
ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA 

 Rua Maria Paula, 36 - 11º andar – conj. 11-B – telefone (11) 3242-8018 - fone/fax: (11) 3105-3611 

 CEP 01319-904 - São Paulo-SP - Brasil www.ajd.org.br - juizes@ajd.org.br  

 

Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardozo. 
 
 
 

Ref: Terra Indígena 

Tupinambá - Bahia 

 
 
 
 

   A ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA - AJD, 
entidade não governamental, sem fins lucrativos e corporativistas, que congrega 
juízes de todo o território nacional e instâncias, cujos objetivos estatutários são, 
dentre outros, a defesa dos direitos das minorias na perspectiva de emancipação 
social dos desfavorecidos, vem à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, 
para expor e requerer o quanto segue: 
 

   A Associação Juízes para a Democracia foi uma das 
coordenadoras da Campanha “Eu Apoio a Causa Indígena”, que foi entregue, em 
mãos, a Vossa Excelência, por representantes dos povos indígenas, no momento em 
que Sua Excelência era ouvida na Câmara dos Deputados, no dia 04 de dezembro de 
2012. Naquela oportunidade, foram por eles apresentados os termos da Campanha e 
o rol dos apoiadores: indigenistas, entidades indígenas, de direitos humanos e as 
cerca de vinte e uma mil assinaturas de apoiadores da causa, dentre os quais 
constaram, entre os primeiros, Antonio Candido, Kabengele Munanga, Noham 
Chosmky, Eduardo Galeano, Dalmo de Abreu Dallari, Fabio Konder Comparato, 
Milton Hatoun, Fernando Morais, Wagner Moura, Leticia Sabatela, Boaventura de 
Sousa Santos, Marilena Chauí, José Celso Martinez Corrêa, etc... 
  

   Destacamos, na oportunidade, que o Estado brasileiro fomenta a 
violência, por sua inércia, ao não cumprir a Constituição Federal, que determina que 
a União deveria ter concluído a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco 
anos a partir de 1988. 
 

   Nessa questão, o Brasil também assumiu compromissos 
internacionais, especialmente indicados na Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalhado, os quais obrigam o Brasil a tomar medidas necessárias 
para identificar terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas e garantir a 
efetiva proteção de seus direitos. 
 

   O processo de identificação da Terra Indígena Tupinambá, no 
sul da Bahia (Olivença), teve início apenas em 2004 e, somente em abril de 2009, a 
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FUNAI aprovou o relatório circunstanciado que delimitou a TI em porções que se 
localizam nos municípios de Buerarema, Ilhéus e Uma (DOU – 20.4.09). 
 

   O relatório circunstanciado foi encaminhado a Vossa Excelência 
para o ato seguinte do procedimento, mas até hoje, ultrapassado longamente o prazo 
de 30 dias, determinado no decreto 1775/06,  aguarda-se posição de Vossa 
Excelência, para  expedição da portaria declaratória. Certo que, na hipótese de haver 
ocupantes não índios na área sob demarcação, os quais tenham perfil de usuários da 
reforma agrária, seja dada prioridade ao reassentamento, nos termos do decreto; ou, 
se outro for o entendimento, que seja desaprovada a identificação.  
 
   Não é razoável que, decorridos mais de 4 anos, o Ministério da 
Justiça não consiga decidir o que fazer. 
 

   Nos últimos dois meses, a tensão existente no sul da Bahia se 
agravou. A violência é alarmante em Buerarema, Ilhéus e Una, tanto que para lá foi 
deslocada a Força Nacional. Mas estamos cientes de que o único caminho para 
cessar a violência e garantir justiça para todos os envolvidos é a demarcação das 
terras. 
 

   A falta de delimitação e demarcação dos territórios tradicionais 
aguça os conflitos que se retroalimentam da inoperância o Estado. Os indígenas 
sofrem diariamente violações das mais diversas e os não indígenas também são 
impactados pela morosidade do processo demarcatório, vivendo uma situação de 
indefinição. 
 

   Apelamos para que Vossa Excelência reverta este quadro 
dramático, concretizando os direitos constitucionais atribuídos aos índios, tomando 
as providências no âmbito do Ministério da Justiça para regularização das terras 
indígenas do sul da Bahia, com a urgência que o caso requer. 
 

   Aproveitamos o ensejo para nos colocar à disposição de Vossa 
Excelência. 
 
  

                                         São Paulo, 16 de setembro de 2013. 
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