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RELATÓRIO DE ATENDIMENTO NO CRAS NA ALDEIA BORORÓ/DOURADOS-MS 

“PROJETO DEFENSORIA EM SUA ALDEIA”1 

 

 

 

 

I – ATIVIDADES REALIZADAS:  

 

Atendimentos in locu no CRAS da Aldeia Bororó, nos 

quais todos os indígenas presentes foram atendidos com 

preenchimento de questionários individuais nos quais 

utilizamos para verificar quais documentos de que necessitam, 

ou se necessitam ingressar com alguma ação judicial.  

 

Caso necessitem de Registro Civil de Nascimento, já 

é preenchido na hora o requerimento administrativo, 

fotografado o RANI (Registro Administrativo Indígena) e 

entregue imediatamente ao Cartório. Sendo caso de 2ª via de 

Registro Civil, o procedimento adotado é o requerimento 

administrativo, que também é encaminhado imediatamente ao 

Cartório. Retificações por erro constante no registramento em 

comparação com o RANI, também é providenciado imediatamente.  

 

O atendimento conta com a parceria do Cartório do 

2º Ofício de Dourados, na qual otimiza a prestação de serviço, 

levando as solicitações de Registro Civil de Nascimento e de 

2ª via para a emissão do documento, que é entregue à 

Defensoria antes da próxima data de atendimento. Dessa forma, 

já foram emitidas em torno de 200 (duzentas) Certidões de 

Nascimento. 

                                                 
1 Segue PROJETO em anexo. 
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Conforme execução do PROJETO DEFENSORIA EM SUA 

ALDEIA, a prioridade é o acesso à documentação básica. Para 

tanto, de 60 em 60 dias, os indígenas são levados do CRAS da 

Aldeia Bororó para o Posto de Identificação, que fica 

distante, em torno de 15 km do local de atendimento na Aldeia. 

Da mesma forma, são levados para posto de emissão da CTPS, na 

cidade de Itaporã, haja vista que Dourados se nega a fazê-lo. 

 

Para o controle das solicitações de RG’s e CTPS’s, 

que, como dito são emitidos por outros órgãos de 60 em 60 

dias, é entregue ao indígena, no atendimento, um cartão com 

data e horário em que o mesmo deverá comparecer ao ponto de 

encontro (CRAS Bororó), para ser levado ao órgão em que fará o 

documento. Conforme modelo abaixo: 
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  Na data aprazada, a assistente do NUPIIR 

acompanha os indígenas em ônibus cedido pelo município de 

Dourados, especialmente para transportá-los para o local onde 

os documentos serão emitidos. 

 

Assim foi feito nos dias 09 de julho e 09 e 30 de 

agosto. Salienta-se que não é possível deixar os indígenas 

irem sozinhos no ônibus do município, tendo em vista que, a 

condição combinada com a prefeitura é a de que alguém os 

acompanhe. Por outro lado, existe dentro do órgão, em 

Dourados, certa resistência em bem atendê-los, não sendo 

aconselhável deixá-los sozinhos.  

 

Conforme projeto que segue anexado, os atendimentos 

são em datas fixas, ou seja, todas as segundas terças feiras 

do mês, desde que não esteja chovendo na região, já que com 

chuva não se tem como chegar ao local de atendimento. 

 

Depois de 9 meses de atendimento, a comunidade já 

se acostumou com a rotina, desses 9 meses, em 2, (abril/maio), 

foi impossível o acesso a comunidade devido às fortes chuvas 

na região. 

 

A segunda parte do projeto consiste em educação em 

direitos, que ainda não foi iniciada, pois envolve outras 

áreas da Defensoria Pública (NUDECA e NUDEM), não sendo 

possível até a presente data a participação das mesmas.  

 

Tendo em vista tal dificuldade, o NUPIIR já está 

articulando com outros parceiros para iniciar esta segunda 

fase no início do letivo de 2020, vez que a intervenção para o 
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atendimento jurídico foi exitosa, tendo até a presente data a 

Defensoria Pública, por meio do NUPIIR, atendido 700 

(setecentas) pessoas, conforme listagem com nome e endereço 

que seguem em anexo. 

 

Portanto, é necessário implementar, com urgência, a 

segunda fase do PROJETO DEFENSORIA EM SUA ALDEIA, levando para 

as crianças de 10 a 12 anos, em todas as 6 escolas da Aldeia 

Bororó e Jaguapiru, eventos lúdicos visando minimizar os casos 

de violência naquela localidade. Para tanto, o calendário de 

visita às escolas está sendo preparado juntamente com os 

diretores de referidas escolas.  

 

É importante que se diga que essa segunda fase do 

projeto, antes de sua propositura, foi ajustada com as então 

coordenadoras do NUDEM e do NUDECA que chegaram, inclusive, a 

acompanhar o NUPIIR em um de seus atendimentos em Dourados/MS. 

  

                                                                    

II – LOGÍSTICA DE ATENDIMENTO:  

 

 

A logística executada pelo NUPIIR leva em 

consideração a diferença de cultura, de tempo, posto que, nem 

sempre na data marcada, o indígena comparece, devendo as datas 

serem renovadas por inúmeras vezes, em alguns casos: 

 

 O CPF é um documento que o indígena pode 

solicitar diretamente no CRAS, portanto, orientamos em nossos 

atendimentos que eles procurem as assistentes sociais no 

horário de atendimento do CRAS da Bororó; 
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 As retificações primeiramente são requeridas ao 

Cartório, posto que, em todos os casos em que há diferença 

naquilo que consta no RANI, que já estão arquivados no 

Cartório e o Registro, o próprio Cartório tem efetuado a 

retificação. Os demais casos, quando há a negativa do Cartório 

o núcleo tem ajuizado ação judicial; 

 

 Os indígenas que não possuem RANI, também têm 

seu pedido de RCN tardio ajuizado pelo NUPIIR. 

 

 Ações muito complexas são encaminhadas para a 

Defensoria Pública que possua a correspondente atribuição. As 

demais ações são ajuizadas pelo próprio NUPIIR. 

 

 Segue em apartado a listagem atualizada do 

último atendimento, onde constam as providências tomadas para 

cada indígena.  

 

Segue os números de atendimento até a presente 

data.  

 

 

III – DADOS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CRAS DA ALDEIA 

BORORÓ EM DOURADOS/MS 

 

 

14/05/2019 

 

 Número de pessoas atendidas: 212 

 Número de solicitações: 260 
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 RANI (Registro Administrativo de Nascimento 

Indígena): 8 

 2ª VIA RANI: 1 

 RCN (Registro Civil de Nascimento): 35 

 2ª VIA RCN: 18 

 RG (Carteira de Identidade): 74 

 2ª VIA RG: 14 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física): 60 

 CTPS (Carteira de Trabalho): 50  

 Retificação de RCN: 18 

 

 

11/06/2019 

 

 Número de pessoas atendidas: 247 

 Número de solicitações: 299 

 RANI (Registro Administrativo de Nascimento 

Indígena): 5 

 2ª VIA RANI: 29 

 RCN (Registro Civil de Nascimento): 22 

 2ª VIA RCN: 48 

 RG (Carteira de Identidade): 91 

 2ª VIA RG: 14 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física): 28 

 CTPS (Carteira de Trabalho): 40 

 Retificação de RCN: 22 
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09/07/2019 

 

 Número de pessoas atendidas: 168 

 Número de solicitações: 121 

 RANI: 2 

 2ª VIA RANI: 2 

 RCN (Registro Civil de Nascimento): 30  

 2ª VIA RCN: 33 

 RG (Carteira de Identidade): 34 

 2ª VIA RG: 3 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física):  

 CTPS (Carteira de Trabalho): 1 

 Retificação de RCN: 16 

 

 

13/08/2019 

 

 Número de pessoas atendidas: 140 

 Número de solicitações: 138 

 RANI: 5 

 2ª VIA RANI: 4 

 RCN (Registro Civil de Nascimento): 28 

 2ª VIA RCN: 35  

 RG (Carteira de Identidade): 25 

 2ª VIA RG: 5 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física): 5 

 CTPS (Carteira de Trabalho): 26 

 Retificação de RCN: 5 
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03/09/2019 

 

 Número de pessoas atendidas: 123 

 Número de solicitações: 118 

 RANI: 4 

 2ª VIA RANI: 0 

 RCN (Registro Civil de Nascimento): 12 

 2ª VIA RCN: 22 

 RG (Carteira de Identidade): 28 

 2ª VIA RG: 2 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física): 7 

 CTPS (Carteira de Trabalho): 31 

 Retificação de RCN: 12 

 

08/10/2019 

 

 Número de pessoas atendidas: 53 

 Número de solicitações: 53 

 RANI: 6 

 2ª VIA RANI: 4 

 RCN (Registro Civil de Nascimento): 4 

 2ª VIA RCN: 8 

 RG (Carteira de Identidade): 13 

 2ª VIA RG: 2 

 CPF (Cadastro de Pessoa Física): 1 

 CTPS (Carteira de Trabalho): 14 

 Retificação de RCN: 1 
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AÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS ATÉ A PRESENTE DATA:  

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 

 

 

– NOME: Bretny Gauto Vera; 

Nº DO PROCESSO: 0808487-80.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

– NOME: Ilda Martins; 

Nº DO PROCESSO: 0808477-36.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

 

– NOME: Emili Souza Lopes; 

Nº DO PROCESSO: 0810874-68.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

– NOME: Angelo Machado; 

Nº DO PROCESSO: 0808476-51.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

– NOME: Geimar Romeiro Vera; 

Nº DO PROCESSO: 0808474-81.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

– NOME: Rogerio da Silva; 

Nº DO PROCESSO: 0808480-88.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 
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– NOME: Mirda Fernandes; 

Nº DO PROCESSO: 0808473-96.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

– NOME: Arilaine Fernandes Souza; 

Nº DO PROCESSO: 0808486-95.2018.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

– NOME: Samaico Isnarde Pires; 

Nº DO PROCESSO: 0808718-73.2019.8.12.0002 

Andamento processual: Deferido 

 

 

CORONOEL SAPUCAIA/MS 

 

Atendimento realizado em Coronel Sapucaia em 

conjunto com os colegas daquela regional, com retorno marcado 

para os dias 21 e 22 de novembro: 

 

ESCOLA 1 – COORDENAÇÃO LOCAL – DEFENSOR PÚBLICO 

LEONARDO FERREIRA MENDES 

 

 Número de pessoas atendidas: 320 

 RANI- 170 

 2ª VIA RANI- 69 

 RCN- 236* 

 2ª VIA RCN- 31 

 RG- 161 

 CPF- 152 

 CTPS- 129 
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 CONVERSÃO- 14 

 RETIFICAÇÃO- 49 

 TOTAL= 1.011 

 

ESCOLA 2 – COORDENAÇÃO LOCAL - DEFENSOR PÚBLICO 

MARCELO MARINHO: 

 

 Número de pessoas atendidas: 103 

 RANI- 31 

 2ª VIA RANI- 44 

 RCN- 44 

 2ª VIA RCN- 20 

 RG- 14 

 CPF- 10 

 CTPS- 13 

 CONVERSÃO- 4 

 RETIFICAÇÃO- 24 

 TOTAL= 204 

 

ESCOLA 3 – COORDENAÇÃO LOCAL – COORDENAÇÃO LOCAL – 

DEFENSOR PÚBLICO LEONARDO FERREIRA MENDES: 

 

 Número de pessoas atendidas: 39 

 

KURUSSU AMBA 2 

 

KURUSSU AMBA 2 se trata de uma área de retomada 

distante das duas escolas anteriores, não sendo possível fazer 
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atendimento no mesmo dia, apesar de residirem em torno de 200 

(duzentos) indígenas: 

 

 RANI- 11                 

 2ª VIA RANI – 5 

 RCN – 11                                                                     

 2ª VIA RCN – 13 

 CPF- 15 

 RG – 18 

 CTPS – 15 

 TOTAL – 88 

 

Estes atendimentos, com retorno para o final do mês 

de novembro, foram realizados utilizando-se a listagem 

fornecida pela SESAI com todos os nomes dos indígenas nas 

ditas Aldeias.  

 

Foram redigidos 54 (cinquenta e quatro) 

requerimentos administrativos de Registros de Indígenas que se 

encontram no Cartório de Coronel Sapucaia, desde de 12 de 

setembro de 2019.  

 

Foram elaboradas 131 (cento e trinta e uma) 

iniciais de Registro Tardio de Nascimento, algumas com mais de 

uma parte, que serão distribuídas na sexta-feira (25/10), de 

acordo com o que foi convencionado com o juiz de Coronel 

Sapucaia. 

 

O nome de todas as 462 (quatrocentas e sessenta e 

duas) pessoas, chefes de família que faziam as solicitações 
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para todos os membros de suas famílias, totalizaram 1.303 (um 

mil trezentos e três) atendimentos nas escolas 1, 2 e 3 de 

Coronel Sapucaia, conforme lista em anexo. 

 

As demais ações de retificações encontram-se em 

fase de elaboração, no total de 73 (setenta e três).  

 

Aos indígenas, no retorno, serão entregues a 

posição processual, vez que, não haverá tempo para que as 

sentenças sejam prolatadas até a data do retorno. 

 

Segue em apartado a listagem de todos os 

atendimentos com os nomes dos indígenas e os serviços 

solicitados.  

 

Sendo que tinha para informar, conforme solicitado 

por essa Administração.  

 

Campo Grande, 24 de outubro de 2019. 

 

NEYLA FERREIRA MENDES 

COORDENADORA 


