
A José Eduardo Cardoso 

Ministro da Justiça do Brasil, 

agenda.ministro@mj.gov.br 

 

Heidelberg, 22 de março de 2013. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça da República Federativa do Brasil, 

José Eduardo Cardoso,  

 

No dia 27 de fevereiro de 2013, a Seção Brasil de FIAN, organização internacional de direitos humanos, com 

status consultivo perante a Organização das Nações Unidas, juntamente com Anistia Internacional, Justiça 

Global, Plataforma Dhesca Brasil, Cese, Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), visitou a aldeia de Pindoroky, município de Caarapó, onde no dia 17 de fevereiro o indígena 

Denílson Barbosa, de 15 anos, foi brutalmente assassinado quando pescava nas proximidades da Terra 

Indígena. A visita foi acompanhada por lideranças indígenas Kadiwéu, do Conselho Terena, do Conselho 

Continental da Nação Guarani e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). 

O jovem indígena é mais uma vítima dos conflitos provocados pela não regularização dos territórios 

guarani-kaiowá no Mato Grosso do Sul. A FIAN entende que a fome, a desnutrição, a violência e os conflitos 

aos quais os guarani-kaiowá vêm sendo vítimas ao longo de décadas somente cessarão com a regularização 

dos territórios.  

O Brasil como Estado Parte de Pactos Internacionais de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas (ONU), da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Protocolo de San Salvador e do 

Convênio 169 da OIT, assumiu compromissos no âmbito do direito internacional de proteger e respeitar os 

direitos à terra, à alimentação, à água e em especial à vida das famílias indígenas. Portanto solicitamos 

respeitosamente que Vossas Excelências adotem medidas garantindo que:  

• A FUNAI faça com extrema urgência a identificação e delimitação de todas as terras Indígenas do Mato 

Grosso do Sul conforme previsto no CAC, referente ao Procedimento Administrativo 

MPF/RPM/DRS/MS 1.21.001000065/2007-44. Após o processo de identificação e delimitação que 

sejam imediatamente homologadas as terras pelo Ministério da Justiça. 

• Seja implementada uma política, a médio e longo prazo, de recuperação ambiental das áreas 

devastadas, na perspectiva de recompor as condições básicas do modo de ser e de viver dos povos 

Guarani-Kaiowá, garantindo-se o direito a se alimentar.  
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• Enquanto este processo é desenvolvido a alimentação dos povos indígenas deve ser garantida por 

distribuição regular de cestas básicas que respeitem a cultura alimentar destes povos ou por outros 

programas que garantam a alimentação adequada. 

• Sejam investigados, com agilidade, os crimes cometidos contra os indígenas, e punidos os responsáveis 

e um planejamento de segurança aos Guarani-kaiowá seja implementado. 

Em primeiro de Março, a FIAN Brasil encaminhou uma carta à presidência da República solicitando medidas 

urgentes relativas ao caso.  Fomos informados que a presidência da República encaminhou a solicitação 

para encaminhamentos por parte de  V. Excelência e da SEDH.  

Neste sentido ficamos no aguardo de informações sobre as medidas adotadas. 

 

 

Secretário Geral 

FIAN Internacional 

 

Com Cópia para: 

Maria do Rosário Nunes – Ministra de Direitos Humanos. direitoshumanos@sdh.gov.br 

Paulo Maldos,  Secretário Geral da Secretaria Nacional de Articulação Nacional: 

paulo.maldos@planalto.gov.br  

Selvino Heck -  selvino.heck@presidencia.gov.br 

Olivier De Schutter, Relator Especial para o Direito Humano à Alimentação Adequada das Nações Unidas - 

srfood@ohchr.org <srfood@ohchr.org> 

  


