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NOTA TÉCNICA

Objeto: Utilização de laudo antropológico em processos criminais envolvendo indígenas. 

Introdução

Trata-se de nota técnica elaborada pelo Centro de Apoio Operacional

das  Promotorias  de Justiça de Proteção aos  Direitos  Humanos  – Área das  Comunidades

Indígenas,  acerca  da  necessidade  de  solicitação  e  utilização  do  laudo  antropológico  em

processos criminais envolvendo acusados indígenas.

Primeiramente, antes de se adentrar ao âmago do tema, é importante

fixar duas premissas básicas, quais sejam: a) o laudo antropológico consiste em instrumento

capaz de aferir a realidade cultural do indígena submetido à persecução penal, trazendo aos

autos  informações  detalhadas  e  condizentes  com  a  realidade  do  caso;  b)  o  laudo

antropológico nos processos criminais envolvendo indígenas  não    trata     d  o mérito da causa  

propriamente dita, não havendo que se falar em absolvição ou condenação apenas em razão

da conclusão do laudo antropológico. 

Fundamentação:  Da  necessidade  da utilização  de  laudo

antropológico nos processos criminais envolvendo indígenas.

Com o advento da modernidade, o conceito de cultura deixou de ser

“estático”, dada a velocidade com que novas culturas se formam e velhas culturas deixam de
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existir. Especificamente no interior do Estado brasileiro, já há quem defenda a vigência de

um verdadeiro “Estado Pluriétnico1”, tamanha a multietnicidade existente. 

É nesse cenário peculiar em que estão inseridas as comunidades indígenas. 

Os membros das comunidades indígenas  possuem um modus vivendi peculiar, usos

e  costumes  próprios,  de  modo  que valores merecem  guarida  do  Estado  a  partir  dos

instrumentos  normativos  nacionais  e  internacionais  vigentes  no  ordenamento  jurídico

pátrio. 

Desse contexto que resulta a necessidade da utilização de laudo antropológico nos

processos criminais envolvendo membros de comunidades indígenas,  porquanto, como já

dito, os indígenas possuem um modus vivendi peculiar e específico quando comparados com

a sociedade envolvente. A utilização de laudo antropológico nos feitos criminais envolvendo

indígenas funciona como espécie de catalisador, trazendo ao Juiz e às partes, principalmente

ao Ministério Público titular da ação penal pública, questões específicas e atinentes à cultura

indígena, promovendo um julgamento mais justo e mais próximo da realidade. 

Sobre a finalidade do laudo antropológico, vale citar Paschoal: 

“Eventual inculpabilidade do índio, em um determinado caso concreto, deve residir

na verificação, também concreta, da internalização dos valores tutelados pela norma penal

supostamente desrespeitada e, mais, na verificação da intenção deliberada de ferir o valor

protegido  pela  norma.  O  laudo  antropológico,  quando  solicitado  pelo  magistrado,  não

deverá avaliar o desenvolvimento mental do índio. E sim as diferenças culturais envolvidas e,

em que medida, ao violar um valor dos “brancos”, o índio não estaria até resguardando os

valores cultivados por seu povo2”. 

Ainda sobre a finalidade do laudo antropológico, Edilson Vitorelli observa que,  “o

laudo antropológico é uma prova pericial, produzida por profissional que tenha particular

1 PEREIRA,  Deborah  Macedo  Duprat  de  Britto.  O  Estado  pluriétnico.  s.d.  Disponível  em:
<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs/artigos/docs_artigos/
estado_plurietnico.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

2 PASCHOAL, Janaína Conceição.  O índio, a inimputabilidade e o preconceito. In: VILLARES, Luiz
Fernando (Coord.). Direito Penal e Povos Indígenas. 1. Ed. Curitiba: Juruá, 2010, pg. 80.
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conhecimento  da  cultura  de  um  determinado  povo  indígena  ou  outra  comunidade

culturalmente diferenciada, com o objetivo de contextualizar o fato em estudo na cultura

distinta. O antropólogo é, portanto, um tradutor cultural, que buscará demonstrar como a

situação  problemática  se  apresenta  aos  olhos  da  cultura  minoritária.  (…)  O  trabalho

antropológico  tem  como  objetivo  orientar  o  membro  do  Ministério  Público  e  o  juiz  na

formação da convicção acerca do papel desempenhado pelas especificidades culturais em

determinada situação que, no contexto penal, é o cometimento do delito3”.

Nessa linha, há inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça  a ressaltar a

importância da feitura do laudo antropológico em processos criminais:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  AÇÃO  PENAL  DE  COMPETÊNCIA  DO

JÚRI.  COMUNIDADE   INDÍGENA   KAINGANG.  TRADUÇÃO  DOS  AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA   DE   COMPROVAÇÃO   DO   PREJUÍZO.

ACEITAÇÃO TÁCITA DA DEFESA TÉCNICA  CONSTITUÍDA.  REQUERIMENTO

DE   INTÉRPRETE  REALIZADO  APÓS  O  TÉRMINO   DA   INSTRUÇÃO

PROCESSUAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE PREJUÍZO À COMPREENSÃO  DOS

ATOS   PROCESSUAIS.   INVIABILIDADE   DE  CONCLUSÃO  EM  SENTIDO

CONTRÁRIO  AO  AFIRMADO  NO  ACÓRDÃO. ESTUDO ANTROPOLÓGICO.

ESTATUTO  DO  ÍNDIO.  RELEVÂNCIA  PARA  A  ADEQUADA  COMPREENSÃO

DOS  CONTORNOS   SOCIOCULTURAIS   DOS   FATOS   ANALISADOS.

MOMENTO  OPORTUNO.  SENTENÇA.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. 

1.   Os   recorrentes,   que   pertencem  à   etnia   Kaingang,   durante  a

instrução  relativa  à  primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri,

tiveram  permanente  assistência  de  defesa técnica por eles constituída,

que   os   acompanhou   em  todos  os  atos  processuais,  sem  que,   em

nenhum  momento  até  o encerramento da instrução criminal,  tenham

3 VITORELLI, Edilson. Estatuto do Índio. 3ª ed. Bahia: Juspodivm, 2017, p. 329.
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arguido  algum  prejuízo  e  solicitado  o acompanhamento de intérprete ou

a tradução de documentos do processo. 

2.  Tanto  o juiz de primeiro grau quanto o tribunal assinalaram que os

acusados,   ao  longo  dos  atos  processuais,  se  comunicaram livremente

em  língua portuguesa e demonstraram plena capacidade de compreensão

quanto   aos   termos  da  acusação,  e  salientaram  que,  dos  elementos

trazidos   aos   autos,   "os  indígenas  possuem  pleno entendimento  dos

fatos  delituosos a eles imputados, não havendo a necessidade de tradução

da  peça  acusatória,  até  porque,  a  defesa  dos  pacientes   está   sendo

realizada por procuradores constituídos pelos próprios acusados". Concluir

em  sentido  contrário,  como  pretendem  os  recorrentes,   esbarra   na

impossibilidade  de,  em  habeas  corpus, realizar-se  incursão  vertical

sobre  as  provas  constantes  dos  autos  da  ação  penal  em  curso.  3.

Outrossim,   o   processo   encontra-se   ainda   na  primeira  fase  do

procedimento  inerente aos crimes dolosos contra a vida, destinada a tão

somente avaliar a existência ou não de prova da materialidade do crime  e

de  indícios suficientes de autoria, nada impedindo que se renove a prova

perante o juízo natural  da causa -  o Tribunal do Júri  -  se, por hipótese,

vierem os recorrentes a ser pronunciados. 

4.  Por  sua  vez, a realização do estudo antropológico se apresenta como

relevante   instrumento   de   melhor   compreensão   dos  contornos

socioculturais    dos    fatos    analisados,   bem  como  dos   próprios

indivíduos  a  quem  são  imputadas as condutas delitivas, de modo a

auxiliar    o   Juízo   de   primeiro   grau   na   imposição   de   eventual

reprimenda,  mormente  diante do que prescreve o art. 56 do Estatuto do

Índio,  segundo  o  qual,  "[n]o 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".
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5.   Recurso  parcialmente  provido  apenas   para   determinar  que,  na

hipótese   eventual   de  serem  os  réus  pronunciados,  se  realize  estudo

antropológico  antes  da data designada para a sessão do Tribunal do Júri,

cassada  a liminar deferida, de modo a restabelecer o regular trâmite da

Ação Penal n. 5004459-38.2016.404.7117.4

Em  idêntico  sentido,  o  artigo  9.2  da  Convenção  169,  da  OIT,  principal  diploma

internacional  sobre  o  tema  das  Comunidades  Indígenas  e  introduzido  no  ordenamento

jurídico brasileiro com status de norma supralegal5 prevê que “as autoridades e os tribunais

solicitados para se pronunciarem sobre questões penais deverão levar em conta os costumes

dos povos mencionados a respeito do assunto”.

Assim,  a  partir  dos  preceitos  dispostos  na  Constituição  Federal  de  1988  e  na

Convenção  169,  da  OIT,  a  melhor  interpretação  acerca  da  matéria  em  análise  consiste

justamente na utilização do laudo antropológico como mais um elemento a ser levado em

consideração nos processos penais envolvendo indígenas, afinal, tendo em vista a vigência

do  sistema  do  livre  convencimento  motivado  no  âmbito  do  processo  penal,  o  laudo

antropológico possui  valor  relativo,  assim como os  demais elementos  de prova a serem

valorados pelo juízo. 

Insista-se  que  não  há  motivo  razoável  para  a  dispensa  da  realização  do  laudo

antropológico nos feitos criminais envolvendo membros de comunidades indígenas, uma vez

que: a) a realização do laudo antropológico atua como instrumento de colaboração na busca

pelo compreendimento das circunstâncias em que determinado delito foi cometido; b) o

laudo antropológico possui valor probatório relativo, e será valorado pelo juízo juntamente

com os demais elementos de prova produzidos ao longo do processo6. 

4 STJ, HC 86.305/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 01.10.2019.

5 STF, RE 466343/SP, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008 
6 Sobre este ponto, parcela da doutrina elenca a verdade processual como um dos objetivos e princípios

do processo penal. Nesse sentido, ver, OLIVEIRA, Eugênio PACELLI de. Curso de Processo Penal. 21ª Ed.
Belo Horizonte: Atlas, 2017.
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 Conclusão:

Diante de todo o exposto, orienta-se aos(às) Colegas que requeiram a utilização de

laudo antropológico nos feitos criminais envolvendo indígenas como mais um elemento de

prova a ser valorado pelo magistrado. 

Este é o posicionamento do CAOPDH – Área das Comunidades Indígenas.

                Curitiba, 14 de julho de 2020.
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