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RESUMO

A pesquisa trata do fenômeno do pluralismo jurídico, identificado no contexto da comunidade indígena do Barro, localizada na Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima. Dentro da temática proposta, a pesquisa visa esclarecer se é possível associar a teoria do pluralismo 
jurídico à sistemática de solução de conflitos adotada na comunidade. O objetivo é associar o fenômeno do Pluralismo Jurídico aos métodos de 
solução de conflitos internos, utilizados pela comunidade. As premissas teóricas sustentam-se a partir da definição de Pluralismo Jurídico como 
um sistema jurídico, formal ou informal, próprio de sociedades em posição de vulnerabilidade social e/ou olvidadas pelo aparato estatal que no 
exercício da autodeterminação local e visando a sobrevivência social, optam pela solução de conflitos internos, a partir de métodos culturais e 
práticas reiteradas da comunidade local. Corroborando com a teoria do Pluralismo Jurídico, destaca-se as inovações trazidas ao sistema jurídico 
nacional a partir da Constituição Brasileira (artigo 231) que reconheceu ao indígena, como direito fundamental, além da posse das terras que 
tradicionalmente ocupam, o exercício de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. No plano internacional, o Brasil é 
signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que dispõe, no artigo 8º, o respeito as práticas jurídicas internas das 
comunidades, desde que, compatíveis com os Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos e os Direitos Fundamentais da ordem 
constitucional interna. Para análise dos resultados propostos, o método foi construído a partir de uma abordagem qualitativa, de caráter 
exploratório e bibliográfico para as fontes teóricas e o confronto com a análise de documentos fornecidos pelas lideranças comunitárias da 
Comunidade do Barro. Fixada a matriz teórica do fenômeno do Pluralismo Jurídico e, a fundamentação legal do fenômeno a partir da 
interpretação das fontes supramencionadas (Constituição Federal e Convenção 169 da OIT), os documentos apresentados: Regimento Interno da 
Região – confeccionado pela Comunidade do Barro e Termo de Prestação de Serviço Temporário Comunitário do Indígena T.S.A.G, demonstram 
no primeiro momento a tentativa de formalização de regras de convivência de natureza consuetudinárias, com destaque ao artigos 5º e 6º, este 
impõe as lideranças o combate a “bebedeira” e aquele impõe ao crime de furto a pena de trabalho comunitário, ou seja a comunidade está em 
processo de autoconstrução jurídica, com apenas algumas normas convergentes ao ordenamento estatal. O segundo documento apresenta um 
método formal de julgamento e imposição de pena a partir da deliberação comunitária, logo, outra maneira de resolver conflitos internos e fixar 
penas sem o uso do aparelho estatal. A partir da análise dos documentos e da teoria apresentada, conclusão é que na convivência interna da 
Comunidade Indígena do Barro resta evidente não apenas a prática reiterada de um sistema jurídico próprio, de natureza consuetudinária e 
adaptado as questões internas da comunidade (verificado, por exemplo no combate a “bebedeira”), mas também, o processo de formalização 
destes instrumentos, demonstrado pelo regimento interno escrito e pelo termo de julgamento, também escrito. Deste modo, a legislação 
nacional, autorizada pela Constituição Federal e pela Convenção 169 da OIT deve facilitar o reconhecimento destas fontes alternativas ao direito 
estatal e protege-las, como direito fundamental destes indígenas.
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