária da Convenção nº 169 da OIT e tendo sua constituição atual concebida 

após aquele pacto, o Estado colombiano trata do respeito ao direito consuetudinário indígena. 

Já de início, em seu Artigo 7º, a constituição colombiana reconhece e protege a diversidade 

étnica e cultual existe naquele território nacional.  

Fazendo valer o dispositivo geral, de natureza principiológica esculpido no Artigo 7º, 

os Artigos 171 e 176, respectivamente, garantem participação de nações originárias no 

Senado e na Câmara de Deputados, lá chamada de Cámara de Representantes. O destaque 
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maior em termos de respeito ao direito indígena, está no Artigo 246 da Constituição da 

Colômbia, quando trata da estruturação do Poder Judiciário (COLÔMBIA, 1991):  

Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad 

con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a 

la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial 

nacional. 11 

A partir deste dispositivo constitucional, foram criadas duas esferas especiais de 

justiça pela lei que estabelece toda a estruturação do Poder Judiciário colombiano, Lei nº 270 

(COLÔMBIA, 1996), sendo elas a justiça de paz e a jurisdição das comunidades originárias, 

literalmente: Jurisdiccíon Especial de las Autoridades Indígenas. Dentro de cada comunidade 

é formada uma Asamblea General de Cabildos Indígenas, responsável por proferir as decisões 

de natureza jurídica. O termo “Cabildo” usado na designação da assembleia responsável pelas 

decisões judiciais internas da comunidade, não tem tradução específica na língua portuguesa, 

podendo ser entendido como um grupo de pessoas com responsabilidade administrativa 

perante a comunidade da qual são integrantes.   

Nesta lei o capítulo segundo trata do exercício da função jurisdicional das autoridades 

e seu Artigo 12 especifica cada rama judicial, sendo a rama indígena assim disposta: 

CAPÍTULO II. DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

POR LAS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 12. DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

POR LA RAMA JUDICIAL. 

[...] 

Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus 

funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y 

conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser 

contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas últimas establecerán las 

autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los 

actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas.12 

Tal redação deixa claro que, apesar de estabelecer uma esfera de decisões judiciais nas 

quais se aplica o direito consuetudinário das comunidades indígenas, existem limitações 

                                                           
11 Artigo 246. As autoridades dos povos indígenas podem exercer funções jurisdicionais em seu âmbito 

territorial, de acordo com suas próprias normas e procedimentos, sempre que não sejam contrárias à Constituição 

e às leis da República. A lei estabelecerá as formas de coordenação desta jurisdição especial com o sistema 

judicial nacional (tradução livre). 
12 CAPÍTULO II O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL PELAS AUTORIDADES 

ARTIGO 12 DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL PELO RAMO JUDICIAL. 

[...] 

As autoridades dos territórios indígenas, previstas na lei, exercem suas funções jurisdicionais somente no âmbito 

de seu território e de acordo com suas próprias normas e procedimentos, o que não pode ser contrário à 

Constituição e às Leis. Estas últimas estabelecerão as autoridades que exercem o controle da constitucionalidade 

e legalidade dos atos proferidos pelas autoridades dos territórios indígenas (tradução livre). 
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positivistas fundamentadas na própria constituição e nas leis infraconstitucionais, ambas 

normas positivistas impostas por uma cultura hegemônica de inspiração europeia.  

A gestão, integração e coordenação da rama judicial indígena com as demais esferas 

do Poder Judiciário colombiano é feita pela Comisión Nacional de Coordinación del Sistema 

Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena – COCOIN (COLÔMBIA, 2018). A 

imagem abaixo se refere a uma das reuniões dessa comissão cujas atribuições incluem, dar 

legitimidade às decisões internas das comunidades, sob a égide da Jurisdição Indígena, pois, 

diferentes nações originárias têm diferentes maneiras de lidar com as questões 

jurídico/culturais de seu cotidiano. De outro lado, essa mesma comissão é responsável por 

garantir que o direito consuetudinário indígena não ultrapasse os limites da constituição e das 

leis colombianas, deixando transparecer um paradoxo em sua função. 

É imperioso registrar que a Corte Constitucional colombiana tem feito jurisprudência 

pela teoria da maximização da autonomia, com a consequente minimização das restrições à 

jurisdição indígena. Neste sentido, se tornou referencial de jurisprudências mais recentes, o 

julgamento da Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, na Sentença T-

349/96, ilustrada pelo trecho segundo o qual a constituição colombiana traz como restrições à 

autonomia judiciária das comunidades originárias, as regras da própria constituição e as leis, 

mas não se trata de todas as normas constitucionais e legais, do contrário “el reconocimiento a 

la diversidad cultural no tendría más que un significado retórico”.   

Foto nº 01 – Assembleia Indígena na Colômbia 

 

Fonte: Consejo Superior de la Judicatura. Jurisdiccion Especial Indigena y el Sistema Judicial Nacional. 

Disponível em: www.ramajudicial.gov.co/web/jurisdiccion-especial-indigena-y-el-sistema-judicial-

nacional/demas-documentos-de-interes. Acesso em 02.01.2019   
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3.2.3 Paraguai (1992) 

 

O Paraguai repudia o modelo de ordenamento jurídico que considera uma cultura 

como hegemônica a ponto de estabelecer seus valores e as normas deles decorrentes como 

melhores do que culturas que eventualmente coexistam em um mesmo território, 

comportamento este, tendente a preconceitos, desrespeito e intolerância, situação que a 

antropologia denomina de etnocentrismo. 

A atual Constituição, concebida em 1992, abre o capítulo sobre os povos originários 

com o Artigo 62 reconhecendo a existência dos povos originários naquele território antes 

mesmo da organização do Estado paraguaio. Em seguida o Artigo 63, admite explicitamente a 

coexistência dos sistemas jurídicos positivo e consuetudinário, assim dispondo (PARAGUAI, 

1992): 

Artículo 63 - DE LA IDENTIDAD ÉTNICA 

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a 

preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen 

derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización 

política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria 

sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la 

convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos 

fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos 

jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.13 

O Estado paraguaio, como em quase a totalidade dos países sul-americanos, submete o 

direito consuetudinário, apesar de explicitamente tratado na constituição, à positividade de seu 

ordenamento. Mesmo admitindo ser possível a uma comunidade originária decidir pela 

punição de um de seus membros por conduta considerada para a cultura local como desviante, 

a constituição paraguaia, em seu Artigo 20, proíbe as penas de banimento e confisco de bens, 

as quais não são incomuns entre várias nações originárias sul-americanas. Ainda assim, o 

ordenamento jurídico infraconstitucional paraguaio traz importantes dispositivos para o 

respeito a convivência intercultural, como é o caso da Lei nº 234/93 (Paraguai, 1993), a qual 

adota integralmente o texto da Convenção nº 169 da OIT, fato ainda não observado em vários 

países signatários da mesma convenção.  

                                                           
13 Artigo 63 - DA IDENTIDADE ÉTNICA 

O direito dos povos indígenas de preservar e desenvolver sua identidade étnica em seu respectivo habitat é 

reconhecido e garantido. Eles também têm o direito de aplicar livremente seus sistemas de organização política, 

social, econômica, cultural e religiosa, bem como a sujeição voluntária às suas normas costumeiras para a 

regulação da coexistência interna, desde que não violem os direitos fundamentais estabelecidos nesta 

Constituição. Em conflitos jurisdicionais, a lei consuetudinária indígena será levada em conta (tradução livre). 
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A partir da lei que internaliza a Convenção nº 169 da OIT ao ordenamento jurídico 

paraguaio, outras leis foram sendo criadas e reformadas para se adaptarem aos termos da 

Convenção, sendo de grande relevância o Código de Processo Penal paraguaio, Lei nº 

1.286/98. Este Código merece destaque não só pelos seus artigos, mas principalmente por sua 

parte introdutória, denominada “Exposição de Motivos”. Nela está reconhecido serem as 

dezessete etnias originárias do território paraguaio anteriores ao Estado nacional paraguaio, e 

mais (PARAGUAI, 1998, s/p):  

Estos diecisiete pueblos sufrieron los embates del sector occidental de la 

población, que fundado en su poder destructivo y la coacción, creo un 

sistema en el que fueron conculcados los derechos más fundamentales de sus 

integrantes. Una pieza más de la política en virtud de la cual se negó la vida 

a estos pueblos indígenas, evidentemente ha sido el derecho escrito, extraño 

a esas culturas y paralelo a los sistemas de regulación jurídica propios de 

sus sociedades14. 

Ainda na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, o Estado paraguaio 

inequivocamente expressa que, ao criar um procedimento especial para atos puníveis 

relacionados aos povos originários, não se trata de política de assimilacionismo ou 

integracionismo, “que caracterizó al derecho positivo paraguayo y que juzga a estos pueblos 

como débiles”. Tampouco se pretende o contrário, segregar as comunidades originárias da 

dinâmica social (PARAGUAI, 1998, s/p). 

Já na parte dispositiva, criando regras de processo penal, apesar de não haver no Poder 

Judiciário paraguaio uma instância específica de jurisdição especial indígena, o Código de 

Processo Penal do Paraguai tem em seu Artigo 26 a possibilidade efetiva de prevalência do 

direito consuetudinário sob o direito positivista (Paraguai, 1998, s/p): 

Artículo 26.- Comunidades indígenas 

También se extinguirá la acción penal cuando se trate de hechos punibles 

que afecten bienes jurídicos propios de una comunidad indígena o bienes 

personales de alguno de sus miembros y tanto el imputado como la víctima 

o, en su caso, sus familiares, acepten el modo como la comunidad ha 

resuelto el conflicto conforme a su propio derecho consuetudinario. En estos 

casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que se 

declare la extinción de la acción penal ante el juez de paz. El juez de paz 

convocará a la víctima o a sus familiares, al imputado, al representante del 

Ministerio Público y a los representantes legales de la comunidad o, cuando 

ellos no hayan sido nombrados, a seis miembros de la comunidad elegidos 

por la víctima y el imputado, a una audiencia oral dentro de los tres días de 

                                                           
14 Essas dezessete cidades sofreram as devastações do setor ocidental da população, que, com base em seu poder 

destrutivo e de coerção, criou um sistema no qual os direitos mais fundamentais de seus membros eram violados. 

Uma parte a mais da política em virtude da qual a vida foi negada a esses povos indígenas, evidentemente tem 

sido escrito um direito, estranho a essas culturas e paralelo aos sistemas de regulação legal própria de suas 

sociedades (tradução livre). 
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presentada la solicitud, con el fin de verificar si se reúnen los requisitos 

previstos en este artículo y en la Constitución Nacional.15 

 

Apesar disso, quanto em seu Título VI o Código de Processo paraguaio cria um 

procedimento especial para atos puníveis relacionados aos povos originários, em seu Artigo 

434, estabelece claramente os limites ao exercício jurídico consuetudinário das comunidades 

indígenas, pelos direitos fundamentais da constituição “y el Derecho Internacional vigente” 

(PARAGUAI, 1998, s/p). 

 

3.2.4 Peru (1993) 

 

O ordenamento jurídico peruano, organizado no modelo de sistema positivista tem na 

constituição federal sua norma maior. Diferente da constituição boliviana, no Peru a 

constituição, apesar de se afirmar intercultural, tem caráter pluriétnico e não plurinacional. 

Sendo assim, o país vivencia a mui comum situação sul-americana de hegemonia cultural de 

origem minoritária proveniente dos colonizadores. 

Segundo dados do Censo de 2017, promovido e publicado pelo Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI), do Peru, 60,2% da população peruana se considera mestiça, 

25% se reconhece como nativa das etnias habitantes do território peruano, como Quechua 

(22,3%), Aimara, Ashaninka, entre outros. Aqueles auto identificados como “brancos” de 

origem europeia totalizaram 5,9%. Mesmo com essa proporção oficialmente reconhecida pelo 

Estado, o Peru não tem instrumentos semelhantes aos bolivianos, de respeito ao direito 

originário de seus povos nativos. 

No Peru o paradoxo entre o consuetudinarismo e o positivismo se evidencia na 

Constituição a qual, de um lado reconhece o exercício jurisdicional interno de comunidades 

nativas, se referindo explicitamente ao direito consuetudinário; por outro lado, condiciona tal 

                                                           
15 Artigo 26.- Comunidades indígenas 

Também se extinguirá a ação penal no caso de infracções que envolvem interesses legais de uma comunidade 

indígena ou bens pessoais de qualquer de seus membros e que o acusado e a vítima ou, se for o caso, as suas 

famílias, aceitar a forma como a comunidade resolveu o conflito de acordo com sua própria lei consuetudinária. 

Nestes casos, qualquer membro da comunidade indígena poderá solicitar a declaração da extinção da ação penal 

perante a justiça de paz. O Juiz de Paz convocará a vítima ou seus parentes, o acusado, o representante do 

Ministério Público e os representantes legais da comunidade ou, quando eles não foram nomeados, seis membros 

da comunidade eleitos pela vítima e o acusado, a uma audiência oral no prazo de três dias contados da 

apresentação do requerimento, a fim de verificar se os requisitos estabelecidos neste Artigo e na Constituição 

Nacional são cumpridos (tradução livre). 
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exercício ao respeito aos direitos fundamentais da pessoa, baseados nos Direitos Humanos 

internacionalmente estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e 

seus respectivos tratados dos quais o Peru é signatário, entre eles a Convenção 169 da OIT. É 

o que se vislumbra do seguinte teor constitucional peruano (PERU, 1993): 

Artículo 149°.- Ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades 

campesinas y nativas. 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de 

las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder 

Judicial.16 

A partir da Constituição Peruana, houve a adoção da Resolução Ministerial do 

Ministério da Justiça e Direitos Humanos nº 0209-2013-JUS de 04 de setembro de 2013 

adotou o Compendio Normativo y Jurisprudencial sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, Comunidades Campesinas y Nativas, possivelmente um relevante instrumento de 

respeito ao direito originário das comunidades nativas, contudo, trata-se de uma coletânea de 

normas concebidas pelas instâncias positivadas de emanação de regras, aplicáveis aos 

indígenas peruanos, sendo, portanto, mais uma imposição cultural exógena. As normas de tal 

compêndio muitas vezes falam em respeito à cultura nativa, mas todas relacionam o respeito 

aos Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos. 

Vale o registro: o Código Penal peruano, em seu Artigo 15, estabelece serem 

inimputáveis (não sujeito a punições) as pessoas que pela sua cultura ou costumes praticar 

uma conduta considerada punível, sem poder entender a natureza criminosa de sua atitude ou 

sem ter condições de se determinar de acordo com esse entendimento. Neste caso o indígena 

não será punido pela legislação peruana penal positivada, contudo, a conduta pode também 

ser considerada desviante para a comunidade nativa onde o indígena vive, haveria então uma 

punição local, a qual, não havendo presídios ou cadeias entre os povos originais sul-

americanos, poderia ser algo considerado contrário aos Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidos, como trabalhos forçados, banimento ou privação de liberdade temporária e 

pública. Tecnicamente estariam os membros da comunidade originária, sujeitos à condenação 

pelo crime de fazer justiça pelas próprias mãos, no Brasil conhecido como “exercício 

                                                           
16 Artigo 149.- Exercício da função jurisdicional pelas comunidades camponesas e nativas. 

As autoridades das Comunidades Campesinas e Nativas, com o apoio das Rondas Campesinas, podem exercer as 

funções jurisdicionais em seu âmbito territorial de conformidade com a lei consuetudinária, desde que não 

violem os direitos fundamentais da pessoa. A lei estabelece as formas de coordenação da referida jurisdição 

especial com os Tribunais de Paz e com as demais instâncias do Poder Judiciário (tradução livre). 
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arbitrário das próprias razões”. Seriam então rotulados como povos que não respeitam os 

direitos humanos. 

 

3.2.5 Argentina (1994) 

 

A Constituição Argentina foi promulgada originalmente em 1853, depois disso, passou 

por cinco reformas as quais têm natureza de novos textos, sendo a última reforma havida em 

1994, sancionada pela Lei nº 24.430. Em seu texto atual, se reconhece a preexistência étnica 

em seu território, concede direitos e garantias às populações indígenas, contudo, não trata 

especificamente do respeito ao direito consuetudinário indígena na solução de seus conflitos 

internos, adotando sistema idêntico ao brasileiro no trato de uma cultura jurídica diferente da 

hegemônica. Assim se nota na Constituição (ARGENTINA, 1994): 

Artigo 75 - [...]  

17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 

educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 

comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes 

para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible 

ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la 

gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 

afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 

atribuciones.17 

Apesar da Constituição Argentina não enfrentar a questão do respeito às decisões com 

natureza jurídica emanadas do interior das comunidades indígenas e seu conflito com o 

ordenamento jurídico positivado do Estado Nacional argentino, foi promulgada naquele país, 

em 07 de abril de 1992, a Lei nº 24.071 a qual adota integralmente a Convenção 169 da OIT, 

sendo assim, para uma norma argentina infraconstitucional os povos indígenas têm o direito 

de conservar costumes e instituições próprias, porém, tais costumes e instituições somente 

serão respeitados pelo Estado argentino, se não forem “incompatíveis com os direitos 

fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional” positivado. Em outras palavras, na 

                                                           
17 Artigo 75 - [...] 

17. Reconhecer a pré-existência étnica e cultural dos povos indígenas argentinos. Garantir o respeito pela sua 

identidade e o direito a uma educação bilingue e intercultural; reconhecer o status legal de suas comunidades e a 

posse e propriedade da comunidade das terras que tradicionalmente ocupam; e regular a entrega de outros 

adequados e suficientes para o desenvolvimento humano; nenhum deles será alienável, transferível ou 

responsável por gravames ou apreensões. Garantir sua participação na gestão referente a seus recursos naturais e 

outros interesses que os afetam. As províncias podem exercer esses poderes simultaneamente (tradução livre). 
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Argentina não há plenitude de respeito aos Direitos Humanos na melhor acepção deste 

conceito, quando se trata de povos nativos.  

No começo do século XXI, um precedente notável foi projetado, conforme nos revela 

Víctor Bazán (2003), na reforma do Código de Processo Penal da Província Argentina de 

Neuquén, cujo título “Comunidades Indígenas”, dispunha que as ofensas criminais às 

comunidades indígenas ou aos bens dos seus membros, teriam a respectiva ação penal extinta, 

caso o acusado e a vítima e/ou suas famílias, aceitassem a solução do conflito pela via cultural 

da comunidade a que pertencessem. Essa inovadora positivação do respeito ao direito 

consuetudinário indígena, no entanto, não vingou, restando a redação final do Código de 

Procedimiento Penal de la Província de Neuquén (ARGENTINA, 2014), atualmente em 

vigor, estabelecido o respeito à Convenção 169 da OIT, quanto a crimes que envolvam as 

comunidades indígenas.    

 

3.2.6 Venezuela (1999) 

 

A política indigenista venezuelana é muito semelhante à colombiana, inclusive com 

reserva de cadeiras aos indígenas no Poder Legislativo nacional. Existem dispositivos 

constitucionais tratando do respeito à cultura das nações indígenas e, mais especificamente, 

do respeito às decisões emanadas do interior das comunidades nativas em casos de conflitos 

entre seus membros. Neste sentido, a Constituição da República Bolivariana da Venezuela 

traz em seu Artigo 260 a redação seguinte (VENEZUELA, 1999): 

Artículo 260. Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán 

aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones 

ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley 

y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta 

jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.18 

Também na seara infraconstitucional a política venezuelana se iguala à colombiana, 

com a vigência da Lei Orgânica de Povos e Comunidades Indígenas, publicada na Gaceta 

Oficial nº 38.344 de 27 de dezembro de 2005 (VENEZUELA, 2005), contendo o Título VII, 

                                                           
18 Artigo 260. As autoridades legítimas dos povos indígenas podem aplicar no seu hábitat, instâncias de justiça 

baseadas em suas tradições ancestrais e que somente afetam seus membros, de acordo com suas próprias regras e 

procedimentos, desde que não contrárias a esta Constituição, à lei e à ordem pública. A lei determinará a forma 

de coordenação desta jurisdição especial com o sistema judicial nacional (tradução livre). 
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sobre a administração da justiça, sendo o seu Capítulo I, a criação da Jurisdição Especial 

Indígena, conforme se introduz com o Artigo 130: 

TÍTULO VII: DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Capítulo I: De la Jurisdicción Especial Indígena 

Del derecho próprio 

Artículo 130. El Estado reconoce el derecho propio de los pueblos 

indígenas, en virtud de lo cual tienen la potestad de aplicar instancias de 

justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas y que 

sólo afecten a sus integrantes, de acuerdo con su cultura y necesidades 

sociales, siempre que no sea incompatible con los derechos humanos 

establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados 

por la República, interculturalmente interpretados y con lo previsto en la 

presente Ley.19 

A diferença fundamental entre a Colômbia e a Venezuela na questão da estrutura 

judiciária, é que neste país não foi criada um órgão jurisdicional específico de jurisdição 

indígena, ao contrário daquela. Os conflitos são resolvidos no interior das comunidades e 

somente chegam, à estrutura existente do Poder Judiciário, por meio de ações de amparo 

constitucional levadas à Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, órgão 

responsável por garantir a aplicação da justiça conforme a cultura das comunidades indígenas 

sem ofensa à constituição venezuelana, as normas infraconstitucionais e os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos.  

Vai ainda além das questões normativas a semelhança dos sistemas venezuelano e 

colombiano, sendo marcadamente idêntica a subsunção da justiça indígena local ao sistema 

jurídico/normativo estatal positivado nos modelos europeus, mais uma vez, fazendo 

prevalecer a cultura hegemônica detentora do poder estatal, sob a cultura nativa originária. 

 

3.2.7 Equador (2008) 

 

Praticamente em uníssono com o ordenamento venezuelano e colombiano, o Equador 

tem em sua constituição a explicitação do respeito ao direito consuetudinário das 

                                                           
19 TÍTULO VII: DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

Capítulo I: Jurisdição Especial Indígena 

Do Direito Próprio 

Artigo 130. O Estado reconhece o direito dos povos indígenas, em virtude do qual eles têm o poder de aplicar 

instâncias de justiça dentro de seu habitat e terras por suas legítimas autoridades e que afetam somente seus 

membros, de acordo com sua cultura e necessidades sociais, desde que não sejam incompatíveis com os direitos 

humanos estabelecidos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela, os tratados, pactos e convenções 

internacionais subscritas e ratificadas pela República, interculturalmente interpretadas e com as disposições desta 

Lei (tradução livre). 
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comunidades indígenas, trazendo a expressão “direito próprio” com a inequívoca intenção de 

admitir a coexistência de sistemas jurídicos diversos dentro de seu território. Contudo, não 

deixa de submeter as decisões emanadas de dentro das comunidades nativas, às normas 

positivadas na própria constituição e a princípios de direitos humanos reconhecidos em 

instrumentos internacionais, exógenos, pois, à cultura local. Eis a redação constitucional 

(EQUADOR, 2008): 

Sección segunda - Justicia indígena 

Artigo 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con 

garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los 

derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado 

garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas 

por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán 

sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos 

de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la 

jurisdicción ordinaria.20 

Na estrutura do Poder Judiciário do Equador não há uma instância formal de justiça 

indígena tal qual na Venezuela, contudo, apesar da prevalência do positivismo, mesmo 

admitindo a coexistência do consuetudinarismo, o ordenamento jurídico equatoriano possui 

um dispositivo infraconstitucional merecedor de destaque. Trata-se do Codigo Organico de la 

Funcion Judicial, promulgado no Registro Oficial, Suplemento 544 de 09 de março de 2009, 

diploma legal que reserva um título específico para regulamentar a jurisdição indígena, de 

onde se destaca o Artigo 344, criador dos princípios a serem observados na aplicação da 

justiça intercultural (EQUADOR, 2009): 

TITULO VIII RELACIONES DE LA JURISDICCION INDIGENA CON LA 

JURISDICCION ORDINARIA 

[...] 

Artigo 344.- PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- La 

actuación y decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros 

servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, 

observarán en los procesos los siguientes principios: 

a) Diversidad.- Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y 

prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de 

                                                           
20 Seção dois - justiça indígena 

Artigo 171.- As autoridades das comunidades, povos e nações indígenas, exercerão funções jurisdicionais, 

baseadas em suas tradições ancestrais e em seu próprio direito, em seu âmbito territorial, com garantia de 

participação e decisão das mulheres. As autoridades aplicarão suas próprias normas e procedimentos para a 

solução de seus conflitos internos, e que não sejam contrários à Constituição e aos direitos humanos 

reconhecidos em instrumentos internacionais. O Estado garantirá que as decisões da jurisdição indígena sejam 

respeitadas pelas instituições e autoridades públicas. Tais decisões estarão sujeitas ao controle de 

constitucionalidade. A lei estabelecerá os mecanismos de coordenação e cooperação entre a jurisdição indígena e 

a jurisdição ordinária (tradução livre). 
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garantizar el óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad 

cultural;  

b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar 

la comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de 

lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades 

indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención 

procesal de traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho 

indígena. 

c) Non bis in idem.- Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena 

no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función 

Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las 

causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional;  

d) Pro jurisdicción indígena.- En caso de duda entre la jurisdicción 

ordinaria y la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera 

que se asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible; y,  

e) Interpretación intercultural.- En el caso de la comparecencia de personas 

o colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión 

judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en 

el litigio. En consecuencia, se procurará tomar elementos culturales 

relacionados con las costumbres, prácticas ancestrales, normas, 

procedimientos del derecho propio de los pueblos, nacionalidades, comunas 

y comunidades indígenas, con el fin de aplicar los derechos establecidos en 

la Constitución y los instrumentos internacionales.21 (grifo nosso) 

O Artigo 344 da lei regulamentadora do funcionamento do Poder Judiciário 

equatoriano é emblemático em toda sua redação, com relevância para a “realização plena da 

diversidade cultural” e para a previsão de prevalência da jurisdição indígena quando em 

conflito de competência, ou seja, tal prevalência se refere ao aspecto formal do processamento 

das decisões pertinentes a casos envolvendo membros das comunidade originárias dentro de 

seus respectivos territórios, não se trata de conflito material sobre qual tipo de pena deve ser 

imposta, pois, neste caso, a norma maior (constituição), impõe a submissão da jurisdição 

                                                           
21 TÍTULO VIII RELAÇÕES DA JURISDIÇÃO INDÍGENA COM A JURISDIÇÃO ORDINÁRIA 

[...] 

Art 344. PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA INTERCULTURAL.- as atuações e decisões dos juízes, promotores, 

defensores públicos e outros funcionários judiciais, policiais e outras autoridades e funcionários públicos 

observarão, nos processos, os seguintes princípios.: 

a) Diversidade.- ter em conta o direito próprio, costumes e práticas ancestrais dos indivíduos e povos indígenas, 

a fim de assegurar o reconhecimento ideal e realização plena da diversidade cultural; 

b) Igualdade.- A autoridade tomará medidas para garantir a compreensão das normas e das consequências 

jurídicas das decisões nos processos em que intervenham os indivíduos e as comunidades indígenas. Para tanto, 

terão, entre outras medidas, a intervenção processual de tradutores, peritos antropólogos e especialistas em 

direito indígena. 

c) Non bis in idem.- as atitudes tomadas pelas autoridades de justiça indígena não pode ser julgadas ou revisadas 

pelos juízes ou juízas do Judiciário nem autoridade administrativa de nenhum estado, nas causas levadas a seu 

conhecimento, sem prejuízo do controle constitucional; 

d) Pro jurisdição indígena.- em caso de dúvida entre a competência comum e jurisdição indígena, se preferirá a 

esta última, de tal maneira que se assegure sua maior autonomia e a menor intervenção possível; e, 

e) Interpretação Intercultural.- No caso de comparecimento de pessoas ou comunidades indígenas, no momento 

de sua autuação e decisão judicial, interpretar-se-ão culturalmente os direitos em disputa. Consequentemente, ele 

irá procurar tirar elementos culturais relacionados com os costumes, as práticas tradicionais, normas, 

procedimentos de direito próprio das nações, povos, comunas e comunidades indígenas, a fim de implementar os 

direitos consagrados na Constituição e nos instrumentos internacionais (tradução livre). 
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indígena às normas nacionais e internacionais. Uma forma de prevalência da cultura nativa é o 

que ocorre em algumas em comunidades Kichwa, como revelada a professora Díaz (2014) onde 

se aplica a mediação e conciliação comunitária de condutas desviantes ( no Brasil denominada Justiça 

Restaurativa), para o fim de restaurar a harmonia na convivência entre os membros da comunidade, ao 

mesmo tempo em que se busca fazer o indivíduo compreender a dimensão da ofensa coletiva da sua 

conduta e em que medida ela atingiu a ele próprio também, por via indireta. 

 

3.2.8 Bolívia (2009) 

 

A proteção constitucional aos povos originários é mais ampla na Bolívia do que em 

qualquer outro país sul-americano, reflexo de seu momento político, daí ser difícil citar um 

único Artigo como referencial do respeito aos Direitos Humanos nas nações indígenas 

integrantes do Estado boliviano, assim, a Constituição Política do Estado Plurinacional da 

Bolívia, tem sido estudada pela ciência jurídica constitucionalista, como um novo paradigma, 

por isso chamada de “constituição indígena”. Reproduzimos então, um trecho da exposição de 

motivos da Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009):  

La justicia del nuevo estado boliviano se sostiene en princípios de 

pluralismo jurídico y la interculturalidad. [...] En otro hecho fundamental, 

es que se respeta la JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA como parte de la justicia boliviana, que se ejerce por SUS 

PROPIAS AUTORIDADES y tiene IGUAL JERARQUÍA que las otras 

jurisdicciones. Esta jurisdicción respeta la vida y los derechos establecidos 

en la Constitución Política del Estado plurinacional.22 

A Bolívia do século XXI, como referencial de estudo do direito constitucional, tem 

uma história política bastante peculiar. Como em todo território americano, de norte a sul, a 

história boliviana é a história do conflito entre colonizados e colonizadores. A diferença 

substancial é que naquele país, talvez por conta das características geográficas, a hegemonia 

étnica da população não é de origem europeia e sim daqueles identificados nacionalmente 

como mestiços ou puramente indígenas, pertencentes a uma das 36 nações indígenas 

integrantes do país, justamente por estas origens, chamado Estado Plurinacional da Bolívia. O 

cidadão membro de uma das nações e que nela vive, é denominado: Indígena Originário 

Campesino, o qual foi erigido à condição de ator social na construção de um novo Estado. 

                                                           
22 A justiça do novo Estado boliviano baseia-se nos princípios do pluralismo jurídico e da interculturalidade. [...] 

Outro fundamento, é que a JURISDIÇÃO INDÍGENA CAMPESINA ORIGINAL é respeitada como parte da 

justiça boliviana, que é exercida por suas AUTORIDADES PRÓPRIAS e tem a mesma hierarquia que as outras 

jurisdições. Esta jurisdição respeita a vida e os direitos estabelecidos na Constituição Política do Estado 

Plurinacional (tradução livre). 
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Com a assunção em 2006 de Evo Morales, um indígena, à presidência da Bolívia, o 

Estado boliviano foi refundado a partir de uma nova assembleia constituinte, absolutamente 

inovadora e inusitada para os padrões constitucionalistas internacionais, de nítida e assumida 

inspiração norte-americana e europeia. Em verdade, este modelo ocidental foi repudiado pela 

Assembleia Constituinte boliviana, fato que deu fundamento à ideia de uma constituição 

indígena, representando o processo de inclusão política de uma maioria populacional indígena 

e mestiça, segundo o Censo 201223 a qual não se sentia contemplada no ordenamento jurídico 

de nítida influência cultural estranha àqueles povos andinos, como de resto todas as outras 

constituições sul-americanas ainda seguem padrões jurídicos herdados dos colonizadores.  

Não foram os auspícios estrangeiros determinantes da constituição do novo Estado 

boliviano, ao contrário, em um movimento organizado e muito bem estruturado, a 

descolonização foi como uma bússola a guiar o povo boliviano a, diretamente, redigir sua 

carta política. Não se olvide ser a constituição uma norma escrita, contudo, é possível a uma 

norma escrita transcender ao positivismo que contamina as constituições ocidentais em geral. 

A constituição boliviana prima pelo interculturalismo e, portanto, pelo respeito às normas 

infraconstitucionais nascidas e praticadas em cada uma das 36 nações componentes do Estado 

Plurinacional da Bolívia, respeito este impossível em um ordenamento positivista tradicional. 

A Bolívia, portanto, tem uma constituição, quanto à forma, idêntica ao modelo tradicional 

jurídico ocidental (modelo norte-americano/europeu); já quanto a matéria, a constituição 

boliviana inova no mundo jurídico ocidental, criando (constituindo) um Estado efetivamente 

intercultural e plurinacional, a partir de um referencial nativo e não imposto pela cultura 

hegemônica originária dos colonizadores. 

Especificamente quanto à capacidade de resolver seus conflitos segundo suas normas 

consuetudinárias, as nações bolivianas também têm suporte infraconstitucional com a Lei nº 

025/2010, Ley del Órgano Judicial, equivalente no Brasil a uma lei de organização do Poder 

Judiciário. Esta lei estrutura todo o funcionamento do judiciário boliviano, distinguindo 

competências específicas, sendo: (1) jurisdição ordinária (ou comum), competente para casos 

pertinentes ao direito civil, comercial, tributário, administrativo, direito do trabalho e 

seguridade social, anticorrupção, penal e direito da família, da infância e adolescência; (2) 

jurisdição agro-ambiental, cuja competência se dá em matéria agrária, pecuária, florestal, 

ambiental, águas e biodiversidade; (3) jurisdição especial, cuja competência está estabelecida 

                                                           
23 INE – Instituto Nacional de Estadística. Resultados. Censo de población y vivienda 2012. Disponível em: 

http://datos.ine.gob.bo/binbol/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=CPV2012COM&lang=ESP Acesso em 02.01.19 
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em várias outras leis que dão especial relevância a algumas matérias específicas de grande 

interesse público; e (4) a Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), criada para 

fazer valer princípios, valores culturais, normas e procedimentos próprios de cada nação 

originária campesina do Estado plurinacional, significando um passo além da Convenção 169 

da OIT, citada no dispositivo específico, pois cria uma estrutura de Estado para fazer valer o 

direito consuetudinário em harmonia com o direito positivado e mais, usando instrumentos 

positivistas para dar forma à intercultura jurídica, como se vê a seguir (BOLÍVIA, 2010): 

TÍTULO V 

JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artículo 159. (NATURALEZA Y FUNDAMENTACIÓN). 

I. La vigencia y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de 

competencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos se 

ejercen a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios. 

II. Se fundamenta en el carácter Plurinacional del Estado, en el derecho de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos a su libre 

determinación, autonomía y autogobierno y en aquellos derechos 

reconocidos por la Constitución Política del Estado, en el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.24 

Assim como no Brasil existe uma justiça comum e outras especiais, como a justiça 

eleitoral, justiça militar e justiça do trabalho, na Bolívia, uma das estruturas especiais de 

justiça é indígena, com organização própria, fundada em direito consuetudinário e inserida 

harmoniosamente num sistema amplo judiciário, demonstrando, de fato, a possibilidade de 

convivência entre dois sistemas jurídicos dentro de um mesmo território.  

 

 

 

                                                           
24 TÍTULO V 

JURISDIÇÃO ORGANIZACIONAL INDÍGENA CAMPESINA 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

Artigo 159.º (NATUREZA E FUNDAÇÃO) 

I. A validade e o exercício das funções jurisdicionais e de competência das nações e povos indígenas 

camponeses originais são exercidos por meio de suas autoridades e aplicarão seus próprios princípios, valores 

culturais, normas e procedimentos. 

II. Baseia-se no caráter plurinacional do Estado, no direito dos povos indígenas e nações à autodeterminação, 

autonomia e autogoverno e nos direitos reconhecidos pela Constituição Política do Estado, na Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho e na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas (tradução livre). 

 



81 

 

3.2.9 Chile (2005) 

 

No Chile, o texto constitucional, mesmo tendo passado por uma ampla reforma em 

2005, manteve-se silente quanto a nações, comunidade, povos ou etnias indígenas. Contudo, o 

país adotou uma espécie de estatuto indígena o qual pode ser considerado materialmente 

constitucional. Apesar da Lei nº 19.253 de 28 de setembro de 1993, Ley Indigena, anterior à 

atual constituição, mas por ela não revogada, não se referir especificamente ao direito 

consuetudinário, o Artigo 16 da mesma lei explicita se tratar o Artigo 54 de um dispositivo de 

reconhecimento do consuetudinarismo indígena, nos seguintes termos (CHILE, 1993): 

TITULO VII - NORMAS ESPECIALES DE LOS PROCEDIMIENTOS 

JUDICIALES 

Párrafo 1º - De la Costumbre Indígena y su aplicación em materia de 

Justicia 

Artículo 54 - La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas 

pertenecientes a una misma etnia, constituirá derecho, siempre que no sea 

incompatible con la Constitución Política de la República. En lo penal se la 

considerará cuando ello pudiere servir como antecedente para la aplicación 

de una eximente o atenuante de responsabilidad.25 

Fato relevante para a maneira como o Chile trata da questão do direito indígena e mais 

especificamente da justiça emanada das comunidades indígenas, é a jurisprudência formada 

no Tribunal Constitucional do Chile ao julgar uma provocação de deputados chilenos pela 

inconstitucionalidade da Convenção OIT nº 169 da qual o Estado chileno é signatário. Em 

julgamento no dia 04 de agosto de 2000, no Rol nº 309, o Tribunal Constitucional do Chile 

(CHILE, 2000) afirma que o Artigo 9º item 1 da Convenção OIT nº 169 é “absoluta e 

nitidamente incompatível com o sistema processual nacional”, tal dispositivo, vale lembrar, se 

refere ao respeito devido por países signatários “aos métodos aos quais os povos interessados 

recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos por seus membros”, sendo 

que, “povos interessados”, no caso da Convenção nº 169 da OIT, são os originários, 

indígenas. Para Myrna Villegas Díaz (2014, s/p): 

Respecto de la Justicia indígena, es posible afirmar que en el proceso 

evolutivo que hemos descrito para Latinoamérica, nos encontramos en la 

etapa de la negación, tanto por parte del Estado como por parte de los 

indígenas. El Estado niega a los indígenas al no reconocerlos 

constitucionalmente y al establecer mediante sus órganos jurisdiccionales 

                                                           
25 TÍTULO VII - REGRAS ESPECIAIS DOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS 

Parágrafo 1º - Dos Costumes Indígenas e sua aplicação em matéria de Justiça 

Artigo 54 - O costume feito valer em juízo entre os indígenas pertencentes ao mesmo grupo étnico constituirá 

um direito, desde que não seja incompatível com a Constituição Política da República. Em matéria penal será 

considerado, quando puder servir como um precedente para a aplicação de uma isenção ou mitigação de 

responsabilidade (tradução livre). 
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que ellos deben estar sometidos a una única legislación oficial. Los 

indígenas asumen esta decisión, acudiendo a las instancias de la justicia 

ordinaria, porque sus decisiones no son válidas oficialmente, pero 

reaccionan cuando la justicia oficial les ha criminalizado. Esta reacción 

consiste en aplicar sus propios métodos de resolución de conflictos y sus 

propias reglas al margen de Estado26. 

O dilema das comunidades originárias do Chile reside no fato de sua alteridade não ser 

reconhecida pelo Estado sob a justificativa de que todos são iguais perante a lei. Além disso, 

quando se aventuram a solucionar seus conflitos internos pelos meios tradicionais, se arriscam 

a ter suas decisões rotuladas como crime, quando implicam em aplicar qualquer coação a um 

membro da própria comunidade, quando a força necessária para a sanção de condutas 

desviantes é monopólio do Estado estariam, portanto, as autoridades tradicionais tribais 

fazendo justiça pelas próprias mãos, usurpando uma função do Estado chileno. 

 

3.2.10 Estados sul-americanos não signatários da Convenção 169 da OIT  

 

Como Estados Nacionais, Uruguai, Guiana e Suriname não são signatários da 

Convenção OIT 169. De sua vez, a Guiana Francesa é um território francês na América do 

Sul e a França também não ratificou a convenção tampouco a constituição francesa trata da 

questão indígena em seu departamento sul-americano.  

Não só a Constituição, mas o próprio Estado uruguaio não reconhece a presença 

indígena organizada em seu território. Sendo assim, não prevê direitos coletivos a indígenas 

como livre determinação, cultura ou território. 

No Suriname também impera o silêncio absoluto sobre as populações indígenas no 

corpo constitucional nacional sob a justificativa de um tratamento igualitário em que há 

subsunção dos interesses individuais ou grupais aos interesses do Estado Nacional. 

Na Guiana, único país de língua inglesa da América do Sul, a Constituição de 1980 

trata exclusivamente de garantir a propriedade da terra em distritos indígenas para as 

comunidades lá estabelecidas, em nada se referindo ao direito consuetudinário ou à cultura 

                                                           
26 Em relação à justiça indígena, é possível afirmar que, no processo evolutivo que descrevemos para a América 

Latina, estamos em fase de negação, tanto pelo Estado quanto pelos indígenas. O Estado nega os indígenas ao 

não reconhecê-los constitucionalmente e ao estabelecer através de seus órgãos jurisdicionais que eles devem 

estar sujeitos a uma única legislação oficial. Os indígenas assumem essa decisão, apelando para os tribunais 

comuns, porque suas decisões não são oficialmente válidas, mas reagem quando a justiça oficial as criminaliza. 

Esta reação é aplicar seus próprios métodos de resolução de conflitos e suas próprias regras à margem de Estado 

(tradução livre). 



83 

 

ameríndia (como por eles denominados os povos indígenas). Apesar disso, merece destaque o 

fato do Governo da República Cooperativa da Guiana contar com o Ministério dos Assuntos 

dos Povos Indígenas, cuja atuação é pautada pela Amerindian Act - Act nº 06 de 14 de março 

de 2006 (GUIANA, 2006), em uma tradução mais adequada em termos jurídicos seria como 

uma “Lei Ameríndia”. A Lei Ameríndia guianenses enfatiza muito fortemente o direito à 

propriedade das terras indígenas, mas em seu Artigo 20, trata de uma “Justiça de Paz” nas 

comunidades indígenas, de competência dos Toshaos27, assim denominados pela Amerindian 

Act os membros dos Village Councils expressão inglesa que pode ser entendida como 

“Conselhos Comunitários”. Ocorre que, paradoxalmente, a própria Lei Ameríndia que dá 

competência de Juízes de Paz aos Toshaos para a preservação da paz, a prevenção de crimes e 

identificação de criminosos, de outro lado, deixa claro que este mesmo Toshao não tem 

poderes judiciais (shall not act judicially as a justice either in any court or in any manner28) 

ou seja, apesar de ser denominada “Justiça de Paz” sua função não é judicial, mas sim, 

meramente administrativa. A American Act guianense está atualmente em processo de revisão 

conduzido pelo Ministério de Assuntos dos Povos Indígenas, devendo, ainda no ano de 2019, 

sofrer modificações. 

Evidencia-se a subsunção ao direito positivado mesmo quando as constituições sul-

americanas admitem o direito consuetudinário indígena (à exceção da constituição boliviana, 

cuja alcunha é de “constituição indígena”), pois a aplicação dos valores culturais jurídicos, ao 

fim, não pode conflitar com a própria constituição e com os direitos humanos fundamentais 

internacionalmente reconhecidos. Aliás, essa mesma observação é feita na Convenção OIT nº 

169. Submeter o direito consuetudinário, nascido de usos e costumes endógenos das nações 

indígenas, à própria constituição local e aos direitos humanos fundamentais é paradoxal, pois, 

as constituições são concebidas por culturas hegemônicas exógenas e posteriores à cultura 

indígena, mesma premissa que pode ser usada na consideração das regras de direitos humanos 

fundamentais, de evidente concepção da cultura mundialmente hegemônica. 

A título de exemplo, a constituição brasileira considera desumana e, portanto, proíbe a 

sanção penal de trabalhos forçados, em seu Artigo 5º, XLVII, “c”. Contudo, capinar (limpar 

com enxada) uma área de terra é uma punição bastante comum entre os povos originários de 

Mato Grosso do Sul, ou seja, é consuetudinário, mas não é permitido pelo sistema positivista. 

                                                           
27 No Brasil existe a palavra “Tuxaua”, de origem Tupi, que serve para designar uma liderança indígena, também 

chamada de “capitão”.  
28 “não pode agir judicialmente como justiça em qualquer tribunal ou de qualquer maneira” (tradução livre). 



84 

 

O Desenvolvimento Local na dimensão humana passa inexoravelmente pela 

preservação das manifestações culturais determinantes para a modificação do espaço em 

que se insere uma comunidade, tais manifestações incluem as normas de convivência 

dessa mesma comunidade as quais deveriam imperar em um espaço territorializado. A 

concretização do consuetudinarismo puro, respeitando a territorialidade local, mesmo 

inserida num território nacional, soa como utopia à maioria dos países sul-americanos 

onde o Estado e seu direito positivado negam a alteridade de sistemas jurídicos. Vale 

destacar que “o território é produzido espaço-temporalmente pelas relações de poder 

engendradas por um determinado grupo social [...], não apenas naquela convencionalmente 

conhecida como o “território nacional” sob a gestão do Estado Nação” (SAGUET, apud 

CANDIOTTO, 2004, p. 81). As dimensões de espaço e território são também elucidadas nas 

palavras de Raffestin (1993, p.50): 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 

território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 

por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 

Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 

representação), o ator "territorializa" o espaço. [...] O território [...] é um 

espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 

conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão 

original”, o território é a prisão que os homens constroem para si. (sic) 

Justamente por serem os Estados Nacionais membros da ONU, eles impedem a 

positivação, nos moldes normativos internacionais, dos direitos dos povos nativos, pois não se 

alcança consenso quanto a tais direitos, isso porque a decisão final sobre os termos de um 

pacto internacional cabe aos Estados-Membros da ONU e não às nações indígenas nativas dos 

territórios destes Estados. Isso seria mesmo impossível, pois o estabelecimento das atuais 

fronteiras entre países e, portanto, a definição de sua soberania é um objeto de política de 

Estado do qual ficam à margem as nações e etnias nativas, mesmo porque, as fronteiras 

nacionais que separam terras de tradicional ocupação indígena onde sequer há distinções 

geográficas, não são delimitadoras de diferenças culturais (BAHBAH, 1998). A força do 

positivismo estatal, institucionalizado a partir de referências jurídicas euro-americanas, não 

cede ao consuetudinarismo das comunidades originárias dos territórios invadidos pela cultura 

hegemônica, mesmo que esta, por vezes não seja sequer majoritária entre a população 

nacional.   Eis o fenômeno da mimese tratado na obra de Bhabha (1998, p.132): 

A figura da mímica é possível de ser localizada dentro do que Anderson 

descreve como "a compatibilidade interna de império e nação". Ela 

problematiza os signos de prioridade racial e cultural, de modo que o 

"nacional" já não é naturalizável. O que emerge entre mimese e mímica é 

uma escrita, um modo de representação, que marginaliza a monumentalidade 
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da hist6ria, que muito simplesmente arremeda seu poder de ser modelo, 

poder esse que supostamente a tornaria imitável. A mimica repete, mais do 

que re-apresenta, e nessa perspectiva redutora emerge a visão europeia 

deslocada [...] 

No Brasil, resta às nações e comunidades indígenas contar com a boa vontade dos 

aplicadores do direito com jurisdição e competência para interpretar as leis à luz da realidade 

da diversidade cultural dos povos indígenas, mas esse tipo de atitude é pontual, não havendo 

qualquer instância ou organização estatal garantidora de que o Juiz de Direito de uma 

comarca onde se efetiva a justiça considerando a diversidade cultural indígena vai ter suas 

atitudes ratificadas pelos respectivos tribunais locais. Tampouco existe a garantia de 

continuidade do respeito ao direito consuetudinário após um determinado Juiz de Direito 

mudar de comarca, gerando uma desmedida insegurança jurídica para as comunidades 

indígenas da comarca onde um novo Juiz de Direito chegará, pois, repita-se, não se trata de 

uma atitude amparada pelo positivismo. É o caso de Amambai, Município do Estado de Mato 

Grosso do Sul, onde um Juiz de Direito levou às aldeias indígenas locais a possibilidade de 

composição de seus conflitos aplicando o instituto da Justiça Restaurativa, um verdadeiro 

resgate das formas milenares de pacificação social nas comunidades nativas, a se tornar 

exemplo da possibilidade dos direitos humanos serem respeitados a partir de parâmetros 

culturais locais. E mais: a experiência havida em Amambai/MS demonstra a coexistência 

harmoniosa entre positivismo e consuetudinarismo. 
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4. ALTERIDADE E POSITIVISMO: A EXPERIÊNCIA DA JUSTIÇA 

RESTAURATIVA NA COMUNIDADE GUARANI DE AMAMBAI/MS 

 

A Justiça Restaurativa surgiu da necessidade de solucionar conflitos por meio do 

diálogo pacificador e sem o formalismo do processo tradicional, buscando a reconciliação 

entre as partes e para com a própria sociedade. No campo jurídico a relevância do tema se dá 

em razão da crise do sistema penal, principalmente no âmbito carcerário, pois, o sistema 

prisional não proporciona a desejada reeducação e ressocialização, não possibilita a transição 

entre a forma de vida dentro do presídio e a vida em sociedade. 

A identificação das falhas e necessidades do sistema penal em vigor no Brasil precisa 

ser abordada, visto que, muitas das questões suscitadas e analisadas sob a ótica da Justiça 

Restaurativa, partem da premissa de que o sistema carcerário é ineficaz, tornando-se 

imprescindível a busca por práticas alternativas de solução de conflitos. 

Indagações acerca dos benefícios da Justiça Restaurativa em relação ao infrator, à 

vítima e à sociedade, sua compatibilidade jurídica com o sistema penal brasileiro, a 

possibilidade de utilização desse modelo restaurativo para qualquer tipo delituoso, sua 

implantação no Brasil como forma de resolução de conflitos e o problema em se utilizar 

apenas da Justiça Restaurativa como resposta ao crime, são elencadas para a efetiva 

compreensão da temática. 

A Justiça Restaurativa encontra seu fundamento na Constituição Federal de 1988, na 

Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e Lei 

nº 13.728, de 31 de outubro de 2018, e no Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, 

de 16 de março de 2015. Em outras palavras, ainda não existe qualquer corpo normativo 

específico, fato que limita sua aplicabilidade. Atualmente, a Justiça Restaurativa tem sido 

usada em casos de violência nas escolas, delitos praticados por menores infratores, conflitos 

de vizinhança e, discute-se sua utilização em condutas cujas circunstâncias as coloquem sob o 

foco da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Assim tem sido em diversos países cuja 

aplicabilidade do modelo restaurativo se dá na esfera da infância e juventude, em delitos 

praticados por adolescentes, situações de bullying, conflitos familiares ou de vizinhança e 

crimes de menor potencial ofensivo.  

Vale destacar, contudo, que na Nova Zelândia, a Justiça Restaurativa tem sua 

aplicabilidade estendida até a crimes considerados gravíssimos, como roubos majorados e 

homicídios.  
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O estudo da Justiça Restaurativa revelou a existência de um projeto pioneiro: a 

aplicação do modelo restaurativo para situações envolvendo a infância e a juventude indígena. 

A análise do projeto desenvolvido no município de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, 

corroborou como verdade, aquilo que antes era mera impressão, quanto a potência 

transformadora que a Justiça Restaurativa representa para uma comunidade por ser utilizável 

em qualquer situação de conflito e por qualquer grupo social. 

A possibilidade da aplicação da Justiça Restaurativa indígena trouxe à tona dois 

dilemas, vivenciados pelos seguidores de correntes doutrinárias mais humanistas. Primeiro, os 

adeptos do garantismo penal criticam a Justiça Restaurativa por acreditarem que o modo 

como é aplicada gera insegurança jurídica e social. Segundo, o contexto do indígena não é 

bem aceito por grande parte da comunidade não indígena, o que torna complexo tratar do 

tema, pela discriminação em potencial que envolve esses grupos.  

O tema em tela se torna relevante pela hodierna angústia por uma sociedade mais 

harmônica, menos violenta e menos reincidente em condutas desviantes, com vistas a alcançar 

a real expectativa de todos em situação de conflito, vítima, ofensor e comunidade, qual seja: a 

paz, mesmo que para isso, se privilegie o real sentido de Direitos Humanos, em detrimento da 

hegemonia do positivismo jurídico. 

 

4.1 Evolução histórica 

 

A doutrina majoritária considera a Justiça Restaurativa como instituto jurídico de um 

Estado nacional, emergido a partir da década de 1960, inspirada em tradições antigas de 

culturas africanas e nos povos originários da Nova Zelândia e do Canadá onde o diálogo 

pacificador sempre foi o meio pelo qual se solucionam conflitos grupais. Os grupos indígenas 

da América do Norte, na antiga tradição, cultivavam o costume de fazer um círculo intitulado 

de “círculo da construção da paz”, onde todos eram colocados em posição de igualdade e 

transferiam, um para o outro, o bastão da palavra, concedendo a cada um dos integrantes a 

oportunidade de expressarem seus sentimentos sobre a situação conflituosa, conforme exposto 

na obra de Kay Pranis (2010). 

O modelo restaurativo de justiça é empregado como um procedimento multiportas, 

auxiliando o Estado a oferecer não somente o modo tradicional punitivo, como também, 

respostas necessárias e esperadas ao fenômeno do crime, estabelecendo sistema de apoio à 

vítima do fato e conscientizando o autor do delito sobre a gravidade do ato praticado.  
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Em vários países ao redor do mundo como Argentina, Colômbia, Austrália, Estados 

Unidos, os pioneiros Canadá e Nova Zelândia e o Brasil, a prática da Justiça Restaurativa tem 

se efetivado não só como uma alternativa ao processo tradicional, mas como uma esperança 

social e jurídica, um processo idôneo para enfrentamento de conflitos e pacificação social. Na 

Nova Zelândia, por exemplo, o processo restaurativo é tão eficaz que não existe mais justiça 

da infância e juventude, sendo todos os conflitos envolvendo crianças e adolescentes 

resolvidos pela Justiça Restaurativa (PRUDENTE e SABADELL, 2008).  

A posição da doutrina jurídica sobre os referenciais históricos de evolução da Justiça 

Restaurativa, conforme os autores supracitados, tem remetido invariavelmente às práticas 

tradicionais dos nativos neozelandeses e canadenses. Contudo, métodos idênticos de 

resolução de conflitos, são aplicados no território brasileiro desde o período pré-colombiano e 

assim permanecem, como o que está explicitado no trabalho de pesquisa de Sandro Henrique 

Calheiros Lôbo (2017) sobre os métodos de solução de conflitos entre os indígenas Xukuru do 

Ororubá, no Estado de Pernambuco, sobre uma conversa, em 03 de junho de 2010, com o ex-

representante da Aldeia Lagoa, o qual relatou: 

A liderança que também era Representante da aldeia onde mora, tentava 

organizar a comunidade e qualquer problema que acontecesse na 

comunidade e que fosse pra que o grupo maior resolvesse alguma coisa, esse 

Representante levaria mensalmente para a reunião do grupo maior que seria 

a liderança. Briga através de cachaça, até brigas conjugais eram levadas pra 

reunião, qualquer tipo de confusão e, dependendo da gravidade da situação, 

era solicitado que a pessoa sai da área indígena. (sic)  

 

Institucionalmente, o ordenamento jurídico positivista brasileiro adotou o processo 

restaurativo essencialmente em razão da profunda crise sistemática e organizacional 

vivenciada pelo sistema prisional pátrio. A punição não atinge seus propósitos (ROSSINI, 

2015), mesmo porque, as condições às quais são submetidos os detentos são degradantes e a 

ineficácia da ressocialização do presidiário comprova a ruína em que se encontra este modelo 

punitivo. 

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984), em seu artigo10, 

estabelece que “a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 

o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”, logo, a execução penal não possui 

como única finalidade o cumprimento da pena pelo condenado, mas, também objetiva a 

reintegração do indivíduo em sociedade. Já o artigo 12 da mesma lei evidencia que “a 

assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, 

vestuário e instalações higiênicas”, ao que se deve somar o respeito ao limite de capacidade 

(lotação) do sistema de receber condenados (ROSSINI, 2015).  
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A efetiva aplicação da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), 

todavia, não ocorre na prática. Prova disto é a superlotação, o estado de precariedade a que os 

presos são expostos, sem condições mínimas de higiene, alimentação, amontoados em um 

único espaço, convivendo com a sujeira e animais parasitas. Todas essas situações evidenciam 

a complexidade de se reintegrar um ex-presidiário no Brasil. A falta de dignidade, no sentido 

de respeito à condição humana, dentro do sistema prisional estabelece um elo com a 

reincidência, tornando as prisões escolas do crime substancialmente hierarquizado.  

Apesar da insuficiência punitiva e restaurativa do aprisionamento, a população 

carcerária cresce continuamente, principalmente em países como o Brasil, onde já há 

implantando na sociedade a cultura do encarceramento, pois, são uma opção da população em 

geral as prisões em massa. Não há uma preocupação instalada na sociedade e nos cidadãos 

sobre reestabelecimento social do preso após a soltura.  

O clamor social pela diminuição do crime e da violência como solução imediata 

continua sendo a prisão e a perpetuação de que “bandido bom é bandido morto”, assim, 

instaura-se o caos social. Aliás, a evolução da sociedade e o aumento da criminalidade 

funcionam de forma inversamente proporcional, ou seja, quanto mais evoluído for um país em 

níveis educacionais e políticos, menor é a criminalidade. Caso contrário, é incontroverso o 

aumento da violência.  

A pena de reclusão nos moldes atuais, por exemplo, não exerce os efeitos necessários 

sobre o crime. Pune-se o autor jogando-o dentro de uma cela superlotada, submetendo-o a 

condições sub-humanas e deixa à mercê das consequências do crime, a vítima do delito, 

gerando no ofendido e em toda a sociedade o sentimento de impunidade e de que a justiça não 

foi feita.   

As prisões funcionam como depósito de “lixo humano”, não há uma preocupação em 

se impor técnicas e medidas de prevenção à criminalidade, nem uma atuação efetiva para o 

posterior reestabelecimento do preso em sociedade. Desse modo, o nosso sistema penal é 

campo fértil para a reincidência e o favorecimento da criação de organizações criminosas, já 

que, indiretamente, a cercania do cárcere é fabricante da criminalidade. 

O sistema penal não proporciona o reestabelecimento da pessoa ao social, pois, não 

possibilita a transação entre a forma de vida dentro da penitenciária e a forma de vida em 

sociedade, o indivíduo preso ao ser solto não possui mais a forma de vida e o modelo de 

submissão ao qual era resignado dentro da cadeia. Portanto, para que este ex-presidiário se 

sinta novamente em sua zona de conforto, volta a delinquir. Esta é a razão que explica as 
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taxas de reincidência serem tão altas após a libertação do indivíduo.  Nas palavras de Zehr 

(2008, p. 39):  

Algumas pessoas que cumpriram penas longas cometem crimes ao serem 

libertadas exatamente para poder voltar ao lugar onde se sentem em casa. 

Preferem estar num lugar onde conhecem as habilidades necessárias para 

sobreviver do que ter que enfrentar os perigos da vida lá fora.   

 

Nelson Mandela (1918 – 2013) dizia que “ninguém conhece verdadeiramente uma 

nação até que se tenha entrado em suas prisões”. O encarceramento oprime, extermina o ser, 

racionaliza o crime, não colabora com a ressocialização e, evidencia a falência do sistema 

penitenciário, pois, quanto mais a sociedade encarcera, mais criminosa se torna. O 

aprisionamento reduz drasticamente a possibilidade de um futuro próspero pelo condenado. 

Logo, não se espera nada menos que o retorno à marginalidade.  

A prisão deveria ser exceção, não a regra. Porém, nas sociedades contemporâneas 

ocidentais, o encarceramento é a reação normal aos crimes. Não se utiliza a privação de 

liberdade como última opção, mas sim, como primeira. Funcionamos baseados no pressuposto 

prisional. A sociedade não busca políticas públicas de prevenção e ressocialização. A 

sociedade mesmo reconhecendo não saber mais o que fazer com os infratores, acredita que o 

aumento da penalização servirá como prevenção geral e assim, a preocupação com o futuro do 

réu desparece. Eis que surge o adágio popular segundo o qual “os direitos humanos só 

defendem bandidos” ou “os direitos humanos não olham para a vítima”. Tais frases, tão 

difundidas e repetidas mesmo entre operadores do direito, partem de uma completa ignorância 

do que significa “direitos humanos”. O cidadão comum não reconhece os direitos humanos 

em sua verdadeira função jurídico/social, qual seja, de defesa da pessoa contra a força do 

Estado. 

 

4.2 Justiça Restaurativa: um conceito aberto. 

 

O acesso à justiça não pode ser visto apenas como sinônimo de acesso formal ao Poder 

Judiciário, e sim o de superar os obstáculos para se conquistar o acesso material a uma ordem 

jurídica justa e a uma assistência jurídica plena e integral, pois o acesso à justiça é o principal 

dos direitos do ser humano a ser assegurado, uma vez que é por meio dele que serão 

reconhecidos os demais direitos. De acordo com a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, do qual o Brasil é signatário, não só o acesso à justiça, mas também a tutela 

jurisdicional rápida, são direitos fundamentais do ser humano.  
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Na prática o Estado Nacional tem-se mostrado incapaz de garantir o acesso à justiça, e 

por isso tem procurado por novos meios par tal intento. É preciso reconhecer que o tempo do 

processo judicial, de fato, tem ficado cada dia mais incompatível com a celeridade dos 

procedimentos decisórios e com a necessidade da visibilidade da informação, exigidos no 

atual mundo globalizado. Em função disso, a jurisdição (do latim: juris = direito; dicção = 

capacidade de falar) passou a ser o alvo principal de preocupação dos Poder Judiciário, 

exigindo novos procedimentos jurisdicionais, a exemplo da arbitragem, mediação, 

conciliação, negociação etc.  

De seu lado, a ideia de Justiça Restaurativa privilegiando a participação popular na 

solução dos conflitos, levando a comunidade e as famílias à seara da construção da paz social, 

se concilia perfeitamente com o conceito de Direitos Humanos, pois diminui a força da 

intervenção do Estado na vida, na liberdade e na dignidade das pessoas.   

O termo Justiça Restaurativa foi introduzido por Albert Eglash, membro do 

departamento de psicologia do State College, em La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. O 

mesmo Eglash em artigo escrito em 1958, intitulado Beyond Restitution foi quem deu as bases 

teóricas para a implantação da Justiça Restaurativa no mundo ocidental, detalhe curioso, é 

esse artigo somente foi publicado em 1977 em obra de Joe Hudson e Burt Gallaway, 

denominada Restitution in Criminal Justice. Para Eglash, há três tipos justiça: a Justiça 

Retributiva, baseada na punição; a justiça distributiva, que busca a reeducação e a Justiça 

Restaurativa, que foca na reparação, tanto do dano, como do indivíduo (BRANDÃO, 2016, 

s/p).  

A Justiça Restaurativa, também nomeada “justiça reparadora” é um conceito aberto. 

Não existe uma definição acerca do que é esta justiça, há valores e objetivos a serem 

alcançados, direcionados à conciliação e reconciliação, mas falta um conceito pré-

estabelecido. A Justiça Restaurativa não é uma mediação, nem possui como objetivo principal 

o perdão e a reconciliação. É oferecido um contexto no qual tais figuras possam emergir, mas 

o perdão e a reconciliação ficam a critério dos participantes, não há qualquer espécie de 

pressão pelo resultado. No mesmo diapasão, não pode se resumir a um único encontro, e para 

que este ou estes encontros ocorram é imprescindível que a pessoa apontada como ofensora 

admita algum grau de participação no evento. Assim, o objetivo principal da restauração não é 

reduzir a reincidência ou as ofensas em série, é certo que se deseja isso, mas tal consequência 

fica como subproduto da aplicabilidade da restauração, mesmo porque, esta não precisa ser 

usada somente em crimes de menor potencial ofensivo, o fato é que a Justiça Restaurativa 

pode produzir grandes impactos em crimes mais graves, inclusive não se contrapondo à 
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Justiça Retributiva, tampouco é substitutiva do processo penal (ZERH, 2010). Para Gomes 

Pinto (2005), a Justiça Restaurativa é uma construção ativa e coletiva de “soluções para a cura 

das feridas, dos traumas e perdas causados pelo crime”, vale ressaltar, cura tanto para o 

ofensor quanto para a vítima. Em suma, a Justiça Restaurativa é uma ação tanto individual 

quanto coletiva que busca corrigir as consequências geradas pelo delito, além e 

fundamentalmente de levar à reconciliação das partes ligas ao conflito, em que pese, ser 

possível ir mais afundo neste conceito, posto que a Justiça Restaurativa não é apenas uma 

forma de justiça, de resolução de conflitos, mas, um modelo de vida (JOHNSTONE; VAN 

NESS apud PALLAMOLLA, 2009, p.59). 

A Justiça Restaurativa tem potencial transformador, hábil para converter a 

superficialidade do processo tradicional, mergulhando a fundo no conflito e superando a ideia 

de exclusividade do Estado para resolução dos conflitos. “Não é somente um sistema 

reformador ao sistema tradicional, mas, luz no fim do túnel, diante de um sistema criminal 

defasado e ineficaz” (PINTO, 2005, p.20), gerador de dor, angústia, sofrimento e perpetuador 

da criminalidade. Os valores da Justiça Restaurativa não são engessados, caminham e se 

transmutam de acordo com a necessidade prática sendo capazes de modificar nossa sociedade 

através da “busca compartilhada de cura e transformação mediante uma recontextualização 

construtiva do conflito, numa vivência restauradora” (PINTO, 2005, p.20).  

Nesse aspecto, a Justiça Restaurativa afasta-se da Justiça Retributiva, pois, não 

enxerga o crime como uma violação ao Estado, mas, aos relacionamentos interpessoais, visto 

que o cometimento de um crime fere a liberdade pessoal de simplesmente ser e existir. A 

Justiça Restaurativa traz um conceito realista de crime, classificando-o como ato que 

traumatiza a vítima, enquanto a Justiça Retributiva volta-se para o crime como violação à lei e 

com o Estado-vítima. O foco da Justiça Retributiva é punir e intimidar o autor do delito 

mediante a imposição de penas privativas de liberdade e restritivas de direito, além da 

estigmatização e discriminação do indivíduo perante a sociedade. A vítima e o autor neste 

sistema são isolados e desamparados, a ressocialização é secundária e o ofendido ocupa lugar 

periférico no processo penal tradicional, não possuindo ele, nem o ofensor, suas necessidades 

atendidas (PINTO, 2005). 

Na Justiça Restaurativa, porém, as violações geram obrigações, e não culpa. O crime é 

visto como um dano do qual se infere ser necessário ao ofensor compreender o dano causado 

e as consequências geradas por este dano. Representa uma justiça criminal participativa, 

prima o interesse das pessoas envolvidas e da comunidade, fazendo uso crítico e alternativo 

do Direito e comprometendo-se com a inclusão e a justiça social. A Justiça Restaurativa 
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resulta em uma responsabilização espontânea do ofensor, pois, além de haver 

proporcionalidade e razoabilidade entre as obrigações assumidas no acordo restaurativo, 

possibilita a reintegração da vítima e do infrator. A vítima ocupa o centro do processo, recebe 

voz ativa, participa e tem controle do que se passa dentro do processo, o autor participa de 

forma direta com a sociedade e a vítima, estabelecendo nexo causal entre dano e culpa e 

enxergando as consequências do delito cometido para com a comunidade e o ofendido.  

Como efeito da aplicação da Justiça Restaurativa, pode haver pedido de desculpas, 

reparação e restituição, prestação de serviços comunitários, reparação dos traumas e prejuízos 

emocionais, ou seja, a Justiça Restaurativa atinge um âmbito inimaginável na aplicação da 

justiça pelos órgãos institucionais responsáveis por essa função. A medida da restauração é 

extraída da própria comunidade do local onde a conduta desviante ocorreu e não estabelecida 

nos gabinetes refrigerados e acarpetados dos juízes que não tem qualquer contato com as 

realidades locais dos conflitos que lhe chegam à decisão, muitas vezes tais juízes foram 

aprovados em concursos em Estados muito distantes, geográfica e culturalmente, das suas 

origens, inclusive por conta da estruturação da carreira no judiciário, na qual um Juiz recém 

empossado assume a titulariedade em comarcas de primeira entrância, em outras palavras, em 

pequenas cidades. Um advogado paulistano, formado na Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), tendo feito o concurso para Juiz de 

Direito do Estado de Mato Grosso do Sul, pode, a título de exemplo, assumir no início de sua 

carreira, a vara única da comarca de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, fronteira com o 

Paraguai. Um enorme choque entre dois mundos que pode ter consequências nefastas para a 

comunidade. A Justiça Restaurativa amenizaria o impacto negativo da presença do Estado 

positivista na vida, no cotidiano, na realidade local das comunidades e neste aspecto, Justiça 

Restaurativa e direitos humanos se conciliam perfeitamente. 

 

4.3 Práticas restaurativas  

 

Nos Estados Unidos e Canadá, durante os anos 1970 e 1980 houve o Programa de 

Reconciliação Vítima-Ofensor (Victim Offender Reconciliation Program – VORP). A 

aplicação da Justiça Restaurativa inserida num sistema jurídico nacional surgiu neste 

programa. 

As práticas restaurativas, também conhecidas como “conferências restaurativas”, 

possuem uma importante aplicação no ambiente escolar e local de trabalho, pois estes lugares 

são ambientes propícios à instalação de processos restaurativos capazes de solucionar e 
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dirimir conflitos gerados entre alunos, professores e alunos, colegas de trabalho, chefes e 

empregados, estabelecendo um círculo reflexivo e de debate hábil para promover a 

pacificação dos vínculos afetivos, de amizade e emprego (ZEHR, 2012).  

O sistema educacional pode ainda, se utilizar da Justiça Restaurativa, como um 

importante instrumento de desenvolvimento do discernimento crítico dos jovens sobre a vida 

em sociedade e a relação de cidadania que se deve estabelecer com o Estado, em outras 

palavras, os métodos de Justiça Restaurativa podem contribuir em muito, para a formação de 

um cidadão mais consciente de sua condição social; de pessoas com capacidade crítica e 

argumentativa que não sejam usados como massa de manobra para a manutenção do poder 

nas mãos de grupos políticos hegemônicos.  

A Justiça Restaurativa tem se valido de três modelos usados com mais efetividade: (1) 

encontros entre vítima e ofensor; (2) círculos familiares; e (3) círculos da Justiça Restaurativa. 

Esses modelos podem ser usados simultaneamente em um mesmo caso. Nos encontros 

restaurativos, é necessária a participação mínima dos interessados, que é sempre voluntária, 

principalmente entre vítima e ofensor, podendo incluir pessoas da comunidade e até do meio 

jurídico para participar da prática. Em alguns casos, a presença da vítima ou do ofensor é 

inviável, assim, terceiros podem participar do encontro substituindo umas das partes ausentes. 

Os encontros são liderados por facilitadores e jamais é imposto algum tipo de acordo entres as 

partes, ao contrário, são estimuladas a contar sua versão, a expor sentimentos e emoções, a 

fim de chegarem a uma resolução consensual. Nos encontros é necessária a exposição do mal 

cometido (que precisa ser reconhecido), da equidade (a ser restaurada) e das intenções futuras 

(ZEHR, 2012).  

Das condições apresentadas, podemos inferir essencialidade da condução 

multidisciplinariedade dos processos de Justiça Restaurativa, de modo a não delegar 

unicamente aos técnicos judiciários tarefas tão sensíveis quanto o convencimento de 

participação das partes e demais interessados nos encontros restaurativos e, acima de tudo, é 

importante saber respeitar eventuais recusas, vez que os processos restaurativos devem repelir 

de forma contundente qualquer imposição aos participantes.   

O processo restaurativo conhecido como mediação entre vítima e ofensor (VOM – 

victim-offender mediation), visa fazer com que a vítima relate ao ofensor todos os seus medos 

e traumas adquiridos em decorrência do delito por ele cometido. O ofensor também pode dar 

explicações acerca do porquê de seu comportamento e responder à vítima algumas perguntas. 

Partes interessadas de ambos os lados, tanto da vítima quanto do ofensor, podem estar 

presentes na reunião ajudando a promover maior compreensão da situação. Ao final da 



95 

 

reunião, as demais pessoas presentes podem participar da discussão para apontar formas de 

restaurar o dano (PARKER, 2005).  

Ratifica-se a suma importância da multidisciplinariedade nos processos restaurativos, 

ainda que sejam conduzidos por um agente facilitador que muitas vezes, sequer participa dos 

diálogos, mas é fundamental na organização da mediação, com a sensibilidade imprescindível 

a evitar desconfortos, melindres e constrangimentos que possam contaminar a restaurativo, 

caso contrário, o efeito pode ser o de mera reparação na ilusão de que tenha se tratado de 

plena restauração. 

Na mediação entre vítima e ofensor, cada um participa separadamente de uma 

conferência em que o mediador avalia se as partes estão preparadas para a próxima fase do 

processo, que é o encontro entre ambos. Na próxima etapa, o facilitador expõe para o ofensor 

todos os prejuízos sofridos pela vítima, físicos, psicológicos ou financeiros, concedendo 

àquele a chance de reconhecer e assumir sua responsabilidade. Depois da fase da troca de 

experiências as partes são direcionadas a um acordo quanto a reparação do dano. Outro fator 

relevante é a possibilidade de desmistificação do encontro entre vítima e ofensor, o estar cara 

a cara, auxilia na superação de estereótipos (AZEVEDO apud PALLAMOLLA, 2009).  

Não se olvide a necessidade, não inexorável, mas nitidamente em muitos casos, de 

haver alguma espécie de reparação de danos, contudo, como todo o processo, formas e até 

valores de eventuais reparações, devem ser extraídas do diálogo que foi estabelecido sem, em 

hipótese alguma, partir da iniciativa do mediador, tampouco deve ser fruto de qualquer 

espécie de coação exercida por um determinado grupo de participantes sob a parte colocada 

na condição de agente desviante. Aliás, a sensibilidade do mediador deve identificar sinais de 

conluio em direção a algum resultado. 

A conferência de família, outra modalidade de prática restaurativa, foi implantada 

inicialmente para atender jovens infratores. As famílias, amigos, professores, além da vítima e 

o do infrator, podem estar presentes como forma de apoio a ambas as partes. Na maioria dos 

países que utilizam da Justiça Restaurativa, sua aplicação se restringe a crimes de menor 

gravidade, como furto e roubo de pequenos valores, delitos envolvendo drogas ou 

relacionados ao bem-estar das crianças, com exceção à Nova Zelândia onde é aplicada a 

delitos mais severos. Essas conferências são comumente conhecidas como “comunidade de 

apoio”, com encontros separados entre o facilitador e as partes antes dos encontros entre 

todos. Nas sessões, as partes mostram seus pontos de vistas, seus traumas e tratam dos 

impactos gerados pelo crime, objetivando a reparação do dano à vítima e o reconhecimento 
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pelo ofensor de sua responsabilidade quanto ao delito (RAYE e ROBERTS apud 

PALLAMOLLA, 2009). 

As características apresentadas quanto a conferência de família, remetem mais uma 

vez à necessidade de uma mediação efetivada por pessoas com alguma proximidade para com 

a comunidade onde a conduta desviante, objeto da prática restaurativa ocorreu, ainda que tal 

mediadora seja leiga em ciências jurídicas, podendo mesmo ser escolhida entre membros 

voluntários da própria comunidade ou da família, desde que, fundamentalmente, sua 

mediação seja aceita sem qualquer vício de consentimento. 

A terceira modalidade de prática restaurativa são os círculos restaurativos também 

conhecidos como peacemaking circles, abrangendo vários tipos de delitos cometidos tanto por 

adolescentes quanto por adultos, delitos mais graves, que envolvem a proteção ao menor e 

problemas em escolas e comunidades.  

Os círculos restaurativos além de serem utilizados como resposta ao crime, podem 

também dar respostas positivas focalizadas em problemas da sociedade. Dos círculos 

participam as pessoas diretamente ligadas e afetadas pelo delito, familiares da vítima e do 

infrator que buscam apoiá-los, além de qualquer pessoa da comunidade que tenha interesse 

em participar. Neste processo de círculo da paz é passado o bastão da palavra ao redor do 

círculo e, somente quem o segura é permitido falar. O círculo só termina depois que todos 

falaram o que desejavam, chegando a uma solução (PARKER, 2005).  

O tratamento do ato lesivo é ponto crucial da Justiça Restaurativa, sua principal 

finalidade, pois, é mediante a busca da cura, mesmo que parcial, que é possível regredir as 

causas que levaram ao cometimento do delito. Com o ofensor tomando medidas concretas de 

responsabilização quanto ao fato e reparação ao dano, dentro de um plano consensual 

contendo os elementos da reparação e de prevenção. O plano consensual deve mencionar as 

necessidades da vítima e do ofensor, para que o ofensor possa contemplar suas obrigações e 

suprir, o quanto for possível, as necessidades da vítima. Ainda, há a necessidade de analisar o 

perfil do ofensor de um lado, para entender as causas determinantes do comportamento 

desviante, além de enxergá-lo também como pessoa que sofre com as consequências da sua 

própria conduta (ZEHR, 2012, p.41).  

Todo processo restaurativo é orientado por um rol de princípios entre os quais se 

destacam a maleabilidade, a confidencialidade, a voluntariedade na participação, o respeito, à 

equalização das diferenças etc. todos previstos na Resolução nº 2002/2012 do Conselho 

Social e Econômico da Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, novamente se faz 

relevante enfatizar que apesar de todas as referências internacionais sobre a construção dos 
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modelos de efetivação da Justiça Restaurativa, no Brasil o sistema tem sido empregado há 

muito tempo por comunidades indígenas, sem que isso tenha merecido em algum 

momento, uma análise mais aprofundada do Estado brasileiro para estender tais práticas a 

toda a população do território pátrio. Ao invés disso, nossos juristas veem o fundamento da 

Justiça Restaurativa em culturas de povos nativos, literalmente, do outro lado do mundo, 

como os maoris neozelandeses. Recorre-se outra vez à pesquisa desenvolvida por Lôbo 

(2017) que na reserva indígena pernambucana da nação dos Xukurus de Ororubá, em 10 de 

maio de 2010, entrevistou Dona Zenilda, de que ouviu: 

Aí a gente tem que fazer esse trabalho com esse povo que tem o mau 

costume aqui dentro da área por que não é fácil, é um trabalho de 

conscientização. Mas aí envolve, tem que envolver os pais, as lideranças, as 

pessoas mais velhas da família tem que envolver pra conversar por que é 

uma coisa que tem que ir com calma, não acusar sem ter certeza, porque às 

vezes a pessoa tem uma fama assim, nem faz as coisas e o povo acusa. Mas 

ele era claro que era ele por que ele pega as coisas, o povo via ele, ele corria, 

vendia. (sic) 

 

  Seja no ambiente institucionalizado na batuta do Poder Judiciário, seja da prática 

milenar dos nativos de qualquer parte do mundo, é da essência dos círculos e, portanto, da sua 

própria natureza restauradora e não somente reparadora, que as coisas ditas em círculo não 

podem ser usadas como sementes de novos conflitos, sob pena de castrar a liberdade de 

manifestação dos participantes. Em algumas situações, inclusive, repudia-se que os resultados 

alcançados se caracterizem como admissão de culpa, de forma que não reste qualquer 

resquício do conflito para fora dos círculos. 

 

4.4 Processos circulares: a construção do círculo da paz 

   

Dentro da ideia de Justiça Restaurativa, os círculos de construção da paz são uma 

estrutura que expressam a liberdade do indivíduo. É necessário se apresentar como um ser 

humano inteiro, despido de todas as defesas e máscaras, buscando revelar a verdade pessoal, 

suas próprias aspirações, seus erros e medos. A construção da paz se faz em círculo como 

significado de partilha da liderança por desconsiderar qualquer hierarquia, qualquer estrutura 

de valores individuais em prol da valorização do grupo. Todos estão dispostos em equidade, 

todos estão conectados e incluídos.  

Alguns elementos intencionais são utilizados para a boa fluidez do círculo da paz, 

como o bastão da palavra, um facilitador ou coordenador e as orientações de procedimentos. 

Na cerimônia de abertura a finalidade é demarcar o círculo como local sagrado, onde os 



98 

 

participantes se expõem para si mesmos e para os outros. No círculo, quem regula o diálogo é 

o bastão da palavra, pois a palavra é passada de pessoa a pessoa de forma sequencial, 

proporcionando a todos o seu momento sem interrupções e com a atenção de todos os 

participantes àquele que fala. É necessária a presença de um facilitador nestes círculos, 

atuando como supervisor da qualidade do ambiente, além de estimular reflexões coletivas, 

manter um espaço seguro e transmitir aos participantes, orientações de como devem se 

comportar durante o diálogo para, ao final, tomarem decisões baseadas em consenso 

(PRANIS, 2010).  

Os círculos desenvolvem a sabedoria de resolver conflitos por meio de histórias e a 

sua utilização tem sido tão eficaz para solucionar problemas provenientes de diversas 

situações como delitos, problemas laborais, familiares ou no ambiente escolar, que diversos 

tipos de círculos foram elaborados para melhor atender a necessidades específicas de grupos 

diferentes. Há círculos que objetivam o diálogo, estimulam as reflexões e sentimentos 

internos dos participantes. Outros se empenham na compreensão de um determinando 

acontecimento ou, se prestam a partilhar a dor dos que vivenciaram algum trauma ou perda, 

tentando a aproximação do indivíduo com a comunidade da qual se afastou, proporcionando o 

seu reestabelecimento com o grupo e a resolução das diferenças.  

Os círculos da construção da paz vêm sendo usados para dar apoio e assistência às 

vítimas de crime, reintegrar egressos do sistema prisional, ajudar e monitorar os que estão em 

liberdade condicional, dar apoio às famílias acusadas de descuidos ou maus tratos com 

crianças ou menores, tratar de desentendimento entre vizinhos, problemas escolares, 

desenvolver programas pedagógicos com alunos especiais, resolver conflitos familiares etc 

(PRANIS, 2010). 

É necessária a consciência de que a existência de um círculo da paz parte do 

pressuposto desejo coletivo das pessoas envolvidas de estarem ligadas entre si, assim, torna-se 

mais viável o ato de assumir valores partilhados e fundamentos do círculo para si e para o 

grupo. Na sistemática dos círculos são adotados valores como: honestidade, humildade, 

compartilhamento, coragem, inclusão, empatia, confiança, perdão, amor e um dos mais 

importantes valores: a sabedoria ancestral, comumente observada em comunidades 

originárias, nas quais a utilização do círculo é algo milenar, pois, acreditam que todas as 

coisas e pessoas no universo estão ligadas e que é impossível o isolamento de uma sem que 

atinja os demais. Daí a inspiração da frase cunhada por Pranis (2010, p.41), para quem: 

“precisamos da pessoa em função da qual o círculo foi formado tanto quanto essa pessoa 

precisa de nós”.  
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Tal inteligência ancestral, arraigada em culturas tradicionais, construídas nas práticas 

nascidas do mais puro convívio social, sem instâncias formais de emanações de regras, como 

é típico das comunidades indígenas, se for levada para o âmbito da formação de crianças e 

jovens dentro das instituições de ensino fundamental e médio, podem ser mecanismos 

fomentadores de cidadania e inserção social crítica.  

Inúmeras escolas, essencialmente as conhecidas por serem pacificadoras, já adotam o 

modelo de Justiça Restaurativa como disciplina, oferecendo um ambiente pacífico e 

restaurativo para seus alunos. A escola deve estar atenta ao ambiente físico em que os alunos 

estão inseridos, tanto dentro quanto fora de sala de aula, se o espaço é convidativo para a 

convivência em grupo e se incentiva a solidariedade entre os alunos, além de promover maior 

respeito e civilidade, pois, mediante a valorização dos ambientes escolares é que haverá a 

respectiva valorização das diferenças adotadas com o modelo restaurativo. Por exemplo, nas 

escolas onde o local das refeições é chamado de “refeitório” há muito mais respeito e 

educação por parte dos estudantes em comparação aos lugares que usam a nomenclatura 

“lanchonete” (AMSTUTZ e MULLET, 2012).  

Para a implantação da disciplina restaurativa, é imprescindível que equipes das escolas 

se atentem para as regras, normas e práticas e suas respectivas missões. Funcionários, 

diretores e professores devem se preocupar, antes de tudo, com a pessoa do aluno, para depois 

analisar questões de notas, dificuldades nas aulas ou problemas no ambiente escolar.  

Nas escolas, principalmente nos Estados Unidos, os círculos estão sendo utilizados ao 

longo do horário escolar com diversas finalidades: os círculos para iniciar o dia, que se 

propõem a orientar as atividades daquele dia e também para refletir sobre alguma situação não 

tratada no dia anterior; os círculos para qualquer hora, quando surgirem tensões ou problemas 

a serem resolvidos imediatamente; e os círculos para o fim do dia, para partilhar as novas 

experiências, tratar sentimentos e tensões vivenciadas ao longo do dia. Essas práticas se 

contrapõem à política de tolerância zero aplicada nas escolas. As suspensões não tornam o 

ambiente escolar mais seguro ou mais disciplinado, tão pouco o aluno mais comportado, aliás, 

as punições monocráticas podem produzir um efeito inverso, como a entrada de jovens no 

sistema penal, é a chamada de “linha escola-prisão” (AMSTUTZ e MULLET, 2012). 

É notório que a prática da Justiça Restaurativa pretende, de forma imediata, ser um 

instrumento de solução de conflitos, contudo, a médio e longo prazo, fica cada vez mais nítido 

que a ideologia restaurativa tem o condão de ser formadora de cidadania, na medida em que 

deixa de ser solução de conflitos e passa a atuar como sistema de prevenção de conflitos. O 

amadurecimento que se observará com a reiterada e longa aplicação do modelo restaurativo, 
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tem potencial de transformar a sociedade, fazendo prevalecer como bem maior não o 

indivíduo, mas o coletivo; não o sucesso pessoal, mas o desenvolvimento social e local; não a 

segurança privada excludente, mas o sentimento de paz social, inclusivo e abrangente. 

 

4.5 Justiça Restaurativa e o sistema penal brasileiro 

 

Em que pese a ideia de Justiça Restaurativa ter surgida em vários países desde a 

década de 1960, notadamente Nova Zelândia e Estados Unidos, sua adoção começou a ser 

cogitada no Brasil, somente na virada do século XX para o XXI.  

Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela Lei nº 8.069 de 

1990 e depois com o advento da Lei nº 9.099 de 1995 que estabeleceu os Juizados Especiais 

Cível e Criminal, conhecidos como “pequenas causas”,  as práticas restaurativas passaram a 

ser adotadas aos poucos no sistema brasileiro, não com a especificidade e aplicabilidade dos 

princípios propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), mas sim, na 

implementação de institutos como a conciliação, qual seja o acordo entre as partes; e a 

transação penal, que é a substituição da pena por uma alternativa à privação de liberdade. 

Nota-se que há compatibilidade entre a Justiça Restaurativa e o sistema penal brasileiro 

(PINTO, 2005).  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 98, inciso I, explicita a possibilidade do 

advento de práticas restaurativas, ainda que de forma embrionária, pois se refere à instituição 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais:  

A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I- 

juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 

competentes para conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de 

menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 

mediante procedimento oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 

previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes 

de primeiro grau.  

 

Apesar de existir em nosso ordenamento jurídico o princípio da indisponibilidade da 

ação penal, a possibilidade de transação penal e da suspensão condicional do processo 

previsto na Lei nº 9.099/95, acarretou a flexibilização deste princípio e, juntamente com a 

utilização do princípio da oportunidade, a Justiça Restaurativa pode ser implantada no Brasil 

(PINTO, 2005), substancialmente dentro dos próprios Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

(Lei nº 9.099/95), na qual há formas restaurativas, conforme disposto em seus artigos 72 e 74, 

caput e parágrafo único in verbis:  
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Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério 

Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, 

acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade 

de composição civil dos danos e da aceitação da proposta de aplicação 

imediata de pena não privativa de liberdade. 

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada 

pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser 

executado no juízo civil competente.  

§ Único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal 

pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a 

renúncia ao direito de queixa ou representação.  

Tamanha é a compatibilidade da Justiça Restaurativa com o sistema penal brasileiro 

que, no ano de 2005, foi enviada pelo Instituto de Direito Comparado, a Sugestão nº 99/2005 

à Comissão de Legislação Participativa, que a aprovou, e no ano de 2006, a transformou no 

Projeto de Lei nº 7.006/06, cujo escopo seria de dar natureza facultativa e complementar à 

Justiça Restaurativa em relação à justiça criminal, entretanto, tal projeto foi incorporado ao 

Projeto de Lei nº 8.045/2010 da Câmara Federal, que trata da reforma do Código de Processo 

Penal Brasileiro.  

Eis que, justamente a facultatividade, somada à não determinação de quais crimes e 

contravenções seriam objeto de tratamento restaurativo, poderia reduzir o âmbito de aplicação 

da Justiça Restaurativa somente às contravenções penais e a crimes de menor potencial 

ofensivo, limitando todo o processo a uma discussão axiológica da conduta do agente 

criminoso, retirando assim do ideal restaurativo a redução da incidência da justiça comum, 

promovida pelo Poder Judiciário (PALLAMOLLA, 2010). 

Por enquanto, o estabelecimento da Justiça Restaurativa no Brasil tem se dado por 

meio de programas restaurativos, com a introdução de cartas, documentos que aplicam a 

Justiça Restaurativa, e estabelecem as regras deste procedimento. No ano de 2003, em 

Joinville, Estado de Santa Catarina, instituiu-se a Justiça Restaurativa por meio do “Projeto 

Mediação”. No ano de 2005, a Justiça Restaurativa edificou-se na justiça da infância e 

juventude do Rio Grande do Sul o projeto “Justiça para o século 21”, cuja finalidade era 

buscar estratégias e planos de enfrentamento e prevenção à criminalidade juvenil em Porto 

Alegre, usando os princípios da Justiça Restaurativa para gestão de conflitos. Demais Estados 

como, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, Distrito Federal, bem como, Mato Grosso do Sul, 

começaram por meio de cartas ou planilhas, a implantar o projeto, estabelecendo novas 

formas para resolver os conflitos da comunidade.  

No Brasil, os princípios e valores da Justiça Restaurativa foram enunciados 

na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, durante a realização do I 

Simpósio Brasileiro de Justiça Restaurativa, no ano de 2005, mediante um 

documento primeiramente denominado Carta de Araçatuba, o qual foi 
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ratificado posteriormente na Conferência Internacional Acesso à Justiça por 

Meios Alternativos de Resolução de conflitos, em Brasília, momento em que 

a Carta passou a ser intitulada, Carta de Brasília, evento este que marcou o 

sistema restaurativo brasileiro (SALIBA apud BALIM, MENDES E MOTA, 

2009, p.149). 

  No Brasil, tem-se incentivado a população quanto à busca consensual de solução dos 

conflitos, por meio da mediação e conciliação. Estes institutos acabam por auxiliar o 

estabelecimento da Justiça Restaurativa no país, pois, sustentam canais de comunicação entre 

as pessoas que, colaboram para que se chegue a uma solução dialogada do conflito.  

  Os princípios norteadores da Justiça Restaurativa coadunam com os princípios 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e outras áreas do Direito, como Processo 

Civil e Processo Penal. Assim, sua implantação no Brasil é necessária e crescente, 

principalmente para colaborar com a humanização da justiça criminal tradicional, buscando a 

reparação do dano, a responsabilização do ofensor pelo ato cometido e dar amparo à vítima e 

à sociedade, para que todos possam contribuir de forma positiva para a harmonização social e 

a construção do círculo da paz, além de buscar a diminuição dos índices de criminalidade e 

das taxas de reincidência.  

 

4.6 Justiça Restaurativa na comunidade Guarani da comarca de Amambai – MS 

 

A Justiça Restaurativa na comunidade Guarani começou a ser aplicada na cidade de 

Amambai em Mato Grosso do Sul diante da dificuldade em lidar com crianças e adolescentes 

indígenas, identificados em condutas consideradas delituosas. O programa “Justiça 

Restaurativa nas aldeias” foi lançado oficialmente em 2011, no Município Amambai, 

idealizado em sua essência pelo Juiz de Direito Thiago Tanaka Nagasawa, à época em que era 

titular da 2ª Vara da Comarca de Amambai/MS. O projeto contou com o apoio do Ministério 

Público, da Defensoria Pública entre outros servidores públicos, como psicólogos, pedagogos, 

assistentes sociais, professores, bem como da comunidade em geral, mas principalmente, dos 

caciques das aldeias e dos próprios indígenas que apoiaram a iniciativa.   

Não diferente do que acontece em comunidades indígenas, especialmente daquelas 

mais próximas das áreas urbanas, também em Amambai/MS, constatou-se que as crianças e 

adolescentes indígenas entravam para o mundo do crime e encontravam-se cada vez mais 

envolvidas em conflitos, principalmente em virtude da dissipação dos elementos importantes 

que auxiliam em sua formação de identidade cultural e a perda efetiva e gradual de sua cultura 
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e de seus antepassados. O tráfico de drogas, por exemplo, conduta crescente entre indígenas, 

não é algo proveniente dessa cultura. 

Da mesma forma, em Amambai/MS, igual a tantos outros municípios que abrigam 

comunidades indígenas, não é difícil identificar a ineficácia da justiça tradicional perante os 

fatos e a realidade vivenciada por indígenas adolescentes. É certo que a adolescência por si só, 

traz diversas dúvidas e incertezas, é uma fase de inúmeras transformações, construção da 

identidade como pessoa, de ânimos exaltados, tudo isto somado ao “ser indígena”, com 

necessidade de firmar sua identidade cultural perante outros povos, gera sérios preconceitos. 

A título de exemplo, a realização de uma audiência com adolescente indígena torna-se muito 

mais difícil do que a realizada com um não indígena que não tem qualquer limitação na língua 

falada e há discernimento do lícito e ilícito para a dimensão cultural em que as leis são 

forjadas. 

A questão dos povos originários é mais complexa, pois, ao mesmo tempo em que estão 

inseridos na sociedade, ainda mantêm traços culturais muito fortes de suas próprias aldeias e 

etnias. Um homicídio, por exemplo, constitui crime para o não indígena, como também, para 

o indígena, porém, o sistema de punição pode ser completamente diferente, como é o caso do 

banimento e dos trabalhos forçados, penas que são proibidas expressamente na Constituição 

Federal de 1988, que as considera desumanas. Não é difícil surgir a complexa questão sobre 

explicar a um membro de comunidade originária que ele será punido por algo que fez de 

errado, mas que, para ele, é algo completamente dentro da normalidade.  

A situação do adolescente que comete atos infracionais é agravada por sua condição 

étnica, por isso a busca pela implantação do programa nas comunidades locais, viabilizando a 

reparação de danos, o reestabelecimento das relações sociais, o convívio em comunidade e a 

recuperação de jovens indígenas. Para um melhor entendimento da situação, foi entrevistado o 

magistrado Thiago Tanaka Nagasawa, atual Juiz titular da 1ª Vara Cível Residual da Comarca 

de Campo Grande/MS, acerca do programa “Justiça Restaurativa nas aldeias”.  

O referido magistrado explicou que, o método punitivo tradicional era ineficaz na 

comunidade Guarani-Kaiowá, etnia da maioria dos indígenas em Amambai, o que contribuía 

para o aumento dos índices de violência dentro das aldeias, essencialmente em relação aos 

menores de idade e, este foi um dos pontos de partida para a idealização do projeto. Para ele, 

as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) se 

apresentam improdutivas, quando se trata de adolescente das comunidades originárias, pois, 

por não estarem completamente introduzidos na sociedade, as medidas não surtem os efeitos 

necessários, como acontece com o adolescente não indígena.   



104 

 

Para o Juiz Nagasawa, algumas limitações precisaram ser superadas para que a 

instituição do projeto fosse efetiva e eficaz, primeiro, pois, o Estado é omisso dentro das 

aldeias e há um completo abandono por parte das instituições voltadas ao amparo e proteção 

ao índio, o que torna mais árduo o trabalho do poder judiciário. Segundo que, há a questão do 

preconceito envolvendo a situação do menor infrator e, quando se trata de menor infrator 

membro de comunidade originária, o preconceito é maior e mais potencializado. No entanto, 

era a primeira vez que se introduzia a Justiça Restaurativa no âmbito de comunidade 

originárias, era um projeto pioneiro, havia programas restaurativos em demais localidades no 

Brasil, mas não que envolvesse povos originários, portanto, era necessário tentar a sua 

implantação.  

Foram realizadas muitas reuniões com as principais lideranças indígenas, para o 

completo esclarecimento sobre o projeto, inclusive na Câmara Municipal de Amambai/MS, 

para que a sociedade tomasse conhecimento dos propósitos da Justiça Restaurativa. Algumas 

modificações precisaram ocorrer, visto que, as técnicas utilizadas eram semelhantes às da 

prática restaurativa “tradicional”, mas não podiam ser iguais, por se tratar de uma cultura 

comunitária própria. Foi priorizada a diminuição ao máximo de participação de não indígenas. 

Foi fomentada a participação de profissionais indígenas ou aqueles bastante envolvidos com a 

cultura e o modo de vida das comunidades originárias locais, como uma busca pela 

valorização da cultura e dos costumes Guarani/Kaiowá, principalmente para que o diálogo 

fosse capaz de restaurar os relacionamentos, a pacificação social e a harmonia dentro das 

aldeias.  

Em virtude de sua promoção na carreira, o magistrado mudou-se para a Capital do 

Estado, fato que deu fim ao programa. Todavia, o êxito do projeto foi imediato, o sucesso da 

Justiça Restaurativa nas aldeias foi rapidamente notado, inclusive, recebendo apoio dos 

líderes das comunidades locais. Houve uma significativa mudança de comportamento nas 

aldeias, não só da vítima e do infrator, mas, também, dos familiares mais próximos.  

A aceitação por parte das comunidades originárias foi tamanha, que o magistrado 

relatou uma situação por ele vivenciada, na qual uma mãe o procurou no Fórum local dizendo 

que, a “Justiça Restaurativa fez seu filho, vítima de agressão, desistir de praticar um ato de 

vingança”.  O Juiz, ainda mencionou a satisfação do cacique da aldeia Amambai, ao perceber 

que o projeto estava atingindo os resultados propostos, inclusive se disponibilizando a 

mobilizar toda a comunidade para continuar apoiando o programa.  
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4.7 Justiça Restaurativa como instrumento dos Direitos Humanos  

 

É premente a necessidade da sociedade em procurar uma forma alternativa de 

solucionar conflitos. O Poder Judiciário, nas suas mais válidas tentativas, nem sempre 

consegue “fazer justiça”, e em razão da enorme demanda, tornou-se uma máquina de produzir 

sentenças. A consequência é a degradação iniciada décadas atrás, pela qual o sistema 

carcerário se tornou o caos institucionalizado, movido a desumanidades e fomentador de 

novas delinquências. É um sistema que transcendeu o propósito para o qual foi criado, ao 

contrário, constitui-se um ciclo vicioso e hierarquizado de alargamento de condutas 

desviantes, chamadas de marginais, pois de fato os agentes criminosos são postos não só à 

margem da sociedade (como era para ser), para aonde voltariam ressocializados, mas o 

sistema os coloca à margem da dignidade humana, ambiente em que a ressocialização, a 

reintegração à sociedade, é praticamente impossível. 

O sistema restaurativo aponta um novo paradigma da justiça penal brasileira a partir 

da solução conjunta para um conflito em um sistema multiportas construtor da paz social. 

Importante ressaltar que tal paradigma, no caso das comunidades indígenas, já está 

expressamente estabelecido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, que impõe às autoridades judicias e tribunais 

“solicitados para se pronunciarem sobre questões penais” o dever de respeitar os costumes das 

comunidades indígenas. Tal imposição seria de todo positiva na prevalência dos Direitos 

Humanos respeitadas as alteridades dos povos nativos, não fosse o item 1 do mesmo artigo 9º 

da OIT 169, limitar o respeito aos “métodos aos quais os povos interessados recorrem 

tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros”, à 

compatibilidade da cultura jurídica dos povos originários “com o sistema jurídico nacional e 

com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos”. Ou seja, efetivamente não se 

estabelece o respeito aos Direitos Humanos dos povos nativos no ordenamento jurídico 

brasileiro. E justamente neste aspecto, a Justiça Restaurativa exerce um papel fundamental, 

pois, entrementes, faz prevalecer a justiça sob o direito. Transcende ao império da cultura 

hegemônica determinante do regramento positivado, para fazer valer o espírito de justiça que 

emana da comunidade local, neste sentido, a Justiça Restaurativa é instrumento do mimetismo 

como apregoa Bhabha (1998, p.175): 

Na medida em que o discurso é uma forma defensiva de guerra, a mímica 

marca aqueles momentos de desobediência civil dentro da disciplina da 

civilidade: signos de resistência espetacular. É aí que as palavras do senhor 

tornam-se a lugar do hibridismo – o signo bélico, subalterno, do nativo -, é aí 
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que podemos não apenas ler nas entrelinhas, mas até tentar mudar a 

realidade frequentemente coercitiva que elas tão lucidamente contém. 
 

Para “mudar a realidade frequentemente coercitiva” é de suma importância abordar os 

casos de menores infratores com a lente focada na experiência da comarca de Amambai/MS, 

com sensibilidade às transformações e à vulnerabilidade inerente à adolescência, tanto mais 

na situação do adolescente agravada pelo preconceito em potencial que assola este grupo 

étnico.  

Experienciar a história de um adolescente ex-infrator que, aos seus quinze, dezesseis 

anos entrava para o “mundo do crime” e aos seus vinte e poucos anos se tornou pai de família 

trabalhador; ou ver um adolescente que, ao encontrar o Defensor Público que patrocinou sua 

defesa no passado em razão de um delito praticado, diz: “doutor, obrigado, você mudou a 

minha vida”, mostra que existem formas de sancionar condutas desviantes que efetivamente 

funcionam quando se trata de buscar a paz social.  

É imperioso e urgente fomentar um sistema penal mais humanista, voltado às 

necessidades e carências tanto da vítima quanto do ofensor, promovendo a ressocialização e 

sempre buscando meios para que ela se efetive, reestabelecendo a consciência social nos 

cidadãos de ser importante o autor da ofensa adquirir percepção de culpa perante o ato que 

praticou, porém, é primordial que se propiciem meios para reintegração do indivíduo à 

sociedade, a restauração de canais de comunicação, a reparação dos danos e, a pacificação e 

harmonização social. Daí ser imprescindível a visão sobre o que determinou o indivíduo a 

praticar um delito, caso contrário de nada adiantará a punição. Concomitantemente zelando 

mais quanto ao meio pelo qual se chegará à solução, do que com a própria solução em si, pois, 

a maneira como se chega ao resultado final é o que determinará seu êxito. A Justiça 

Restaurativa é este êxito, capaz de transformar conceitos e atitudes de uma sociedade inteira, 

buscando a reconstrução do indivíduo, a inibição da violência, o reestabelecimento da 

pacificação nas relações sociais. Também é este o norte dado pela já mencionada Convenção 

169 da OIT, como dispõe seu artigo 10: 

Artigo 10 

1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros 

dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas características 

econômicas, sociais e culturais. 

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

encarceramento. 

 

Cumpre salientar que, não há como defender a extinção do sistema carcerário, como 

pregam as correntes abolicionistas. O cárcere é um “mal necessário”, visto não ser possível a 
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resolução de crimes gravíssimos, por meio somente da Justiça Restaurativa, nestes casos, é 

preciso conciliar os sistemas, cada qual cumprindo seus respectivos papéis. 

O processo de institucionalização dos processos restaurativos demanda esforço de 

compreensão e aceitação por parte da população, mesmo assim, sua implantação é 

determinante para evolução de nossa sociedade em aspectos sociais, além de propiciar o 

desafogamento do poder judiciário, atuando os sistemas de justiça, em mútuo auxílio, para o 

êxito quanto a recuperação do indivíduo e reestabelecimento das relações sociais.  

Timidamente, a Justiça Restaurativa tem se instalado em nosso ordenamento jurídico, 

ganhando força a cada dia, respaldada pela Constituição Federal de 1988, a Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais e o Novo Código de Processo Civil.  

A excelência do sistema restaurativo é demonstrada ao redor do mundo, onde suas 

características são colocadas em prática e, no Brasil, por meio dos projetos instaurados em 

diversos municípios do território nacional. Foi o que aconteceu em Amambai/MS, do que se 

infere pelo testemunho de um magistrado, intimamente ligado ao universo da Justiça 

Restaurativa, segundo o qual este método é capaz de impedir atitudes de vingança, em 

preciosa adição ao cabedal de instrumentos para o desenvolvimento humano local, ganha 

muito com a Justiça Restaurativa. A experiência de Amambai, com a justiça sendo feita 

muitas vezes ao arrepio das leis positivadas, nos mostra que é possível a prevalência dos 

Direitos Humanos transcendendo às normas elaboradas por grupos sociais dominantes. 

A institucionalização da experiência do Juiz Thiago Tanaka Nagasawa em 

Amambai/MS não é uma utopia, considerando o precedente estabelecido pelo Poder 

Judiciário brasileiro na Comarca de Pacaraima, Estado de Roraima, onde funciona, dentro da 

Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, na Comunidade Maturuca, um Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). Foram 16 indígenas treinados pelo Tribunal de 

Justiça de Roraima para atuarem na conciliação dos conflitos internos, inclusive de natureza 

criminal. Segundo o tuxaua Zedoeli Alexandre, uma liderança local, o Cejusc oficializou a antiga 

prática de solução de conflitos pelas normas consuetudinárias das comunidades da Raposa Serra do 

Sol (G1, 2015). 

Não se trata aqui apenas nos direitos contemplados pela Constituição Federal de 1988, 

mas no pleno sentido dos direitos humanos. Nesse caso, os direitos humanos passam a ser a 

premissa central da ideia de democracia, e são incorporados ao processo de desenvolvimento 

endógeno, local.  Trata-se, portanto, de um processo que contribui para animar em cada 

território de competência o processo do direito a ter direitos, num processo de 

desenvolvimento endógeno e territorial de desenvolvimento que fortalece a cidadania. 
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Podemos afirmar que o protagonismo dos atores políticos num processo de desenvolvimento 

humano local, se faz por meio da afirmação dos direitos humanos. A cidadania não pode 

supor a ausência de uma vinculação entre Estado de Direito e democracia. Ao contrário, 

quando os cidadãos veem a si próprios não apenas como destinatários, mas também como 

autores do seu direito, eles se reconhecem como membros livres e iguais de uma sociedade 

jurídica e democrática. Daí a estreita relação entre a plena autonomia do cidadão, tanto 

pública quanto privada, e a legitimidade dos Direitos Humanos, além do positivismo jurídico. 
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5 CULTURA JURÍDICA DOS POVOS ORIGINÁRIOS  

 

Muitas das manifestações culturais que podem ser vistas sob a ótica jurídica, 

emanadas das nações indígenas se apresentam como rituais sagrados ou expressões artísticas, 

como as danças, o que torna difícil e até desnecessário desvincular umas das outras, 

considerando a riquíssima diversidade de suas culturas. Contudo, é possível identificar uma 

base axiológica comum, alicerçada no bem jurídico supremo para os povos originários, 

merecedor de maior proteção em regras de condutas com força para serem exigidas (coerção): 

a coesão social, a qual se sobrepõe a direitos individuais, estes, de menor valor cultural do 

que a organicidade da sociedade. Da coesão social ou supremacia do interesse coletivo, 

decorrem a responsabilidade coletiva, a solidariedade e a reciprocidade entre os membros 

da comunidade (COLAÇO 2005). Estes elementos se materializam no “causo” contato por 

Gino Kiriri (2011, p.40):  

Meu filho! No tempo em que casei com sua mãe matei um boi e ainda tenho 

carne. Aí o filho chegou à sua casa e falou: Mulher, meu pai disse que desde 

que se casou matou um boi e ainda come dessa carne. Vamos matar um 

também? Aí mataram e comeram. Mas a carne acabou. Então ele foi na casa 

do pai e reclamou. O Pai explicou: meu filho, você não soube dividir. Eu 

matei um boi e dei para toda a vizinhança. E sempre tem alguém se 

lembrando de mim e trazendo um pedacinho de carne. Eu estou comendo a 

carne do boi, porque eu dei. 

É notório e unânime que as decisões sobre relações jurídicas são coletivas, conferindo 

legitimidade e efeito prático às regras, mesmo que em algumas nações, como no Alto Xingu 

entre os Kamaiurá, as mulheres sejam privadas das esferas de decisões coletivas, os homens 

têm a dimensão da representatividade de suas “casas” e não de seu interesse individual, casa 

essa composta por seus parentes consanguíneos e afins mais próximos, habitantes de um 

mesmo espaço (CURI, 2012).  

A partir do espírito coletivo das decisões, se torna possível inclusive prescindir de 

punições (castigos como chamam os indígenas), ficando a maior parte das sanções, no campo 

retributivo, de caráter mais patrimonial ou na seara restaurativa, caracterizada mais pela 

harmonização das relações do que pela reparação patrimonial. No caso das nações Guaranis, 

as sanções visam desencorajar a repetição da prática considerada desviante, sem o condão de 

ressocializar ou regenerar o indivíduo (COLAÇO, 2005). O sistema de determinar a conduta 

desviante e a respectiva repressão de forma coletiva e casuística, há insondável tempo tem 

pacificado as relações no seio das comunidades indígenas de tal forma, que o sistema jurídico 
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da sociedade envolvente, com suas leis e penas predeterminadas por esferas praticamente 

inatingíveis ao cidadão comum, foi chamado por Gersem Baniwa de “bicho de sete cabeças” 

(BELTRÃO, 2007). 

 

5.1 Tipificação de conduta e pena no sistema consuetudinário indígena. 

 

Nas ciências jurídicas, a partir do direito positivado, existe o verbo “tipificar” que 

significa narrar um tipo de conduta de alguém, em um dispositivo legal. Mais especificamente 

no campo do Direito Penal, uma conduta tipificada ou conduta típica, é aquela que está 

descrita, o mais objetivamente possível em uma lei penal, notadamente, no Código Penal 

Brasileiro (CPB). Pelo Princípio da Legalidade no Direito Penal, só há crime se houver uma 

lei anterior que o preveja a conduta criminosa, assim como, só poderá ser imposta pena se a 

mesma lei que prevê a conduta criminosa, a ela relacionar uma pena de privação de liberdade, 

podendo ser detenção (menos grave) ou reclusão (mais grave). O adágio é expresso no mundo 

jurídico na frase em latim nullum crimen, nulla poena sine previa legis (não há crime, não há 

pena sem prévia lei) (FLORES e LOPES, 2016). A título de exemplo é possível citar o crime 

de roubo, cuja conduta recebe o código n. 157, ou Artigo 157: “Subtrair coisa móvel alheia, 

para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, 

por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena – Reclusão, de quatro a 

dez anos, e multa”, ou seja, quem agir exatamente da maneira como está narrada nesta 

codificação 157, estará praticando uma conduta típica penal, em outras palavras, cometerá um 

crime pelo qual poderá, como punição, ter sua liberdade privada por, no mínimo quatro anos. 

Se for apresentado a um operador do direito da área criminal (juiz, promotor, advogado, 

delegado etc.) a seguinte codificação matemática presente no Código Penal Brasileiro: Artigo 

157, § 1º, § 2º, II e § 2º-A, I e § 3º, II c/c Artigo 61º, II, h in fine c/c Artigo 62, III c/c 65, III, 

d (BRASIL, 1940); o criminalista vai saber o tipo de conduta que foi praticada, sendo: uma 

pessoa e seu filho menor de idade, juntos e usando arma de fogo, roubaram uma mulher 

grávida e, após a subtração patrimonial, mataram a mulher, tudo confessado pelos autores da 

conduta. Ainda que nada disso aconteça no Brasil hoje, ou nos próximos dias e meses, a 

previsão continuará existindo, pois é abstrata, independe de que o fato realmente ocorra. Eis 

uma decorrência do positivismo: condutas humanas são previsíveis e recebem códigos 

matemáticos.  
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Na seara do Direito Consuetudinário, não há uma instância formal (Poder Legislativo) 

com competência para prever condutas em abstrato. Entre os povos indígenas, as normas 

penais surgem a partir dos costumes e são transmitidas geração após geração, pelo sistema 

oral, mas sempre possíveis de serem discutidas, pois são estabelecidas da dialética 

estabelecida entre os membros da própria comunidade, mesmo porque, a responsabilidade 

pela conduta desviante da regra costumeira é, na maioria das vezes, difusa, pois, “os valores 

individuais são subordinados aos valores do coletivo” (DÍAZ, 2014, n.p). Sendo assim, há 

condutas possíveis de serem distinguidas como de natureza criminal que não se encontram 

entre as condutas reprimíveis por leis dos Estados envolventes. São comportamentos que 

afetam valores coletivos, como nos casos de violação de regras religiosas, ociosidade, 

covardia e traição. Também existe a possibilidade de ofensas interpessoais, físicas (lesão 

corporal) ou morais (adultério), serem objeto de vingança privada aceita coletivamente, não 

sendo necessariamente levada a efeito pelo ofendido, mas por qualquer do seu grupo, em 

razão do princípio da solidariedade (COLAÇO, 2005), porém, tudo depende do caso concreto 

e das pessoas envolvidas, caso a caso. Neste mesmo sentido é a lição de Ramos (1994, p.61): 

A vida comunitária de uma aldeia não está isenta de gerar conflitos, disputas, 

comportamentos anti-sociais diversos, em diferentes graus de gravidade e 

desaprovação. O grupo social reage a isso segundo padrões culturais 

reconhecidos por todos não só de uma dada aldeia, mas da sociedade inteira. 

A definição do que é uma infração social varia de sociedade para sociedade. 

Enquanto em algumas o assassinato é severamente punido, em outras ele é 

considerado assunto particular das pessoas envolvidas; numas o adultério 

pode resultar em sanções sociais contra os adúlteros, noutras pode ficar 

apenas entre o marido, a mulher e o terceiro; a quebra de tabu do incesto 

pode levar os infratores a penas mais ou menos pesadas; a prática de 

feitiçaria pode ser apenas desaprovada verbalmente ou pode resultar na 

execução sumária do alegado feiticeiro. Porém cada sociedade tem seu 

elenco de ‘crimes’ que são da alçada do grupo e não apenas assuntos 

domésticos, e tem também um elenco de punições correspondentes a esses 

crimes.  

Um casamento considerado impróprio pela comunidade onde vive o casal pode 

resultar em pena de banimento (permanente ou temporário) ou de ostracismo, caso em que o 

casal permanece na aldeia, mas passa a ser ignorado pela comunidade de forma contundente, 

com os demais membros da aldeia sequer olhando ou falando com o casal, tratando-os como 

verdadeiros fantasmas vivos. O ostracismo é, de tal forma penoso, que muitas vezes o casal 

decide por conta própria sair da aldeia (RAMOS, 1994).  

Ostracismo e banimento também são comuns em condutas mais graves sob o ponto de 

vista da coletividade, como a feitiçaria, prática que difere da pajelança, pois esta tem fins 
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religiosos e atribuição sacerdotal. A pena será regulada conforme o caso e não pré-

determinada como acontece no positivismo em que, não haverá crime nem pena sem que uma 

lei que os preveja. Ao contrário do que possa parecer, contudo, o banimento e o ostracismo 

são penas duríssimas para os membros de comunidades indígenas, pois a coletividade é tida 

como um único ser orgânico, de modo que, ser dela excluído seria o equivalente a se tornar 

um membro decepado ou paralisado de um corpo biológico. Para os Guaranis, a pior pena não 

é a morte, mas qualquer forma de degredo (ser ignorado ou desterrado) é pior do que morrer 

(COLAÇO, 2005).  

Entre as penas mais comuns aplicadas por povos originários na América do Sul, está a 

“faxina”, que é uma espécie de trabalho forçado no qual o membro da comunidade punido é 

condenado a capinar a roça já existente ou desmatar terra para novas roças.  

Essa pena pode ser aplicada, por exemplo, no caso de subtração patrimonial, fato que, 

em geral não é muito comum nas aldeias indígenas, não pelo menos com o fim de 

enriquecimento, contudo, têm crescido os casos de pequenos furtos para bancar a compra de 

drogas ilícitas e de álcool, para sustentar o vício entre os indígenas. 

Tradicionalmente, as nações indígenas concebem como conduta desviante de natureza 

patrimonial a avareza, tanto que, segundo Darcy Ribeiro (1995), os indígenas dos primeiros 

contatos com os colonizadores portugueses não entendiam porque aqueles estranhos davam 

maior valor à possibilidade de ter para si objetos, do que poder trocá-los ou dá-los, no sentido 

da reciprocidade que ainda lhes é peculiar. Por outro lado, José Henrique Pierangelli (1980) 

destaca que a apropriação de objetos na posse de estranhos ou inimigos, não era ofensiva à 

ordem jurídica, portanto, não ensejam repreensões, e assim ainda permanece a cultura jurídica 

de muitas nações indígenas. 

O patrimônio assume relevância quando deixa de ter valor individual e passa a ter 

valor coletivo, tornando-se objeto de trocas coletivas. Este valor está ligado às habilidades, 

técnicas e vocações das comunidades, como é o caso da cerâmica Kadwéu, do artesanato 

Terena, dos adornos Xavantes, entre tantas outras ricas expressões culturais. A partir do valor 

coletivo, qualquer atitude ofensiva ao bem jurídico que estes patrimônios representam estará 

sujeita à punição nos moldes locais. 

Também existe a punição de privação de liberdade, mas não com o caráter 

exclusivamente de retirada do condenado do convívio social, esta, em geral, tem a intenção de 
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gerar constrangimento mais moral do que físico. Evidentemente não seria difícil se evadir de 

uma privação de liberdade sem celas, grades ou paredes de alvenaria. 

Na Bolívia, como ocorre em nações indígenas de outros países, não há entre as 

punições imputáveis a algum membro da comunidade, o cerceamento da liberdade, tampouco 

a supressão da vida do indivíduo, contudo, é possível identificar penas que poderiam ser 

consideradas contrárias aos Direitos Humanos universais, como o banimento, trabalhos 

forçados, açoite e pedido de desculpas com o infrator ajoelhado aos pés da vítima ou das 

autoridades comunitárias. Também tradicional é a punição pela qual uma pessoa que mente é 

presa a um cepo (estrutura de madeira usada para prender animais), como aconteceu em 

fevereiro de 2018, conforme relato do jornal boliviano Los Tiempos29, segundo o qual o 

prefeito municipal de San Buenaventura, Javier Delgado, foi preso ao cepo por algumas 

horas, pela comunidade San José de Uchupiamonas, por não cumprir promessas de 

campanhas. Outro jornal, o El Deber30, informou que esta não é a primeira vez que o prefeito 

Javier vai ao cepo, pois a mesma punição foi imposta a ele pela comunidade Tumupassa nos 

anos de 2015 e 2016. 

Imagem nº - Prefeito preso ao cepo. 

 
Fonte: 

https://www.eldeber.com.bo/__export/1519704462179/sites/eldeber/img/2018/02/27/po4.jpg_1775534641.jpg 

O prefeito amarrado ao cepo é, de um lado, exemplo clássico de descumprimento dos 

princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de outro, pode 

representar uma pena moral mais efetiva na busca pela reeducação da pessoa que pratica uma 

conduta desviante, do que a prisão ou ainda, mais efetiva do que a impunidade, muito comum 

                                                           
29 http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180226/alcalde-san-buenaventura-fue-sometido-castigo-comunitario-cepo 
30 https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Comunidad-de-San-Buenaventura-pone-al-cepo-a-su-alcalde-Javier-Delgado-

20180227-0001.html 
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no Brasil, nos casos de políticos que não cumprem suas promessas de campanha, ou que 

mentem para o povo. 

A punição moral pode também ser alcançada com penas corporais além da privação da 

liberdade, como no caso do prefeito boliviano. Existem entre os povos originários andinos as 

penas de, de açoites, banhos frios e a exposição da pele à urtiga, que são executadas em 

público, sendo aplicadas, preferencialmente por parentes do condenado, os quais 

concomitantemente verbalizam “conselhos” ao condenado para que ele compreenda a 

dimensão coletiva da sua conduta desviante e dela se arrependa, neste sentido, as penas não 

são aplicadas como vingança privada ou coletiva, mas sim, como um processo ritualístico de 

purgação do mal, ou do espírito maligno que determinou a conduta do indivíduo, como no 

caso da aplicação da urtiga, a qual se considera ter efeito purificador de toxinas e diurético, 

funcionando como canal de eliminação das energias ruins que incidiram sobre o indivíduo. O 

banho frio é uma pena dolorosa para quem vive no frio dos andes, mas tem o condão de ser 

depurador do corpo e da alma maculada pela conduta reprimida pela coletividade, como nos 

casos de adultério.  

Imagem nº - Banho frio com aplicação de urtiga 

 
Fonte: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/la-corte-constitucional-puede-definir-las-diferencias-

entre-justicia-indigena-y-ordinaria 

Em geral, a punição/purificação se encerra com a demonstração inequívoca do 

arrependimento e o consequente pedido de desculpa, à vítima da ofensa ou a seus parentes, se 

não individual as desculpas podem ser expressas pelo condenado aos seus próprios pais ou 

ainda aos anciãos da aldeia, ressaltando a prevalência do valor coletivo dos bens jurídicos 

(Díaz, 2014).  
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Segundo matéria do jornal equatoriano El Universo31, em 2010, na comunidade de 

Quilloac, província de Cañar, Ángel Polibio Morocho Guamán, foi condenado a sete anos de 

prisão por ter assediado sexualmente uma menina de nove anos, de sua própria comunidade. 

A comunidade pediu à Justiça estatal equatoriana que não executasse a pena imposta, 

permitindo que Ángel fosse julgado e punido pela comunidade conforme suas tradições, 

argumentado, entre outras coisas, que a pena de privação de liberdade causaria grande 

prejuízo à família do acusado. A mãe da menina que teria sofrido o assédio concordou com o 

pedido da comunidade. O Judiciário acatou o pedido e entregou Ángel à comunidade, para 

seus ritos tradicionais de punição. Para instruir o julgamento, a comunidade pediu que um 

médico examinasse tanto Ángel, quanto a vítima. O médico em seu laudo registrou que a 

menina não apresentava sinais de abuso físico ou sexual e tendo dito que Ángel a segurou 

pelos ombros e colocou a cabeça em seu peito. Depois de três horas de reunião, a assembleia 

Quilloac decidiu que Ángel seria submetido a um ritual de purificação com açoites de urtiga e 

guantug (espécie de erva andina) para “limpar as más energias”, teria ainda seu 

comportamento vigiado dentro e fora da comunidade. Foram convocados um irmão, sua 

esposa e uma cunhada para aplicarem a punição ritualística, a qual foi acompanhada por 

sermões sobre os males e a vergonha que sua conduta causou à comunidade e à sua família. 

Imagem nº - Punição ritualística a Ángel Guamán. 

 
Fonte: 

https://www.eluniverso.com/sites/default/files/styles/powgallery_1280/public/fotos/2010/12/20/pr10a201210-

photo01_456_336.jpg?itok=xsaQxFO8 

                                                           
31 https://www.eluniverso.com/2010/12/20/1/1447/justicia-indigena-castigo-violacion-canar.html 
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5.2 O Poder Judiciário e o Direito Consuetudinário.  

 

Um dos líderes das comunidades que compõem a região das Serras das Terras Raposa 

Serra do Sol, Zedoeli Alexandre, perguntado sobre o julgamento de um crime envolvendo 

membros da mesma comunidade Macuxi, disse: 

Nós queremos que nossa autonomia e que nossa lei seja respeitada, pois, nas 

comunidades indígenas, quem agride outra pessoa ou comete algum crime, 

além de ser punido, tentamos recuperá-lo com trabalhos comunitários e até 

mesmo, se for o caso, o banimento da comunidade, além do afastamento da 

família, que pode durar anos (SOUZA, 2015, n.p). 

Em Roraima, o Juiz Federal Helder Girão Barreto (2003) revela que entre os Macuxi, 

havendo um caso de homicídio, formar-se-á um conselho entre os membros da comunidade 

do autor do crime, com função específica de julgar sua conduta, tendo legitimidade para 

aplicar a pena máxima que tradicionalmente cabe nesses casos, que é o banimento. 

Sendo assim, o julgamento de homicídio entre os Macuxi, segue ritual semelhante ao 

criado pela Constituição Federal de 1988 e regulado no Código de Processo Penal brasileiro, 

com a formação de um conselho de sentença entre membros comuns da sociedade, 

denominado “Tribunal do Júri”, o qual, por ser positivista e seguir a referência da Declaração 

Universal dos Direito Humanos, repudia o banimento, o ostracismo ou os trabalhos forçados 

como forma de punição, preferindo a privação de liberdade, que pode chegar a, no máximo 

trinta anos. Trinta anos, ou um ano, ou cinco anos, de encarceramento no sistema 

penitenciário brasileiro ou sul-americano: eis o ideal humanista do positivismo. 

 

5.2.1 O caso Basílio 

 

Inobstante, é possível identificar decisões judiciais sinalizadoras de respeito pelo 

direito consuetudinário de comunidades originárias, como é o caso do emblemático homicídio 

ocorrido em 26 de janeiro de 1986 na comunidade Maturuca, quando Basílio Alves Salomão, 

matou Valdenísio da Silva, ambos da etnia Macuxi. Foi instaurado o respectivo inquérito 

policial, findo o qual o promotor de justiça ofereceu a denúncia, dando início à Ação Penal na 

Justiça Comum do então Território Federal de Roraima ainda no ano de 1986. Com o advento 

da Constituição Federal de 1988, Roraima passou a ser um Estado-Membro da federação, 

some-se a isso a nova divisão de competências na organização do Poder Judiciário no Brasil, 



117 

 

ocorreu em 1992 a mudança de competência jurisdicional, passando o caso Basílio para a 

égide da 2ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Boa Vista, capital do Estado de 

Roraima, quando então a Ação passou a tramitar com o nº 920001334-1. Já em 1994, o 

Ministério Público Federal pediu um Laudo Antropológico que foi elaborado pela 

Antropóloga da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) Alessandra Albert, a partir de três 

quesitos principais: (1) a repercussão dos fatos na comunidade onde ambos viviam; (2) a 

capacidade de Basílio discernir sobre seu ato e de conduzir a partir desse discernimento 

(imputabilidade); e (3) “se houve alguma punição ou qual o sistema primitivo adotado pela 

comunidade, levando em conta, especialmente, ser ele um tuxaua” (SILVEIRA, 2012, n.p). 

Em resposta a este último quesito, a antropóloga Alessandra Albert relatou que Basílio foi 

condenado ao desterro, não lhe sendo permitido o contato com sua família, tendo-lhe sido 

ainda retirado o que se denominou “iniciativa própria”, pela qual o mesmo se sujeitaria a 

ordens de outras pessoas, não poderia ainda possuir bens nem ocupar posições na organização 

social da comunidade. Estas penas foram impostas por um conselho de tuxauas, seguindo o 

ritual e as penas tradicionais para o caso em questão, com o aceite da família da vítima, bem 

como de toda a comunidade (SILVEIRA, 2012). Barreto (2003) acrescenta ainda que Basílio 

também foi obrigado a sozinho, cavar a cova e enterrar Valdenísio, antes de sair para seu 

banimento. 

Considerando que o Laudo foi concluído em junho de 1995, e que a punição foi 

imposta poucos dias após o fato criminoso, o cumprimento da condenação por Basílio contava 

à época do Laudo com quase uma década. Ainda assim, o Juiz Federal à época determinou 

que ele fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em decisão denominada 

“pronúncia”, que manda o caso para ser julgado pelos cidadãos da sociedade envolvente, 

seguindo o rito positivado na legislação estatal. Em sua decisão o Juiz afirmou que Basílio 

“era um tanto quanto aculturado e integrado à cultura brasileira predominante” e não era 

“alienado da vida civilizada” (BECKER, SOUZA e OLIVEIRA, 2013, p.105). 

Em maio de 2000, após quatorze anos de cumprimento da pena imposta por sua 

comunidade, Basílio foi levado a julgamento. De início, demonstrando visão diferente do 

magistrado, o representante do Ministério Público Federal, Promotor de Justiça, pediu que 

Basílio não fosse condenado pela lei “dos brancos”, pois isso ensejaria um dupla condenação, 

no linguajar jurídico conhecida como bis in idem, em outras palavras, o promotor pediu que 

os sete jurados componentes do conselho de sentença do Tribunal do Júri reconhecessem a 

validade da pena imposta pelo viés do direito consuetudinário daquela comunidade, e assim se 
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deu, os jurados decidiram não punir Basílio pela norma positivista, contrariando a postura do 

Juiz que mandou Basílio a julgamento (BARRETO, 2003). A sentença teve natureza 

absolutória, isso porque a legislação penal e processual penal brasileira não tem instrumento 

adequado para exprimir a decisão conforme a intenção dos jurados, contudo, frise-se, não se 

tratou de absolver o réu pelo crime de homicídio, tratou-se de reconhecer que o mesmo já 

havia sido suficientemente punido por sua conduta e mais, fez-se prevalecer a justiça, fim 

último do direito e não o contrário.      

 

5.2.2 O caso Moisés e Júnior 

 

O Juiz Federal, Helder Girão Barreto, autor de um livro em que narra o caso de Basílio 

Alves Salomão, foi ele próprio protagonista de outro caso relevante quanto ao reconhecimento 

da incidência do direito consuetudinário quando, em 11 de agosto de 2009, dois indígenas, 

Moisés da Silva Nascimento e Júnior da Silva, na localidade do Contão, região do Sumurú, 

Município de Pacaraima/RR, furtaram materiais médicos do Posto da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) e a bolsa de uma enfermeira que ali trabalhava. Diante dos fatos, o 

Ministério Público Federal, por meio de seus Procuradores, ofereceu denúncia contra os 

indígenas, inaugurando assim a Ação Penal 5735-10.2010.4.01.4200, perante a 1ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado de Roraima (RORAIMA, 2010).  

O mesmo Ministério Público, que na denúncia pediu a condenação de Moisés e Júnior 

pelo furto, tendo observado no transcorrer do processo que, por decisão da comunidade, 

ambos foram obrigados a devolver os objetos furtados e condenados a capinar a área onde fica 

o posto de saúde onde os fatos ocorreram, quando da fase processual de Alegações Finais de 

defesa, em 02 de setembro de 2013, o Procurador da República Igor Miranda da Silva pediu a 

absolvição dos réus, com fundamento no “reconhecimento estatal da autonomia da esfera de 

juridicidade dos indígenas, na medida em que, para evitar o bis in idem, seja conferida 

eficácia à punição estabelecida pelo então Tuxaua da Comunidade do Contão, Nicodemos 

Andrade Ramos” (BRASIL, 2010, n.p). O Juiz do caso, justamente Helder Girão Barreto, deu 

provimento ao pedido do Ministério Público Federal, para o efeito de absolver os indígenas, 

com sentença prolatada em 04 de junho de 2014, ou seja, quase cinco anos após os fatos. 

Pela legislação nacional, o crime de furto é punível com privação de liberdade que 

pode ir de um ano, até oito anos, dependendo das circunstâncias. Para o Ministério Público do 
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caso e para o Juiz Helder Girão Barreto aplicar a lei penal positivada implicaria em dupla 

punição (bis in idem) aos indivíduos, em outras palavras, um juiz deixou de aplicar a lei, uma 

atitude altamente questionável pelo direito, mas bastante desejável pela justiça, no caso 

específico.   

 

5.2.3 O caso Denílson 

 

Na Comarca de Bonfim, Estado de Roraima, o Juiz de Direito Aluízio Ferreira Vieira, 

em 03 de setembro de 2013, recebeu denúncia do Ministério Público para inaugurar Ação 

Penal nº 0090.10.000302-0 (depois convertida para nº 002 - 0000302-88.2010.8.23.0090) em 

desfavor de Denilson Trindade Douglas, por crime de homicídio praticado contra outro 

membro da comunidade. O Juiz Aluízio Ferreira decidiu não julgar o mérito da causa, 

deixando assim de aplicar o Código Penal brasileiro à conduta do réu, mesmo se tratando de 

uma morte em condições mais graves, denominada  homicídio qualificado (artigo 121, § 2º II 

do Código Penal), que poderia chegar a 30 anos de reclusão em um presídio de segurança 

máxima, por entender já ter sido Denilson condenado pela sua comunidade, trazendo ao caso 

a aplicação do artigo 57 da Lei n. 6.001/73, antes comentada, pois, em assembleia, sua própria 

aldeia impôs sanções, conforme publicado no Diário da Justiça Eletrônico, Ano XVI, Edição 

5107, páginas 65 a 67 (RORAIMA, 2013): 

1. O índio Denilson deverá sair da Comunidade do Manoá e cumprir pena na 

Região Wai Wai por mais 5 (cinco) anos, com possibilidade de redução 

conforme seu comportamento; 

2.  Cumprir o Regimento Interno do Povo Wai Wai, respeitando a 

convivência, o costume, a tradição  e moradia junto ao povo Wai Wai; 

3.  Participar de trabalho comunitário; 

4.  Participar de reuniões e demais eventos desenvolvido pela comunidade; 

5.  Não comercializar nenhum tipo de produto, peixe ou coisas existentes na 

comunidade sem permissão da comunidade juntamente com tuxaua; 

6.  Não desautorizar o tuxaua, cometendo coisas às escondidas sem 

conhecimento do tuxaua; 

7.  Ter terra para trabalhar, sempre com conhecimento e na companhia do 

tuxaua; 

8.  Aprender a cultura e a língua Wai Wai. 

9.  Se não cumprir o regimento será feita outra reunião e tomar outra 

decisão. 

Necessário registrar que todas as condições foram aceitas tanto pela pessoa 

responsável pelo crime, quanto por sua comunidade e principalmente pela aldeia Wai Wai, 

local de origem da vítima do homicídio, ou seja, a sociedade estava pacificada com aquele 
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formato de justiça e este é o fim último do direito. Ainda assim, o Ministério Público de 

Roraima, órgão cuja função é de promover a justiça, daí que seus representantes são 

chamados de Promotores de Justiça, resolveu recorrer da decisão do Juiz Aluízio e assim o 

fez, na Apelação Criminal 0090.10.000302-0. A decisão nessa Apelação foi publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico Ano XIX, Edição 5683, páginas 13 e 14, no dia 17 de fevereiro 

de 2016, onde consta que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em reunião colegiada 

da Turma Criminal da Câmara Única, emitiu o seguinte acórdão (RORAIMA, 2016):  

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CRIME 

PRATICADO ENTRE INDÍGENAS NA TERRA INDÍGENA 

MANOÁ/PIUM. REGIÃO SERRA DA LUA, MUNICÍPIO DE 

BONFIM-RR. HOMICÍDIO ENTRE PARENTES. CRIME PUNIDO 

PELA PRÓPRIA COMUNIDADE (TUXAUAS E MEMBROS DO 

CONSELHO DA COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ). 

PENAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS, SEM PREVISÃO NA LEI 

ESTATAL. LIMITES DO ART. 57 DO ESTATUTO DO ÍNDIO 

OBSERVADOS. DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. JUS PUNIENDI 

ESTATAL A SER AFASTADO. NON BIS IN IDEM. QUESTÃO 

DE DIREITOS HUMANOS. HIGIDEZ DO SISTEMA DE 

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA PRÓPRIA 

COMUNIDADE. LEGITIMIDADE FUNDADA EM LEIS E 

TRATADOS. CONVENÇÃO 169 DA OIT. LIÇÕES DO DIREITO 

COMPARADO. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO DE 

PUNIR ESTATAL QUE DEVE SER MANTIDA. APELO 

MINISTERIAL DESPROVIDO. - Se o crime em comento foi 

punido conforme os usos e costumes da comunidade indígena do 

Manoá, os quais são protegidos pelo art. 231 da Constituição, e desde 

que observados os limites do art. 57 do Estatuto do Índio, que deva 

penas cruéis, infamantes e a pena de morte, há de se considerar 

penalmente responsabilizada a conduta do apelado. - A hipótese de a 

jurisdição penal estatal suceder à punição imposta pela comunidade 

indica clara situação de ofensa ao princípio non bis in idem. - O 

debate passa a ser de Direitos Humanos quando se têm em conta 

não apenas direitos e garantias processuais penais do acusado, 

mas também direito à autodeterminação da comunidade indígena 

de compor os seus conflitos internos, todos previstos em tratados 

internacionais de que o Brasil faz parte. - Embora ainda em aberto 

o debate no direito brasileiro, existe forte inclinação, sobretudo em 

razão da inspiração do seu preâmbulo, para se considerar a Convenção 

169 da OIT (incluindo o seu art. 9º) como um tratado de Direitos 

Humanos, portanto com status supralegal, nos termos da 

jurisprudência do STF. - Se até países como os Estados Unidos e a 

Austrália, que votaram contra a Declaração das Nações Unidas sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, têm precedentes 

reconhecendo a autonomia do jus puniendi de seus povos autóctones 

em relação ao direito de punir do Estado, razoavelmente se conclui 
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que esse reconhecimento também se impõe ao Brasil. - Declaração de 

ausência do direito de punir do Estado mantida. - Apelo desprovido. 

(grifo nosso) 

Essa decisão com relatoria do Desembargador Mauro Campello, que julgou 

improcedente o recurso do Ministério Público, mantendo a decisão da justiça monocrática foi 

inovadora e, porque não dizer, surpreendente. 

 

5.2.4 O caso Elcio e Valdemir 

 

O mesmo Juiz Aluízio Ferreira, com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Roraima, realizou no dia 23 de abril de 2013, no local denominado Malocão da Demarcação, na 

região do Maturuca, dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, a primeira sessão de tribunal do 

júri popular formado por indígenas, para julgar o caso objeto da Ação Penal 0045.13.000166-7, do 

Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Pacaraima, RR, de tentativa de homicídio praticada no dia 

23 de janeiro daquele mesmo ano, pelos indígenas da etnia Macuxi, Elcio e Valdemir da Silva 

Lopes, contra o também Macuxi Antônio Alvino Pereira, durante uma briga no Município de 

Uiramutã (RORAIMA, 2013). 

Neste caso, diferente do anterior, o Juiz Aluízio Ferreira seguiu com o processo 

adiante, segundo ele, porque até a data designada para o júri, a comunidade onde viviam os 

acusados e a vítima não havia feito nenhum julgamento interno, não impondo assim, qualquer 

espécie de sanção em razão do crime tentado. Em entrevista o Juiz ainda ressaltou: 

É muito comum que as próprias comunidades indígenas decidam punir os 

culpados conforme as regras deles. Dessa forma, os processos na Justiça 

podem ser até extintos, uma vez que já tenha ocorrido um julgamento e até 

uma pena. Contudo, isso não ocorreu nesse caso na Raposa Serra do Sol e a 

ação continuou tramitando normalmente (G1, 2015, n.p). 

A sessão de julgamento do tribunal do júri havido na aldeia, composto por sete jurados 

escolhidos entre trinta membros das comunidades locais de quatro etnias diferentes, durou 14 

horas, resultando em absolvição de Elcio e condenação de Valdemir por lesão corporal leve. 

Ocorre que os Macuxis ficaram insatisfeitos com o veredicto do júri e, uma semana após a 

decisão proferida em forma de sentença pelo Juiz Aluízio, as lideranças locais decidiram 

punir os acusados pela tentativa de homicídio com a expulsão da aldeia pelo prazo de dois 

anos e a realização de trabalhos forçados em outra aldeia, sem poderem participar dos eventos 

festivos e religiosos em qualquer das aldeias. Segundo a matéria jornalísticas da época, os 
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Macuxis se assustaram com a atuação da acusação e da defesa, que rotularam com 

desrespeitosa e brutal, uma verdadeira selvageria! (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015). 

Mas não foram só os Macuxis que ficaram insatisfeito, isso porque o Ministério 

Público, por meio do Promotor de Justiça que patrocinou a acusação no caso em tela, recorreu 

da decisão pedindo a anulação do júri, alegando que a escolha dos jurados não seguiu o 

disposto no Código de Processo Penal brasileiro, isso depois de ter concordado com a 

realização do júri conforme proposto pelo Juiz Aluízio. Porém, em 06 de setembro de 2016, a 

Apelação Criminal nº 0045.13.000166-7 – da Comarca de Pacaraima/RR, foi julgada 

improcedente para o efeito de não anular o júri pelos motivos alegados pela promotoria do 

caso (RORAIMA, 2016). 

Outra tentativa de anulação do júri, partiu do então vice-governador do Estado de 

Roraima, Paulo César Quartiero, que em 28 de abril de 2015, formalizou Pedido de 

Providências junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Processo nº 0001838-

80.2015.2.00.000 (BRASIL, 2015), pedindo a anulação do júri por considerar que o 

julgamento da forma como foi realizado representou uma afronta à Constituição Federal e ao 

Código Penal brasileiro. O CNJ julgou improcedente o pedido de Quartiero e arquivou 

definitivamente o procedimento em 31 de agosto de 2015. Vale o registro de que Paulo César 

Quartiero, em 2008, se envolveu em confronto armado com indígenas quando ainda era 

prefeito de Pacaraima/RR, conforme matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo em 06 

de maio de 2008, intitulada “Nove índios são feridos em conflito em reserva de RR: 

Confronto foi contra seguranças de fazenda de arrozeiro na Raposa/Serra do Sol”. Já em 

2014, como deputado federal pelo Estado de Roraima, Quartiero promoveu por meio da 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara 

Federal, audiência pública para debater a proposta de retirada do Brasil, da Convenção nº 169 

da OIT, por considerar que ela “fere as normas constitucionais pertinentes a direito 

econômico, tributário e diretamente a soberania nacional” (BRASIL, 2014, n.p). 

 

5.2.5. O caso dos Xukurus 

 

A Serra do Ororubá, no Estado do Pernambuco, abriga a reserva dos Xukuru, 

composta por vinte aldeias dessa etnia. Desde a demarcação das terras, em 1992, existem 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/109803287/processo-n-004513000166-7-do-tjrr
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conflitos acerca dos limites, indenizações e propriedades da área, conflitos estes que já ceifou 

algumas vidas. 

O conflito interno se deu pela intenção de um grupo de indígenas, liderados por 

Expedito Alves Cabral, o Biá, em dividir administrativamente a área, o que resultaria na 

instituição de duas reservas, separando a aldeia Xukuru de Cimbres das outras dezenove 

aldeias que, reunidas eram chamadas de Xukurus de Ororubá, capitaneados pelo cacique 

Marcos Luidson de Araújo, o Marquinhos. No ponto extremo do conflito foi o assassinato de 

Josenildo José dos Santos e José Adenilson Barbosa da Silva, indígenas ligados ao cacique 

Marquinhos. Os crimes foram imputados aos membros da aldeia Xukuru de Cimbres, 

liderados por Biá. Como consequência dos homicídios um grupo de indígenas ligados a Biá, 

foi banido da reserva Xukuru no ano de 2003 (BRASIL, 2007). Consta dos Autos da 

Apelação Cível nº 410210/PE, em trâmite pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que o 

processo de expulsão (banimento) dos indígenas condenados por sua própria comunidade, 

teria registrado episódios de violência, como “fogo em suas casas e automóveis, mediante 

disparos de arma de fogo” (BRASIL, 2007, p. 10). 

Em 2005, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), fez uma tentativa de reconciliação, 

porém, em uma assembleia com participação de mais de dois mil indígenas das vinte aldeias 

da reserva, o regresso dos banidos foi rejeitado. Ainda assim, o Desembargador Federal 

Marcelo Navarro, em 21 de agosto de 2007, quatro anos após os episódios, emitiu voto, 

acompanhado por seus pares, no seguinte sentido (BRASIL, 2007, n.p): 

[...] 4. Os índios, em que pese suas peculiaridades, estão sujeitos à ordem 

constitucional brasileira, bem como a todo o ordenamento jurídico, de 

modo que o exercício da autotutela de interesses e a vingança são 

condutas proscritas pelo sistema. 5. Assim, não se pode colocar sob o 

manto da proteção estatal, a atitude dos índios que expulsaram os outros, 

porquanto tais condutas não encontram validade nem amparo na ordem 

jurídica brasileira. 6. Todos os índios da comunidade xukuru têm direito ao 

indigenato, sobre as terras que tradicionalmente ocupam, pelo que o direito 

de um índio não pode excluir o do outro que se encontra na mesma condição 

jurídica. Aos expulsos, cabe o direito ao retorno às suas moradias. 7. A 

comunidade indígena xukuru, como organização social, contando com suas 

lideranças tradicionais e reconhecidas, deve buscar meios pacíficos para 

resolver seus conflitos, convivendo com as diferenças, e recorrendo ao 

órgão federal responsável pelo intermédio na solução dos graves 

conflitos. 8. A obrigação imposta na presente decisão se constitui em 

obrigação negativa, ou seja “de não fazer”, dever de abstinência imposto a 

apelante no sentido de não impedir que os egressos retornem à terra 

indígena, sob pena de descumprimento de ordem judicial com todos os seus 

efeitos. 9. Apelação, remessa oficial e recurso adesivo improvidos. 
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A “ordem constitucional brasileira, bem como todo o ordenamento jurídico”, por 

considerar que “o exercício da autotutela de interesses” é proibida pelo sistema, impõe os 

Xukurus devem resolver seus problemas internos, “recorrendo ao órgão federal responsável 

pelo intermédio na solução dos graves conflitos”, sendo assim, os Xukurus estão proibidos de 

“impedir que os egressos retornem à terra indígena”, caso contrário, estarão cometendo o 

crime de descumprimento de ordem judicial, previsto no Código Penal Brasileiro, Artigo 330. 

Em outras palavras, o ordenamento jurídico positivista, soberano no território brasileiro, 

determina que as mortes continuem, ou melhor, entende o positivismo pátrio, que o 

banimento dos acusados do duplo homicídio é pena cruel e desumana (Artigo 5º, XLVII da 

Constituição Federal de 1988) , merecendo os acusados, o julgamento humanitário do órgão 

federal de solução de conflitos, o qual, se tivesse sido chamado, poderia impor a pena mais 

“humana” para o caso: privação de liberdade no Presídio Desembargador Augusto Duque, 

localizado em Pesqueira, Município que abriga a Reserva Xukuru, instituto prisional esse, o 

qual, segundo a Pastoral Carcerária, em matéria postada no sítio carceraria.org.br em 25 de 

abril de 2018, apesar de ter sido construído para abrigar 144 detentos, conta com 924 internos, 

o que significa superlotação de 640% em uma estrutura precária, com “infestação de pragas, 

lixo acumulado, água imprópria para consumo” e detentos dormindo “no chão, nos corredores 

e nas escadas” (Pastoral Carcerária, 2018). As opções dadas pelo Estado brasileiro, por meio 

de seu Poder Judiciário fundamentado nos Direitos Humanos, para solução do conflito entre 

os Xukurus, é a morte ou penitenciária. 

A aplicação do direito a partir das decisões emanadas do Estado de Roraima, a 

princípio parece um bálsamo de coexistência entre o direito positivista e o direito 

consuetudinário, contudo, fica claro que existem grandes resistências, mesmo vindas do 

próprio Estado brasileiro, pela via do Poder Executivo na figura de alguns membros do 

Ministério Público, tanto estadual quanto federal, e também pela via do Poder Judiciário. Tais 

resistências somente são possíveis porque não existe uma segurança jurídica quanto à efetiva 

harmonização entre positivismo e consuetudinarismo; entre normas do Estado Nacional 

envolvente e a cultura jurídica dos povos originários nas suas diversas acepções. Atualmente 

no Brasil, qualquer tribunal poderia modificar qualquer das decisões provenientes de 

Roraima, aqui expostas, com pleno fundamento jurídico, inclusive de natureza constitucional, 

exatamente como fez o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no caso dos Xukurus. E mais: 

existem inúmeras outras varas judiciais estaduais e federais em Roraima, como no resto do 

Brasil, com casos semelhantes, em que os juízes titulares não estão de forma alguma 
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vinculados à obrigatoriedade de acatar as decisões emanadas das comunidades indígenas, ou 

seja, além de pontuais, a atuação de juízes como Helder Girão e Aluízio Ferreira têm cunho 

notoriamente subjetivo. Esses juízes se movimentam em suas carreiras, mudam de comarcas e 

de instâncias, sendo assim, nada garante às comunidades hoje sob a égide de suas jurisdições, 

que um novo juiz manterá o entendimento daqueles magistrados. A insegurança jurídica 

gerada por um Estado claudicante quanto o respeito à alteridade cultura em sua expressão 

jurídica é mácula à liberdade de autodeterminação das nações indígenas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Direitos Humanos têm passado por um momento de crise em sua aceitabilidade e 

aplicabilidade com a atual ascensão de uma ideologia de extrema direita em vários países de 

todos os continentes. Essa ascendente extrema direita tem alcançado postos de poder dentro 

dos Estados Nacionais, na maioria das vezes pela via da democracia, o que legitima o domínio 

político nacional. A grande preocupação acerca deste movimento global fica em torno de suas 

pautas que incluem o nacionalismo que repudia a existência de nações diferentes em um 

mesmo território, sendo, portanto, opressor das nações indígenas, o que não difere da vertente 

que prega o etnocentrismo, o anti-pluralismo e o racismo na ideia da “supremacia branca”. 

Também são pautas da extrema direita a antiglobalização e a xenofobia, o que torna 

impossível conviver com um grupo social que desconhece as fronteiras dos Estados 

Nacionais, como acontece com vários povos originários em todo o mundo. Podemos 

acrescentar uma volta ao anti-semitismo, marca principal do Nazismo, ao que se soma o anti-

islamismo. Em suma, vivemos tempos em que a rejeição à igualdade entre os homens domina 

corações e mentes a ponto atingir apoio popular expressivo nos processos democráticos dos 

Estados Nacionais. Vale registrar que as condições sociais de exclusão e não inclusão 

acompanham a humanidade desde sempre, variando a intensidade com que essas mazelas 

emergem ou submergem em um movimento histórico cíclico e pendular. 

Diante desta constatação, torna-se de grande relevância a reafirmação constante dos 

valores inerentes aos Direitos Humanos, valores estes sopesados na evolução histórica do que 

se entende como dignidade humana, justiça, liberdade e vida. O conflito do indivíduo, do 

homem comum, contra a organização política em que ele está inserido, como cidades-estados, 

impérios, reinos até chegar aos atuais Estados Nacionais, é tão antiga quanto a própria 

organização política das comunidades primitivas e sempre renovou seus paradigmas. 

Indubitavelmente, as maiores referências para os Direitos Humanos como ramo do Direito nos 

ordenamentos jurídicos nacionais, são as declarações de direitos humanos emanadas no bojo 

das revoluções americana e francesa, em que pese terem profundas raízes históricas, como a 

Magna Carta inglesa e o ainda mais vetusto Cilindro de Ciro. Contudo, é cristalina a visão de 

que os Direitos Humanos conforme foram expressos naquelas declarações, não diziam 

respeito a todos os humanos, pois excluíam escravos, negros, indígenas, mulheres, pobres etc, 

especialmente se considerarmos a visão das três gerações dos Direitos Humanos, para as 

mulheres, por exemplo, liberdade e igualdade foram conquistas do século XX, ainda longe de 
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serem universalizadas ou sequer de fato implementadas mesmo em países democráticos, onde 

a condição feminina ainda é determinante de violência, diferenciação salarial, dificuldade de 

acesso a trabalho digno e a postos de comando, por exemplo. 

Os Direitos Humanos como foram construídos nas sociedades ocidentais, de influência 

jurídica europeia, são os direitos de uma classe dominante, muitas vezes nem sequer 

hegemônica, como em vários países do continente americano. Para efetivar os Direitos 

Humanos pelo viés da classe dominante, ou mesmo dos países dominantes, como após o fim 

da Segunda Grande Guerra, foi necessário positivá-lo em instrumentos de Direito 

Internacional. Para tanto, se tornou imprescindível uma visão de uniformização cultural ou de 

universalidade ética e moral pelo fato de ser da raça humana, não importando onde o 

indivíduo está, quais desafios ele enfrenta, as tradições de sua comunidade, os modelos de 

soluções de conflitos sociais, ainda que tais padrões éticos e morais tenham servido para 

manter, por milênios, a paz social no interior de grupos nativos, originários, indígenas e pré-

colombianos como no caso da América.  

É evidente que os Direitos Humanos vão muito além das positivações com pretensões 

universais. Esse entendimento sobre Direitos Humanos já se consolida na doutrina 

internacional inspirada em estudos de Antropologia Jurídica, há muito fazendo parte das 

construções intelectuais de Antônio Augusto Cançado Trindade em suas produções jurídicas 

como membro do Tribunal Internacional de Justiça e Juiz da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. No mesmo sentido de propugnar por Direitos Humanos com natureza intercultural, 

está a teoria da Hermenêutica Diatópica de Boaventura Sousa Santos e a Comunidade dos 

Direitos Humanos (Cultura de Paz Comum) de Christoph Eberhard. Esse relevante referencial 

teórico em nenhum momento se contrapõe aos Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidos, porém, são unânimes em afirmar a necessidade de uma adequação às realidades 

locais de forma que os Direitos Humanos não se tornem mais um elemento de uma 

globalização perversa que pretende padronizar comportamentos com vista a ampliar uma 

cultura de consumo que sustenta a lógica desenvolvimentista sob o ponto de vista meramente 

econômico. Ao contrário, os Direitos Humanos devem ser o fundamento para um 

Desenvolvimento Local e humano, na integralidade e unicidade de suas três gerações, o que 

implica em garantir liberdade e igualdade com respeito à livre determinação identitária, 

cultural, social e política. 

Considerando que atualmente é raro um Estado sem território e um território sem 

sentimento de pertença, o que aliás descaracterizaria o espaço como território, temos que, os 
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povos, nações e comunidades indígenas estão inseridos em Estados Nacionais. Na América do 

Sul não é diferente, ao contrário, os países sul-americanos possuem forte identidade quanto a 

seus ordenamentos jurídicos de inspiração europeia e todos fazem parte de um ou outro 

organismo internacional, mas todos membros da Organização das Nações Unidas e por isso 

espontaneamente açambarcados por seus princípios e diretrizes, expressos em instrumentos 

jurídicos internacionais, conforme estabelecidos na Convenção de Viena, que conceituou as 

espécies de Tratados Internacionais, portanto, este é gênero do qual são espécies os Pastos, 

Convenções, Convênios etc. Vários destes instrumentos de Direito Internacional tratam da 

questão indígena de forma direta ou indireta, sendo os dois mais contundentes a Declaração 

Sobre os Direitos dos Povos Indígenas da ONU e a Convenção nº 169 da OIT. 

A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas da OEA e a 

Declaração Sobre os Direito dos Povos Indígenas da ONU, por suas naturezas jurídicas, não 

são vinculantes. Os países que são signatários das Declarações o fazem espontaneamente, 

sendo assim, tais Declarações não têm o condão de ferir soberanias, ao contrário, é um 

exercício de soberania a livre aceitação de seus termos que estabelecem princípios e diretrizes 

no trato da questão indígenas, em vários momentos simplesmente ratificando direitos já 

expressos em instrumentos internacionais vinculantes, como a Convenção n. 169 da OIT, esta 

sim, fonte de obrigações jurídico/legislativa para seus signatários que geram direitos aos 

povos indígenas, não meras concessões benevolentes ou favores dos Estados Nacionais, mas 

direitos, que por isso definição é exigível. Da soma somente destes três instrumentos 

internacionais, o resultado são institutos jurídicos dedicados aos povos indígenas como a 

autodeterminação; o consentimento livre, prévio e informado sobre leis que lhes afetem; a 

reparação por subtração de suas propriedades materiais ou imateriais culturais, intelectuais, 

religiosas ou espirituais; preservação cultural local; o reconhecimento e respeito aos direitos e 

sistemas jurídicos indígenas entre outros. 

Não sendo uma mácula às soberanias nacionais, sendo ao contrário, uma forma de 

afirmação da independência e liberdade das sociedades pátrias, e ainda, trazendo em seu bojo 

um arcabouço de princípios e diretrizes de postura no trato dos Direitos Humanos, as 

Declarações dos organismos internacionais são a face visível, palpável, concreta de um 

consuetudinarismo internacional que eleva os Direito Humanos acima do positivismo jurídico 

típico das organizações estatais sul-americanas. Considerando que o consuetudinarismo tem 

como fundamento os usos e costumes e que estes estão elencados entre as fontes formais do 

direito, seria possível aos ordenamentos jurídicos, positivados, adotar normas locais na 
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teleologia do que foi construído, durante séculos, na busca de prevalência de dignidade 

humana, justiça, liberdade e vida.  

Contudo, não é isso o que acontece como regra. As constituições sul-americanas, 

mesmo quando trazem explicitado o respeito ao direito consuetudinário como norma maior de 

estruturação do próprio Estado Nacional, restringem o consuetudinarismo jurídico típico das 

nações originárias aos termos da própria constituição federal e aos instrumentos normativos 

internacionais. Necessário fazer menção à Constituição Política do Estado Plurinacional da 

Bolívia, nominada como uma constituição indígena. Essas mesmas restrições, quais sejam, as 

constituições federais e normas internacionais, vem expressa na Convenção OIT nº 169, esta, 

indubitavelmente, de caráter vinculante. Temos assim que a norma, enquanto expressão 

cultural, imposta por um invasor, prevalece sobre normas da cultura nativa milenar, basta 

perceber que o conceito de constituição como norma estruturante de um Estado Nacional 

surgiu em 1787 quando da criação dos Estados Unidos da América e somente em 1824, o 

Brasil teve a sua primeira Magna Carta. Ao passo que é insondável o tempo que o direito 

consuetudinário já se praticava na América. O que se vê, portanto, é que mesmo com a 

possibilidade efetiva do positivismo jurídico abrir espaço e conviver harmonicamente com o 

direito consuetudinário dos povos originários, não há vontade política de que isso aconteça, 

pois poderia representar um empoderamento do oprimido frente ao opressor, uma liberdade 

que ameaçaria quebrar os grilhões que mantém a hegemonia de uma cultura globalizada frente 

às manifestações locais que garantiriam um desenvolvimento não nos modelos europeus ou 

norte-americanos, mas pela perspectiva de um desenvolvimento local, humano e democrático.   

Resta a alguns operadores do direito, em atitudes muitas vezes isoladas, atuarem 

pautados pelo viés de um pós-positivismo que acaba por gerar enorme fragilidade jurídica, 

mas que, em casos pontuais tem se efetivado como elemento para alcançar a justiça, ainda que 

seu caminho seja distinto do caminho das leis nacionais, como é o caso dos juízes brasileiros 

Helder Girão Barreto e Aluízio Ferreira Vieira cujas decisões de natureza claramente pós-

positivistas, têm encontrado guarida nos respectivos tribunais  em que atuam, sendo suas 

jurisdições no Estado de Roraima, território de ampla presença de povos originários e notório 

por conflitos belicosos entre estes e algumas pessoas das sociedades circundantes, inclusive 

autoridades políticas. Estes dois juízes têm decisões que privilegiam as soluções dos conflitos 

já havidas no interior das comunidades afetadas pelas condutas desviantes de seus próprios 

membros, e que, por seus métodos tradicionais alcançaram a pacificação social, que o 
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positivismo tenciona na busca de fazer valer modelos estranhos às comunidades afetadas e já 

pacificadas.  

Imperioso registrar a assunção da corrente jurídica que trabalha com a solução de 

conflitos de forma endógena, buscando acima de tudo a pacificação das relações sociais com a 

predominância de valores éticos e morais locais, corrente esta que se traduz para o mundo 

jurídico como Justiça Restaurativa, concebida a partir de declarada inspiração em povos 

nativos e que tem sido cada vez mais aplicada para evitar a privação da liberdade e 

efetivamente reintegrar o agente de conduta desviante ao grupo social a que pertence. Porém, 

mesmo se declarando de inspiração em povos nativos, ainda assim, raramente chega até estes 

povos na América do Sul. No Brasil, mais uma vez Roraima tem sido exemplo, ao 

institucionalizar a Justiça Restaurativa em comunidade indígenas, em um movimento proativa 

do Poder Judiciário Estadual e Federal. Em Mato Grosso do Sul, um Juiz tomou a mesma 

iniciativa, mas de forma isolada em um município de grande presença de povos originários, 

contudo, sendo sua atuação temporária naquela comarca, as aldeias, que tão bem receberam a 

participação do Poder Público a chancelar pelo método da Justiça Restaurativa suas formas 

tradicionais de solução de conflitos entre seus membros, viram-se repentinamente desprovidos 

daquela presença fraterna, como raramente é.   

O fato é que prevalece a tensão entre métodos jurídicos positivistas e consuetudinários 

de solução de conflitos e de determinação de comportamentos sociais como algo comum em 

toda a América do Sul, com maior ou menor grau de aceitação e harmonização. Banhos 

gelados, trabalhos forçados, exposição pública e até banimento, são punições aplicadas por 

nações indígenas sul-americanas por condutas de seus membros, consideradas desviantes, mas 

que, pelo senso comum das culturas hegemônicas expressas por intermédio de leis concebidas 

por instâncias formais e preestabelecidas de poder das quais os indígenas nem sempre têm 

acesso, são consideradas desumanas, contrárias aos Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidos. O tratamento humano para as condutas desviantes de natureza criminosa, na 

visão legalista, que o positivismo jurídico hegemoniza para a pacificação da sociedade é o 

encarceramento do indivíduo em depósitos pútridos de seres humanos a título de 

ressocialização, reeducação e reinserção.  

A direção dos Direitos Humanos rumo à paz, justiça e liberdade individual e 

transindividual, deve se orientar pelas longas caminhadas que as culturas locais 

desenvolveram, - no caso das nações indígenas, por milênios - sem que isso signifique a 

radicalização no sentido contrário da hegemonia imposta pelos Estados Nacionais, mas que 



131 

 

seja a luta pela harmonização, de sistemas que podem coexistir, como experiências mais 

recentes têm demonstrado. Certamente é difícil ao opressor bem organizado, abdicar de seus 

instrumentos de dominação e imposição cultural, daí que a visão dos Direitos Humanos 

generosa e desatrelada do hegemonismo cultural, pelo prisma holístico como determinante 

para o empoderamento e o desenvolvimento local de matiz humana e não somente econômica, 

é condição inexorável para o respeito e a preservação da riqueza cultural que nos diferencia, 

nos identifica, nos valoriza e nos dignifica.     
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