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Onde estão os Indígenas? 



Onde estão os Indígenas? 



A situação Jurídica dos 
Indígenas 

O No ordenamento jurídico interno, antes da Constituição de 
1988 – Paradigma da Aculturação e Assimilação; 
 

O Convenção 169 da OIT 
 

O Constituição de 1988: Paradigma da Cidadania Diferenciada 
 

O 100 regras de Brasília. 

 

O Constituição de 1988: Paradigma da Aculturação X Cidadania 
Diferenciada. 

 

O Multiculturalismo e Pluralismo Jurídico. 

 
 
 



Constituição de 1988 

Art. 231. São reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo 

à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 



Direito Penal Indígena 
1)A autonomia do DPI; consequentemente, são válidos os 
julgamentos feitos pelos povos e tribos indígenas, relativamente às 
infrações cometidas no seu território envolvendo seus membros;  

2)Não obstante isso, é possível recorrer-se à justiça comum, nos 
termos do art. 5°, XXXV, da CF (princípio da inafastabilidade da 
jurisdição), quer por iniciativa da tribo, quer do próprio imputado, 
quer por órgão competente (FUNAI, MP etc.);  

3)O DPI não é aplicável a conflito envolvendo não-índio, ainda que 
ocorrido dentro de território indígena;  

4)O DPI não incide, em princípio, sobre conflito ocorrido fora do 
território indígena, ainda que envolvendo índios;  

5)O direito penal oficial é acessório/residual, relativamente ao DPI, 
e não o contrário, pois há de pressupor a impossibilidade de sua 
aplicação. 

 



Convenção 169 OIT 
Artigo 8 

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. 

 



Qual é o papel da Defensoria 
Pública? 

O Defensoria Pública como uma política pública de 
acesso a assistência jurídica, como fundamento do 
regime democrático – MUDANÇA DE PARADIGMA. 

 

O Funções Institucionais da Defensoria Pública: 
Constituição e LC 132. 

 

O Defensoria Pública: Efetivar direitos das pessoas em 
condição de exclusão social e vulnerabilidade. 

 

 



Qual é o papel da Defensoria 
Pública? 

O Defensoria Pública como destinatário dos 
preceitos estabelecidos pelas 100 regras de 
Brasília. 

 

O As 100 regras reconhece a relevância da 
assessoria técnico-jurídica para a efetividade 
dos direitos das pessoas em condição de 
vulnerabilidade. 

 

 

 



Qual é o papel da Defensoria 
Pública? 

O As 100 regras, reconhece a importância de se 
ampliar as funções do Defensor Público, não 
somente no campo jurisdicional, mas também 
no campo de consultoria e formação em direitos. 

 

O O art. 232 da CF garantiu aos indígenas a 
legitimidade para em nome próprio, ou através 
de suas comunidades ou organizações, a 
possibilidade de ingressarem em juízo na defesa 
de seus interesses e direitos. 

 

 

 



A atuação da Defensoria Paraguaia na defesa 
dos direitos Indígenas 

O A Constituição do Paraguai e a Legislação Criminal 
reconhecem o “direito indígena” e seus costumes como 
fontes do direito, reconhecendo o pluralismo jurídico. 

 

O Defensoria Pública possui uma Assessoria para os Povos 
Indígenas: realização de audiências para resolução de 
conflitos; consultas aos povos tradicionais; formações 
com os indígenas; capacitação dos defensores públicos. 

 

O As 100 regras de Brasília são reconhecidas pela Suprema 
Corte Paraguaia. 

 



Problemas enfrentados pelos 
Indígenas: 

O Situações em que são impedidos pelos cartórios 
de efetuar o registro de nascimento constando o 
nome indígena e o nome da etnia; 

 

O Situações em que um grupo de indígenas de uma 
determinada etnia não possui o nome indígena; 

 

O Problemas referentes a prestação educacional 
por parte do Município e do Estado; 



Problemas enfrentados pelos 
Indígenas: 

O Assessoria Jurídica para a criação e manutenção 
das associações de indígenas; 

 

O Problemas referentes ao direito à saúde de média 
e alta complexidade, quando prestado pelo SUS; 

 

O Educação em Direitos Humanos; 

 

O Problemas referentes ao Direito de Família; 

 



Problemas enfrentados pelos 
Indígenas: 

O Problemas referentes ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (colocação em família substituta, 
adoção por parentes); 

 

O O conselho tutelar e os órgãos públicos não 
conhecem as especificidades da cultura indígena; 

 

O Atuação na esfera criminal (utilização das normas 
protetivas internas e internacionais dos Direitos 
Indígenas). 



O que fazer? 

1- Utilizar em nossa atuação as 100 regras de Brasília, 
enquanto documento produzido pela “Cumbre Judicial 
Iberoamericana”, como instrumento de garantia dos 
Direitos dos Povos Indígenas; 

 

2 – Realização de Formações com os Defensores 
Públicos sobre a temática do Direito Indígenas; 

 

3 – Criação de grupos de trabalhos nas Defensorias 
Públicas para discutir a temática dos direitos 
indígenas; 



O que fazer? 

4 – Criação de cargos de antropólogos das Defensoria 
Públicas Estaduais; 

 

5 – Observância por parte dos Defensores Públicos da 
condição especial dos indígenas, no que tange a 
“Cidadania Diferenciada”; 

 

6 – Aplicação do multiculturalismo e do pluralismo 
jurídico como fundamento da defesa dos direitos 
indígenas, seja na esfera judicial como na esfera 
extrajudicial; 

 

 

 

 



O que fazer? 

7 – Criação de grupos de trabalhos a nível Municipal e 
Estadual, contando com membros dos Poder 
Judiciário, Ministério Público, Defensoria, FUNAI, 
Polícia Federal, Polícia Civil, Prefeituras, Secretarias e 
Lideranças Indígenas, com objetivo de garantir 
esforços na efetivação dos direitos dos povos 
indígenas. A título de exemplo temos o Estado do 
Tocantins o Poder Judiciário que realizou em 09 de 
maio de 2014, workshop com a temática: “Interfaces 
entre o sistema judiciário e os direitos indígenas”, 
tendo na ocasião produzidos 10 enunciados, com o 
objetivo de orientarem os atores do sistema de justiça 
na atuação em casos que envolvam direitos indígenas. 



O que fazer? 

8 – Criação de convênios de cooperação entre as Defensorias 
Públicas Estaduais, da União e FUNAI, tendo como objeto 
proporcionar o atendimento jurídico integrado e centralizado 
de indígenas na cidade e a sistematização do atendimento no 
interior, mediante a conjugação de recursos humanos e 
logísticos dos órgãos partícipes e a interação de suas 
atribuições legais. 

 

 

9 – Estimulo por parte das Administrações da Defensoria 
Pública ao desenvolvimento de práticas voltadas a difusão dos 
Direitos Humanos e a prestação de assessoria jurídica aos 
grupos indígenas; 

 



O que fazer? 
 

10 – Estímulo ao reconhecimento de formas 
próprias de justiça na resolução de conflitos 
surgidos no âmbito das comunidades 
indígenas, desde que estejam em conformidade 
com as normas de Direitos Humanos; 

 

11 – Estimular a harmonização do sistema 
jurídico Estatal com o sistema jurídico-cultural 
indígena. 

 



 

As 100 regras de Brasília nos orientam a como agir 
com os grupos em situação de vulnerabilidade, 
quando os mesmos necessitam da tutela dos órgãos 
integrantes do sistema de justiça para resolverem 
seus conflitos, bem como nos mostra a necessidade 
de estarmos mais próximos daqueles que 
necessitam, passando da figura de atores para 
INSTRUMENTOS, e como INSTRUMENTOS 
devemos lutar para sanear os problemas vividos 
pelos VERDADEIROS ATORES: OS 
VULNERÁVEIS.  

Fim!!! 


