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Capítulo I 
Da Denominação e Membros 

Art, 1° - O Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil - 
CAPOIB, é uma associação civil sem fins lucrativos, de direito privado e natureza 
filantrópica, constituída por prazo indeterminado, com sede e foro na capital da 
República. 

Art.2º - São membros do CAPOIB as organizações indígenas, os povos e comunidades 
indígenas que não participem de qualquer organização indígena a ele filiados no ato de 
sua constituição. 
Parágrafo Único - Compete à Comissão Coordenadora aprovar os pedidos de novas 
filiações ad referendum da Assembléia Geral 

Capítulo li 
Dos Objetivos 

Art. 3° - O CAPOIB tem como objetivos: 
1 - apoiar e fortalecer as lutas dos membros do CAPOIB a nível local, regional e 
nacional; 
li - articular as lutas dos povos e organizações indígenas a nível nacional e 
internacional; 
Ili - defender em conjunto com as organizações e povos indígenas os direitos indígenas 
perante o Estado e a sociedade brasileira; 
IV - promover o respeito e o reconhecimento das culturas tradicionais, das línguas, 
costumes, crenças e tradições, assim como o direito originário às terras que 
tradicionalmente ocupam e a garantia da posse permanente e ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais existentes no solo, nos rios e nos lagos; 
V - Promover ações para garantir a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, "'ªº 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; t:.:~· 
VI - representar judicial ou extrajudicialmente as com~nidade~,1povos ou organizaç~ s\ 
indígenas, na defesa de seus dir;eitgs_ e~nteresstGs,_se~ que expressamente 
solicitado pelo \n.teressado. ~/ (Jf;;-1 '-'" ~ 
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Capítulo Ili 
Da Estrutura 

Art. 4° - São órgãos do CAPOIB: 
1 - Assembléia Geral; 
li - Comissão Coordenadora; 
111 - Comissão Executiva. 

Art. 5° - A Assembléia Geral Ordinária se reúne a cada dois anos e a Assembléia Geral 
Extraordinária a qualquer tempo por convocação da Comissão Coordenadora. 

Art.6° - Os participantes da Assembléia Geral, com direito a voz e voto, serão indicados 
pelas organizações, povos e comunidades indígenas filiadas ao CAPOIB, respeitado o 
critério de proporcionalidade, localização geográfica e diversidade étnica, de forma 
que se garanta a participação do maior número de representantes dos membros da 
entidade, em igualdade de condições para participação e deliberação. 
Parágrafo Único - A Assembléia Geral se instalará. em primeira convocação com a 
presença da maioria absoluta dos membros da entidade e em segunda convocação, 
uma hora depois, com um terço dos seus membros e deliberará com maioria simples 
de votos. 

Art. 7° - À Assembléia Geral compete: 
l - avaliar o trabalho das Comissões Coordenadora e Executiva; 
li - indicar as organizações indígenas que comporão a Comissão Coordenadora e a 
comissão Executiva, para o exercício de mandato de três anos; 
li - aprovar o plano de trabalho e o orçamento da entidade; 
Ili - aprovar a prestação de contas e o balanço financeiro da entidade; 
IV - referendar as decisões da Comissão Coordenadora sobre os casos omissos; 
V - deliberar sobre as alterações estatutárias e sobre a extinção da entidade. 

Art. 8° - A Comissão Coordenadora, que se reunirá ordinariamente tres vezes ao anos, 
é formada por representantes de quinze (15) organizações indígenas representativas 
de todas as regiões do país, indicados pela Assembléia Geral, considerando o disposto 
na parte final do art.13 deste Estatuto. 
Parágrafo Único - O representante da organização indígena de que trata este artigo 
poderá ser substituído pela organização que representa, a qualquer tempo. 

Art. 9° - Compete à Comissão Coordenadora: 
l - Acompanhar, avaliar e apoiar o trabalho da Comissão Executiva; 
li - propor o plano de trabalho e o orçamento da entidade, a serem aprovados pela 
Assembléia Geral; 
Ili - fiscalizar a aplicação dos recursos da entidade pela1pomissão Executiva e e~~ 
parecer para instruir a decisão da A~mbléia Geral, quandõ1fã-ap.fQvação do balanW,\ 
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IV - convocar a Assembléia Geral; 
V - criar comissões permanentes ou provisórias, para auxiliar a Comissão Executiva no 
cumprimento de suas atribuições; 
VI - autorizar a contratação e a demissão de assessores. 

Art. 1 O - A Comissão Executiva é formada por cinco (5) organizações indígenas, que 
nomearão seus representantes, podendo fazer revezamento de seus membros. 

Art. 11 - As organizações indígenas que integrarão a Comissão Executiva serão 
indicadas pelas regiões e aprovadas pela Assembléia Geral, de maneira que cada uma 
das regiões do país esteja representada. 

Art. 12 - Compete à Comissão Executiva: 
1 - representar a entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
11 - manter organizada a documentação e a secretaria da entidade; 
Ili - administrar o patrimônio da entidade, podendo para tanto decidir sobre aplicações 
financeiras e, mediante autorização da Comissão Coordenadora adquirir ou alienar 
bens imóveis e alienar bens móveis da entidade ; 
IV - obter e repassar informações para os membros da entidade; 
V - colaborar, quando solicitado, na elaboração e no encaminhamento de documentos 
e reivindicações dos povos e organizações indígenas; 
VI - acompanhar e apoiar as delegações de povos e organizações indígenas em 
contatos e audiências com autoridades públicas dos poderes estatais sediados na 
capital federal, para tratar de questões de interesse das comunidades indígenas; 
VII - acompanhar as questões indígenas que tramitam nos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário; 
VIII - relacionar-se com entidades afins, congenêres e representativas de outros 
movimentos sociais e de caráter associativo e sindical nacionais e estrangeiras; 
IX - preparar a Assembléia Geral do CAPOIB; 
X - propor à Comissão Coordenadora a criação de comissões permanentes e 
provisórias para auxiliar no cumprimento de seus encargos; 
XI - contratar e demitir funcionários; 
XII - contratar e demitir assessores, desde que autorizado pela Cernis~- o 

\' Coordenadora; ·. 
XIII - executar, com a Comissão Coordenadora, a implementação do plano de traba h\j 
da entidade; , ·. 
XIV - dispor sobre sua ~(_1;m~zaç~~f ionametnt ·. :- , ·71-;) ,~~ 
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Capítulo IV 
Do Patrimônio 

Art.13 - O patrimônio do CAPOIB é constituído por: 
1 - contribuição de seus membros; 
li - bens e valores que venham a receber através de doações de pessoas naturais e 
jurídicas, nacionais e estrangeiras; 
III - dotações e subvenções oficiais; 
§ 1 ° - O patrimônio e a receita da entidade somente poderão ser aplicados no 
cumprimento dos seus objetivos estatutários; 
§ 2° - A entidade não distribui parcelas do seu patrimônio ou de suas receitas, nem 
vantagens de qualquer espécie a título de participação nos seus resultados 

Art. 14 - Os membros do CAPOIB não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
sociais da entidade. 

Capítulo V 
Das Alterações 

Art. 15 - O Estatuto do CAPOIB poderá ser modificado por decisão de dois terços dos 
participantes da Assembléia Geral, sendo que as propostas de mudança devem ser 
enviadas para a Comissão Executiva, que as distribuirá, com antecedência mínima de 
sessenta (60) dias para os membros da entidade. 

Capítulo VI 
Da Extinção 

Art. 16 - O CAPOIB será extinto por deliberação de Assembléia Geral Extraordinária, 
convocada especificamente para este fim e com antecedência mínima de sessenta (60) 
dias, quando dois terços dos membros da entidade o decidirem e seus bens serão 
destinados a organizações idígenas congêneres 

Capítulo VII 
Das Disposições Fi11ais 

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora, ad 
referendum da Assembléia Geral. 

Capítulo VIII 
Das Disposições Transitórias 

Art. 18 - A Comissão Coordenadora deliberará sobre a elaboração do Regimento 
Interno do CAPOIB, na sua primeira reunião. ~ ~------/ 


