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EST A'.rtr:>o DO ÍrrnIO

Corr.en t

n.r i ou

Artigo 30, inciiao I
nos confuso,
e ce

ç

í

O conc e to de comun da de indígena

na medida el!l qu e pode abr.str;ieer comunidades

az-aa, que mant;,m suas atividades

tl".:l.llicionais,

econômicas

como comunidade de - pescadores

do em relativo

isolamento.

pare~

í

í

e culturai.s

e _sertanejos,

Exemplificando,

-

ca't-oolai.

na pz-aâa

de

vi v~
PitWÍ!!,

gunba, em Ubatuaa, existe uma comunictaue pescadora tradicional,
•

f

.

.

-

que rr.an~·em car ac t er-í, st ca s ::.ociaia, culturais e econored ca s disí

tintasda sooiodaue envmlvente, formada de turistas.
ve z , essa

comum uade rnantém fortes

vincules

raciais

Por sua

( são me_sti
• #

ços de Índios) e culturais com a sociedade pré- colombiana,
que ee utilizam

genapressão

e cultivam

costumes

ºsociedade

indi-

envolvente".

inciso II -

graus de aculturação.

O conceito do ind10 não leva em conta
O Estatuto omite-se completamente no

que tange â posição do fniio·aculturado.
conta

de origem

Jª

Cabe, ainda, ressaltar a precariedadu conceit~al da ex -

Artigo 30,
os

·de técnicas

•

Também não leva em

pessoas que, sem serem indigonas, sao·reconhccidos por'

eles como Índios.

Artigo 40
mee indigcnas

Nao se menciona a respeito nos costunos aspectos

penais.

fica sobr-e o ind.Ít,~ena .q ue pr'at
-

f

â

A Única eµ. apo siçao

especi

ca o crime, conota do artigo 40,
N

menca onaouo a conuenaç ao do Ln ddo por infraçao

penal, caso

e.:.\.le

o jui :s conside

a pena sera, atenuada

-

e, na sua aplicnçao,

em
-

rara

.

-02 -

.

ao peculiariedades

ou'l t.u raá n do r~u.

e tuaç;;'.o d.:i prn ti ca do aborto,

inf,mticidio,

í

e estupro, que 6ao comportamento~
povoo du u NaçÕes lndigenas?
n;o noa pa ro ce justo

como fiC,'l

Porém,

hornici d o , cuerra'
í

recularmont~ praticudoo

Se

ponal_,__ co-n perda

polos

.
indie1Jna,

se trata de coutumc

a condenação

a

de prii,marie-

dude, maamo que se apliquem aa at 1nuantes.

O problema

rrencionado

no ae t go ante í

rior ressurge quando da obrigatoriedade de rogistro
to.s o Óbitos,

me ncf onado s neste

#

artigo_.

Como ficar~

,,

,

ç

oe e

\

-~

E as

de ca samenvo a em caso de poligamia, inexistência
,

mento e divorcio- formal.
blicoe

o registro

•

d~ obito de uma criança vitima de infanticidio?
1'

do nascirno.!!,

Como viabilizar

na sua aplicaçio sobre

dos artigós

que nos dá o texto

a .:lei

asque~
54J e 60

é

de casa-

de regi

indigenas?

diosolu~

A

,
strc:nr p~
imprêssão

de que mrá utilizado

o

mesmo sistema em vigor nos cartórios de direito comum, o que, '
~
.
,
sem duvida, ocaaa onar-a enormes confusoes•.

Artigo

Parece,-nos·. incoerente

23

a de t e rnrí.naç ao"

- .•
zaç ao dos índios f'ar-se-a na lingua
,

de que.t a alfabeti

na medida cm que as linguas indigenas não existem
escrita.

materna

Caso entenda-se necessário o ensino do português,

mais modernos métodos p~dagÓgicoa

pregam que o ensino

'

sob a forma

os

de uma

língua estrangeira deve ser feito no prÓprio idioma que se pretende ensinar.

Artigo

44

O ato de utiliza~ o indio ou a cornuni

dade ind{gena,· sem

,... ..•

O·

seu consentimento

expresso, como objeto de

"

propaganda tur1stica ou de exibi~ao para fins promocionais
lucrativos leva

T ....

i

1

J

'~
-

1

à

aplicação de dotenção de um a três meses

ou
e

-G3Tal delito constitua-se

muLt a ,

,

sua puní ç ao afiC,Ura-so

porem,

c r me s do injÚria
í

139

$·

140,

mc ne s

cujas

a dois

indx.i1

nun crime contra a honra rio

infsrior ao dnquela

aplic.ivel

ao e

e di!amm;·ão comuns, :·,revi ato o nos artigos

138,

penas

aio,

anos, três

res!'ectivamcn.te,
rne se s

·a~~,

a um

todos acrescidos de pena de multa.

de deten~.'ão,

oein'

de um a seis meses ,•

Disto decorre que a honra'

do Índio tem valor inferiot ~ da honra do homem comum.

Artico 46
tigo

.
prove

detençao

Por sua vez, o deli to previsto

de dois a sois meses e multa, enquanto

C~digo Penal no Artie-o
dimouto

ou perturbaçao

detenção

n e s t c ar

208,
de ato

de um mês a um ano,

o

em caso de ultraJe a culto, impe~
a ele

relativo.,

prevendo,

ainda.,

prevê

urna pena de

agravante

de 1/3 '

em c~so de violência, ou melhor, em caso de-emprego de v±ofên~
eia, inexistente no caso em tela.

Artieo

construção, digo, construções em terras
concurso de bens do patrimônio
comunidades

o··delito de promover

o Pr-e sen+e prev;

47

indigena,

indigonas,

ou com

sem autorização

o
das

indigenas e das autoridades competentes. Ora,

utili~ação de bens do patrimônio

a

indigena, ~em autorização, pa.

-

e

rece-nos crime de apropriação ind;bita, ou furto, cuja pena
de um a quatro anos de reclusâo e
168 e 155 do ccidigo
#

cluaao e apenas

multa, con foeme

os artigos

Entretanto, no caso em tela, are

Penal.
A

de um a trea anos e multa.

.

Com relação aos artigos 44, 46 e 47, as penas, pe,
,..
.
.•.
lo menos as penas-màximae, sao inferiores as previ..~as pelo CoConclusao:

digo Penal para crimes praticados contra pessoas comuns, o que
torna
ce-eio

a situação do Índio inferior às das pessoas comuns.Parea que a intenção

do leei,slador ao .

criar delitos

em lei

'

-~

eupeaial aeja a de agravur aa pona~ previstas na lei ponnl co mum.

Se for para mant;-laa idênticas, não h~ nccea~idudo de

novos

crimes.

Por~m, dar o tratnmonto que o projeto do Esta-

tuto do Índio pretende,
tra

as populaçqua

apenas estimula a prática de delito CO,!l

indit-renas.

Artigo 54 e 55
~

os unicos

Os dois artigos aqui citados, são•

que tratam

da estrutura

da FUNAI, quo , ao que parece,

no que depender do novo estatuto, será mantida intocada, perpotuando

os seue

já

notórios

à participação doe

vioioa.

Nem de __leve

ab:fe-se

e epaç o '

inil.ioe e d.a sociedade civil na sua gesta.o.

'

Continua em vigor, quase inalterada, a Lei 5. 3TI de 5 de dezem.
. ,_
bro de 1977. Entendenos que·~ faz neoessaria uma diacussao cui

-

dadosa e abrangente,

buscando nãó t,erüer -e·ste momento hi stcirioo

de reformat de discussão do novo Estatuto do Índio, para tratar
da reformulação da F'.~fAI, pois,

de nada adiantaria

uma renovaçw

H
normativa se o oreao
respona.avel
pela cua efetivaçao
continuar'

atado a um passado ~enebroso.

sio Paulo,30 de junho de 1991
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