
Manifestação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana  

pela assinatura da Portaria Declaratória da TI Tupinambá de Olivença e contra a PEC 215  

(21 out. 2013) 

 

Em defesa dos Direitos dos Indígenas CDDPH se posiciona sobre a assinatura da Portaria da 

TI Tupinambá de Olivença e a PEC 215 

 

Considerando o PNDH-III em seu Eixo Orientador “Universalizar Direitos em um Contexto 

de Desigualdades” que prevê a garantia à manutenção e resgate das condições de reprodução 

dos modos de vida dos indígenas; 

Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito internacional, especialmente 

os indicados na Convenção 169 da OIT, os quais obrigam o país a tomar medidas para 

identificar terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas e garantir a efetivação 

proteção de seus direitos; 

Considerando que a falta de delimitação e demarcação dos territórios tradicionais dos povos 

indígenas aguça os conflitos entre índios e não-índios; 

Considerando a situação de extrema tensão no sul da Bahia desde que o povo indígena 

Tupinambá iniciou o processo de retomada das terras que estão dentro da área identificada 

como indígena pela Funai; 

Considerando que o relatório circunstanciado que delimitou a Terra Indígena Tupinambá foi 

encaminhado ao Ministro da Justiça para assinatura da portaria declaratória em 2009; 

O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH vem se posicionar 

favoravelmente à assinatura pelo Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo da portaria 

declaratória da Terra Indígena Tupinambá de Olivença. 

Com base nos considerandos supracitados, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana vem afirmar sua preocupação com a possibilidade de aprovação da PEC 215, que 

versa sobre a transferência para o Congresso Nacional da competência sobre a aprovação das 

demarcações de terras indígenas, unidades de conservação e terras quilombolas, que hoje são 

de competência do poder executivo. 

O CDDPH manifesta-se pela promoção e garantia dos direitos constitucionalmente 

estabelecidos para os povos indígenas, reiterando solidariedade a esses povos e o 

compromisso de apoio às lutas necessárias dos povos em defesa de seus projetos de vida, e 

afirma, conforme deliberação de sua 220º Reunião Ordinária, sua posição contrária a Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC 215/2000). 

 

Brasília, 21 de outubro de 2013. 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
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