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Sou advogado indígena Terena, formado pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, possuo
mestrado em Desenvolvimento Local em Contexto de Territorialidades – UCDB. Enquanto
advogado, dou assessoria ao Conselho Aty Guasu Guarani Kaiowá e o Conselho do Povo Terena
realizando oficinas de direito nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul.
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Atuo nos processos judiciais que versam sobre demarcação de terras indígenas e posse indígena.
Nos últimos anos, por conta das retomadas de terras promovido pelas comunidades indígenas,
várias são as ações de reintegração de posse, bem como outras ações que tem por objetivo
suspender os processo de demarcação de terra indígena.
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Na seara criminal, atuo na defesa de lideranças indígenas que são criminalizadas por conta da luta
pela terra (Caso Passo Piraju: onde 7 lideranças são acusadas de homicídio de 2 policias civis que
invadiram a aldeia em 2006 / Caso Ita’y: onde 5 lideranças são acusadas de homicídio de um
policial aposentado e proprietário rural que atacou a comunidade). Atuo também como assistente de
acusação nas ações criminais que tem como vítima lideranças indígenas que foram mortas por conta
da luta pela terra (Caso Dorival Benites morto em 2005; Caso Dorvalino Rocha morto em 2009;
Caso Xurite Lopes morta em 2007; Caso dos professores Rolindo Vera e Genivaldo Vera mortos em
2009; Caso Nísio Gomes morto em 2011).
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Desde de 2009 realizo oficinas nas comunidades voltadas para a formação jurídica, abordando
temas que estão na pauta da agenda do movimento indígenas a nível nacional, tais como: PEC 215;
Portaria 303 AGU; PL 1.610 da mineração em terras indígenas; PLP 227; Estatuto do Índio;
Convenção 169 da OIT, Decreto n. 1.775/96 que trata da demarcação de terra indígena, entre outros.
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Tais oficinas já foram realizadas nas seguintes comunidades indígenas Terena e Guarani: Aldeia
Imbirussú, Aldeia Ipegue, Aldeia Água Branca, Aldeia Cachoeirinha, Aldeia Buriti, Comunidade
Kurusu Amba, Comunidade Ita’y, Comunidade Guayviry, Aldeia Buriti e Aldeia Bananal.

