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In  the 3rd.  Universal  Periodic  Review (UPR) c y-
cle  at  the UN Human R ights  Counci l  in  2017,  Brazi l  re -
ceived 246 recommendations,  34 of  which were having 
concerns with the human r ights  of  indigenous peoples. 
Several  countries  included in their  recommendations 
concern about the s ituation of  discr imination,  vulne -
rabi l i t y,  and violence against  indigenous peoples  and 
recommended that  measures be taken to prevent and 
punish racism, discr imination,  and violence against 
indigenous peoples;  that  public  pol ic ies  of  intercul-
tural  school  education and the promotion of  health 
and sanitation in indigenous communities,  f ighting 
against  chi ld mor tal it y;  that  continuit y  be given to 
the protec tion of  indigenous land r ights,  par t icularly 
the processes of  land demarcation,  with a  guarantee 
of  f inancial  resources for  the National  Indian Founda-
tion (FUNAI)  and that  the democratic  par t ic ipation of 
indigenous peoples  in  decis ion-making processes be 
expanded,  adding the necessit y  to progress  in  the 
agenda of  free,  pr ior,  and informed consent.

About to be submitted to a new cycle of review, the 
Brazilian civil society organizations assessed the level of 
fulfilment of these recommendations and prepared reports 
that were sent to the United Nations High Commissioner 
for Human Rights, to compose the report of other interes-
ted parties, which is part of the review process of a coun-
try in the Human Rights Council. The conclusion reached by 
these organizations is that not a single recommendation 
of the 3rd Cycle regarding indigenous peoples’ rights has 
been fulfilled by the Brazilian government. Moreover, a 
good part of them are in regression. 

Since the inauguration of  Mr.  Jair  Bolsonaro 
as  the President of  the Republic  in  Januar y 2019,  an 
intense and serious offensive against  the human r i-
ghts  of  indigenous peoples  in  Brazi l  has intensif ied, 
marked by racism, prejudice and hate speech,  as  well 
as  del iberate ac t ions against  federal  agencies  that 
should protec t  and promote the r ights  of  these peo -
ples,  and by the dismantl ing of  public  pol ic ies  bui lt  in 
the previous years.

No 3º. Ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU) 
no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2017, o 
Brasil recebeu 246 recomendações, sendo que 34 destas 
demonstravam preocupações com os direitos humanos 
dos povos indígenas. Vários países incluíram em suas 
recomendações a preocupação com a situação da discri-
minação, vulneralibilidade e violência contra os povos in-
dígenas e recomendaram que fossem adotadas medidas 
de prevenção e punição ao racismo, à discriminação e à 
violência contra os povos indígenas; que fossem promo-
vidas políticas públicas de educação escolar intercultu-
ral e de promoção à saúde e ao saneamento nas aldeias, 
combatendo a mortalidade infantil; que fosse dada con-
tinuidade à proteção dos direitos territoriais dos povos 
indígenas, particularmente de processos de demarcação 
de terras, com garantia de recursos financeiros para a 
Fundação Nacional do Índio (Funai)  e que se buscasse 
a ampliação da participação democrática dos povos in-
dígenas nos processos de tomada de decisões, indicando 
a necessidade de avançar na agenda do consentimento 
livre, prévio e informado.

Prestes a ser submetido a um novo ciclo de revisão, 
organizações da sociedade civil brasileira avaliaram o 
grau de cumprimento destas recomendações e prepara-
ram informes que foram enviados ao Alto Comissariado 
de Direitos Humanos das Nações Unidas, para compor 
o relatório de outras partes interessadas, que integra o 
processo de revisão de um país no Conselho de Direitos 
Humanos. A conclusão a que chegaram essas organiza-
ções é que nenhuma recomendação do 3º Ciclo referente 
aos direitos dos povos indígenas foi cumprida pelo gover-
no brasileiro. E mais, boa parte delas está em retrocesso. 

Desde a posse do Sr. Jair Bolsonaro na Presidência 
da República, em janeiro de 2019, intensificou-se uma 
intensa e grave ofensiva contra os direitos humanos dos 
povos indígenas no Brasil, marcada por racismo, precon-
ceito e discursos de ódios, bem como por ações delibera-
das contra órgãos federais que deveriam proteger e pro-
mover os direitos desses povos e pelo esfacelamento de 
políticas públicas construídas em anos anteriores.



The situation, unprecedented in our recent history, 
is one of worsening violence against indigenous peoples 
and their territories. In recent years, all processes of in-
digenous land recognition have been paralyzed; several 
bills being processed in the National Congress threaten 
the constitutional rights and intend to authorize mine-
ral exploration in Indigenous Lands. All collegiate bodies 
and councils linked to the federal public administration 
were shut down, affecting practically all spaces of civil 
participation related to the indigenist policies. Policies 
against deforestation of the Amazon have been weake-
ned and the forest continues to be more and more de-
vastated each year. Indigenous peoples, their territories 
and their allies are now treated as enemies of Bolsonaro’s 
conservative and reactionary government.

It is in this scenario of profound setbacks, marked 
by racist speeches, negationism, policies opposed to the 
promotion of human rights, growing violence against 
indigenous peoples, increased invasions in indigenous 
territories, unrestricted deforestation, and socio-envi-
ronmental chaos, that Brazil has reached the 4th cycle of 
the Universal Periodic Review.  This picture of inflexion 
in indigenous rights and regression of democratic and 
civilizing standards is analysed in the reports that civil 
society presents to the members of the UN Human Rights 
Council. These reports also make proposed recommenda-
tions to the countries that participate in the Universal 
Periodic Review, to be made to Brazil. 

In this publication, we have gathered the recom-
mendations elaborated by nine groups of civil society 
organizations in Brazil for the 4th. Cycle of revision, in 
order to subsidize diplomatic missions interested in pro-
posing advances in the agenda for promoting the human 
rights of indigenous peoples in Brazil and for protecting 
the environment. These are contributions from more than 
100 organizations that work in defense of indigenous 
peoples, their territories, and the Brazilian Amazon Fo-
rest.  These suggested recommendations, taken as a who-
le, place a necessary agenda for the country to recommit 
itself to the promotion of human rights. 

In 2022, Brazil will hold new presidential elec-
tions, elections for state governments, legislative assem-
blies, and the National Congress. A new era is starting, 
and we hope for change, with the restart of the democra-
tic debates, the fulfilment of constitutional precepts, the 
observance of international commitments, the defense of 
the environment, and the promotion of human rights. We 
hope that the 4th. Cycle of the Periodic Review of Brazil 
in the UN go to commitments in this direction.

The following is a summary of nine reports prepa-
red by civil society collectives, indicating the title of the 
report, which recommendations from the 3rd Cycle were 
evaluated, the suggestions of recommendations presen-
ted for the 4th Cycle, and the list of organizations that 
made them.  We hope this resource is useful.

A situação, sem precedentes em nossa história re-
cente, é de agravamento da violência contra os povos 
indígenas e seus territórios. Nos últimos anos, todos os 
processos de reconhecimento territorial indígena foram 
paralisados; vários projetos de lei que estão em tramitação 
no Congresso Nacional ameaçam direitos constitucionais e 
pretendem autorizar a exploração mineral em Terras Indí-
genas. Todos os colegiados e conselhos ligados à adminis-
tração pública federal foram extintos, atingindo pratica-
mente todos os espaços de participação civil relacionados 
às políticas indigenistas. Políticas contra o desmatamento 
da Amazônia foram enfraquecidas e a floresta, a cada ano, 
segue sendo mais devastada. Os povos indígenas, seus ter-
ritórios e seus aliados passaram a ser tratados como ini-
migos do governo conservador e reacionário de Bolsonaro.

É nesse cenário de profundos retrocessos, marcado 
por discursos racistas, negacionismo, políticas contrárias 
à promoção de direitos humanos, crescente violência 
contra povos indígenas, aumento de invasões nos terri-
tórios indígenas, desmatamento desenfreado e caos so-
cioambiental, que o Brasil chega ao 4º Ciclo da Revisão 
Periódica Universal.  Esse quadro de inflexão nos direi-
tos indígenas e de regressão de padrões democráticos e 
civilizatórios é analisado nos relatórios que a sociedade 
civil apresenta aos membros do Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU. Estes relatórios também fazem propostas 
de recomendações aos países que participam da Revisão 
Periódica Universal, para que sejam feitas ao Brasil. 

Nesta publicação, reunimos as recomendações 
elaboradas por nove coletivos de organizações da socie-
dade civil no Brasil para o 4º. Ciclo de revisão, de modo 
a subsidiar missões diplomáticas interessadas em propor 
avanços na agenda de promoção dos direitos humanos 
dos povos indígenas no Brasil e para a proteção do meio 
ambiente. São contribuições de mais de 100 organizações 
que atuam na defesa dos povos indígenas, de seus terri-
tórios e da floresta amazônica brasileira.  Essas sugestões 
de recomendações colocam, em seu conjunto, uma agen-
da necessária para o país voltar a se comprometer com a 
promoção dos direitos humanos. 

Em 2022, o Brasil passará por novas eleições presi-
denciais, para os governos estaduais, para as assembleias 
legislativas e para o Congresso Nacional. Abre-se um novo 
tempo e temos a esperança da mudança, com a retomada da 
convivência democrática, o cumprimento dos preceitos cons-
titucionais, a observância dos compromissos internacionais, 
a defesa do meio ambiente e a promoção dos direitos huma-
nos. Esperamos que o 4º. Ciclo da Revisão Periódica do Brasil 
na ONU aponte para compromissos nessa direção.

A seguir apresentamos um sumário de nove relató-
rios elaborados por coletivos da sociedade civil, indican-
do o título do relatório, quais recomendações do 3º. Ciclo 
foram avaliadas, as sugestões de recomendações apresen-
tadas para o 4º Ciclo e a relação das organizações que as 
fizeram.  Esperamos que este subsídio seja útil.



RepoRt title título do RelatóRio

Indigenous Peoples and the Environment  Povos Indígenas e Meio Ambiente
oRganiz ations oRganiz ações

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB  Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – Iepé   
Rede de Cooperação Amazônica – RCA  Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB 

  Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos – IDDH  And 29 other organizations

Report analyses the increase in racism, discrimination and 
violence against indigenous peoples and violation of their hu-
man rights. It denounces the stagnation of all the processes of 
recognition of Indigenous Lands; extinction of the social parti-
cipation’s councils; weakening of the public policies of health, 
education, sanitary and territorial management; dismantling 
of public agencies; increase in the invasion of indigenous ter-
ritories; abandonment of actions to prevent deforestation and 
violations of the right to prior consultation.

Relatório analisa o aumento do racismo, discriminação e vio-
lência contra os povos indígenas e violação de seus direitos 
humanos. Denuncia a paralização de todos os processos de 
reconhecimento das Terras Indígenas; extinção dos conse-
lhos de participação social; enfraquecimento das políticas 
públicas de saúde, educação, saneamento e gestão territo-
rial; desmonte de órgãos públicos; aumento da invasão dos 
territórios indígenas; abandono de ações para evitar o des-
matamento e violações do direito à consulta prévia.

26 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated

35, 55, 102, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 242, 243

26 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 5 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 5 sugestões de ReComendações paRa os países

 Promote the territorial rights of indigenous peoples by 
speeding up the administrative processes of territorial rec-
ognition, completing steps in the administrative process of 

demarcation of indigenous lands in the Executive in compli-
ance with the constitutional text, to Decree 1775/96 and to 

international commitments to recognize the territorial rights 
of indigenous peoples, contained in Treaties signed by Brazil.

1

Promover os direitos territoriais dos povos indígenas, conferindo 
celeridade aos processos administrativos de reconhecimento 
territorial, concluindo etapas do processo administrativo de 
demarcação das terras indígenas no Executivo em observância ao 
texto constitucional, ao Decreto n.º 1.775/1996 e aos compromis-
sos internacionais de reconhecimento aos direitos territoriais dos 
povos indígenas, constantes de tratados assinados pelo Brasil.

Advance in the recognition and implementation of auton-
omous protocols for prior consultation of indigenous peo-
ples, quilombolas and traditional communities, as well as 

ensuring effective prior consultation in all decision-making 
processes that may affect the livelihoods and rights of these 

peoples, ensuring full participation in all legislative and 
administrative measures affecting them.

2

Avançar no reconhecimento e na implementação dos protoco-
los autônomos de consulta prévia dos povos indígenas, qui-
lombolas e de comunidades tradicionais, bem como assegurar 
processos efetivos de consulta prévia em todas as tomadas 
de decisões que possam afetar os modos de vida e os direitos 
desses povos, garantindo sua participação integral em todas 
as medidas legislativas e administrativas que os afetem.

 Establish programs and measures that prevent and punish 
racism, discrimination and violence against indigenous peo-

ples and promote ethnic and racial equality, autonomy and 
the right of peoples to the difference.

3

Criar programas e medidas que previnam e punam o racismo, 
a discriminação e a violência contra povos indígenas e promo-
vam a igualdade étnica e racial, a autonomia e o direito dos 
povos à diferença.

Develop and implement quality programs and policies to 
address infant mortality and malnutrition, as well as pro-

mote integral assistance to indigenous health and to bilin-
gual intercultural education while respecting the cultural 

and social specificities of indigenous peoples.

4

Desenvolver e implementar programas e políticas de quali-
dade para enfrentar a mortalidade infantil e a desnutrição, 
além de promover a assistência integral à saúde indígena e à 
educação intercultural bilíngue respeitando as especificidades 
culturais e sociais dos povos indígenas.

Recreate participatory councils and collegiate groups that 
allow indigenous social participation and control in the 

formulation, follow-up, implementation, and evaluation 
of the Brazilian State’s indigenous policies in the areas of 

territorial management, education, health and culture.

5

Recriar conselhos e colegiados participativos que permitam 
a participação e o controle social indígena na formulação, 
no acompanhamento, na implementação e na avaliação das 
políticas indigenistas do Estado brasileiro nas áreas de gestão 
territorial, educação, saúde e cultura.



RepoRt title título do RelatóRio

Indigenous Human Rights Direitos Humanos Indígenas
oRganiz ations oRganiz ações

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB  Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo – 
APOINME  Conselho do Povo Terena  Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste – ARPINSUDESTE 

  Articulação dos Povos Indígenas do Sul – ARPINSUL  Grande Assembleia do Povos Guarani Kaiowá – ATY GUASU   
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB  Comissão Guarani Yvyrupa

The report demonstrates that Bolsonaro has imposed 
setbacks in the entire indigenist structure of the Brazi-
lian State, with setbacks in public policies and legislative 
threats. The FUNAI, main government institution dealing 
with indigenous rights, was weakened and used for the 
purpose of persecuting indigenous leaders. As a result of 
this anti-indigenous policy, cases of violence and institu-
tional and religious racism against indigenous people have 
increased and the apparatus of Brazil’s Indigenous Peoples 
for support and protect has been significantly reduced.

Relatório demonstra que Bolsonaro impôs retrocessos 
em toda a estrutura indigenista do Estado Brasileiro, 
com retrocessos nas políticas públicas e ameaças legis-
lativas. A FUNAI, principal instituição do Governo a tra-
tar dos direitos indígenas, foi enfraquecida e colocada 
a serviço da perseguição de lideranças indígenas. Como 
fruto desta política anti-indígena, cresceram os casos 
de violência e de racismo institucional e religioso con-
tra indígenas, e o aparato de apoio e proteção aos Povos 
Indígenas do Brasil foi significativamente reduzido.

22 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated

3, 5, 35, 46, 47, 102, 121, 217, 218, 222, 223, 224, 
225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242

22 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 7 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 7 sugestões de ReComendações paRa os países

Restructure the institutions responsible for the implemen-
tation of indigenous public policies, especially FUNAI, with 

a budget allocation congruent with the requirements of the 
actions needed to promote indigenous rights.

1

Reestruturar as instituições responsáveis pela implementação 
das políticas públicas indígenas, em especial, a FUNAI, com 
dotação orçamentária condizente com as necessidades das 
ações necessárias à promoção dos direitos indígenas.

Promote actions that prevent and punish racism,  
discrimination and violence against indigenous peoples. 2

Promover ações que previnam e punam o racismo, a  
discriminação e a violência contra os povos indígenas.

Create specific mechanisms to protect indigenous defenders 
of human rights with adequate financial resources and 

administrative structures.
3

Criar mecanismos específicos de proteção a indígenas defen-
sores de direitos humanos, com recursos financeiros e estrutu-
ra administrativa condizente.

Create mechanisms to encourage political participation of 
indigenous people as a form of overcoming barriers to the 

access to power and decision-making spaces.
4

Criar mecanismos de incentivo à participação política de 
indígenas, como forma de superar as barreiras ao acesso aos 
espaços de poder e decisão;

Promote full healthcare for indigenous people and bilingual 
education respecting the cultural and social specificities of 

indigenous peoples.
5

Promover a assistência integral à saúde indígena e à educação 
bilíngue respeitando as especificidades culturais e sociais dos 
povos indígenas.

Reactivate the National Indigenist Policy Council (CNPI); re-
activate the Food Security Council (CONSEA); recompose the 
National Council for the Environment with broad participa-

tion of civil society; strengthen the Unified Health System 
(SUS) and the Indigenous Health Subsystem (SASI/SUS).

6

Reativar o Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI); 
reativar o Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA); re-
compor o Conselho Nacional de Meio Ambiente com ampla 
participação da sociedade civil; fortalecer o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e o Subsistema de Saúde Indígena (SASI/SUS). 

Resume policies and mechanisms for social participation and 
oversight in the elaboration, monitoring and assessment of 

public policies for indigenous peoples, reactivating committees 
and commissions that have been abolished or deactivated.

7

Retomar políticas e mecanismos de participação e controle 
social na elaboração, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas voltadas aos povos indígenas, reativando colegiados 
e comissões extintos ou desativados.



RepoRt title título do RelatóRio

Indigenous Territorial Rights Direitos Territoriais Indígenas
oRganiz ations oRganiz ações

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB  Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo – 
APOINME  Conselho do Povo Terena  Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste – ARPINSUDESTE 

  Articulação dos Povos Indígenas do Sul – ARPINSUL  Grande Assembleia do Povos Guarani Kaiowá – ATY GUASU   
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB  Comissão Guarani Yvyrupa

The report states that Bolsonaro is heading an anti-
-Indigenous agenda to weaken Indigenous territorial 
rights, creating legal obstacles to land demarcation, 
and flexibilizing the current legislation to allow the 
exploitation of Indigenous Lands by third parts. Bol-
sonaro’s speeches and the omission of his government 
are responsible for transforming Indigenous Peoples 
into daily victims of territorial conflicts, increasing 
violence and persecution against Indigenous Peoples 
throughout Brazil.

Relatório afirma que Bolsonaro encabeça uma agenda 
anti-indígena para fragilizar os direitos territoriais 
indígenas, criando empecilhos legais à demarcação 
de terras, e flexibilizando a atual legislação para per-
mitir a exploração das Terras Indígenas por terceiros. 
Os discursos de Bolsonaro e a omissão de seu governo 
são responsáveis por transformar os Povos Indígenas 
em vítimas cotidianas de conflitos territoriais, aumen-
tando a violência e a perseguição contra indígenas em 
todo o Brasil.

7 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated

51, 226, 234, 235, 236, 237, 239
7 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 5 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 5 sugestões de ReComendações paRa os países

Observe the territorial rights of indigenous peoples, ur-
gently resuming the demarcation processes of territories, 

as determined by the Federal Constitution, establishing 
mechanisms to protect those territories already demarcated 

from invasions and land plundering.

1

Observar os direitos territoriais dos povos indígenas, reto-
mando com urgência os processos de demarcação de ter-
ritórios, conforme determinado pela Constituição Federal; 
estabelecendo mecanismos de proteção dos territórios já 
demarcados frente a invasões e esbulhos possessórios.

Block the advance of legislative measures that violate indige-
nous territorial rights, especially those based on the thesis of 

the Time Limit.
2

 Impedir o avanço de medidas legislativas que atentem contra 
os direitos territoriais indígenas, em especial aquelas funda-
mentadas na tese do Marco Legal.

Propose legislative measures that establish mechanisms for 
product tracking to ensure that they are not the result of 

territorial conflicts and illegal explorations of ILs.
3

Propor medidas legislativas que estabeleçam mecanismos 
de rastreabilidade de produtos para garantir que não sejam 
resultantes de conflitos territoriais e explorações ilegais de Tis.

Fulfil the obligation to consult indigenous peoples when 
administrative and legislative measures affect their territories 
and rights, respecting their autonomous protocols for consul-

tation and consent.

4

Dar cumprimento a obrigação de consultar os povos indígenas 
quando medidas administrativas e legislativas impactem seus 
territórios e direitos, respeitando seus protocolos autônomos 
de consulta e consentimento.

Implement the Policy for Environmental and Territorial Man-
agement of Indigenous Lands. demarcate and protect the 

lands of isolated and recently-contacted peoples.
5

Implementar a Política de Gestão Ambiental e Territorial das 
Terras Indígenas; Demarcar e proteger as terras de povos 
isolados e de recente contato



RepoRt title título do RelatóRio

Human Right to a Clean,  
Healthy and Sustainable Environment in Brazil

Direito Humano ao Meio Ambiente Limpo,  
Saudável e Sustentável no Brasil

oRganiz ations oRganiz ações

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB  Conectas Direitos Humanos  Instituto Socioambiental – ISA  
 Laboratório do Observatório do Clima – OC   WWF Brasil

The Report evaluates the implementation of the Na-
tional Policy on Climate Change. It shows the increase 
in deforestation in the Amazon (which in 2021 had 
the highest rate in 15 years), resulting of the shut-
down and abandon of the Plan of Action for Preven-
tion and Control of Deforestation in the Legal Amazon 
(PPCDAM), with weakening of monitoring activity 
and control of illegal activities, a drop in infraction 
reports, suspension of the Fundo Amazônia, and low 
budget execution by the Ministry of Environment. And 
it shows that the Indigenous Lands were the most im-
pacted by this situation, with an increase in invasions, 
deforestation, environmental damage and violation of 
the indigenous people’s rights.

Relatório avalia a implementação da Política Nacional 
de Mudanças Climáticas. Evidencia o aumento do des-
matamento na Amazônia (que em 2021 teve o maior 
índice em 15 anos), resultado da paralisação e do 
abandono do Plano de Ação para Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), com 
enfraquecimento da atividade fiscalizatória e controle 
de ilícitos, de queda nos autos de infração, suspensão 
do Fundo Amazônia, e baixa execução orçamentária 
pelo MMA. E mostra que as Terras Indígenas foram 
as mais impactadas por esta situação, com aumento 
de invasões, desmatamento, degradação ambiental e 
violação dos direitos dos povos indígenas.

2 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated 55, 239

2 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 10 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 10 sugestões de ReComendações paRa os países

 Prohibit any deforestation in the Amazon for at least five 
years, with exceptions for subsistence and traditional popula-
tions, family agriculture, management plans, works of public 

utility and national security.

1

Proibir qualquer desmatamento na Amazônia por no mínimo 
cinco anos, com exceções para ações de subsistência e de po-
pulações tradicionais, agricultura familiar, planos de manejo, 
obras de utilidade pública e de segurança nacional.

Annually publish a report with monitoring indicators of the 
implementation of mitigation actions within the scope of the 

National Policy on Climate Change (PNMC) and the NDC.
2

Publicar anualmente relatório com indicadores de monitora-
mento da implementação das ações de mitigação no âmbito 
da PNMC e da NDC.

Develop and implement an effective plan to combat de-
forestation in the Amazon, with thematic axes, strategic 

guidelines, objectives, priority actions and expected results, 
all related to the various causes of deforestation, allocating 

sufficient resources for their proper implementation.

3

Elaborar e implementar um plano eficaz para combater o 
desmatamento na Amazônia, dotado de eixos temáticos, 
diretrizes estratégicas, objetivos, ações prioritárias e resul-
tados esperados, todos relacionados com as várias causas 
do desmatamento, destinando recursos suficientes para sua 
adequada implementação.

 Immediately resume the actions to repress illegal deforesta-
tion, recomposing the budget, in monetarily updated values   
and the IBAMA team responsible for inspection, considering 

the 2014 levels.

4

Retomar, imediatamente, as ações de repressão ao desmata-
mento ilegal, recompondo o orçamento, em valores atualiza-
dos monetariamente e a equipe do IBAMA responsável pela 
fiscalização, considerando os níveis de 2014.



Resume the administrative judgment of the processes of 
investigation of administrative infractions at the federal level, 

adapting rules and operational capacity so that cases related 
to large illegal deforestation (greater than 50 hectares) do 

not take more than 3 years between the assessment and the 
final judgment at the administrative level, with the hiring of 

temporary employees if necessary.

5

Retomar o julgamento administrativo dos processos de 
apuração de infrações administrativas em nível federal, ade-
quando regras e capacidade operacional para que os casos 
relativos aos grandes desmatamentos ilegais (maiores do 
que 50 hectares) não demorem mais do que 3 anos entre a 
autuação e o julgamento final em âmbito administrativo, com 
a contratação de funcionários temporários se necessário.

Resume the operation of the Amazon Fund and other financ-
ing mechanisms aimed at activities promoting sustainable 

use of the forest, inspection and protection of protected areas.
6

Retomar o funcionamento do Fundo Amazônia e de outros 
mecanismos de financiamento destinados a atividades pro-
moção de atividades de uso sustentável da floresta, fiscaliza-
ção e proteção de áreas protegidas.

Resume the implementation of the National Policy for 
Environmental Management of Indigenous Lands - PNGATI, 

allocating resources for the implementation of the Territorial 
and Environmental Management Plans already prepared by 

indigenous organizations and communities.

7

Retomar a implementação da Política Nacional de Gestão Am-
biental de Terras Indígenas - PNGATI, destinando recursos para a 
implementação dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental já 
elaborados pelas organizações e comunidades indígenas.

Resume and complete by 2026 at least 50% of the currently 
open indigenous land demarcation processes. 8

Retomar e concluir até 2026 pelo menos 50% dos processos 
de demarcação de terras indígenas atualmente abertos.

Refrain from promoting legislative changes that: facilitate or 
encourage deforestation, especially in the Amazon and Cerrado; 

allow the private appropriation of public lands invaded after a 
limit date existing in the current legislation;  exempt or weaken 

the environmental impact assessment of large infrastructure 
projects; allow mining, hydroelectric dams, or extensive agri-

culture on indigenous mining, hydroelectric dams, or extensive 
agriculture on indigenous territories; or allow diminishing the 

boundaries of already demarcated indigenous territories.

9

Abster-se de promover alterações legislativas que:  facilitem 
ou incentivem o desmatamento, sobretudo na Amazônia e 
Cerrado;  permitam a apropriação particular de terras públicas 
invadidas após a data limite existente na atual legislação;  
dispensem ou enfraqueçam a avaliação de impacto ambiental 
de grandes obras de infraestrutura;  permitam, sem consenti-
mento, a instalação de mineração, hidrelétricas ou agricultura 
extensiva em territórios indígenas; ou que  permitam dimi-
nuir os limites de territórios indígenas já demarcados.

 
Refrain from reducing the boundaries of conservation units 

and indigenous lands. 10
Abster-se de reduzir os limites de unidades de conservação e 
de terras indígenas.



RepoRt title título do RelatóRio

The right to free, prior and informed consultation 
and consent:  the autonomous protocols in Brazil   

Direito à consulta e ao consentimento livre, prévio 
e informado e os protocolos autônomos no Brasil

oRganiz ations oRganiz ações

Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado – UFGD/PUCPR   
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB  Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais  

Quilombolas – CONAQ  Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – REDE PCTS    
Rede de Cooperação Amazônica – RCA  Rede Cerrado  And 52 other organizations

The report systematized 80 cases of violations of the 
right to free, prior and informed consultation and 
consent of indigenous peoples, quilombolas and tra-
ditional communities, as well as legislative threats 
and attempts of state’s regulation that restrict this 
last right. Were also referenced the 65 experiences of 
autonomous protocols, elaborated between 2014 and 
2022, as an exercise of the free determination of peo-
ples, collective subjects of ILO Convention 169.

O relatório sistematizou 80 casos de violações ao di-
reito à consulta e consentimento livre, prévio e infor-
mado de povos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais, além de ameaças legislativas e tentati-
vas de regulamentação estaduais que restringem este 
direito. Foram ainda referenciadas as 65 experiências 
de protocolos autônomos, elaborados entre 2014 a 
2022, como exercício da livre determinação dos povos, 
sujeitos coletivos da Convenção 169 da OIT.

10 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated

51, 222, 224, 225, 229, 230, 231,  
232, 233, 238

10 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 7 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 7 sugestões de ReComendações paRa os países

Respect the self-recognition and self-determination of 
indigenous peoples, quilombolas and other traditional 

communities, effectively recognizing them as rights holders 
before the ILO Convention 169.

1

Respeitar o autorreconhecimento e a autodeterminação de 
povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradi-
cionais e efetivamente reconhecê-los como sujeitos coletivos 
de direito da Convenção 169 da OIT.

Recognize, regularize and promote the titration of tradi-
tionally occupied territories, respecting the participation 
and previous consultation on administrative and judicial 

processes and guaranteeing full conditions of dignified 
existence to the indigenous peoples, quilombolas and 

traditional communities.

2

Reconhecer, regularizar e promover a titulação dos terri-
tórios tradicionalmente ocupados, respeitando a partici-
pação e a consulta prévia nos processos administrativos 
e judiciais e garantindo plenas condições de existência 
digna aos povos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais.

Recognize the obligation of the State to consult tradition-
al peoples and communities regarding the right to free, 

prior and informed consultation and consent and conduct 
the process of consultation in a prior, free and informed 

way, considering the good faith of the consultant and its 
cultural adequacy before any legislative of administrative 

measure is taken that could affect indigenous people, 
quilombolas and traditional communities.

3

Reconhecer sua obrigação de consultar os povos e comu-
nidades tradicionais, com respeito ao direito ao consenti-
mento livre, prévio e informado, e conduzir os processos de 
consulta de maneira prévia, livre, informada, de boa-fé e 
culturalmente adequada antes de tomar qualquer medida 
legislativa ou administrativa que possa afetá-los.



Implement, in a meaningful, effective and adequate way, the 
FPIC as a State policy, through the executive and legislative 

powers and the three levels of government (federal, state and 
municipal), in any administrative or legislative measures that 

may affect indigenous peoples, quilombolas and traditional 
communities, from the planning period of these measures 

to the execution, monitoring and closing phases of adminis-
trative and legislative acts, programs and infrastructure and 

development projects.

4

Implementar, de modos significativo, efetivo e adequado, o 
DCCLPI como política de Estado, através dos poderes executivo 
e legislativo e os três níveis de governo (federal, estadual e 
municipal), em quaisquer medidas administrativas ou legis-
lativas que possam afetar povos indígenas, quilombolas e 
comunidades tradicionais, desde o período de planejamento 
dessas medidas até as fases de execução, monitoramento e 
encerramento de atos administrativos e legislativos, progra-
mas e projetos de infraestrutura e desenvolvimento.

Not carry out forced removal of traditional peoples and 
communities from their territories and observe the right 

to consent and non-consent in cases that threaten the life, 
collective existence, physical, cultural and spiritual integrity 

of the groups in question.

5

Não realizar remoção forçada de povos e comunidades tra-
dicionais de seus territórios e observar o direito ao consenti-
mento e não consentimento em casos que ameacem a vida, a 
existência coletiva, integridade física, cultural e espiritual dos 
grupos em questão.

Recognize the concurrent competence of the Union and 
other States of the Federation concerning the duty to 

consult the peoples. Under no circumstances should this 
obligation be transferred to companies interested in 

licensing infrastructure, extractivism and development 
projects, under penalty of the nullity of the prior, free and 

informed consultation process.

6

Reconhecer a competência concorrente da União e demais 
Estados da Federação em relação ao dever de consultar 
os povos. Esta obrigação em hipótese alguma deverá ser 
transferida para empresas interessadas no licenciamento 
de projetos de infraestrutura, extrativismo e de desenvol-
vimento, sob pena de nulidade do processo de consulta 
prévia, livre e informada. 

Recognize the legal validity of the Autonomous Protocols 
of Free, Prior and Informed Consultation and Consent and 

their binding character for prior consultation processes, as an 
exercise of the free determination of peoples and willingness 

in good faith to dialogue with the National States.

7

Reconhecer a validade jurídica dos Protocolos Autônomos 
de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado e seu 
caráter vinculante para os processos de consulta prévia, como 
exercício da livre determinação dos povos e disposição de 
boa-fé ao diálogo com os Estados Nacionais. 



RepoRt title título do RelatóRio

Violations perpetrated against the Kayapo,  
Yanomami and Munduruku peoples 

Violações perpetradas contra os povos Kayapó, 
Yanomami e Munduruku

oRganiz ations oRganiz ações

Hutukara Associação Yanomami – HAY  Associação Floresta Protegida  Instituto Kabu  Instituto Raoni  
 Associação Indígena Pariri  Associação Da’uk  Instituto Socioambiental – ISA  Rede de Cooperação Amazônica – RCA  

 Survival International  The Right Livelihood Foundation

The report analyses the violations suffered by the Yano-
mami, Ye’kwana, Kayapó, and Munduruku indigenous 
peoples as a result of the expansion of predatory mi-
ning in their territories. Illegal mining moves forward 
with favourable political situation and with the dis-
mantling of environmental protection and indigenist 
policy. There have been attacks by miners on villages 
and at groups in situation of voluntary isolation; assas-
sinations; persecutions, threats, and attacks on leaders 
and organizations that are opposed to the activity; pro-
liferation of internal conflicts; high concentrations of 
mercury in the organism of indigenous people; signi-
ficant increase in cases of malaria; critical child malnu-
trition; and loss of the communities’ food sovereignty.

O relatório analisa violações sofridas pelos povos in-
dígenas Yanomami, Ye’kwana, Kayapó, e Munduruku 
em decorrência da expansão do garimpo predatório 
nos seus territórios. O garimpo ilegal avança com uma 
conjuntura política favorável e com o desmonte da 
fiscalização ambiental e da política indigenista. Tem 
ocorrido ataques de garimpeiros a aldeias e a grupos 
em isolamento voluntário; assassinatos; perseguições, 
ameaças e ataques a lideranças e organizações que se 
opõem à atividade; proliferação de conflitos internos; 
alta concentração de mercúrio no organismo dos in-
dígenas; explosão de casos de malária; desnutrição 
infantil crítica e perda de soberania alimentar das 
comunidades. 

9 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated

51, 121, 217, 223, 226, 230,  
234, 236, 238

9 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 5 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 5 sugestões de ReComendações paRa os países

Ensure that indigenous peoples are consulted for any de-
cision affecting them and that their right to free, prior and 

informed consent is respected at all times.
1

Assegurar que os povos indígenas sejam consultados para 
qualquer decisão que os afete e que seu direito ao consenti-
mento livre, prévio e informado seja sempre respeitado.

Immediately remove all illegal miners from the affected in-
digenous territories and protect them from future invasions, 
including by: a. Ensuring that periodic inspection operations 

are carried out within indigenous territories, making all 
machinery unusable; b. Blocking access to the internet for 

mining in the interior of indigenous territories, identifying 
service providers and setting up permanent inspection 

bases that will have effective inspection agencies, in addi-
tion to greater support and participation by these agencies 

in monitoring and monitoring bases. territorial protection 
already existing in the territories; c. Inspecting airfields in 

cities close to indigenous territories that are used in mining 
logistics; inspecting of aeronautical fuel distributors; block-

ing of airspace and the destruction of clandestine landing 
strips that work to support mining logistics; d. Control the 
flow of rivers that give access to indigenous territories by 

patrolling the navigation of ferries that transport fuel and 
backhoes for mining activities.

2

Remover imediatamente todos os garimpeiros ilegais dos 
territórios indígenas afetados e protegê-los de futuras invasões, 
inclusive: a. Garantir que as operações periódicas de fiscalização 
sejam realizadas dentro dos territórios indígenas, inutilizando 
todo o maquinário; b. Bloqueio de acesso à internet dos garimpos 
no interior de territórios indígenas, identificando os de prestado-
res de serviços e montagem de bases permanentes de fiscalização 
que deverão contar com efetivo dos órgãos de fiscalização, 
além de maior apoio e participação desses órgãos nas bases de 
monitoramento  e proteção territorial já existente nos territórios; 
c. Inspecionar aeródromos em cidades próximas aos territórios 
indígenas que são utilizados na logística do garimpo; fiscalização 
nas distribuidoras de combustíveis aeronáuticos; bloqueio do 
espaço aéreo e destruição de pistas de pouso clandestinas que 
funcionam como apoio à logística do garimpo; d. Controlar o fluxo 
dos rios que dão acesso aos territórios indígenas por meio do 
patrulhamento de balsas que transportam combustível e retroes-
cavadeiras para a atividade garimpeira.



Ensure accountability for crimes committed against the 
Yanomami, Munduruku, Kayapo and all other affected 

indigenous communities, including by accelerating ongoing 
investigations related to criminal organisations working 

with the gold extraction sector.

3

Assegurar a responsabilização por crimes cometidos contra 
Yanomami, Munduruku, Kayapó e todas as demais comunida-
des indígenas afetadas, inclusive acelerando as investigações 
em andamento relacionadas a organizações criminosas que 
trabalham com o setor de extração de ouro.

Improve the inspection of the gold chain at the domestic 
and transnational level, developing mechanisms to prevent 

fraud ant to identify and punish anyone investing in the 
illegal extraction of gold in indigenous territories and the 

full resumption of public policies aimed at protecting indig-
enous territories from any kind of invasion, in accordance 
with internationally recognized human rights standards.

4

Aprimorar a fiscalização da cadeia do ouro no âmbito nacional 
e transnacional, desenvolvendo mecanismos para impedir 
fraudes e para identificar e punir quem investe na extração 
ilegal de ouro em territórios indígenas e retomada integral 
das políticas públicas destinadas a proteger os territórios indí-
genas de qualquer tipo de invasão, de acordo com os padrões 
de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.

Adopt effective measures to ensure indigenous peoples 
access to culturally appropriate, quality, health facilities. 5

Adotar medidas efetivas para garantir aos povos indígenas o 
acesso a instalações de saúde culturalmente apropriadas e de 
qualidade.



RepoRt title título do RelatóRio

Business, Human Rights, Environment  
and Indigenous Peoples

Empresas, Direitos humanos, Meio Ambiente e 
Povos Indígenas

oRganiz ations oRganiz ações

No Peace Without Justice  Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON   
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM  O Mundo que queremos   

Campanha Seja Legal com a Amazônia  Amigos da Terra – Amazônia Brasileira 

The report deals with the non-implementation of a 
national company and human rights plan, pointing the 
dismantling of the environmental protection regulatory 
framework, increased deforestation and land-grabbing, 
lack of national policies and programs to fight against 
human rights violations and deforestation, weakening 
of indigenous peoples’ rights and land demarcations 
shutdown, failure to consult indigenous peoples, and 
failure to provide the right to an adequate standard of 
living, food, and the right to health.

Relatório aborda  a não implementação de um plano na-
cional de empresa e direitos humanos, apontando para 
o desmantelamento do quadro de regulamentação da 
proteção ambiental, aumento do desmatamento e da 
grilagem, falta de políticas e programas nacionais para 
combater as violações dos direitos humanos e desmata-
mento, enfraquecimento dos direitos dos povos indígenas 
e de paralização das demarcações de terras, não consulta 
aos povos indígenas e não provimento do direito a um 
nível de vida adequado, à alimentação e direito à saúde.

39 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated

4, 18, 23, 29, 35, 37, 38, 47,51,52, 
53, 55, 56, 57, 98, 111, 121, 127, 135, 

143, 144, 152, 217,218, 223, 224, 
226, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 

237, 238, 239, 240, 241, 243

39 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 8 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 8 sugestões de ReComendações paRa os países

Fully implement the Rome Statute within the domestic 
legal framework. 1

Implementar plenamente o Estatuto de Roma dentro do 
quadro jurídico interno.

Increase transparency within governmental agencies and 
develop opportunities for public participation in the process 

of land designation. 
2

Aumentar a transparência nas agências governamentais e 
desenvolver oportunidades de participação pública no proces-
so de designação de terras.

Prohibit land titles from being issued to recently deforested areas 
and prohibit future land occupations from becoming legalised. 3

Proibir a emissão de títulos de terra para áreas recentemente des-
matadas e proibir que futuras ocupações de terra sejam legalizadas.

Develop actions and effective legislation against environmental 
crimes to fight impunity for deforestation and other harmful acts. 4

Desenvolver ações e legislação efetiva contra crimes am-
bientais para combater a impunidade do desmatamento e 
outros atos lesivos.

Develop a National Plan for Business and Human Rights, 
including provisions for individual accountability for envi-
ronmental and human rights violations and incentivizing 

businesses that are committed to sustainability, human 
rights and environmental protection. 

5

Desenvolver um Plano Nacional para Empresas e Direitos 
Humanos, incluindo disposições para responsabilização 
individual por violações ambientais e de direitos humanos e 
incentivando empresas comprometidas com a sustentabilida-
de, direitos humanos e proteção ambiental.



Ensure that plans such as Auxilio Brasil and Cesta Básica 
meet the needs of indigenous peoples, particularly in 

relation to their dietary needs and culture which are 
crucial to their survival.

6

Garantir que planos como Auxilio Brasil e Cesta Básica aten-
dam às necessidades dos povos indígenas, principalmente 
em relação às suas necessidades alimentares e culturais, 
cruciais para sua sobrevivência.

Adopt a human right-based approach to achieve indige-
nous peoples’ right to adequate food: this calls for laws 

and food security related policies coherent with the right 
to food and other related human rights. Policies intending 

to improve food sovereignty and thus the fulfilment of 
indigenous peoples’ human rights must take account of 

their right to enjoy their unique culture, a self-sufficient 
lifestyle and traditions tied to food production, land and 

natural resources. Such policies must consider the preser-
vation of indigenous ethnic identity, access to traditional 

territories and natural resources and revitalised tradition-
al ecological knowledge. Ensuring access to land and to 
food production techniques for indigenous populations 

could provide an avenue for more sustainable and cultur-
ally aware policies on land and food distribution in Brazil. 

This could include allowing for communities to regain 
access to their ancestral lands and considering their nutri-
tional needs when creating and distributing food parcels. 

7

Adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos para 
alcançar o direito dos povos indígenas à alimentação adequada: 
isso exige leis e políticas relacionadas à segurança alimentar 
coerentes com o direito à alimentação e outros direitos huma-
nos relacionados. As políticas que visam melhorar a soberania 
alimentar e, portanto, o cumprimento dos direitos humanos dos 
povos indígenas, devem levar em conta seu direito de desfrutar 
de sua cultura única, um estilo de vida autossuficiente e tradi-
ções ligadas à produção de alimentos, terra e recursos naturais. 
Tais políticas devem considerar a preservação da identidade ét-
nica indígena, o acesso aos territórios e recursos naturais tradi-
cionais e a revitalização do conhecimento ecológico tradicional. 
Garantir o acesso à terra e às técnicas de produção de alimentos 
para as populações indígenas pode abrir caminho para políticas 
mais sustentáveis   e culturalmente conscientes sobre a distribui-
ção de terras e alimentos no Brasil. Isso pode incluir a permissão 
para que as comunidades recuperem o acesso às suas terras 
ancestrais e considerar suas necessidades nutricionais ao criar e 
distribuir pacotes de alimentos. 

Increase transparency of Government databases, specifically the 
Animal Transit Guide (GTA) and the Rural Environmental Regis-
try (CAR). The use of these tools is the best option Brazil has in 
order to improve traceability in the cattle sector. However, the 
lack of GTA transparency and accessibility for the industry is a 

significant obstacle to improving traceability and managing 
risk. A robust monitoring system is essential to curb deforesta-

tion in the Brazilian Amazon and Cerrado biomes.

8

Aumentar a transparência dos bancos de dados do Governo, 
especificamente o Guia de Trânsito Animal (GTA) e o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). O uso dessas ferramentas é a melhor 
opção que o Brasil tem para melhorar a rastreabilidade no setor 
pecuário. No entanto, a falta de transparência e acessibilidade 
do GTA para a indústria é um obstáculo significativo para 
melhorar a rastreabilidade e o gerenciamento de riscos. Um 
sistema de monitoramento robusto é essencial para conter o 
desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado brasileiros.



RepoRt title título do RelatóRio

Report on the situation of the indigenous  
peoples of Maranhão State – Brazil

Situação dos Povos Indígenas do Estado do 
Maranhão - Brasil

oRganiz ations oRganiz ações

Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão – COAPIMA  Associação Wyty Cate das Comunidades 
Timbira do Maranhão e Tocantins  Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN  Centro de Trabalho Indigenista – CTI 

The report analyses the situation of the Indigenous Peo-
ples and Lands of the state of Maranhão. The analysis raises 
data, concrete cases and delves into three main thematic 
axes of violations: violations of the right to free, prior and 
informed consultation; violations of territorial rights and 
growth of conflicts over land and the loss of exclusive usu-
fruct; and violence against indigenous people, with threats 
and murders, and impunity for crimes.

O relatório analisa a situação dos povos e das Terras Indí-
genas do estado do Maranhão. A análise levanta dados, 
casos concretos e se aprofunda em três eixos temáticos 
principais de violações: violações aos direitos de con-
sulta livre, prévia e informada; violações aos direitos 
territoriais e crescimento dos conflitos por terra e perda 
do usufruto exclusivo; e violência contra indígenas, com 
ameaças e assassinatos, e impunidade aos crimes. 

18 recommendations  
from the 3rd Cycle evaluated

102, 121, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243 

18 recomendações  
do 3o. Ciclo avaliadas

4th CyCle: 6 suggested ReCommendations to CountRies 4º. CiClo: 6 sugestões de ReComendações paRa os países

Coordination Improvement of the administrative processes 
for demarcating indigenous lands by strengthening the 

economic and human resources of the indigenist agency 
(FUNAI) unit responsible in Maranhão and by expanding the 

process of consulting indigenous populations.

1

Aprimoramento dos processos administrativos de demarca-
ção das terras indígenas através do fortalecimento econô-
mico e de recursos humanos da unidade do órgão indige-
nista responsável no Maranhão e ampliação do processo de 
consulta aos indígenas. 

Continuing and accelerating the completion of the administra-
tive processes for demarcating indigenous lands in Maranhão. 2

Dar continuidade e celeridade na conclusão dos processos admi-
nistrativos de demarcação de terras indígenas no Maranhão;

Construction of a broad program involving public bodies 
and indigenous peoples (effective and specific practices) to 

protect the life of indigenous human rights defenders.
3

Construção de programa amplo, envolvendo instituições do poder 
público e povos indígenas (práticas efetivas e específicas) para a 
proteção da vida dos indígenas defensores de direitos humanos.

In collaboration with entities from the indigenous movement 
and civil society, the creation of a wide-ranging program for the 

elaboration of Free, Prior and Informed Consultation and Con-
sent Protocols for all the Indigenous Lands of Maranhão. 

4

Em colaboração com as entidades do movimento indígena e 
sociedade civil, criar um programa amplo para elaboração de 
Protocolos de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Infor-
mado, para todas as Terras Indígenas do Maranhão.

Inter-institutional articulations between the federal and state 
spheres that promote: i) mechanisms to defend indigenous 
territorial rights and indigenous persons who are at risk; ii) 

mechanisms for immediate control of the invasions of Indig-
enous Lands, as well as combatting fraudulent processes of 

occupation in parts of these lands by non-indigenous people.

5

Articulações interinstitucionais entre a esfera federal e estadual, 
que promovam: i) mecanismos de defesa dos direitos territoriais 
indígenas e das pessoas indígenas em situação de vulnerabilida-
de; ii) mecanismos de controle imediato às invasões das Terras 
Indígenas, bem como de combate aos processos fraudulentos de 
ocupação de parcelas de Terras Indígenas, por não indígenas.

Inter-institutional articulations involving the indigenous 
movement and civil society aimed at fomenting: i) territo-
rial protection and environmental and productive sustain-
ability projects implemented by indigenous communities 

and actors in accordance with their vocations and interests; 
ii) environmental recuperation and restoration projects in 

the Indigenous Lands of Maranhão, reconciled with income 
generation; iii) support for articulations in favour of inte-
grated management of protected areas where applicable. 

6

Articulações interinstitucionais envolvendo o movimento 
indígena e a sociedade civil, no sentido de: i) fomentar pro-
jetos de proteção territorial e sustentabilidade ambiental e 
produtiva levados a cabo pelas comunidades e atores indíge-
nas, de acordo com suas vocações e interesses; ii) fomento aos 
projetos de recuperação e restauração ambiental nas Terras 
Indígenas do Maranhão, conciliados à geração de renda; iii) 
apoio às articulações em prol da gestão integrada de áreas 
protegidas, quando couber.
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The report analyses the situation of isolated and re-
cently contacted indigenous peoples and the violations 
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Relatório analisa a situação dos povos indígenas isola-
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cometidas contra eles. Mostra o enfraquecimento na 
política de proteção desses povos, dos instrumentos 
de restrição de uso e atualização da informação sobre a 
presença de indígenas isolados, apontando a ineficiên-
cia das ações de proteção territorial e despreparo e falta 
de assistência à saúde no enfrentamento da covid-19.
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Takes effective measures to improve the process of recog-
nition of the presence of uncontacted Indigenous peoples, 

through respected and standardized methodologies of work.
1

Tomar medidas efetivas para melhorar o processo de reconhe-
cimento da presença de povos indígenas isolados, por meio 
da valorização e normatização das metodologias de trabalho.

Effectively and promptly ensures the process of de-
marcation of Indigenous lands, as in the case of the 

Kawahiva do Rio Pardo and the Piripkura Indigenous 
Territories.

2
Assegura com eficácia e celeridade o processo de 
demarcação das Terras Indígenas, como é o caso das 
Terras Indígenas Kawahiva do Rio Pardo e Piripkura.

Strengthens the Land Protection Orders (LPOs) 
mechanism, by maintaining all the LPOs currently in 

force until the demarcation processes are completed, 
including the Jacareúba-Katawixi Indigenous Territory, 

currently annulled; and the elaboration of specific 
territorial protection plans.

3

Fortalece o mecanismo de Ordens de Proteção da 
Terra (OTLs), mantendo todas as OTLs em vigor até 
a conclusão dos processos de demarcação, inclusive 
a Terra Indígena Jacareúba-Katawixi, atualmente 
anulada; e a elaboração de planos específicos de 
proteção territorial.

Effectively  upholds the right to health of all Indig-
enous Peoples including all uncontacted peoples by 

ensuring adequate monitoring of the epidemiological 
situation around the territories where uncontacted 

Indigenous Peoples live;  preparing a plan to deal with 
outbreaks and epidemics and/or contact situations in 

accordance with the recommendations in Joint Ordi-
nance 4.094 of 03/08/2022; and constructing adequate 
and appropriate health care procedures for uncontact-

ed Indigenous Peoples, with an emphasis on preven-
tion, precautionary and protection measures. 

4

Defender efetivamente o direito à saúde de todos os 
Povos Indígenas, incluindo todos os povos isolados, 
garantindo o monitoramento adequado da situação 
epidemiológica em torno dos territórios onde vivem 
os Povos Indígenas isolados; elaboração de plano de 
enfrentamento de surtos e epidemias e/ou situações 
de contato conforme recomendações da Portaria 
Conjunta 4.094, de 08/03/2022; e construção de pro-
cedimentos de saúde adequados e apropriados para 
Povos Indígenas isolados, com ênfase em medidas de 
prevenção, precaução e proteção. 
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Takes concrete actions to urgently remove all illegal 
invaders from the territories protected by Land Protec-
tion Orders and all territories inhabited by uncontact-

ed Indigenous Peoples, including the Yanomami and 
Araribóia Indigenous Territories, as well as to protect 

them from any future threats.

5

Tomar medidas concretas para remover com urgência 
todos os invasores ilegais dos territórios protegidos 
por Ordens de Proteção da Terra e todos os territórios 
habitados por Povos Indígenas isolados, incluindo 
os Territórios Indígenas Yanomami e Araribóia, bem 
como para protegê-los de quaisquer ameaças futuras.

6. Ensures that all killings and acts of violence committed 
against Indigenous Peoples, including uncontacted peoples, 

are adequately investigated and that all perpetrators of 
these crimes are held to account.

6

6. Assegurar que todos os assassinatos e atos de violência 
cometidos contra Povos Indígenas, incluindo povos isolados, 
sejam adequadamente investigados e que todos os perpe-
tradores desses crimes sejam responsabilizados.

7. Guarantees the protection of Indigenous rights, including 
those of uncontacted peoples, by ensuring adequate fund-
ing and capacity for FUNAI to effectively fulfil its mandate 

and constitutional obligations.

7

7. Garantir a proteção dos direitos indígenas, incluindo os 
dos povos isolados, garantindo financiamento adequado e 
capacidade para a FUNAI cumprir efetivamente seu manda-
to e obrigações constitucionais.
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