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Vossa Excelência, Tribunal Regional Federal da 5ª Região  

O Comitê de Direitos Humanos é um Comité Permanente da Associação 

Antropológica Americana (AAA), que é a maior associação profissional de 

antropólogos do mundo.  Seus objetivos são de estimular a participação informada 

na área dos direitos humanos entre os antropólogos profissionais e apresentar 

informações de liderança da associação em casos urgentes e antropologicamente 

relevantes de potenciais abusos de direitos humanos.  No âmbito dessas funções, o 

Comité escreve para expressar sua preocupação com a segurança, o bem-estar e o 

tratamento equitativo do chefe Marcos Xukuru, líder tribal da nação Xukuru em 

Pesqueira, Pernambuco, Brasil. Por mais de duas décadas, o Xukuru têm vivido um 

processo de demarcação de suas terras ancestrais através da FUNAI.   Devido à 

presença continua de fazendeiros em terras Xukuru, este processo conduziu a 

constantes e contínuas ameaças e intimidação contra defensores dos direitos 

humanos e líderes tribais, como Chefe Marcos Xukuru (Lobo 2010; Amnesty 

International 2010a). 

Deeds 1992, quarto mores forum atribuídas à retaliação por fazendeiros não-

indigenas: membro Xukuru  José Everaldo Rodrigues Bispo - 1992, advogado de 

FUNAI Geraldo Rolim - 1995, Chefe Xukuru Xicão  - 1998 e o líder da aldeia Pé 

de Serra, Chico Quelé – 2001.  Após o assassinato do Chefe Xicão em 20 de Maio 

de 1998, seu filho, Marcos Luidson, foi eleito como o chefe do povo Xukuru. 

Chefe Marcos e sua mãe, Zenilda Maria de Araújo (indicada para o Prêmio Nobel 

da paz em 2002), começaram a receber ameaças de morte, assim, levando a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a solicitar o governo 

brasileiro (em outubro de 2002) a tomar medidas de precaução para proteção de 

ambos (Fialho 1992).  

Apesar destas medidas, em fevereiro de 2003, Chefe Marcos Xucuru foi 

emboscado em uma tentativa de assassinato que matou dois desarmados jovens 

Xukuru.  A emboscada e assassinatos enraiveceu membros tribais, resultando em 

pilhagem de carros e casas de pessoas que instigaram e participaram da 

emboscada.  Esta violência poderia ter sido evitada se o governo brasileiro tivesse 

dado a segurança necessária para a área. 

Embora ataques por fazendeiros não-Índigenas contra os Xucuru nao sejam 

novidade, este incidente marca o início do processo de criminalização dos Xukuru 

envolvidos no processo de demarcação.  Desde 2003, têm sido apresentadas mais 

de 35 acusações criminais contra líderes Xukuru incluindo Chefe Marcos Xukuru 
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(Amnistia Internacional 2005c).  As acusações contra eles são baseadas em seu 

status como líderes e nenhuma prova foi apresentada para demonstrar 

responsabilidade individual para ações específicas. Além disso, em uma clara 

restrição ao direito de utilizar todos os meios legais para se defender, o Tribunal 

recusou-se a ouvir testemunhas importantes para a defesa, incluindo o deputado 

Federal Fernando Ferro (Partido dos Trabalhadores/Pernambuco) e Assistente do 

Chefe Procurador Federal (Subprocuradora Geral da Republica), Raquel Dodge.  A 

exclusão das testemunhas de defesa é uma clara violação dos direitos jurídicos 

garantidos ao Chefe Marcos Xucuru. 

Apesar destas irregularidades nos processos judiciais, em 22 de Maio de 2009, 

Chefe Marcos Xucuru foi achado culpado e condenado a dez anos e quatro meses 

de prisão, juntamente com uma multa, pelo Tribunal Federal em Caruaru, 

Pernambuco(Processo Número 2006.83.02.000366-5). O pressuposto da culpa do 

chefe Marcos Xukuru com base em sua posição como um líder tribal é uma nova 

violação dos seus direitos.  Apesar de estar ausente do lugar e do decorrer do 

incidente em questão, o Chefe foi considerado responsável pelos atos de 

destruição.  Sua condenação foi baseada em uma fusão do seu papel de liderança 

tribal com um suposto comando sobre os incidentes após sua tentativa de 

assassinato. Esses desenvolvimentos sugerem um contexto mais amplo das 

violações das normas internacionais, incluindo as provisoes da: 

  A Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

 A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial 

 A Declaração do Direito e Responsabilidade de Indivíduos, Grupos e Órgãos 

da Sociedade para Promover e Proteger Direitos Humanos Reconhecidos 

Universalmente e as Liberdades Fundamentais 

 A Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos 

Indígenas e Tribais (Convenção 169) 

Para obter mais informações sobre esse problema, consulte o apêndice a esta carta 

abaixo, elaborado pela Dr. Marcia Mikulak, Professora Associada de Antropologia 

da Universidade de Dakota do Norte e uma especialista do país para o Brasil com a 

Anistia Internacional. 
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Em vista dessas violações dos direitos do povo Xukuru, solicitamos o seguinte do 

Tribunal Regional da 5ª Região em Recife, Pernambuco:  

• A protecção dos direitos fundamentais do Chefe Marcos Xukuru e outros 

líderes tribais  

• Tratamento processual  justo dos povos indígenas, com base no respeito 

pela imparcialidade do devido processo legal, e sensibilidade ao contexto 

específico de política e cultura de comunidades indígenas  

• Um fim a criminalização dos defensores dos direitos humanos, 

especialmente membros de comunidades indígenas que lutam pelo seu 

direito a terras tribais e preservação de suas culturas 

• Um inquérito imparcial, legal, oportuno e pertinente, que considera todos 

os elementos de evidencias relacionados com os assassinatos e a tentativa de 

assassinato do Chefe Marcos Xukuru  

• Após avaliação imparcial e justa destas evidências, a inversão das 

sentenças atuais dadas ao Chefe Marcos Xucuru e outros líderes indígenas 

Xucuru. 

Respeitosamente, 

O Comité para os Direitos Humanos da Associação Antropológica Americana 
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 Apêndice 

Contexto Histórico das Violações do Direitos Humanos dos Xukurus 

Por mais de 20 anos, os Xukurus tem vivido um processo lento de 

demarcação das terras dos seus antepassados através da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI). Atrasos no processo tem permitido que fazendeiros não indígenas 

tirem vantagem desta situação ao recusarem-se a deixar as terras da reserva, e a 

criarem conflitos, incluindo ameaças e assassinatos de líderes dos Xukurus e seus 

simpatizantes.  As sérias violações dos direitos humanos vividas pelos Xukurus 

tem incluídos assassinatos dos líderes anteriores, membros da comunidade Xukuru 

e representantes legais . 

Alem disso, os Xukurus tem enfrentado assédio e perseguição através do 

sistema legal sob a forma da criminalização do Chefe Marcos Xukuru pelo seu 

ativismo em direitos humanos, transformando as vítimas de abusos perpetrados 

contra eles, em criminosos. As violações dos direitos humanos contra os Xukurus e 

os povos indígenas no Brasil estão intimamente ligadas ao histórico da 

colonização. 

Esta história tem gerado pontos de vista intensos  a respeito dos direitos a 

terra entre fazendeiros ricos que usam o seu poderoso status social e seus recursos 

financeiros para influenciar negativamente juízes locais e oficiais responsáveis pela 

aplicação da lei encarregados de investigar os crimes que ocorrem nas terras 

indígenas. Sua influência se estende nas cortes municipais e estaduais, e tem 

criminalizado erroneamente o cacique Marcos Xukuru e outros líderes dos 

Xukurus. 

Arquivos históricos datando do século XVI fornecem prova da existência 

dos povos indígenas Xukurus e suas terras ancestrais (Hohenthal 1958:99). No 

primeiro contato com os portugueses, o território Xukuru abrangia uma vasta área, 

se estendendo do leste a oeste até o Brejo da Madre de Deus no Estado de 

Pernambuco, e do norte a sul até as fronteiras da Paraíba. Hoje, aproximadamente 

10.000 Xukurus vivem no estado nordestino de Pernambuco em uma área de 

27.000 hectares próxima da cidade de Pesqueira. 

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/AI_Brazil_42_2.pdf). 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/info-ngos/AI_Brazil_42_2.pdf
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História do Retorno da Terra 

Em 1989, a identificação e delimitação da terra Xukuru foi iniciada pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), e demarcação a favor dos Xukurus iniciou 

em 1992. Em 1995, a demarcação física da terra foi completada e determinada a 

ser 27.555 (muito menos que o requisitado pela memória histórica dos Xukurus) 

hectares (Brasileiro et al. 1998), formalizada pela publicação do decreto de 

homologação em 2001. Em 2005, os Xukurus ocupavam apenas uma pequena 

fração da sua terra devido aos pedidos de indenização de fazendeiros ricos e 

poderosos que contestavam a demarcação da terra Xukuru. Até este momento, a 

terra Xukuru não estava formalmente (legalmente) registrada. Embora o retorno 

dos Xukurus às terras ancestrais tenha se tornado oficial após 12 anos de contínuo 

ativismo, o violento e sanguinolento processo de perda e recuperação da terra 

tomada pelos colonizadores portugueses começou muito mais cedo. Até o final dos 

anos 80, apenas um punhado de Xukurus possuía pequenos trechos de terra onde 

praticavam formas de agricultura de subsistência. Eles pagavam arrendamento, 

pelas terras que uma vez foram deles, aos fazendeiros (fazendeiros não indígenas 

ricos) e eram chamados de caboclos (camponeses ou mestiços). Os Xukurus 

tinham perdido a sua língua nativa, mas não a sua paixão para reter o seu 

indigenismo, sua dança ritual do Toré, ou sua reverência pelos seus curandeiros e 

seus caciques (Hemming, 2003). Seu território foi tomado em 1700 pelos 

descendentes de colonos ricos, [e desde entao] os Xukurus tem estado 

argumentando a favor de seus direitos humanos básicos. 

Assassinatos dos Líderes Xukurus e seus defensores 

Delineado abaixo está a historia da sucessão de assassinatos que ocorreram 

nos últimos 18 anos decorrentes do ativismo Xukuru pelo retorno das terras dos 

seus antepassados. O resumo histórico que se segue é baseado em documentação 

da Anistia Internacional, da Comissão Interamericana pelos Direitos Humanos, e 

uma comissão especial requisitada pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana (CDDPH), Brasil, organizada em março de 2003. 

Desde 1992, quatro líderes adicionais e defensores foram mortos a tiros, e suas 

mortes são atribuídas a uma retaliação pelos fazendeiros não indígenas: 

 membro da tribo Xukuru José Everaldo Rodrigues Bispo (1992) 

 Advogado da FUNAI Geraldo Rolim (1995) 
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 Cacique Xicão Xukuru (conhecido internacionalmente pela defesa dos 

direitos humanos indígenas e líder tribal 1998) 

 Francisco de Assis Santana, líder da aldeia Pé de Serra, Chico Quelé (2001) 

 

Contexto Histórico e Político das Violações dos Direitos Humanos dos Xukurus 

 A luta pelo reconhecimento amplo dos seus direitos pela terra tem sido 

marcado pelo derramamento de sangue. O pai de Marcos Ludison de Araujo, 

Francisco de Assis Araujo, um líder anterior dos Xukurus, foi assassinado por um 

pistoleiro em 20 de maio de 1998 (AMR 19/15/98). Marcos Ludison foi eleito o 

cacique sucessor do povo Xukuru, com a responsabilidade de exigir das 

autoridades brasileiras a conclusão do processo de demarcação das terras dos 

antepassados dos Xukurus, e a retirada dos fazendeiros não indígenas das terras 

tribais. Corajosamente seguindo o caminho aberto pelo seu pai e cacique Xicão, o 

Cacique Marcos Xukuru tem liderado seu povo nesta luta pela retomada das terras. 

A luta dos Xukurus pelo seu direito constitucional de retorno das suas terras tem se 

confrontado com os interesses dos ocupantes não indígenas, um grupo de 

fazendeiros e agricultores interessados em construir um grande centro turístico 

religioso pela aparição da Virgem Maria próximo da Aldeia dos Cimbres na terra 

Xukuru. 

O projeto turístico proposto não foi aceito pelo Cacique Marcos Xukuro 

porque isto significaria a renúncia do esforço contínuo de preservar a cultura 

Xukuru, sua terra e tradições. Uma vez que o Cacique Marcos Xukuru tem 

permanecido um forte opositor aos interesses dos agricultores não indígenas, estes 

procederam a cooptação  de um pequeno grupo (aproximadamente 100) de 

Xukurus, influenciando-os para que apóiem o projeto turístico, enquanto prometem 

benefícios financeiros lucrativos. O Cacique Marcos e sua mãe, Zenilda Maria de 

Araújo ( uma candidata ao Prêmio Nobel da Paz em ...) começaram a receber 

ameaças de morte, levando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) a solicitar ao Governo brasileiro a tomar medidas de precaução para a 

proteção de ambos. 

Fracasso do Estado em Proteger os Povos Indígenas & Culpabilidade do Estado 

 A despeito destas solicitações, o Governo brasileiro não observou as 

medidas cautelares pedidas pela CIDH. Como uma das consequências, em 
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fevereiro de 2003, o Cacique Marcos Xukuru sofreu uma emboscada na tentativa 

de assassinato levada a cabo por José Lourival Frazão. Neste incidente, dois 

indígenas, Josenilson José dos Santos (NIlsinho) e Ademilson Barbosa da Silva 

foram mortos enquanto protegiam o Cacique Marcos, que escapou com alguns 

ferimentos. Quando as notícias da emboscada e dos assassinatos espalharam-se, 

aconteceu uma grande revolta entre os membros da tribo, resultando na destruição 

de carros e casas das pessoas envolvidas na emboscada. Fatos importantes 

resultantes da tentativa de assassinato do Cacique Marcos: 

 A destruição material de bens marca o início do processo de criminalização 

dos Xukurus envolvidos nas demarcações 

 Desde 2003, mais de 35 acusações de crimes tem sido submetidas contra os 

líderes Xukurus e contra o Cacique Marcos; todos são acusados com base 

no status de líderes, sob a suposição de que como líderes ele ordenaram a 

revolta 

 Os casos envolvem a mera especulação, porque as evidências apresentadas 

não individualizam a responsabilidade criminal de cada líder acusado por 

ações específicas; o processo por si mesmo representa a violação dos 

direitos garantidos  

Irregularidades dentro do sistema de justiça - Criminalização Jurídica dos Xukurus 

A despeito das irregularidades evidentes nos procedimentos, em 22 de maio 

de 2009, o Cacique Marcos foi considerado culpado e sentenciado na mais 

simbólica decisão até a data nesta série de eventos. Ele foi sentenciado a dez anos 

e quatro meses na prisão, juntamente com uma multa, pela Corte Federal em 

Caruaru, Pernambuco (Caso nº 2006.83.02.000366-5).  

O Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares  (GAJOP); O 

Movimento Nacional de Direitos Humanos-Nordestino (MNDH/Regional); e o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) escreveram para os seguintes 

representantes dos direitos humanos:  

 O relator especial da situação dos Defensores dos Direitos Humanos 

 Sr. Leandro Despouy, Relator Especial ndos Juízes e Advogados 

Independentes 

 Sr. James Anaya - Relator Especial da situação dos Direitos Humanos e 

Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas 
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 Sr. Githu Muigai - Relator Especial nas formas contemporâneas de Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias relacionadas em 18 de 

junho de 2009. 

GAJOP, MNDH e CIMI identificaram os seguintes equívocos nos 

procedimentos jurídicos contra o Cacique Marcos Xukuru e outros líderes 

Xukurus (veja a carta anexada, Conselho Indigenista Missionário). A seriedade 

destas omissões resultam dos três principais aspectos dos processos jurídicos 

durante o julgamento:  

1. A redução do direito de uso de todos os meios legais para defesa de si 

próprio 

2. A perceptível pressuposição de culpabilidade 

3. A despolitização dos conflitos pré-existentes entre os indígenas e os 

fazendeiros não indígenas a respeito das terras dos antepassados Xukurus 

 

Esclarecimento da Importância dos Equívocos Jurídicos 

 O primeiro aspecto indicado acima é a clara restrição do direito de uso de 

todos os meios jurídicos disponíveis pela lei para a defesa de si próprio, quando a 

corte declinou a ouvir testemunhas importantes para a defesa, incluindo o 

Deputado Federal Fernando Ferro (Partido dos Trabalhadores/Pernambuco), o 

Procurador Assistente da Procuradoria Federal (Subprocuradoria Geral da 

República), Raquel Dodge. Considerando que cada testemunho oferecido por cada 

testemunha tem o potencial de influenciar o juiz na questão a ser decidida, cada 

testemunha excluída deixa a análise da totalidade de circunstâncias em um estado 

precário, permitindo a construção deficiente dos fatos, tanto quanto a violação 

jurídica dos direitos garantidos. 

 O segundo ponto enumerado acima a ser considerado e a pressuposição de 

culpabilidade do Cacique Marcos Xukuru baseada na liderança que ele exibiu na 

defesa do seu povo. O Cacique foi a vitima da emboscada acima mencionada, ele 

foi levado ao hospital e permaneceu na casa da sua mãe no dia da revolta. 

Entretanto, a despeito de ser desconhecedor da revolta e ausência no lugar e no 

decorrer da mesma, o Cacique foi considerado o mandante nos atos de destruição. 

Não sendo por conseguinte, um argumento em apoio de atribuir responsabilidade 
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ao Cacique Marcos que confundiu o seu papel de líder tribal com o suposto 

comando nos incidentes que se seguiram a sua tentativa de assassinato. 

 O terceiro ponto listado acima que é importante para dar ênfase é que os 

procedimentos revelam a completa despolitização dos conflitos pelos direitos à 

terra subjacentes entre os Xukurus e os fazendeiros não indígenas. Considerando a 

emboscada do Cacique como uma ocorrência contingente, isolada, com os seus 

verdadeiros motivos obscurecidos, a corte interpretou que a reação da tribo dos 

Xukurus foi um distúrbio sem motivo, e como um ato de ódio injustificado que 

surgiu espontaneamente. A omissão em considerar qualquer contexto político é 

mais um exemplo da completa abdicação da responsabilidade pelas autoridades 

relevantes nos conflitos da região. 

Os advogados do CIMI auxiliaram o Dr. Gilberto Marques, advogado da defesa do 

Cacique Marcos Xukuru e dos outros líderes Xukurus, inclusive dos outros que 

foram assassinados no passado conforme discutido acima. Eles identificaram os 

erros da FUNAI, da Polícia Federal, e do Ministério Público que historicamente 

contribuíram para a violência perpetrada contra os líderes Xukurus. Estas 

omissões estão listadas respectivamente abaixo: 

FUNAI 

 Atrasos na identificação, compensação e desocupação dos posseiros 

(fazendeiros) 

 Fracasso em participar no planejamentos das retomadas (reocupações pelos 

Xukurus das terras dos antepassados como descrito acima) 

 Fracasso em prover suas próprias informações nos eventos na Reserva 

Xukuru que resultaram na morte de dois indígenas, uma tentativa de 

assassinato do Cacique, e na destruição da casas e propriedades dos 

Xukurus, polícia e da corte 

 Fracasso ou atraso inaceitável em proceder com a questão de retirada dos 

fazendeiros que continuavam ocupando as terras demarcadas. 

Polícia Federal 

 No relatório de assassinato no caso de Chicão, a ineficiência e indiferença na 

investigação da Polícia Federal é um indicativo de preconceituosa 

percepção da polícia [contra os Xucuru]. 
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 No assassinato de Quelé, a verificação inadequada dos fatos sob 

investigação (provando o motivo para o crime) demonstram preconceito e 

indiferença para os Xukurus 

 O envolvimento do Ministério Público Federal (em uma agenda oculta) para 

prender uma testemunha para o réu resultou numa prisão ilegal com 

impunidade 

 Na tentativa de assassinato do Cacique Marcos, a Polícia Federal priorizou a 

avaliação dos danos materiais, ignorando a tentativa de assassinato do 

Cacique Marcos, sendo ele detido 

 A Polícia Federal executou investigações incompletas, fracassando em juntar 

evidências importantes tais como resíduo de pólvora nos principais 

suspeitos. Focando no Cacique Marcos como o autor de um crime, ao invés 

de juntar evidências claras, Cacique Marcos não foi considerado uma 

vítima, porém foi considerado como o agente provocador no caso que 

investigava exatamente o atentado a sua própria vida 

 Importância insuficiente foi dada a credibilidade das testemunhas e nenhuma 

consideração foi dada aos processos históricos e políticos associados com o 

retorno dos indígenas às terras ancestrais 

 

Ministério Público 

 A análise do julgamento do Cacique Xukuru pela secretaria brasileira do 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) afirmou  no 

seu relatório que o caso criminal para determinar responsabilidades pelos 

incidentes na aldeia dos Cimbres que resultaram na destruição de casas, 

carros, e outras propriedades pessoais esta contaminado na sua fonte por 

uma investigação preconceituosa e descuidada. O comitê considerou o 

julgamento sendo um ato de violência institucional que em todos os 

momentos apresenta o Cacique Marcos e os líderes tradicionais como 

pessoas perigosas que não respeitam o estado por causa do seu ativismo por 

direitos humanos 

 A defesa do acusado foi pressionada pelo juiz durante o julgamento a 

"desistir" de ouvir testemunhas da defesa. O juiz designou 1º de julho de 

2008 (um único dia) para ouvir todas as 152 testemunhas inscritas. Dada a 

impossibilidade técnica de ouvir 152 testemunhas para a defesa em um dia, 
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a defesa argumentou pelo testemunho de apenas uma parte das testemunhas. 

Todas as testemunhas do lado da acusação foram ouvidas. 

 As ações do juiz recusando-se a ouvir testemunhas para a defesa demonstra 

que ele já tinha formado sua opinião final, sem se importar com o que as 

testemunhas da defesa tivessem para dizer. 

 O juiz que tinha ouvido todas as audiências no caso e tinha contato direto 

com a evidência do caso foi transferido para outra Corte Federal no Estado 

da Paraíba. Este juiz não se pronunciou sobre a sentença. A sentença foi 

dada na corte por um recém chegado juiz , violando o princípio legal de 

identidade física do juiz. 

 A tentativa de assassinato do Cacique Marcos e as mortes dos dois jovens 

indígenas que o acompanhavam resultou em grande pesar na comunidade 

Xukuru, que tinha perdido muitos líderes em atos de violência, enquanto os 

perpetradores continuavam livres e impunes. A história de impunidade e 

violência institucional contra os Xukurus foi um fator significativo na 

insurgência que aconteceu na Aldeia de Cimbres depois da tentativa de 

assassinato do Cacique Marcos 

 Testemunhas convidadas a depor no escritório da acusação, foram com a 

intenção de prendê-los. 

 Mantida datas para audiências de depoimentos, mesmo após as decisões 

necessárias de injunção 

 O Ministério Público não presenciou o depoimento das testemunhas, dando a 

entender que não faziam parte dos procedimentos jurídicos de maneira a 

evitar as repercussões potenciais pelas prisões ilegais de testemunhas que 

vinham dar depoimentos 

 Falha ao exercer o controle legal e judicial adequado de provas produzidas 

pela Polícia Federal durante o julgamento  

 Promotores civis não compartilhavam com os promotores criminais de todas 

as informações disponíveis a eles, demonstrando a fragilidade e 

inconsistência dos motivos alegados para a morte de alguns Xukurus 

vítimas de assassinato 

 

Violações das Normas Internacionais de Direitos Humanos 

O resultado deste julgamento indica um amplo contexto de violações das 

normas internacionais, as quais podem ser melhor entendidas sob a lush das 
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provisos dos direitos humanos internacionais do qual o Brasil é um país 

participante: 

 A Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

 A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial 

 A Declaração do Direito e Responsabilidade de Indivíduos, Grupos e Órgãos 

da Sociedade para Promover e Proteger Direitos Humanos Reconhecidos 

Universalmente e as Liberdades Fundamentais 

 A Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos 

Indígenas e Tribais (Convenção 169) 

 De acordo com a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos do Povos 

Indígenas (DRIPS) "...Os povos e as pessoas indígenas são livres e iguais a todos 

os demais povos e pessoas e têm o direito a não serem sujeitos a nenhuma 

discriminação no exercício de seus direitos, em particular, em sua origem ou 

identidade indígena" (Artigo 2) 

(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html). E é neste sentido que o Artigo 

40 da mesma Declaração garante que: 

 Os povos indígenas têm direitos a proce itativos e justos, para 

o acerto de controvérsias com os Estados ou outras partes e uma pronta 

decisão sobre essas controvérsias, assim como, uma reparação efetiva para 

toda a infracção de seus direitos individuais e coletivos. Nessas decisões 

levar-se-ão devidamente em consideração os costumes, as tradições, as 

normas e os sistemas jurídicos dos povos indígenas interessados e as normas 

internacionais dos direitos humanos (Artigo 40)  

Torna-se evidente que este caso não deveria ser isolado do contexto de 

insegurança e dos atrasos injustificados no processo de demarcação das terras 

indígenas e da efetiva transferência do território tradicional para as comunidades 

indígenas. De acordo, o Artigo 27 afirma:  

 Os Estados estabelecerão e aplicarão, conjuntame

itativo, independente, imparcial, 

aberto e transparente, em que nele se reconheçam devidamente as leis, 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
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tradições, costumes e sistemas de usufruto da terra dos povos indígenas, para 

reconhecer e adjudicar os direitos dos povos indígenas em relação às suas 

terras, territórios e recursos, incluidos aqueles que tradicionalmente tenham 

sido possuido, ocupado, ou utilizado de outra forma. Os povos indígenas 

terão direito de participar neste processo (Artigo 27) 

 

 

 

 


