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52. A consulta prévia deve ser realizada não apenas em assuntos relacionados ao terri-
tório ou que gerem impacto ambiental, mas também em relação às regulamentações 
que digam respeito à livre circulação em territórios tradicionais, mudanças na estru-
tura administrativa governamental e licenciamento ambiental59. Nesse sentido, a CI-
DH reconhece as iniciativas desenvolvidas pelo Ministério Público Federal do Brasil 
com a finalidade de estabelecer, de maneira amplamente participativa e transparen-
te, protocolos de consulta comunitária que abordem a diversidade de povos e comu-
nidades indígenas e quilombolas.

53. Finalmente, a Comissão ressalta que a negação histórica da identidade quilombola, 
negação essa que também possui as mesmas raízes da discriminação racial estru-
tural, expõe essas comunidades à extrema vulnerabilidade. Esse processo, por sua 
vez, gera a violência física e psicológica experimentadas na luta pelo reconhecimento 
de seus territórios ancestrais (incluindo contra instituições do próprio Estado); nos 
processos inadequados de aplicação da consulta prévia, livre e informada, assim co-
mo no enfrentamento a obstáculos que limitam de maneira total ou parcial o gozo 
dos seus direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

 3. Povos Indígenas 

54. No recenseamento de 2010, foram registradas 817.963 pessoas indígenas pertencen-
tes a 305 diferentes etnias, falando 274 distintas línguas.60 A mesma pesquisa gerou 
dados a respeito dos 107 povos indígenas em isolamento voluntário, que hoje são 
apenas cerca de 70, segundo informado pelo Estado61. Esse processo foi o primeiro 
realizado incluindo perguntas específicas sobre esses povos e surgiu a partir das 
mudanças resultantes do restabelecimento democrático no país. 

55. Tais mudanças foram introduzidas no marco do reconhecimento da Constituição Fe-
deral de 1988, que constituiu um marco histórico fundamental para os direitos dos 
povos indígenas no Brasil. Juntamente com o Decreto nº 5.051/0462, que promul-
gou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, buscou-se superar 
as políticas assimilacionistas e de tutela que vigeram desde a colonização do país.63 
Além disso, a Comissão tomou nota com bastante interesse sobre o  Projeto de Lei no 

59 Racismo Ambiental, Expansão da Base de Alcântara pode desabrigar 2700 famílias quilombolas, 19 de 
março de 2019.

60 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
61 Arquivos da CIDH, Nota de Resposta do Estado brasileiro ao Projeto de Relatório sobre os Direitos Huma-

nos no Brasil, recebida em 22 de dezembro de 2020. p. 18.
62 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto nº 5.051, de 19 de abril 

de 2004.
63 Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Política Indigenista, 9 de junho de 2020.
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2.057/1991 - Estatuto dos Povos indígenas64, que, segundo informação, ainda segue 
em tramitação no Congresso Nacional.  

56. Apesar dos avanços registrados na legislação, a CIDH vê como grave e preocupante 
a situação dos povos e comunidades indígenas do Brasil. Aos registros de ameaça de 
invasão aos seus territórios por não indígenas, somam-se profundos desafios quanto 
à titulação e proteção de suas terras e, em inúmeros casos, os povos e comunidades 
indígenas se veem sem a necessária proteção do Estado. Nesse âmbito, a Comissão 
manifesta sua grande preocupação a respeito do processo de revisão das políticas 
indigenistas e ambientais do país, o que tem favorecido as ocupações ilegais das ter-
ras ancestrais, encorajado atos de violência contra suas lideranças e comunidades in-
dígenas, e autorizado a destruição ambiental de seus territórios.

57. Soma-se aos problemas apresentados, a emergência de agendas parlamentares que 
visam minar os avanços no âmbito das políticas indigenistas. A esse respeito, a Co-
missão recebeu informações de que, no final de 2018, havia mais de 100 projetos de 
lei tramitando no Congresso Nacional que objetivavam a restrição de direitos indíge-
nas, especialmente em matéria de demarcação de terras65. 

58. A Comissão destaca o importante papel institucional da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) que, apesar de ter sido criada com um enfoque assimilacionista, com o pas-
sar dos anos e por força da Constituição de 1988, transformou-se em uma instituição 
voltada ao fortalecimento e proteção dos direitos dos povos indígenas. Nesse sentido, 
a CIDH tomou conhecimento do enfraquecimento institucional da FUNAI nos últimos 
anos, que se somam ao possível impacto das mudanças na estrutura das instituições 
do Governo Federal do Brasil a partir da Medida Provisória 870/19 de 1º de janeiro 
de 2019 é motivo de especial preocupação66.

59. Além de incertezas quanto à sua posição institucional, a CIDH nota que a FUNAI tem 
sido fortemente afetada por cortes orçamentários67. Segundo estimativas da socieda-

64 Câmara dos Deputados, Projeto de Lei nº. 2.057, 29 de outubro de 1991.
65 CIMI, Congresso Anti-Indígena Os parlamentares que mais atuaram contra os direitos dos povos indígenas.
66 Essa medida provisória, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e 

dos ministérios, modificou a estrutura administrativa do Poder Executivo federal ao transferir para o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) poderes anteriormente detidos pela Funda-
ção Nacional do Índio (FUNAI) e pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Esses poderes 
incluíam a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e concessão de títulos de propriedade 
de terras ocupadas por remanescentes de quilombos.  Seis meses depois, essa mudança foi revogada pelo 
Congresso Nacional por meio da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019 (contendo um trecho sem a medida 
provisória 870), que devolveu esses poderes ao INCRA e à FUNAI. No entanto, no mesmo dia da promulga-
ção da Lei, o Poder Executivo emitiu a Medida Provisória 886/2019, pela qual esses poderes foram trans-
feridos de volta ao MAP. Assim, foi instaurado um julgamento no Judiciário, que determinou provisoria-
mente em 24 de junho de 2019 e declarou inconstitucional as mudanças que o Poder Legislativo já havia 
rejeitado. Nesse sentido, o presidente do Conselho de Administração do Congresso Nacional emitiu um 
ato declaratório em 25 de junho de 2019, que prevê a anulação das mudanças introduzidas pela Medida 
Provisória nº. 886/2019 no que diz respeito aos poderes relativos às terras indígenas e quilombolas.  

67 Agência Pública, “Operando com 10% do orçamento, FUNAI abandona postos e coordenações em áreas 
indígenas”, 25 de março de 2019.
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de civil, o orçamento de 2016 para a Fundação, aplicada a correção da inflação, havia 
retrocedido ao patamar de dez anos antes. De igual maneira, destaca-se a informação 
sobre o possível impacto devastador do regime fiscal inaugurado a partir da Emenda 
Constitucional nº 95, que poderia impossibilitar os trabalhos de fiscalização e prote-
ção das populações indígenas68. Sobre isso, a Comissão tomou conhecimento da Nota 
Técnica de servidores da Fundação, em 2019, que indicava um corte de aproximada-
mente 40% para as ações finalísticas da FUNAI em relação ao ano fiscal anterior69.

60. Portanto, a Comissão assevera que, como órgão federal responsável pelas políticas 
públicas para os povos e comunidades indígenas no Brasil, a FUNAI deve contar com 
recursos físicos e materiais adequados, assim como um mandato forte perante as de-
mais instituições do Estado. O enfraquecimento da institucionalidade das políticas 
indígenas no país, combinado com o enfraquecimento das políticas ambientais, ten-
de a erodir a capacidade do Estado de cumprir com a sua responsabilidade interna-
cional de proteção dos povos indígenas.

61. Nesse mesmo sentido, a Comissão detectou o enfraquecimento de políticas e institui-
ções de licenciamento ambiental, o que possui afetação direta nos direitos dos povos 
indígenas. A respeito, em 29 de fevereiro de 2019, o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) publicou a Instrução Normativa 
Nº 8, a qual autorizou as empresas a realizarem pedidos de licenciamento ambiental, 
antes restritos ao órgão federal, diretamente a órgãos estaduais e municipais70. Nos 
termos da instrução normativa, esses pedidos podem incluir empreendimentos em 
terras indígenas, em áreas protegidas e para exploração de petróleo no litoral brasi-
leiro. A CIDH alerta que, na ausência de uma estrutura institucional em nível federal 
que possa mediar os processos de licenciamento, os órgãos estaduais e municipais 
poderiam ficar mais suscetíveis às pressões de interesses privados.

62. Por outro lado, a CIDH recebeu informações sobre a precariedade das políticas de 
saúde indígenas71. Por sua vez, o Estado enviou informação sobre a existência da Se-
cretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), criada em 2010 para garantir saúde com 
um enfoque étnico-racial no Sistema Único de Saúde. De igual maneira, alertou para a 
existência de programas de saúde dental aos povos indígenas, que contaria com 923 
profissionais, além da aplicação de estratégias de vacinação às pessoas indígenas, que 
garantiu 141 mil doses de vacina em 201572. A CIDH reitera que os povos indígenas têm 

68 Instituto Socioambiental (ISA), PEC 241 vai congelar orçamento da Funai no fundo do poço, 26 de outu-
bro de 2016.

69  Associação de Servidores da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), A Política Indigenista no PPA e na LOA
70 Diário Oficial da União, Instrução Normativa Nº 8, 20 de fevereiro de 2019.
71 Ver capítulo 6 do relatório. 
72 Arquivos da CIDH, Nota de Resposta do Estado brasileiro ao Projeto de Relatório sobre os Direitos Huma-

nos no Brasil, recebida em 22 de dezembro de 2020. p. 15.
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o direito coletivo e individual de usufruir do mais alto nível possível de saúde física, 
mental e espiritual, bem como de exercer seus próprios sistemas e práticas de saúde. 
Da mesma forma, possuem o direito de usar todas as instituições e serviços de saúde e 
assistência médica acessíveis à população em geral. Consequentemente, os Estados em 
consulta e coordenação com os povos indígenas devem promover sistemas ou práticas 
interculturais nos serviços médicos e sanitários prestados nas comunidades indígenas, 
incluindo a formação de técnicos e profissionais de saúde indígenas.73

63. Embora a Constituição da República do Brasil reconheça o direito originário às terras 
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas e contenha orientação específica 
quanto ao prazo de 5 anos para essa destinação, a Comissão observa que a demarcação 
dessas terras não vem sendo concluída dentro desse prazo.74 Apesar do registro infor-
mado pelo Estado brasileiro de que, em 2018, 435 se encontravam regularizadas75, atual-
mente ainda existiriam 847 territórios indígenas com alguma pendência a ser sanada 
pelo Estado brasileiro para a sua titulação. Esse número corresponde a 64% do total das 
1.306 terras indígenas76. Além disso, a CIDH recebeu informações que indicariam que as 
recentes medidas adotadas pelo Estado poderiam ter um impacto negativo sobre as ga-
rantias do direito à propriedade coletiva dos povos indígenas77. Além disso, causa extre-
ma preocupação, por exemplo, a Proposta de Emenda Constitucional nº 187, já aprovada 
pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que autoriza a explo-
ração econômica de terras indígenas para atividades agropecuárias e florestais78.

64. A CIDH reitera as disposições da Corte Interamericana no caso povo Xucuru e de seus 
membros vs. Brasil (2018), no sentido de que a falta de delimitação e demarcação efe-
tiva dos limites do território sobre o qual existe um direito de propriedade coletiva 
por um povo indígena pode gerar um clima de incerteza permanente entre os mem-
bros dos referidos povos. Essa mesma decisão estabelece que a incerteza sobre os 
limites dos direitos de propriedade no contexto de extensão territorial gera, por con-
sequência, a insegurança sobre até que ponto os povos originários podem livremen-
te usar e usufruir dos seus respectivos bens79. 

73 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. XVIII
74 O artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988 estabeleceu o prazo de 

cinco anos para a conclusão da demarcação de todas as terras indígenas.
75 O que, segundo informação do Estado, representaria uma área de aproximadamente 116.900.565,3634 

hectares - Arquivos da CIDH, Nota de Resposta do Estado brasileiro ao Projeto de Relatório sobre os Di-
reitos Humanos no Brasil, recebida em 22 de dezembro de 2020. p. 18. 

76 Antecedentes entregues por Indian Law Resourse Center, Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas Brasil, p. 2 [en archivo de la CIDH] de 8 de dezembro de 2018.

77 Câmara dos Deputados, CCJ aprova PEC sobre atividades agropecuárias em terras indígenas, 27 de agosto 
de 2019.

78 Câmara dos Deputados, CCJ aprova PEC sobre atividades agropecuárias em terras indígenas, 27 de agosto 
de 2019.

79 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentença de 5 de fevereiro de 2018. Serie C No. 346, parágrafo 188.
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65. Da mesma forma, durante sua visita, a CIDH recebeu informações que afirmam que 
desde a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, no marco da Peti-
ção nº 3.388/RR, que tem como objeto o caso sobre as terras Raposa Serra do Sol, ins-
titucionalizou-se a tese do Marco Temporal no Brasil. De acordo com essa orientação, 
os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupadas a partir de 5 
de outubro de 1988 (data de promulgação da Constituição Federal). Em 20 de julho de 
2017, o Parecer 001/2017 GAB/CGU/AGU estabeleceu que todos os órgãos da Adminis-
tração Pública Federal, incluindo a FUNAI, deveriam seguir estas diretrizes.80 No en-
tanto, a CIDH observa com preocupação que a decisão do Supremo Tribunal Federal 
que suspendeu a aplicação da tese do Marco Temporal, possui caráter preliminar e ain-
da pode ser revertida. Ademais, a Comissão destaca que a referida sentença aponta pa-
ra um efeito erga omnes que seria adotado na decisão final, situação que trará impacto 
a todos os processos de demarcação de territórios indígenas já concluídos e futuros.

66. No entender da CIDH, a tese do marco temporal desconsidera os inúmeros casos nos 
quais povos indígenas haviam sido violentamente expulsos dos territórios que ocupa-
vam tradicionalmente e, apenas por essa razão, não o ocupavam em 1988. Nesse senti-
do, a Comissão considera a tese como contrária às normas e padrões internacionais e 
interamericanos de direitos humanos, especialmente a Convenção Americana sobre os 
Direitos Humanos e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas81. 

67. Nesse sentido, a CIDH alerta para o fato de que a aplicação da tese do Marco Tempo-
ral potencialmente afetará 748 processos de demarcação administrativa em anda-
mento no país, uma vez que a FUNAI estaria impedida de avançar com esses proces-
sos por orientação de sua própria consultoria jurídica. Ademais, a AGU poderia não 
recorrer de decisões nas quais o juízo de primeira instância anule a demarcação de 
terras após verificar a ausência de ocupação indígena na área em 1988. Tais casos 
seriam impedidos de serem levados a instâncias superiores. A Comissão também re-
gistra que a tese do Marco Temporal foi aplicada em várias decisões judiciais adota-
das pelos tribunais regionais federais, ensejando o cancelamento dos processos de 
demarcação das terras Limão Verde, Buritim do povo Terena e Guyraroká do povo 
Guarani-Kaiowá, todas no Mato Grosso do Sul82.

68. Sobre isso, no período de sua estada no Brasil, a Comissão visitou a terra indígena de 
Guyraroká, população para a qual o Supremo Tribunal Federal (STF) aplicou a tese 
do marco temporal e anulou processos de demarcação já iniciados por meio do rela-
tório de identificação e delimitação que havia sido publicado em 25 de novembro de 

80 Advocacia Geral da União, Parecer 001/2017 GAB/CGU/AGU, 20 de julho de 2017.
81 OEA, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art. XIII y XXV.
82 Antecedentes entregados por Indian Law Resourse Center “Situación de los Derechos Humanos de los Pue-

blos Indígenas Brasil”, p. 4 [en archivo de la CIDH] de 08 de dezembro de 2018.
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200483. A Comissão observou que a comunidade ainda permanece fora da maior par-
te de seu território, ocupando atualmente menos de 5% dos 11.401 hectares identifi-
cados. A CIDH também foi informada de que, como resultado da aplicação do marco 
temporal, a comunidade corre o risco iminente de ser despejada. 

69. Por sua vez, a CIDH pôde verificar que a grave situação humanitária sofrida pelos po-
vos Guarani e Kaiowá é decorrente, em grande parte, da violação de seus direitos ter-
ritoriais. Em visita à terra indígena Dourados-Amambaipeguá, recebeu-se abundan-
te informação sobre as vítimas do chamado “Massacre de Caarapó”, em que Clodiodi 
de Souza foi morto e outros seis indígenas ficaram feridos, incluindo um menino de 
12 anos. Também foi se tomou conhecimento dos frequentes ataques realizados por 
milícias armadas que causaram várias mortes e desaparecimentos. Adicionalmente, 
informações dão conta que as forças policiais frequentemente realizam operações, 
como a denominada operação Caarapó I, ocorrida em 25 de abril de 2017, que contou 
com mais de 200 policiais e um helicóptero, que não observaram os padrões interna-
cionais e direitos humanos dos povos indígenas84.

70. Igualmente, a CIDH recebeu denúncia sobre a situação de confinamento territo-
rial vivida pelos povos Guarani e Kaiowá que, apesar de corresponder à segun-
da maior população indígena do país, 80% de sua população vive em menos de 
27 mil hectares há mais de 100 anos. A Comissão também foi informada sobre di-
versos casos de homicídios e suicídios entre membros desses povos indígenas. A 
esse respeito, a CIDH considera que a superpopulação de reservas e os conflitos 
resultantes desse tipo de confinamento geram condições que privam os Guarani e 
Kaiowá de uma vida digna.

71. Segundo informado, uma das graves consequências da violação do direito à terra 
tem sido a remoção de crianças indígenas de suas famílias. Em Caarapó, a Comissão 
visitou o Centro Educacional Maria Ariane (CEMA), no qual, das 19 crianças alojadas, 
17 eram indígenas. Em Dourados, no ano de 2018, foram registradas 34 crianças in-
dígenas em abrigos. O processo de abrigamento de crianças indígenas reflete o qua-
dro de carências e violações vividas pelas comunidades indígenas, especialmente em 
um contexto de privação do direito à terra, como observado no caso dos indígenas 
da etnia Guarani-Kaiowá.

72. Sobre as implicações quanto ao direito à terra, a Comissão alerta para a interpretação 
restritiva que está sendo feita com relação ao direito à consulta livre, prévia e infor-
mada sobre medidas que possam afetar os povos indígenas. A Comissão Interameri-
cana verificou que, como no caso das comunidades quilombolas, esse direito estaria 

83 STF, AR: 2686 DF - Distrito Federal 0069660-65.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julga-
mento: 30/04/2018, Data de Publicação: DJe-086, 4 de maio de 2018.

84 JusBrasil, “MPF/MS quer que Justiça Federal conduza feitos da Operação Caarapó I”
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sendo aplicado exclusivamente a projetos de investimento e não a outras medidas le-
gislativas e administrativas. A CIDH reitera o que foi estabelecido pela Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, no sentido de que os Estados devem adotar medidas 
necessárias para garantir o direito à consulta prévia dos povos e comunidades indíge-
nas, bem como modificar aquelas que impedem esse direito de ser exercido85. 

73. Ao mesmo tempo, a Comissão parabeniza as iniciativas dos povos e comunidades in-
dígenas na elaboração de protocolos autônomos de consulta e consentimento86. Tais 
instrumentos constituem um exercício legítimo do direito dos povos indígenas de 
participar dos processos consultivos de acordo com suas próprias diretrizes cultu-
rais.87 Todavia, tais protocolos carecem de institucionalização pelo Estado, a fim de 
que sejam devidamente cumpridos e passem a incorporar a prática do Estado em to-
das as situações que demandem consulta.

74. A CIDH também recebeu informações sobre o processo decisório que levou à constru-
ção do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte, na Amazônia brasileira. Segundo informa-
do, Belo Monte tem sido objeto de 20 processos de Ação Civil Pública (ACP) ajuizadas 
pelo Ministério Público Federal (MPF) desde 2001, tendo como fundamento a ausência 
de consentimento livre, prévio e informado. Sobre isso, toma-se nota de que o projeto 
na bacia do rio Teles Pires possui 6 Usinas Hidrelétricas (UHEs) planejadas, das quais 
4 estariam em etapa de construção. Ademais, na bacia do Tapajós, serão 43 UHEs e 80 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), o que afetaria cerca de um milhão de pessoas 
incluindo 10 nações de aldeias nativas, 25 projetos de assentamentos e cerca de 600 
pescadores tradicionais88. A Comissão reitera as disposições da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos no sentido de que “quando se trat[e] de planos de desenvolvimen-
to ou investimento em larga escala que tenham maior impacto no território, o Estado 
tem a obrigação de não apenas consultar [os povos indígenas], mas também de obter o 
consentimento prévio, livre e informado, de acordo com seus costumes e tradições”89.

75. Sobre esse projeto, segundo o informado pelo Estado, desde setembro de 2019, re-
presentantes da SNPIR vêm atuando junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

85 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentença de 27 de 
junho de 2012. Série C No. 245, parágrafo 301.

86 A Comissão tomou conhecimento de vários protocolos de consulta, incluindo: Consentimento Wajãpi; 
Protocolo de Consulta Juruna (Yudjá) da Terra Indígena Paquiçamba de Volta Grande do Rio Xingu; Pro-
tocolo de Consulta para dois Povos Indígenas do Território do Xingu; Protocolo de Consulta ao Povo Wai-
miri Atroari; Protocolo de Consulta dois Instituto Kayapó-Menkragnotiassociadosao Kabu e o projeto de 
Protocolo de Consulta dois Povos Indígenas de Oiapoque. Rede de Cooperação Amazônica, “Consulta pre-
via, libre e informada”, 22 de abril de 2019.

87 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de7 de 
junho de 2012. Serie C No. 245, pár. 177.

88 Antecedentes entregados por Indian Law Resourse Center “Situación de los Derechos Humanos de los Pue-
blos Indígenas Brasil”, p. 5 [arquivo da CIDH] de 08 de dezembro de 2018.

89 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Excepción Preeliminar, Fondo, Reparaciones y Costas., 
Sentença de 28 de novembro de 2007, Serie C N° 172, parágrafo. 134.
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Administração Federal para garantir a reparação de danos aos povos tradicionais 
afetados pela construção da usina90.

76. Da mesma forma, a CIDH foi informada sobre diversos projetos de mineração que 
afetam total ou parcialmente terras indígenas e unidades de conservação na Ama-
zônia brasileira. De acordo com informações da sociedade civil, dos 44.911 pro-
jetos de mineração realizados na Amazônia brasileira em 2016, 17.509 afetaram 
total ou parcialmente terras indígenas ou unidades de conservação, em grande 
parte devido à obra de dos garimpeiros (garimpeiros). Na verdade, cerca de 70% 
dos projetos estão relacionados com a exploração ou intenção de explorar este mi-
neral. A maior parte dos projetos (10.686) está sendo realizada em unidades de 
conservação federais, seguidos de 4.181 em terras indígenas e 3.390 em unidades 
de conservação estaduais91. Esses dados, somados às recentes declarações de altas 
autoridades do país sobre a liberalização da extração mineral na Amazônia, geram 
extrema preocupação a respeito dos impactos ao meio ambiente e da sobrevivên-
cia dos povos indígenas e comunidades tribais.

77. Por sua vez, a Comissão Interamericana recebeu informações sobre casos em que as 
decisões judiciais favoráveis às ações do Ministério Público Federal sobre direitos dos 
povos indígenas foram paralisadas em sede de “Suspensão da Segurança”92. Por meio 
dessa figura jurídica, os presidentes dos tribunais suspenderam decisões judiciais de 
instâncias inferiores, alegando ameaça à ordem social e econômica. Conforme rela-
tado pela sociedade civil, esse mecanismo estaria sendo utilizado de modo discricio-
nário e em detrimento da proteção constitucional concedida ao meio ambiente e às 
aldeias. Entre os efeitos causados pelo uso da “Suspensão de Segurança”, pode-se ci-
tar o caso do complexo hidrelétrico do rio Teles Pires, onde foram destruídos espaços 
sagrados para as aldeias Munduruku, Kayabi e Apiaka, causando danos irreversíveis 
ao patrimônio cultural e espiritual das comunidades indígenas da região93.

78. A CIDH também observa o preocupante desmatamento de terras no Brasil e os im-
pactos para a sobrevivência dos povos indígenas.94 De acordo com informação obtida, 

90 Arquivos da CIDH, Nota de Resposta do Estado brasileiro ao Projeto de Relatório sobre os Direitos Huma-
nos no Brasil, recebida em 22 de dezembro de 2020. p. 14.

91 Antecedentes proporcionados por Indian Law Resource Center. Situación de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas en Brasil, p. 6 [arquivos da CIDH], 8 de dezembro de 2018.

92 A figura da Suspensão de Segurança surgiu no ordenamento jurídico brasileiro em meio a um regime de 
exceção junto à edição da lei do Mandado de Segurança (Lei 191/1936), instrumento de defesa Estado, dos 
direitos individuais contra atos manifestamente ilegais do que foi prevista a possibilidade de que a decisão 
contrária ao agente público pudesse ser suspensa se considerada lesiva ao interesse público. Justiça Glo-
bal (Brasil), Justiça nos Trilhos (Brasil), Sociedade Paraense de Direitos Humanos – SDDH (Brasil), Terra 
de Direitos (Brasil), Instituto Socioambiental – ISA (Brasil), Asociación Interamericana para la Defensa Del 
Ambiente – AIDA (regional) y International Rivers (internacional), “Situação do direito ao acesso à justiça e 
a suspensão de decisões judiciais (ação de suspensão de segurança) no Brasil”, p.5. Março de 2014.

93 GT Infraestrutura, Nota pública sobre a violação de direitos indígenas na construção de hidrelétricas no 
Rio Teles Pires. Força Nacional, atuando como segurança privada, reprime povos indígenas em hidrelétri-
ca na Amazônia [no arquivo da CIDH] 22 de março de 2018. 

94 Imazon, A boletim do desmatamento da Amazonia legal, 28 de fevereiro de 2019.
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a terra indígena de Arara, situada na área de influência direta de Belo Monte, foi in-
vadida por madeireiros. Por sua vez, dezenas de grileiros invadiram a Terra Indígena 
Uru-yo-wau-wau95, assim como há notícia que os povos indígenas foram ameaçados 
por invasores armados. Esses exemplos dão conta de inúmeras denúncias referentes 
a conflitos entre povos indígenas, madeireiros e agricultores que se multiplicaram 
no último ano, revelando uma tendência de violência e obstrução dos direitos dos po-
vos indígenas96. Sobre isso, o Estado informou que desde julho de 2019 a SNPIR vem 
acompanhando a articulação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da Polícia Fe-
deral para garantir que os direitos desses povos indígenas sejam preservados97.

79. Por sua vez, o Estado informou sobre a mediação de conflito judicial nos Municípios 
de Rodelas e Paulo Afonso, na Bahia, no marco da desapropriação das terras para a 
destinação à comunidade indígena Tuxá, que havia sido removida para a construção 
da Usina Hidrelétrica de Itaparica. De igual maneira, o Estado brasileiro brindou in-
formação sobre uma visita de instituições do Estado ao território indígena Canabra-
va-Guajajara, no município de Barra da Corda, no Maranhão, para entender a situa-
ção de conflito lá existente, assim como gerar estratégias de minimização deste98.

80. A Comissão nota que um dos principais problemas associados às questões de defesa ter-
ritorial e ambiental são intimidações, ameaças e ataques contra defensores, líderes e co-
munidades indígenas que defendem seu território.99 Durante sua visita, a CIDH se reuniu 
com uma delegação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a qual infor-
mou sobre tentativas sucessivas de criminalizar suas lideranças. A CIDH também alerta 
que, no primeiro semestre de 2019, houve vários ataques contra comunidades indígenas 
em várias regiões do Brasil, como Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul; Tunimba na 
Bahia; Pankararu em Pernambuco e o assassinato do líder Wajãpi no Amapá100.

95 Associação Interamericanapara a Defensa doAmbiente; International Rivers; Conectas; Fórum Teles Pi-
res; Operação Amazônia Nativa, “Solicitação de audiência sobre sucessivos retrocessos na garantia de di-
reitos humanos dos povos indígenas no Brasil”, p.6 [arquivo da CIDH] 06 de março de 2019.

96 Amazônia real, “Asurini capturam cinco garimpeiros na terra indígena, mas PF de Altamira libera acusa-
dos’’, 21 de março de 2019.

97 Arquivos da CIDH, Nota de Resposta do Estado brasileiro ao Projeto de Relatório sobre os Direitos Huma-
nos no Brasil, recebida em 22 de dezembro de 2020. p. 13.

98 Arquivos da CIDH, Nota de Resposta do Estado brasileiro ao Projeto de Relatório sobre os Direitos Huma-
nos no Brasil, recebida em 22 de dezembro de 2020. p. 14.

99 A CIDH reitera que, nesses casos, os atentados ou perdas de um dos líderes ou defensores têm um impacto 
direto no exercício dos outros direitos dos membros do grupo e aumentam o sentimento de desamparo. 
Como exemplo, em 2017, a CIDH recebeu informações sobre um ataque ocorrido no “Povoado de Bahias”, 
município de Viana (MA), contra membros do povo indígena Gamela, no domingo, 30 de abril de 2017, 
algumas dezenas de membros do povo Gamela que ocupavam um território que eles reivindicam como 
território ancestral teriam sido atacados por facões por um grupo de camponeses. Nesses ataques, dois 
indígenas tiveram as mãos decepadas, um teve as pernas decepadas, cinco foram baleados e treze pes-
soas foram feridos com facão. El país, Conflito por terras no Maranhão termina com denúncia sobre mãos 
decepadas, 2 de maio de 2017; The Guardian, Brazilian farmers attack indigenous tribe with machetes in 
brutal land dispute, 1 de maio de 2017; Comissão Pastoral da Terra: Povo Gamela sofre ataque premedita-
do de fazendeiros contra suas vidas e lutas, 1 de maio de 2017.   

100 El País, “Assassinato de liderança Wajãpi expõe acirramento da violência na floresta sob Bolsonaro”, 29 
de julho de 2019.
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81. Durante sua visita, a CIDH ainda expressou sua preocupação sobre a situação dos di-
reitos humanos dos povos indígenas em isolamento voluntário ou de contato inicial. 
A CIDH reitera a extrema vulnerabilidade a que esses povos amazônicos estão expos-
tos, resultado da presença de pessoas e atividades externas relacionadas à indústria 
extrativa que alteram seu sistema de vida, visão de mundo e representação sociocul-
tural, além de aumentar o risco de propagação de doenças comuns em pessoas sem 
imunidade101. Nesse sentido, recebeu-se informação que demonstra, por exemplo, a 
situação urgente de saúde que afeta as comunidades indígenas Yanomami que vivem 
no sul da Venezuela e no norte do Brasil, resultado de surtos descontrolados de sa-
rampo. A falta de prestação de serviços médicos culturalmente adequados a esses 
casos coloca em risco não apenas a vida de cada pessoa, mas também a sobrevivên-
cia física e cultural de suas comunidades102. 

82. Apesar dos desafios apresentados, a Comissão reconhece o esforço de diversas ins-
tituições do Estado comprometidas com a preservação, proteção e garantia dos di-
reitos das populações indígenas no Brasil. Como exemplo, a CIDH registra a recente 
resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece um protocolo pa-
ra a atuação de juízes em processos penais nos quais estejam envolvidas pessoas 
indígenas. A resolução prevê, por exemplo, a oferta de intérprete a requisição de 
perícia antropológica para a instrução do processo, bem como a consulta à comu-
nidade de origem da pessoa indígena, acerca de mecanismos próprios para a sua 
responsabilização103.

83. De igual maneira, a CIDH reconhece a relevância da FUNAI como principal institui-
ção federal de promoção e defesa dos direitos dos povos indígenas, destacadamente 
do direito à autodeterminação e do direito à terra assegurados na Constituição Fe-
deral. Juntamente com a FUNAI, o Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), 
criado pelo Decreto nº 8.593 de 17 de dezembro de 2015104, assume papel central na 
gestão democrática da política indigenista no país. 

101 CIDH, Comunicado de imprensa No. 144/17, CIDH y ACNUDH expresan preocupación sobre denuncias de 
masacre en contra de indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonía brasileña, 21, 
de setembro de 2017.

102 A CIDH, por meio de seu sistema de petições e casos, emitiu relatórios de admissibilidade em casos como 
o dos membros da comunidade indígena de Ananas e outros contra o Brasil. CIDH. Informe de Admisibili-
dad No. 80/06, Petición 62/02 – Miembros de la comunidad indígena de Ananas y otros (Brasil), 21 de outu-
bro de 2006. Da mesma forma, a CIDH concedeu inúmeras medidas cautelares em favor de vários povos 
indígenas da Amazônia no Brasil, por exemplo, no caso dos povos Wapichana, Patamona, Ingaricó, Taure-
pang e Macuxi, bem como das comunidades indígenas da bacia do rio Xingu., Pará. CIDH. Brasil (2004). 6 
de dezembro de 2004, parágrafo 13; CIDH. MC 382/10 Comunidades Indígenas de la Cuenca del Río Xingu, 
Pará, Brasil, 1 de abril de 2011.

103 Conselho Nacional de Justiça, Resolução Nº. 287, 25 de junho de 2019.
104 Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto n.º 8.593, de 17 de de-

zembro de 2015
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84. A Comissão recorda ao Estado sobre a importância de assegurar, aos povos indíge-
nas, o direito à memória e à verdade. A CIDH observa que a ditadura civil-militar no 
Brasil (1964-1985) foi propulsora do paradigma assimilacionista e de tutela em nome 
de um alegado “interesse nacional” (ocupação de terras, construção de estradas, etc.), 
que causou diversas violações de direitos às populações indígenas105. A esse respeito, 
a Comissão recebeu com beneplácito a informação de que o Ministério Público Fede-
ral (MPF) tem diligenciado, em sedes administrativa e judicial, visando a obtenção de 
reparações para diversas etnias; no entanto, tais iniciativas têm sido pouco frutíferas. 
A Comissão chama a atenção para a importância de tais reparações não apenas como 
reconhecimento das violações no passado, mas também como sinal de compromisso 
com a não-repetição. Nesse sentido, destaca-se a situação dos Waimiri Atroari, cujas 
terras e vidas foram severamente impactadas pela construção da BR 174, nos anos 
1970, e agora se acham ameaçadas pelo projeto do “linhão de Tucuruí”106. 

85. Ademais, a CIDH destaca os apontamentos feitos pela FUNAI durante a visita, no senti-
do de que as comunidades indígenas no Brasil enfrentam problemas concretos, tais co-
mo invasões e degradações territoriais e ambientais, exploração sexual, fornecimento 
e uso de drogas, exploração de trabalho, incluindo infantil, e êxodo desordenado.

86. Por fim, a Comissão Interamericana ressalta ao Estado que a discriminação étni-
co-racial sofrida pelos povos indígenas, centrada na assimilação cultural histórica 
dessas populações e na invasão dos seus territórios ancestrais, levou a que essas 
pessoas estejam expostas a violações diversas, como a violência experimentada nos 
territórios por grupos ilegais de extração de recursos naturais, assim como a ausên-
cia de uma política robusta que garanta a essas populações o acesso efetivo e cultu-
ralmente adequado aos seus direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. De 
igual maneira, a CIDH sublinha que a deterioração da proteção provida pelo Estado 
na proteção dos territórios indígenas eleva o risco de extermínio das populações an-
cestrais, seja pelos confrontos com os invasores, seja pela destruição do meio am-
biente e formas de subsistência, seja pela assimilação cultural e processos de ade-
quação dessas populações às vontades das maiorias.

4. Mulheres e a violência de gênero 

87. Em distintas oportunidades, a Comissão Interamericana tem chamado a atenção 
para os múltiplos fatores estruturais que perpetuam a discriminação contra as mu-

105 Comissão Nacional da Verdade, Relatório: Volume II, texto 5 - Violações de direitos humanos dos po-
vos indígenas.

106  O Globo, MP quer reparação a indígenas por mortes em conflitos durante ditadura, 01 Abr 2019


