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2. INTRODUÇÃO

A questão  indígena  sempre  foi  atual  no  direito  brasileiro.  Desde  o  período

colonial  os  povos  indígenas  foram  submetidos  aos  domínios  econômico,  jurídico,

cultural e religioso do Estado (VIEIRA, 1998, p. 144).

Portugal baseou-se na Doutrina do Descobrimento, calcada na ideia racista de

superioridade  dos  povos  europeus  e  cristãos  sobre  os  demais,  para  fundamentar

juridicamente a opressão sobre a população indígena. Tal doutrina viabilizou a negação

de direitos (tal como, o uso do próprio idioma), a escravização e a usurpação de terras,

bem como culminou com a destruição física e cultural de importantes povos indígenas,

mediante guerras e a conversão forçada religiosa (WILL, 2014, p. 35ss).

Após a independência do Brasil, o panorama de graves violações dos direitos

indígenas persistiu no País até os dias atuais. Não obstante, passou a ser protagonizado

por grupos financiados por empresas e particulares, assistidos pela evidente omissão do

Estado brasileiro (WILL, 2014, p. 43).  
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Disso resultou o grave quadro de marginalização social, que caracteriza os índios

como minoria vulnerável no direito brasileiro. Os povos indígenas no Brasil sempre

foram  vítimas  de  interesses  econômicos  sejam  do  Estado,  sejam  de  empresas  e

indivíduos.  E,  por  consequência,  são  dignos  de  proteção  especial  pela  Constituição

brasileira de 1988 elaborada sob uma perspectiva humana e inclusiva.

Existem no Brasil 305 etnias e 274 línguas indígenas, com uma população de

896,9 mil indivíduos, conforme os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010.

Desse total 817,9 mil pessoas se autodeclararam indígenas. Os dados do Censo também

apontam a demarcação de 505 terras indígenas, o que corresponde a 12,5% do território

nacional e abriga 517,4 mil indivíduos, ou seja, 57,7% do total da população indígena

(BRASIL, 2012).

Em comparação  com  os  dados  dos  Censos  de  1991  e  2000  verifica-se  um

crescimento de 11,4% da população indígena no Brasil. Isso pode ser explicado pelo

crescimento real desta população nas últimas décadas ou pelo aumento do número de

pessoas  que  se  autodeclaram  indígenas  em  razão  do  movimento  recente  de

“reetinização” no País.

A despeito disso, se a comparação é realizada com os números estimados da

época do descobrimento, constata-se um exacerbado decréscimo da população indígena

no Brasil.  Estima-se  que  em 1500 habitavam no território  ao  redor  de  1000 povos

indígenas, totalizando uma população de 2 a 4 milhões de pessoas (WILL, 2014, p. 34).

Os resultados do Censo de 2010 confirmam a vulnerabilidade social, política e

econômica  da  população  indígena  no  País:  a  população  indígena  tem  um  nível

educacional mais baixo do que a população não indígena; 83% da população indígena

de  10  anos  ou  mais  recebiam  em  2010  até  um  salário  mínimo  ou  não  tinham

rendimentos;  e  67,8%  da  população  indígena  possuía  registro  de  nascimento  em

comparação aos 98,4% da população não indígena registrada (BRASIL, 2012).

Ainda que tardiamente o Direito tanto nacional quanto internacional respondeu a

tal vulnerabilidade aguda dos povos indígenas. Até meados do século XX, os indígenas

eram  excluídos  da  qualificação  de  sujeitos  do  direito  internacional.  Em  razão  da

prevalência da concepção positivista no direito internacional, defendia-se que “os povos

indígenas não reuniam os requisitos necessários para serem considerados como Estados-

Nações, não, podendo, portanto, participar da elaboração do Direito Internacional e nem

sequer ter  direitos reconhecidos” (WILL, 2014, p.  30).  Ao positivismo aliavam-se a
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doutrina racista da tutela, que defendia a inferioridade dos povos indígenas e a missão

civilizatória dos povos europeus (WILL, 2014, p. 31-32).

Tal visão predominante serviu de fundamento para os princípios terra nullius e

uti possedetis. O primeiro considerava as terras pertencentes aos povos indígenas como

terras de ninguém, pois não submetidas à soberania de qualquer Estado. E o segundo

princípio defendia a legitimidade da aquisição mediante a conquista de um território que

não pertence a qualquer Estado.

A vigência desses princípios propiciou a negação do direito à terra aos indígenas

e, por consequência, a destruição das instituições econômicas e culturais desses povos.

É bem sabido que a identidade indígena é estritamente vinculada à terra que esses povos

tradicionalmente  ocupam.  É  dela  que  retiram  seu  sustento  e  em  conexão  com  ela

mantêm suas crenças e tradições. Daí a vital importância do processo de demarcação de

terras indígenas, de forma a assegurar a perpetuação da cultura desses povos ao lado das

demais (WILL, 2014, p. 36-37). 

Após  a  II  Guerra  Mundial,  o  direito  internacional  se  humaniza,  passando  a

inserir no centro de sua agenda a proteção da pessoa humana, se distanciando da sua

visão anterior exclusivamente estatocêntrica. De acordo com esta visão, só os Estados

eram sujeitos internacionais. No entanto, a mudança de paradigma dos pós-II Guerra

possibilita  o  reconhecimento  de  novos  sujeitos  do  direito  internacional,  ao  lado  do

Estado, como, por exemplo, as organizações internacionais, os indivíduos e a própria

humanidade. É neste contexto que os povos indígenas se tornam sujeitos de direitos no

âmbito internacional.

No ordenamento jurídico brasileiro,  desde a  promulgação da Constituição de

1988 houve um notório avanço legislativo acerca da proteção dos direitos dos povos

indígenas. Contudo, as violações contra os direitos humanos dos povos indígenas são

contínuas  e  crescentes  no  Brasil.  Episódios  de  violência  e  discriminação  contra

indígenas  no  País  são  constantes  e,  como  apontado  anteriormente,  fazem  parte  da

história  brasileira.  A  redemocratização  não  foi  capaz  de  reverter  este  quadro.  O

panorama de mortes, epidemias e exclusão social contra indígenas durante a ditadura

civil-militar (1964-1985)1 continua em curso nos dias atuais.

Nessa perspectiva, persiste a omissão histórica do Estado, que resulta na extrema

vulnerabilidade dos povos indígenas, notadamente em razão de interesses econômicos

1 Para uma investigação completa sobre a opressão indígena durante o regime ditatorial ver VALENTE,
Rubens.  Os  fuzis  e  as  flechas:  história  de  sangue  e  resistência  indígena  na  ditadura.  São  Paulo:
Companhia das Letras, 2017.

3



sobre as riquezas naturais das áreas em que tradicionalmente vivem. Diante dos casos de

violência  e  de  impunidade em crimes contra  indígenas,  vale  a  indagação se o  País

cumpre  efetivamente  seus  compromissos  internacionais  em matéria  de  proteção dos

direitos  humanos  dos  povos  indígenas.  Em  particular,  cumpre  investigar  sobre  a

configuração  de  um genocídio  indígena  em curso  no  País,  por  conta  do  quadro  de

violações contínuas e massivas contra a minoria indígena. 

3. JUSTIFICATIVA

Em  virtude  das  crescentes  violações  contra  os  direitos  humanos  dos  povos

indígenas no Brasil justifica-se o estudo da possibilidade de responsabilidade do Brasil

diante  dos  seus  compromissos  assumidos  no  âmbito  do  Direito  Internacional  dos

Direitos Humanos. Por conta desse quadro de violações contínuas e massivas contra a

minoria indígena, é válido o questionamento se o mesmo não se configura como um

genocídio indígena em curso no País.

Não é recente o posicionamento crítico contra a postura do Estado brasileiro no

que se refere à proteção dos direitos dos povos indígenas. Em 1970 países europeus

acusaram o governo brasileiro de praticar ou tolerar o genocídio, visando a exterminar

grupos indígenas presentes em seu território (JOBIM, 1970, p. 3).

Cumpre  assinalar  que  já  houve  uma  condenação  por  genocídio  contra  povo

indígena pela Justiça brasileira. No âmbito do Recurso Extraordinário (RE) Nº 351.487,

julgado em agosto de 2006, o STF manteve a condenação, pela Justiça Federal de Boa

Vista,  de  quatro  garimpeiros  denunciados  por  crime  de  genocídio  contra  o  povo

Yanomami, em Haximu, no estado de Roraima (STF, 2006).

Porém,  diante  dos  casos  de  violência  e  de  impunidade  em  crimes  contra

indígenas,  vale  a  indagação  se  o  País  cumpre  efetivamente  seus  compromissos

internacionais em matéria de proteção dos direitos humanos dos povos indígenas. Em

particular,  por  conta  do  reduzido  número  de  trabalhos  acadêmicos  dedicados  ao

problema do genocídio indígena à luz do Direito Internacional Público (WILL, 2014, p.

9).

De fato, o Brasil  ratificou importantes instrumentos internacionais de direitos

humanos,  dentre eles: i) a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de
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Genocídio, internalizada no direito brasileiro mediante o Decreto Nº 30.822 de 6 de

maio de 1952;  ii)  a  Convenção Americana sobre Direitos  Humanos,  incorporada ao

direito brasileiro pelo Decreto Nº 678 de 6 de novembro de 1992; e iii) a Convenção Nº

169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, internalizada no direito pátrio por meio do

Decreto Nº 5.051 de 19 de abril de 2004. Vale notar que parte da doutrina defende a

produção de efeitos  erga omnes às  decisões  da Corte  IDH, cuja  matéria  refere-se à

proteção de normas de jus cogens (HITTERS, 2008, p. 154).

Em  vista  do  exposto,  revela-se  de  fundamental  importância  o  estudo  dos

pressupostos  e  fundamentos  jurídicos  para  a  responsabilização  do  País,  perante  os

órgãos  internacionais  competentes,  em  razão  das  constantes  e  crescentes  violações

contra os direitos humanos dos povos indígenas em território brasileiro.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral

A  pesquisa  tem  como  objetivo  principal  investigar  os  pressupostos  e  os

fundamentos  –  segundo  o  Direito  Internacional  Público  –  para  a  responsabilidade

internacional  do  Brasil  por  graves  violações  contra  os  direitos  humanos  de  grupos

indígenas integrantes da sociedade brasileira.

Trata-se  de  questão  contemporânea  relevante  tanto  para  o  direito  brasileiro

quanto para o direito internacional. Isso porque o País vincula-se aos principais tratados

internacionais referentes à repressão e punição do genocídio, bem como à proteção dos

direitos humanos dos povos indígenas. Ademais, não são raras as denúncias contra o

Brasil de violar os direitos das minorias indígenas, inclusive de tolerar o extermínio das

mesmas no seu território.
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Objetivos específicos

 Estudar o crime de genocídio e os povos indígenas sob a perspectiva do Direito

Internacional  Público  contemporâneo,  mediante  a  análise  dos  principais

instrumentos  normativos  e  da  jurisprudência  de  tribunais  internacionais

(notadamente, a da Corte IDH) pertinentes ao tema;
 Analisar  os  aspectos  históricos  e  contemporâneos  do  genocídio  indígena  no

Brasil,  buscando averiguar se o conjunto atual de graves violações cometidas

contra indígenas no País configura crime de genocídio;
 Examinar a base jurídica necessária para justificar a eventual responsabilização

internacional  do Estado brasileiro por  admitir  um genocídio indígena  no seu

território.  O  propósito  é  verificar  em  que  medida  o  País  não  cumpre  suas

obrigações internacionais em matéria de repressão e punição do genocídio, como

também de proteção dos direitos humanos, frente ao retrocesso, constatado nos

últimos anos, no que atine à proteção dos direitos dos povos indígenas.

5.  REVISÃO DE LITERATURA

A comunidade internacional considera o genocídio crime contra a paz (SHAW,

2010,  p.  492)  e  sua  proibição  foi  consolidada  pela  prática  entre  os  Estados  como

obrigação erga omnes (SHAW, 2010, p. 98). Quer dizer, trata-se de um direito que se

estabeleceu como costume internacional universal, oponível contra todos os Estados,

posto que afeta os interesses da humanidade como um todo (LEISTENSCHNEIDER,

2007, p. 11).

Além disso, a vedação do genocídio tem conteúdo de jus cogens, isto é, de valor

fundamental  e  superior  dentro  do  direito  internacional.  Por  conseguinte,  será  nulo

qualquer  tratado que  conflitar  com tais  normas imperativas  do direito  internacional,

conforme o artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969

(CURIA et al, 2016, p. 1272).

A proibição do genocídio é um direito que se destina à proteção física de um

grupo de pessoas “enquanto entidade distinta” (SHAW, 2010, p. 217). Além da proteção

física,  portanto,  a vedação ao genocídio pretende resguardar o direito deste  grupo à
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autodeterminação,  bem como à  manifestação cultural,  religiosa  e  de  falar  a  própria

língua (SHAW, 2010, p. 216).

Foi  o  genocídio  patrocinado pelo  Estado nazista  alemão durante a  II  Guerra

Mundial  que  chamou a  atenção da comunidade internacional  para a  necessidade de

elaborar uma Convenção que reconhecesse o genocídio como um crime internacional.

De fato, até 1944, o genocídio era desconhecido como crime internacional. O termo

genocídio  foi  criado  por  Raphael  Lemkin,  em  1944,  quem  o  definiu  como  uma

concertação de vários tipos de ações com o propósito de aniquilar grupos nacionais

determinados (SCHABAS, 2016, p. 137).

Genocidio proviene del griego “genos” que significa “raza, nación o
pueblo” y del latín “caedere” o “cide” que significa matar.  De esta
forma se introdujo por primera vez para los grupos nacionales, étnicos
y religiosos el concepto de lo que el homicidio es para los individuos,
la negación de su derecho de existir (LEISTENSCHNEIDER, 2007, p.
12).

No julgamento  do Tribunal  Militar  Internacional  de  Nuremberg,  em 1945,  o

genocídio foi classificado como crime contra a humanidade2. Vale dizer, consiste em

qualquer ato desumano contra população civil, mediante ataque difuso ou sistemático,

por razões de nacionalidade, de orientação política, etnia ou religião (SHAW, 2010, p.

491). Foi a primeira vez em que uma pessoa foi julgada responsável por genocídio à luz

das normas do direito internacional (LEISTENSCHNEIDER, 2007, p. 13).

A Resolução Nº 96 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 11 de dezembro

de 1946, reconheceu o genocídio como crime internacional, cujos autores e cúmplices

devem ser responsabilizados. Este documento internacional esclarece que o genocídio é

a negação do direito de existir de grupos humanos inteiros. E tal negação colide com os

interesses da humanidade, pois a priva das contribuições culturais representadas por tais

grupos (NAÇÕES UNIDAS, 1946). 

Em consonância, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio foi

assinada  em 11  de  dezembro de  19483,  cujo  objetivo  principal  é  proteger  minorias

étnicas,  raciais  e  religiosas  do  crime  de  genocídio.  Tal  proteção  abarca  não apenas

2 Na verdade, a maioria da doutrina entende o genocídio como um tipo específico ou agravado de crime
contra a humanidade, devido as suas especificidades agravantes. Ver WILL, 2014, p. 20.
3 A Convenção para  a  Prevenção  e  Repressão  do  Genocídio  foi  o  primeiro  tratado  internacional  de
proteção  dos direitos  humanos  no âmbito da  ONU. O Brasil  a  ratificou  em 15 de abril  de  1952.  A
Convenção entrou em vigor no direito brasileiro mediante a publicação do Decreto Nº 30.822 de 6 de
maio de 1952.
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soluções para que práticas de genocídio não voltem a acontecer (dimensão preventiva),

como também punições severas ao genocida (dimensão repressiva).

Conforme o artigo 2º da Convenção:

entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a
intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico,
racial ou religioso como tal: a) matar membros do grupo; b) causar
lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c)
submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes
de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; d) adotar medidas
destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e) efetuar a
transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. (CURIA
et al, 2016, p. 197)4

Desse  conceito  retira-se  que  o  genocídio  é  um crime  que  busca,  com dolo

específico5, a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos,  raciais ou

religiosos,  tanto  em  tempos  de  paz  quanto  em  tempos  de  guerra  (artigo  1º  da

Convenção). Por isso, afirma-se que a Convenção faz parte do conjunto de proteção do

direito  das  minorias,  visto  que  sua  finalidade  é  proteger  tais  grupos  da  ameaça  do

genocídio.

Importa  destacar  a  identidade  das  vítimas  como  elemento  necessário  na

tipificação do crime de genocídio, ou seja, nem toda coletividade se qualifica para ser

protegida pela Convenção. Grupos políticos, econômicos e sociais estão excluídos da

proteção da Convenção. Tão somente quando os atos taxativamente descritos no artigo

2º da Convenção são perpetrados contra grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos

pode-se configurar o crime de genocídio.  Consequentemente,  o cometimento de tais

atos contra oponentes políticos não caracterizaria o genocídio (LEISTENSCHNEIDER,

2007, p. 15)6.

Para facilitar a compreensão sobre quais coletividades se adequam aos grupos

protegidos pela Convenção, recorre-se ao entendimento do Tribunal Internacional para

4 A mesma definição de genocídio é utilizada pelo artigo 6º Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Ver
CURIA et al, 2016, p. 917.
5 Segundo a doutrina é o dolo específico de aniquilar determinado grupo humano a razão de classificar o
genocídio como o “crime dos crimes”.  Quer dizer,  a perversidade e o ódio presentes na intenção de
destruir um grupo nacional, étnico, religioso ou racial com efeitos nefastos para toda humanidade. Ver
WILL, 2014, p. 17.
6 Cumpre  observar  que  a  definição  original  de  Lemkin  era  mais  ampla  do  que  esta  adotada  pela
Convenção, pois aquela incluía os grupos políticos (LEISTENSCHNEIDER, 2007, p. 15). Com efeito,
critica-se a definição do artigo 2º da Convenção, no sentido de não reconhecer a destruição de outros
grupos além dos listados no dispositivo como genocídio. Ao lado disso, parte da doutrina sustenta que o
artigo 2º não abrange outros atos por meio dos quais se alcança a destruição de certo grupo humano. Vale
dizer, o artigo 2º é criticado por ser restrito quanto aos atos de genocídio, como também quanto aos
grupos protegidos. Ver WILL, 2014, p. 19.
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Ruanda no Caso  Akayesu, em que esclareceu as definições de grupo nacional, grupo

étnico, grupo racial e grupo religioso (LEISTENSCHNEIDER, 2007, p. 16).

Um grupo nacional é uma coletividade de pessoas que compartilham um vínculo

legal baseado na cidadania. Um grupo étnico é um grupo de pessoas que compartilham

uma língua ou cultura comuns.  Um grupo racial  se trata  de uma coletividade cujos

membros  dividem  características  físicas  hereditárias,  comumente  associadas  com

regiões geográficas, sem levar em conta fatores de idioma, cultura, nacionalidade ou

religião.  E,  por  fim,  um  grupo  religioso  é  uma  coletividade  cujos  membros

compartilham a  mesma  religião.  Conclui-se,  portanto,  que  os  povos  indígenas  que

vivem  no  Brasil  são  coletividades  que  se  adequam  aos  grupos  protegidos  pela

Convenção.

O conceito de genocídio do artigo 2º da Convenção contempla duas espécies do

crime de genocídio: o genocídio físico, que compreende o assassinato e atos que causem

a morte, sistematicamente, inclusive por fome ou enfermidade; e o genocídio biológico,

que abarca formas de impedimento da reprodução (esterilização e o aborto compulsivo)

e o sequestro de crianças (SCHABAS, 2016, p. 153).

Cumpre notar que o projeto original da Convenção previa também a figura do

genocídio cultural, que englobaria qualquer ato cometido com a intenção de destruir a

língua, a religião ou a cultura de um grupo nacional, étnico ou religioso, como, por

exemplo, a proibição do uso da língua própria do grupo ou a destruição de museus.

Contudo,  esse  conceito  foi  criticado  pelos  Estados  Unidos,  Reino  Unido  e

França, os quais afirmaram o “direito à vida cultural” não é inerente à pessoa humana,

mas resultante  do desenvolvimento social,  e  por isso,  deveria  ser protegido por um

documento internacional ligado à cultura (LEISTENSCHNEIDER, 2007, p. 15 e 18).

Destaca-se  que  a  limpeza  étnica  pode  ser  caracterizada  como  crime  de

genocídio, caso contemple o cometimento dos elementos objetivos presentes no artigo

2º  da  Convenção  com  a  intenção  específica  de  destruir,  no  todo  ou  em  parte,

determinado grupo protegido. A Corte Internacional de Justiça define limpeza étnica

como o ato de “tornar uma área etnicamente homogênea utilizando-se da força ou da

intimidação para remover pessoas de determinados grupos daquela área” (SCHABAS,

2016, p. 153).

A Convenção contém regras de responsabilidade tanto individual quanto estatal

em matéria de prevenção e repressão do crime de genocídio. De acordo com o artigo 4º

da Convenção governantes,  funcionários públicos e particulares poderão ser punidos
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pelo crime de genocídio. Por sua vez, o artigo 6º estipula que as pessoas acusadas de

genocídio serão julgadas pelo tribunal competente do Estado onde o ato ocorreu7 ou

pela  Corte  Penal  Internacional  com  relação  aos  Estados  que  reconheceram  sua

jurisdição (CURIA et al, 2016, p. 197).

Ainda no que se refere à  responsabilidade penal  individual  vale  frisar  que o

artigo 5º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional inclui o genocídio entre os “crimes

mais  graves,  que  afetam  a  comunidade  internacional”,  cujo  julgamento  é  de  sua

competência  (CURIA  et  al,  2016,  p.  916).  Em  seguida,  o  artigo  25  do  Estatuto

estabelece a responsabilidade criminal individual das pessoas que cometerem genocídio

– independentemente de patente ou cargo –, as submetendo às punições previstas pelo

Estatuto (CURIA et al, 2016, p. 927), conforme as condições prévias ao exercício de

sua jurisdição.

Ao lado da responsabilidade internacional do indivíduo a Convenção em seu

artigo 9º prevê a possibilidade da responsabilidade do Estado em matéria de genocídio

(CURIA et al,  2016, p. 198). Ademais, o artigo 5º da Convenção aponta obrigações

específicas  do  Estado  para  fins  de  prevenção  e  repressão  do  genocídio,  a  saber:

conformar  seu  direito  interno  de  modo  a  garantir  a  efetividade  das  disposições  da

Convenção,  principalmente  fixando  sanções  penais  eficazes  às  pessoas  acusadas  de

genocídio ou de qualquer outro ato associado ao genocídio enumerado no artigo 3º da

Convenção (CURIA et al, 2016, p. 197).

A questão  da  responsabilidade  de  um  Estado  por  violar  a  Convenção  foi

discutida  pela  Corte  Internacional  de  Justiça  no  Caso  referente  à  aplicação  da

Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio de 1993. Neste

julgado a Corte, em primeiro lugar, utilizou o artigo 9º da Convenção para fundamentar

sua jurisdição em casos de responsabilidade estatal em matéria de prevenção e repressão

do genocídio (SHAW, 2010, p. 806).

Em continuação, a Corte afirmou que os direitos e as obrigações previstas na

Convenção têm aplicação  erga omnes e,  por  consequência,  todo Estado Contratante

detém o dever de impedir o cometimento de atos de genocídio, independentemente do

tipo de conflito em questão ou de limitações territoriais (SHAW, 2010, p. 218-219).

Da mesma forma, o Tribunal Internacional para a Ex-Iugoslávia e o Tribunal

Internacional  para  Ruanda desenvolveram jurisprudência  importante  para  os  debates

7 Parte da doutrina critica a responsabilidade primária dos tribunais nacionais de julgar e condenar as
pessoas acusadas de genocídio, dado que tais órgãos são usualmente cúmplices e raramente decidem
aceitar a acusação. Ver LEISTENSCHNEIDER, 2007, p. 14.
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acerca do crime de genocídio no direito internacional. Essa jurisprudência enfatiza, por

exemplo,  a  necessidade  de  comprovar  a  intenção  específica  de  destruição  total  ou

parcial do grupo para caracterizar crime de genocídio no caso concreto.

O crime de genocídio se diferencia dos demais crimes de natureza  jus cogens,

por conter a intenção específica de destruir total ou parcialmente um grupo protegido

como parte de um plano ou política (SCHABAS, 2016, p. 144). Trata-se de requisito

indispensável para a configuração do genocídio.

Ao  contrário  do  número  de  vítimas  que  é  irrelevante  para  configurar  o

genocídio.  A expressão “no todo ou em parte” do artigo 2º da Convenção tem dois

propósitos: impedir que o crime de genocídio se estendesse a atos isolados de violência

racial; e indicar que o genocida não precisa ter a pretensão de destruir todo o grupo, mas

apenas  parte  significativa  dele.  Contudo,  a  morte  de  um  único  indivíduo  pode

caracterizar o crime de genocídio, desde que presente dita intenção específica, como,

por exemplo, o assassinato do líder do grupo (SCHABAS, 2016, p. 148-150).

Com efeito, a comprovação da intenção específica é de difícil atingimento na

prática e, por isso, inferências a partir de fatos são permitidas na falta de confissões

explícitas.

El Tribunal Internacional de Ruanda ha establecido que la intención
genocida no necesariamente debe estar establecida expresamente, pero
puede ser  inferida  de la  naturaleza  sistemática  de los  crímenes.  El
Tribunal  Internacional  de  Yugoslavia  ha  determinado  que  esta
intención  puede  además  inferirse  de  la  perpetración  de  actos  que
violen […] el fundamento mismo del grupo (LEISTENSCHNEIDER,
2007, p. 17).

Além disso, o Tribunal Internacional para Ruanda reconheceu que o estupro e a

violência sexual podem ser configurados como genocídio, desde que cometidos com a

intenção específica de destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Enquadra

tais  atos  como  lesão  grave  à  integridade  física  ou  mental8 de  membros  do  grupo;

submissão a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou

parcial  do grupo9;  e impedimento de nascimentos no seio do grupo, nos termos das

8 Importante parte da doutrina enfatiza que a conduta de lesão grave à integridade física ou mental abarca,
mas não se limita, a atos de estupro, violência sexual, tortura ou tratamento desumano ou degradante. Ver
SCHABAS, 2016, p. 155.
9 Conforme  o  entendimento  do  Tribunal  Internacional  para  Ruanda  no  Caso  Akayeu,  a  expressão
“condições  de  vida”  inclui,  mas  não  se  restringe,  a  privação  proposital  de  recursos  necessários  à
sobrevivência dos membros do grupo (como água, comida ou cuidados médicos básicos) e a expulsão
organizada dos lares. Ver SCHABAS, 2016, p. 156.
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alíneas b, c, e do artigo 2º da Convenção (LEISTENSCHNEIDER, 2007, p. 19). Por

fim,  reconhece  que  o  crime  de  genocídio  pode  ser  cometido  não  apenas  de  forma

comissiva (por ação), mas também de forma omissiva (por omissão) (SHAW, 2010, p.

218).

A jurisprudência do Tribunal Internacional para a Ex-Iugoslávia e do Tribunal

Internacional  para  Ruanda  contribuíram,  indubitavelmente,  para  a  evolução  do

tratamento  da  responsabilidade  internacional  em  matéria  de  genocídio.  De  fato,  a

atuação  desses  tribunais  motivou  a  criação  do  Tribunal  Penal  Internacional,  que

atualmente se encarrega dos processos criminais contra pessoas acusadas de genocídio

(WILL, 2014, p. 21).

A doutrina e a jurisprudência internacional oferecem uma definição de povos

indígenas a partir de quatro características: i) anterioridade histórica, no sentido de que

são descendentes dos povos que habitavam o território do Estado antes da conquista ou

colonização  por  outros  povos;  ii)  cultura  minoritária  diferente  da  dominante;  iii)

condição de minoria, vulnerabilidade; e iv) autoidentificação, já que sua identidade é

determinada pelo pertencimento a padrões culturais, sociais e legais (WILL, 2014, p.

50).

Em  sintonia  com  esta  definição  a  Convenção  Nº  169  da  Organização

Internacional do Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais10 prevê em seu artigo

1º:

1.  A presente  Convenção  aplica-se  a:  a)  povos  tribais  em  países
independentes  cujas  condições  sociais,  culturais  e  econômicas  os
distingam  de  outros  segmentos  da  comunidade  nacional  e  cuja
situação seja regida, total ou parcialmente, por seus próprios costumes
ou tradições ou por uma legislação ou regulações especiais; b) povos
em  países  independentes  considerados  indígenas  pelo  fato  de
descenderem de populações que viviam no país ou região geográfica
na  qual  o  país  estava  inserido  no  momento  da  sua  conquista  ou
colonização ou  do estabelecimento de  suas  fronteiras  atuais  e  que,
independente  de  sua  condição  jurídica,  mantêm  algumas  de  suas
próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas ou todas
elas.  2.  A  autoidentificação  como  indígena  ou  tribal  deverá  ser
considerada um critério fundamental para a definição dos grupos aos
quais  se  aplicam  as  disposições  da  presente  Convenção
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO,  2011,  p.
15).

10 Adotada em junho de 1969 e internalizada no direito brasileiro mediante o Decreto Nº 5.051 de 19 de
abril de 2004.
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Com efeito,  a OIT foi vanguardista em reconhecer os povos indígenas como

sujeitos  de  direito  internacional,  sobretudo  ao  elaborar  instrumentos  normativos  de

proteção específica endereçada a tais comunidades (WILL, 2014, p. 54). O primeiro

destes documentos foi a Convenção Nº 107 da OIT, adotada em 1957, sobre a Proteção

das  Populações  Tribais  e  Semitribais  de  Países  Independentes.  Este  instrumento  foi

duramente  criticado  pela  doutrina,  por  apresentar  um  teor  integracionista,  ou  seja,

considerava os povos indígenas grupos menos desenvolvidos que os demais e, por isso,

a  sua  integração  ao  resto  da  sociedade  era  a  solução  adequada  para  o  seu

desenvolvimento. Em síntese, a Convenção não reconhecia a ideia de igualdade plural,

segundo a qual a diferença deve ser protegida – e não aniquilada mediante a integração

à cultura dominante – enquanto elemento de identidade de determinado grupo étnico

(WILL, 2014, p. 59-60).

Ao revés, a Convenção Nº 169 acolhe a perspectiva pluralista e torna obrigação

internacional dos seus Estados-Partes o respeito à cultura, às instituições e aos modos de

vida dos povos indígenas, de forma a preservá-los frente à cultura majoritária. Para este

propósito, estipula no seu artigo 2º o dever dos Estados de assegurar a consulta e a

participação  efetiva  dos  povos  indígenas  em  qualquer  assunto  que  lhes  interesse.

Ademais,  o  artigo  2.2 da Convenção obriga os  Estados-Partes  a  realizar  os  direitos

sociais, econômicos e culturais das comunidades indígenas localizadas dentro do seu

território. 

Por sua vez, a Organização das Nações Unidas (ONU) demorou a dar atenção a

causa indígena.  Apenas  em 2006 adota instrumento específico a  respeito,  a  saber,  a

Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas (WILL, 2014, p. 62). Embora

este documento não seja dotado de força jurídica vinculante, possui especial relevância

política ao instar à comunidade internacional que combata a opressão contra os povos

indígenas,  sobretudo  que  rechacem  qualquer  ato  de  genocídio  ou  de  violência  de

qualquer tipo perpetrado contra os povos indígenas. Neste sentido, a letra do artigo 2º da

Declaração:

Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais
povos  e  indivíduos  e  têm  o  direito  de  não  serem  submetidos  a
nenhuma forma de discriminação no exercício de seus direitos, que
esteja fundada, em particular, em sua origem ou identidade indígena
(NAÇÕES UNIDAS, 2008, p. 6-7).
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) possui um conjunto

de relevantes decisões a respeito de violações contra os direitos humanos dos povos

indígenas  (WILL,  2014,  p.  10).  Dentre  elas,  o  Caso Masacre  Plan  de  Sánchez  vs.

Guatemala merece referência especial,  visto que pode ser utilizado como precedente

interessante  para  eventual  responsabilização  do  Brasil  frente  a  Corte  IDH  pelas

violações contra as comunidades indígenas ocorridas em território nacional.

Este Caso se refere à responsabilidade internacional do Estado da Guatemala

pelo  massacre  de  268  pessoas,  em  1982,  na  aldeia  de  Plan  de  Sánchez,  habitada

majoritariamente por membros do povo indígena maia. Restou comprovada no processo

a falha do Estado nas investigações e punição dos responsáveis. Segundo a Comissão

Interamericana  de  Direitos  Humanos,  “o massacre  foi  perpetrado no marco de uma

política genocida do Estado da Guatemala realizada com a intenção de destruir, total ou

parcialmente, o povo indígena maia” (CORTE IDH, 2004, par. 2).

Na sua decisão a Corte IDH esclareceu que o crime de genocídio não é matéria

da Convenção Americana de Direitos Humanos e, portanto, ela não teria jurisdição para

determinar  violações  da Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio de

1948. Não obstante, isso não impede que a Corte considere como agravante o fato de

que as violações descritas no caso concreto sejam tipificadas como genocídio segundo a

Convenção  de  1948  e  isso  seja  levado  em  consideração  para  estabelecer  a

responsabilidade do Estado e as consequentes obrigações de reparação.

El hecho de que la Corte Interamericana carezca de jurisdicción para
determinar violaciones de la Convención contra el Genocidio (1948)
no significa que la Corte no pueda tomar en cuenta actos que aquella
Convención  tipifica  como  de  genocidio,  como  circunstancias
agravantes de  violaciones  de  los  derechos  protegidos  por  la
Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (con  incidencia
directa en la determinación de las reparaciones). Para este propósito,
no es necesario que dichos actos sean calificados como de genocidio,
lo que podría generar dificultades para la aplicación de la normativa
de la Convención Americana, que tiene por fin la determinación de la
responsabilidad internacional del Estado, y no de individuos (CORTE
IDH, 2014, par. 24). 

Para  a  melhor  compreensão  do  panorama  das  graves  violações  contra  as

comunidades indígenas no Brasil faz-se necessária uma prévia contextualização. O tema

das violações dos direitos dos povos indígenas no País sempre esteve relacionado a
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interesses  de  elites  políticas  e  econômicas  sobre  os  recursos  naturais  das  terras

indígenas.

Para a sociedade em geral este contexto é camuflado pelo discurso de que a

proteção dos direitos dos povos indígenas (igualmente a proteção do meio ambiente)

constitui obstáculo ao crescimento econômico nacional. Porém, na verdade, não está em

jogo o desenvolvimento do País, mas antes a cobiça de riqueza por parte de grupos

econômicos  e  políticos  poderosos,  que  avança  mediante  violências  contra  as

comunidades indígenas e a inércia do Estado.

Tais violências assumem as mais diversas formas, que analisadas em conjunto,

constituem num verdadeiro sistema de graves violações aos direitos humanos dos povos

indígenas. O marco inicial das violações retroage ao tempo da colonização e se perpetua

até os dias de hoje. Nesse contexto, cumpre apontar o chamado “Relatório Figueiredo”,

derivado das investigações realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito presidida

pelo Procurador-Geral Jader Figueiredo em 1967. Baseado em provas testemunhais tal

documento comprova um quadro sistemático de graves violências contra indígenas –

extermínios, tortura, trabalhos forçados e fome – na década de 1960 no Brasil (WILL,

2014, p. 108ss).

Com relação às violações mais recentes dos últimos anos o Conselho Indigenista

Missionário  (CIMI)  realiza  um  trabalho  de  destacado.  Por  meio  da  elaboração  de

relatórios  anuais  logra  fornecer  ao  público  em  geral  um  panorama  completo  das

violações cometidas contra os direitos individuais e coletivos dos povos indígenas no

território brasileiro.

Até a promulgação da Constituição de 1988 o direito constitucional brasileiro

adotava  uma  posição  integracionista  com relação  aos  povos  indígenas.  Quer  dizer,

concebia que o desenvolvimento de tais grupos estava condicionado a sua integração ao

resto da sociedade. Ao lado disso, a legislação infraconstitucional confirmava o regime

de tutela, ao identificar os indígenas como pessoas relativamente incapazes para certos

atos da vida civil.  Nesse sentido, o Estatuto do Índio (Lei Nº 6.001/1973) estipula a

tutela dos indígenas por um órgão estatal, nomeadamente a Fundação Nacional do Índio

(FUNAI).

Contudo,  rompe-se  com  tal  quadro  normativo  mediante  a  promulgação  da

Constituição de 1988, ao prever no seu artigo 232 que “os índios, suas comunidades e

organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e

interesses [...]”. Embora o Estatuto do Índio ainda esteja em vigor, defende-se sua não
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recepção pelo texto constitucional de 1988, em virtude do seu regime tutelar baseado no

juízo de incapacidade dos indígenas.

Diante da ameaça direta de interesses políticos e econômicos sobre as riquezas

naturais  é  de  fundamental  importância  para  a  proteção  efetiva  dos  direitos  das

comunidades  indígenas  a  demarcação  das  suas  terras.  Além  de  a  terra  ter  relação

intrínseca  com  a  identidade  cultural  indígena,  a  sua  demarcação  deveria  servir  de

mecanismo eficaz de proteção contra a exploração ilegal de seus recursos naturais.

6. METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia adotada para a coleta de dados e a análise dos mesmos consistiu

na pesquisa bibliográfica e documental, como também na coleta de jurisprudência e na

análise de conteúdo de argumentos dos tribunais internacionais.

A pesquisa bibliográfica concentrou-se na doutrina nacional e estrangeira (de

modo a estimular na bolsista a leitura e a análise de literatura em idioma estrangeiro) a

respeito: i) do crime de genocídio e dos direitos dos povos indígenas sob a perspectiva

do  Direito  Internacional  Público  contemporâneo;  ii)  dos  aspectos  históricos  e

contemporâneos do genocídio indígena no Brasil; e iii) das condições e justificativas

para legitimar o pedido de responsabilização internacional do Estado brasileiro no caso

de genocídio indígena em curso no seu território.

A  pesquisa  documental  englobou  a  análise  das  principais  convenções

internacionais  pertinentes  ao  tema  do  Projeto,  quais  sejam,  a  Convenção  para  a

Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio e a Convenção Nº 169 da OIT sobre

Povos Indígenas e Tribais, entre outros documentos. Paralelamente, a pesquisa buscou

coletar dados sobre violações contra grupos indígenas no Brasil junto a organizações

atuantes  no  campo  de  proteção  dos  direitos  humanos  e  indígenas  no  País,

nomeadamente o Conselho Indigenista Missionário (CIMI).

Por fim, a pesquisa jurisprudencial teve como objeto decisões selecionadas da

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), por ser farta no campo dos

direitos dos povos indígenas – referentes à tutela dos direitos humanos dessas minorias

e à repressão e punição do crime de genocídio no continente americano.
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Durante  a  execução  da  pesquisa  logrou-se  o  levantamento  e  a  análise  da

bibliografia e da jurisprudência especializada sobre os principais temas que perpassam o

problema  principal  da  pesquisa,  a  saber:  i)  o  tratamento  normativo  do  crime  de

genocídio  e  sua  respectiva  responsabilização  internacional;  ii)  o  direito  indigenista

brasileiro; e iii) as violações contra os direitos humanos das comunidades indígenas no

País.

O problema central da pesquisa consiste em averiguar se o conjunto atual de

graves violações cometidas contra indígenas no País configura crime de genocídio. E,

com isso, determinar se é possível justificar a responsabilização internacional do Estado

brasileiro por admitir um genocídio indígena no seu território.

Do estudo desenvolvido foram obtidos os seguintes resultados relevantes para

responder ao problema acima indicado:

i) os  povos  indígenas  que  vivem  no  Brasil  são  coletividades  que  se

enquadram  entre  aquelas  protegidas  pelo  Direito  Internacional  dos

Direitos  Humanos,  em  especial  pela  Convenção  para  a  Prevenção  e

Repressão do Genocídio;

ii) a  configuração  do  crime  de  genocídio,  em  geral,  encontra  grave

obstáculo na exigência da comprovação do seu elemento subjetivo, qual

seja,  a  intenção  específica  do  autor  de  patrocinar  a  aniquilação  de

determinado grupo humano em razão de nacionalidade, etnia ou religião;

iii) na busca de soluções jurídicas para ultrapassar tal obstáculo, os trabalhos

e a jurisprudência do Tribunal  Internacional de Ruanda e do Tribunal

Internacional  para  a  Ex-Iugoslávia  foram  decisivos.  Conforme

entendimento dos referidos tribunais internacionais a intenção genocida

não deve  estar  necessariamente  expressa  no caso concreto,  mas  antes

pode ser inferida da natureza sistemática dos crimes perpetrados contra

as coletividades vítimas do genocídio, caracterizados por serem violações

contra as bases existenciais de tais grupos;

iv) apesar de não haver evidência concreta do dolo específico de agentes do

Estado brasileiro  de aniquilar  os  povos indígenas  no País,  os  atos  de
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violência e de discriminação, bem como as demais violações de direitos

humanos  cometidas  contra  as  comunidades  indígenas  no  Brasil  –

registradas  ao  longo  de  sua  história  e  pelos  relatórios  do  CIMI  nos

últimos anos – correspondem a boa parte dos atos elencados no artigo 2º

da  Convenção  para  a  Prevenção  e  Repressão  do  Genocídio,  como

também configuram um sistema  de  violações  caracterizadas  pela  sua

gravidade, continuidade e invisibilidade, cujo desfecho certo é terminar

com a existência de tais grupos étnicos no País;

v) por consequência, a pesquisa logrou atingir o resultado final a favor da

responsabilização do Estado brasileiro frente aos seus compromissos no

campo do Direito Internacional, em razão da sua falha de cumprir seu

dever de impedir o cometimento de atos de genocídio contra os povos

indígenas dentro do território brasileiro.

A partir desses resultados o presente relatório final será reformulado em forma

de artigo científico a ser submetido para publicação em periódico bem avaliado pela

CAPES da área do Direito Internacional.
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