


Proteção, promoção e reparação à violação 
dos direitos dos povos indígenas e Povos e 
comunidades tradicionais 

DIRETRIZ 2



AÇÕES PRIORITÁRIAS

● Reconhecer a existência de Povos 
Indígenas e Povos e Comunidades 
Tradicionais; e 

● Observar e fazer cumprir o regime 
jurídico especial dos Povos Indígenas 
e Povos e Comunidades Tradicionais.



DIAGNÓSTICO



A partir de dados sistematizados pelo Núcleo PCTs e Indígena 
-CAOPJDH, existem, no Estado do Paraná:

●  Mais de 200 Comunidades de Pescadores Artesanais
● 227 Comunidades de Povos de Faxinais e 26 ARESUR 
● 38 Comunidades Quilombolas 
● 20 comunidades negras tradicionais ainda não certificadas 
● Presença de cerca de 40 mil ciganos existentes no PR 
● Aproximadamente 70 Aldeias, 41 Terras Indígenas, das etnias 

Guarani, Kaingang e Xetá, distribuídas em 38 municípios.
 
.Segmentos com representação no Conselho Estadual de Povos 
Indígenas e Comunidades Tradicionais (sem prejuízo de outros que 
venham a se autoidentificar como tal):

● Benzedores/as, 
● Ciganos, 
● Religiões de Matriz Africana, 
● Faxinalenses, 
● indígenas Guarani e Kaigang, 
● Caiçaras, 
● Pescadores/as artesanais, 
● Quilombolas e 
● Ilhéus. 



● Comarcas com presença indígena e de povos e 
comunidades tradicionais: 
32 Comarcas com presença de Povos Indígenas, 
20 Comarcas com presença de Povos de Faxinais, 
16 Comarcas com presença de comunidades 
quilombolas e;
7 Comarcas com comunidades de pescadores 
artesanais;

● Procedimentos extrajudiciais já instaurados em algum 
momento pelo MPPR (Pró-MP): 

Povos e Comunidades Tradicionais (quilombolas, 
faxinalenses, pescadores artesanais, ciganos, povos de 
terreiro/religiões de matriz africana, benzedeiras, ilhéus ou o 
termo “comunidades tradicionais”): Cerca de 196 
Procedimentos Administrativos; 75 Notícias de Fato (não 
convertidas em PA, IC ou PP) e 17 Inquéritos Civis/Procedimentos 
Preparatórios - totalizando 288 procedimentos

Indígenas: 201 Procedimentos Administrativos e 133 Notícias de 
Fato.









POVOS DE FAXINAIS
● Lei Estadual n.º 15.673/2007 - Reconhece a territorialidade específica das 

comunidades tradicionais faxinalenses.

● Decreto Estadual n.º 3.446/97 - regulamenta as Áreas Especiais de Uso 
Regulamentado – ARESUR, unidade de conservação estadual que visa 
“criar condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades 
residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as 
atividades agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo a 
proteção da Araucária angustifólia (pinheiro-do-paraná)” (art. 1).

●  Povos de Faxinais são comunidades tradicionais específicas do Estado do 
PR: 227 Comunidades de Povos de Faxinais e 26 ARESUR: “criar 
condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades 
residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as 
atividades agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo a 
proteção da Araucária angustifólia (pinheiro-do-paraná)”; 

● Expedientes Extrajudiciais já instaurados em algum momento: cerca de 30 
Procedimentos Administrativos, 17 Notícias de Fato não convertidas em 
PA, IC ou PP, 8 Inquéritos Civis ou Procedimentos Preparatórios.



QUILOMBOLAS
● 36 Comunidades Quilombolas certificadas pela Fundação Cultural 

Palmares localizadas em 16 municípios paranaenses;

● Apenas 1 comunidade obteve a titulação de parte de seu território: 
Invernada Paiol de Telha – ano de 2019;

● Apenas 02 (duas) comunidades possuem Escola na própria 
comunidade;

● Comunidade com Portarias de Reconhecimento emitidas pelo 
INCRA: João Surá (Adrianópolis) e Água Morna (Curiúva);

● Art. 20, Dec. 4887/2003: Os remanescentes das comunidades 
quilombolas têm direito a tratamento preferencial dos órgãos 
competentes, bem como assistência técnica e linhas especiais de 
financiamento, destinados à realização de suas  atividades 
produtivas e de infraestrutura;

● Expedientes extrajudiciais: 67 Procedimentos administrativos, 23 
Notícias de Fato não convertidas em PA, IC ou PP, 6 Inquéritos Civis 
ou Procedimentos Preparatórios.



PESCADORES 
ARTESANAIS

● Conflitos socioambientais tendo em vista que, muitas vezes, situam-
se em locais com Unidades de Conservação; 

● 8 comunidades das Ilhas de Guaraqueçaba não possuem energia 
elétrica, o que impede que participem de Programas que fortaleçam 
a soberania e segurança alimentar (PAA e PNAE), pois não 
conseguem acondicionar o pescado;

● Conflitos fundiários – necessidade de regularização de seus 
territórios tradicionais. Apoio do CAOPJDH ao GAEMA e às PJ para 
regularização dos territórios também como meio de proteção ao 
meio ambiente;

● Expedientes Extrajudiciais: 36 Procedimentos Administrativos, 04 
Notícias de Fato não convertidas em PA, IC ou PP, 02 Inquéritos 
Civis ou Procedimentos Preparatórios



Povos Ciganos
● Brasil: Cerca de 419 municípios com presença de ciganos. 

● Paraná: é o quarto Estado brasileiro com maior número de ciganos 
(Minas Gerais, Bahia e Goiás são os três primeiros).

● Etnias existentes no Paraná: Rom e Calon. Podem ser nômades, 
seminômades e sedentários.

Principais dificuldades:
● Terreno para estabelecer acampamento com água e luz;
● Benefícios da assistência social e cadastro no Cadúnico; 
● Matrícula nas escolas em qualquer época do ano;
● Atendimento  pela saúde em razão da ausência de comprovação  de 

residência;
● Atendimento em cartório para lavratura de certidão de nascimento;
● Condutas abusivas adotadas pela polícia militar;

Expedientes extrajudiciais: 12 Procedimentos Administrativos e 11 
Notícias de Fato não convertidas em PA, IC ou PP.



Povos Indígenas
● Etnias Indígenas presentes no Paraná: 

-Guarani, Kaingang, Xetá;

● Falta de dados oficiais e baixo índice de Procedimentos Administrativos

● Presentes em 32 Comarcas – 38 municípios.

● 41 Terras Indígenas e 70 aldeias no Estado do Paraná

● COMPETÊNCIA ESTADUAL

● Direitos que não são tipicamente indígenas: todos os DH, salvo os 
culturais e ao território (art. 231, CF);

● Expedientes Extrajudiciais: 201 Procedimentos Administrativos e 133 
Notícias de Fato. 39 Procedimentos Administrativos ativos, 22 dos quais 
foram instaurados no CAOPJDH e 17 instaurados pelos órgãos de 
execução de 12 Comarcas distintas;



Consulta Prévia, Livre 
e Informada

● Convenção 169, OIT. Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada.

● Alguns Exemplos: sempre que o Estado tiver a intenção de utilizar recursos naturais 
que estejam nos territórios dessas coletividades (art. 15), quando houver a possibilidade 
destes grupos serem retirados de seus territórios (art. 16), quando alguma lei ou decreto 
alterar sua capacidade de alienar suas terras ou de outra maneira de transmitir seus 
direitos fora de suas comunidades (art. 17), sempre que os entes da federação forem 
elaborar programas especiais relacionados à formação da comunidade tradicional e de 
seus membros (art. 22).

● Ano de 2017: Núcleo PCTs e a Promotoria de Justiça de Paranaguá aturam para a 
construção do Protocolo de Consulta Prévia da Ponta Oeste. A área indígena está 
prestando apoio ao GAEMA, por meio de Projeto em construção, para a elaboração do 
Protocolo de Consulta dos Povos Indígenas afetados pelos empreendimentos portuários 
do litoral do Paraná

● N.º de Expedientes sobre CPLI : 15 Procedimentos Administrativos, 2 Notícias de Fato, 2 
Inquéritos Civis;

● Empreendimentos Hidrelétricos e PCTs e Indígenas: Cerca de 35 municípios do Estado 
do Paraná com presença de povos e comunidades tradicionais e/ou povos indígenas (28 
Comarcas) e com previsão de instalação de empreendimentos hidrelétricos (PCHs e 
UHEs).



ESTRATÉGIAS

● RECONHECIMENTO E 
MONITORAMENTO DO ACESSO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

● CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E 
INFORMADA

● ICMS ECOLÓGICO

● ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA



Instrumentos

- instauração de Procedimento Administrativo nas Promotorias de Justiça para cada 

comunidade tradicional, comunidade quilombola, povo de faxinal, povos e comunidades 

tradicionais e povos indígenas quando existente na Comarca, para monitoramento do acesso a 

políticas públicas por tais segmentos coletivos tradicionais.

- Visitas Técnicas pelo Núcleo PCTs / CAOPJDH para atualizar e adaptar o instrumento de 

diagnóstico para os povos ciganos e povos de terreiro/religiões de matriz africana;

- Visitas técnicas pela Área Indígena / CAOPJDH para coleta de dados para o Projeto 

Mapeamento e Diagnóstico das Aldeias Indígenas do Paraná; e

 - Termos de Ajustamento de Conduta. 



Ações Intersetoriais

- Projetos em parceria com Subplan e Caex 

- Diálogo com CAOP Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo

- CAOPMAHU e com os Grupos de Atuação Especializada em Meio 
Ambiente - GAEMA´s.
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