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sileira" do Trtbunal Permanente dos Povos, em outubro
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Data:
são Paulo, SP
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Participantes;

• Adriana Nunes (IAMA)
• Alfredo Wagner Berna de Almeida
Ana Paulina Soares
Antonio Almeida Soares (Comissão Sindical/PC do B)
• Eugênio José Guilherme de Aragão (Procuradoria Ge
ral da República)
• Eunice Paiva (IAMA)
Fábio Feldmann
Gerência Rocha (CONAGE)
• Gustavo Kawark Chianca (IBASE/CNRA)
José de Souza Martins
Leinad Satnos (CPI/SP)
Lidia Luz (CPI/SP)
• Lux Vidal (CPI/SP)
Mônica Castagna Molina (ABRA/FASE)
Sueli Aparecida Bellato (Setor ·combate Violência no
Campo/CUT)
• Tatiana de Miranda Jordã,o (Fundação Internacional
'Le Ho Basso)
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Os trabalhos foram iniciados com a leitura do~· nomes
dos convidados que justificaram sua ausência à reunião~.
Lux Vidal, em seguida, abordou a pauta e o desenvolvi
mento da sessão do TPP, em Paris, a propost~ de revisão-

feita

pela Fundação Lelio Basso e os objetivos da reunião, a,saber:

a) discussão da sentença;
b) a proposta de revisão da sentença;
c) o processo de revisão e a possibilidade de sua vi~
bilização mediante a formação de grupos de

trab~

terra, Ind í.osv- ·

genoc!

lho por ternas, tais como:

dio, meio ambiente, violência,

Estad~/legislação,

alternativas de desenvolvimento, populaçÕes amazônicas urbanas, etc.

I. Considerações sobre a Sessão e a Sentença

Feldmann - A sentença afirma que o elemento intencional,
racteriza o crime de ge~ocídio, não foi
mente demonstrado.

que c~

suficiente-

O genocídio dos Yanomami, entretanto, é· um

fato.
Esperava-se uma sentença arrojada.

A sentença acabou

representando um alívio para o governo brasileiro; o que implicou o

seu favorecimento.
Apesar disso, a sentença deixa uma porta aberta:

se

não forem tomadas determinadas providências, por parte·do gove!
no brasileiro, ficará caracterizada a intencionalidade no crime
de genocídio.
Na Europa, a política de marketing do governo

Collor

está convencendo a todos de que o caso Yanomami está resolvido.A
sentença logo estari completando um ano, e nenhuma
foi tomada de fato.

As terras Yanomarn

í

providincia

continuam em r.ev.isão ,os

personagens da polÍtica indigenista continuam as mesmas_, e a União não ·tem recursos para demarcar as terras indígenas.
Acha que a Fundação Lelio Basso está sendo
com isso.

,conivente

~ preciso rever a sentença como forma de se·reverter

a imagem do governo no exterior, e, por conseguinte,

reverter a

questão internamente.
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Está convencido de que a SAE não pretende favorecer a
demarcação das terras indígenas, e teme o retrocesso na revisão
constitucional no que se refere a meio· ambiente e Índios,

O

risco na questão indígena é maior que na ambiental.
Na Câmara dos Deputados está sendo formada uma subcomissão de meio ambiente, na Comissão de Minas e Energia,
contrapor-se à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

para

Ambiente

e Minorias.
Prop3e a revisão de cada ponto da sentença,

demons-

trando que as medidas recomendadas pelo TPP não estão sendo cum
pridas pelo governo brasileiro.

Martins - Faz esclarecimentos sobre o caráter do TPP, afirmando
que suas atitudes sempre foram extremamente firmes.
A dificuldade para montar a sessão foi grande, em raz ao

das diferenças existentes entre os acusadores.

indigenistas estava

dividido

O grupo dos

na questão agrária, também.

Não

houve consenso.
Na questão rural não se conseguia apontar um caso
xemplar.

e-

CUT, CONTAG e CPT não entravam em acordo.
Os casos apresentados não representam estatisticamen-

te o que e o Brasil.
A sentença não ê tímida e conservadora·.
dores ê que não foram ousados,

O apresenta-

Não foram apresentados os

blemas graves dos Estados amazônicos.

O que foi feito

pro-

reflete

a nossa debilidade •.
·A Fundação Lelio Basso·e o TPP são órgãos separados.
-

:l.,.

-

A Fundaçao nao propoe, executa.

.•

Fornece quadros, todos volunt~

rios, para organizar o TPP e para luta~ pelo direito dos povos.
O surpreendente na sentença sobre a Amazônia Brasile!
ra é o fato de estar aberta ~ma reavaliação das decisões (no p~
ríodo de um ano), dada a possibilidade de surgimento de

fatos

novos; isto porque, não havia provas consistentes.
Precisamos discutir se estamos polemizando e debatendo com uma imagem do governo; imagem esta que contraria o
se vem tentando demonstrar.

que

O governo vem tentando bloquear as

iniciativas quanto à questão indÍgena,·meio ambiente e

reforma

agrária, tratando-as como marketing.
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perdendo a sensi

Volta-se, hoje, para·o Leste Eu

ropeu.
Os problemas continuam existindo, mas foram neutralizados.

Hoje corremos o risco de estarmos levando lutas em nome

dos Índios, trabalhadores rurais etc,, que não mais

correspon-

dem à realidade na qual vivem.
Feldmann - Afirma que chegou a Paris sem conhecer os acusadores,
e os casos a serem apresentados.
Critica o uso político da sentença; como fez o Ministro da Justiça em resposta a seu artigo divulgado na Imprensa·.

O TPP deveria favorecer a divulgação do real para
opinião pública internacional.

a

Lutzemberguerneutraliza,. no ex-

terior, qualquer possibilidade de apresentação do real.
Houve uma inversão dos objetivos.
tença poder-se-ia ter pressionado b governo.

Mesmo com essa sen
Entretanto, o go-

verno brasileiro favoreceu-se com ela, principalmente no exteri
or.

A imagem prevalece.

Recentemente,
na Amazônia.

foi aprovada lei de incentivos

fiscais

Apesar disso, o governo Collor continua afirmando

que acabaram esses incentivos.
Ninguém quer incompatibilizar-se com o governo até
EC0-92.

As organizações não-gbvernamentais internacionais

a

·es-

tão sendo coniventes com esta situação, na medida em que não

a

denuncia.
Eunice

Não participou da sessão, mas concorda com a

análise

feita.
A sentença oferece muitas contradições.

dente a falta de vontade de provar o genocídio.

Parece
Tal crime

pode ser provado pela intenêionalidade em cometê-lo.

evi"
nao

Qual adi

ferença entre genocídio e o ato de impedir a vida - como

vem

praticando o governo brasileiro?
As declarações relativas a direitos dos povos, com r~
lação aos Estados cons t tu Idos , pregam a autonomia e o r.
í

direito

das minorias, sem ataque à soberania dos Estados nacionais.
A sentença do TPP não se baseia em direitos coletivos,
e sequer utiliza esses conceitos.
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fo-

ram reais, hâ que se considerar que os ju{zes fazem análise em e_!

ma de fatos, e nio de acusaç~es sem provas.

Deveria ter

havido

um melho~ estudo visando a npresentaçiio dos processos.
A revisiio deve ser

feita de maneira organizada;

de

forma técnica e jurídica.Nesta perspectiva, a conclusão desse pr~
cesso ainda este ano será impossível.

Sueli - Acompanha a discussão política de Feldmann e o raciocínio
<le Eunice.

A sentença possui problemas sérios.
A CUT

foi solicitada para apresentar um caso que

re-

tratasse a ·violência no campo; que pudesse contribuir à denúncia.

A CUT não indicou um sindicato filiado.

Em Rio Maria

os s nd í.ca tos de t raba Lhado res rurais estão ligados ao PC do B. A
í

CPT também participou da indicação.
Os contatos não foram feitos no Brasil, mas diretamen
te com Roma, através de Tatiana Jordão e Linda Bimbi.
Se Fábio está indignado por não haver participado

de

reuniões preparatórias, a CUT também não participou.
A falta de material pode ser

justificada.

No

Pará

por exemplo, ocorreram mais de 700 assassinatos a partir de 1984,
e não há·:_nenhum processo.

Para o Judiciário tudo se passa

como

se não houvessem .conflitos.
Acredita que temos muito a dizer ao TPP.

Existe dolo,

existe intencionalidade, por parte do governo brasileiro, com relação a esses crimes.

Há condições de provar.

Lux - Di~corda de Martins.

Os casos foram bem apresentados e do-

~-

1

cumentados.

Se o governo brasileiro não foi condenado, foi

por-

que os juízes não quiseram.
Martins - Afirma que nem os juízes e os acusadores tiveram acesso
aos documentos.
Feldmann - Fez a acusação sem conhecer o conteúdo dos
tos das vítimas.
se jurídica.

depoimen-

Não estava claro se deveria restringir-se à ba-

A dinâmica do_TPP deveria ter

sido discutida anteri

ormente à sessão.
Hoje, pensa que pr~cisamos mudar o conceito

jurídico

de genocídio.
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Hoje, acha

que

ela não é tão ruim.
Critica a preparaçãp da sessão e a falta de .consistên
eia das acusações.
O temário foi diverso.
nas apresentações.

Houve falta de

obj'etividade

Não houve boa qualificação das denúncias.

Optou por não apresentar casos emblemáticos; porque a
chou que não seria o me Lhoz , · Se houvesse. instrução quanto à apr~
sent açào

dos elementos de prova,· a sessão teria sido melhor.

A delegação não tinha uma postura coordenada e afirm~
tiva.

Não houve abertura para que a delegação pudesse expressar-

-se publicamente.
A divulgação não imediata da sentença pe rmí.t-í,u que

governo'brasileiro

divulgasse sua absolvição •.

o

O descompasso imp~

diu que o TPP e os participantes esclarecessem à opinião, pública
que o governo brasileiro sofreu severas críticas na sentença.
O conjunto da sentença possui uma unidade orgânica,i~
clusive consegue esconder as deficiências do próprio tribunal.
Apresenta propostas ao processo de revisão (documento
anexo).
Alfredo Wagner - Houve problemas na organização.
trava problemas; sobre os quais manifestou-se,

A pauta já mos-

na ocasião.

Con-

versou com Martins, Linda Bimbi, Osrnarino e Canuto questionando o
tempo destinado à apresentação das pr~vas.
Assustou-se com a importância que se deu aos testemunhos, ãs provas e o pouco entendimento do papel das perícias.
Os atores sociais foram parcialmente Lmp ed Ldo s de relatar racionalmente os.fatos ocorridos.

E

em

razão da divisão de

tempo, a perícia, também, não pode prestar os esclarecimentos necessários.

Houve, portant~, incompreensão para com as provas in-

criminatórias,

e para com a perícia.

Revelou-se,

portanto, menosprezo aos laudos incrimina

tórios e aos testemunhos.
Nio tinha experiincia com tribunais desse tipo. Levou
processos, mapas e material.iconográfico.

Sentiu-se.pouco respe!

tado pela forma como seu depoimento foi registrado.

ra diferente da forma como depunha.

Por esse motivo,

O registro~
recusou-se

a assiná-lo.
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Pen sa que tudo o que foi apresentado como prova técni
ca passou,·apenas, como "meeting".

A coordenação fez um esforço para acertar.
ro dia foi bom.

O primei-

Mesmo sem ter havido reuniões preparatórias, mo~

trou-se competência.

No segundo dia da sessão houve

problemas

quanto a insuficiincia de provas.

O equívoco foi dado pela sistemática e qualificaçãodo
júri.

Acha perigoso se a revisão for feita com os mesmos membros.
Houve, ainda uma inversão nos objetivos da sessao, m~

nifestada quando não concedida a tréplica à acusação.

A

defesa

ficou com a palavra final.
A revisão deve basear-se nos seguintes critérios:

• a perícia dev.e .se r .c Laramen te definida.

Os instrumentos

devem

ser aclarados;
• deve haver uma a~roximação com as realidades localizadas; uma~
proximação do TPP com entidades.e pessoas, sob a perspectiva de
ampliar-se a participação.
O TPP acabou repetindo as práticas de qualquer tribu-

nal real.

Deve ser publicado e divulgado todo o material aprese~

tado, e, também, os testemunhos.

O TPP não é somente a sentença.

Martins - O material do TPP está sendo preparado e deverá

estar

pronto em outubro deste ano, em versão italiana.
Tudo foi feito em Roma porque lá havia infra-estrutura para tanto.

Porém, o TPP não é uma empresa.

Devemos utilizar esse espaço, pois é nosso.

Os

juí-

zes são pessoas comprometidas em seus países de .origem.
Alfredo Wagner - ~ necessário pensar-se em uma medida de contrap~
sição à sentença.

Fábio Feldmann foi o Único a questioná-la

pu-

blicamente.·
A responsabilidade dos resultados pesou de maneira di
ferenciada para os participantes da sessão.
Quanto aos membros do júri - por mais idôneos que sejam - não .examinaram co- acuidade as provas apresentadas.

O

ar-

bítrio do presidente do j~ri foi reproduzido na sessão, como acon
tece nos tribunais reais.
A participação das entidades no processo de
sera Útil para verificar a deformação das práticas dos

revisão
magistra-
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que

Foram apresentadas

Havia eleme~tos provando a impuni«ade cres

cente.

A sentença foi politizada segundo os objetivos prete~
didos.

Foi utilizada para estabelecer interlocução junto aos ap~

relhos de poder.

A senténça, politizada, denegriu a realidade a-

presentada.
Quanto às sugestões de Gerôncio sobre a

rea:tiza'çào de

dil.igências, pensa que deverão ser. estabelecidos cr t âr í'os :.. para
í

que não ocorra inversão nos resultados.
Reafirma que deve haver uma ampliação, nb pr~cesso de
revisão, junto aos atores sociais (não só junto à entidades) e o~
tras pessoas individualmente

(pesquisadores,

etc.).

Tal

.ção daria tranqUilidade a todos nos encaminhamentos e -

ampliadefinição

de critérios, e assegura ri~ ainda s que não fosse desvir-tuada a ordem dos fatos.
Martins - Esclarece as questões levantadas,

falando em seu nome, e

não da Fundação Lelio Basso ou TPP.

g preciso entender as características do Tribunal
suas limitações.
de opinião.

O TPP não tem existência legal.

A denúncia

~ um

e

tribunal

é moral,

Houve um sério problema com a sentença.

O Júri e

os

peritos trabalharam a noite inteira para que fosse divulgada pela
manhã.

A sentença tentava mostrar as contradições ·da

existente.
dio.

legislação

Os juízes tiveram problemas com doutrina sobre genoc!

Os casos apresentados não estavam contemplados na .doutrina.

O conceito de genocídio é insuficiente.

O TPP foi organizado pela Liga dos Direitos dos Povos
de Paris.

A sentença foi escrita e traduzida simultaneamente.

computador apagou, e a apresentação foi feita, de memória,
François Rigaux.

A sentença que foi divulgada pela imprensa

O

por
foi

a fala de Rí g aux , e não o texto de f a t o',
Vários problemas foram enfrentados pela
da organização.
rior.

precariedade

EntretantQ, houve uma grande repercussão no exte

Aqui não houve ganho.
Quanto ao j~ri, são magistrados independentes. Alguns

não siio juízes.

Alguns são prêmio Nobel.

Não s;o obrigatoriame~

te de esquerda. mas pessoas de grande competência.

Demonstraram
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ao longo de suas vidas de que Indo estio, e tim grande legitirnid!
de.
Os juízes tendem a ver a realidade pela 6tica do
reito, que eles conhecem.

Enquadraram~

normas legais existentes.

O Direito dos Povos, por sua vez,

Di-

julgamento dentro

das
nao

está consolidado.
Os juízes ficaram confusos quando Lúcio Flávio
a categoria "amazônida".

expos

Faltou pedagogia para explicar

nossos

conceitos sobre·povos.
Deu-se peso em excesso para a questão indígena,
considerar os trabalhadores rur a ís , que foram

bem

sem

apresentados,

sobretudo através do material de Alfredo Wagner.
A falta de conhecimento sobre a realidade confundiu o
júri.

Não fizemos um trabalho educativo com os juízes sobre

realidade brasileira,

a

Os juízes deram espaço para uma causa per-

dida, que não tem aspaço nos tribunais reais.
Dalmo Dallari quer levar para a ONU a revisão do conceito de genocíd'io, elaborado pelo lQ mundo sobre a realidade

do

3Q .
A Sessão Amazônia Brasileira do TPP integra outras iniciativas, corno o TPP sobre Dívida Externa e Impunidade.

Faltou

a visão de conjunto de todas essas etapas.
Quanto-à comunicação, não havia recursos para organizar reuniões prévias.

Foi feito contato com grande número de en-

tidades, com todos os possíveis interessados e envolvidos na que~
tão.

Das 128 cartas enviadas somente 26 foram respondidas.
Acha que o TPP não está fazendo o jogo do Mercado Co-

mum Europeu, ou dos governos europeus •. Não há ninguém

tirando

proveito.
Pensa que se tive~se a sessão ocorrido no Brasil
riam piores as críticas.

se-

Seria alegada a ingerência de estrange!

ros em questões internas.
Acredita que o governo brasileiro não está feliz
a sentença.

com

A imprensa colabora, e a versão suplanta os fatos.F!

carnes insatisfeitos, mas não reagimos.~ Confiamos nos

jornalis-

tas.

Sobre a oportunidade de fazer-se a sessão naquela oc~
sião, pensa que talvez fosse pior hoje, uma vez que o governo

já

construiu uma imagem no exterior.
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O TPP, na verdade, viu-se numa situação anormal. Três
causas foram julgadas:

Índios, posseiros e meio ambiente; neces-

sitando, portanto, proferir três sentenças diferentes.

O TPP ac~

bou emitindo três sentenças, achando que tratava-se de uma,

ape-

nas.
Não podemos revogar a sentença.

O TPP propõe a revi-

são sobre a questão do genocídio frente a f a t'os novos.

Nos

outros

casos propõe o acompanhamento, visando a atualização dos

dados

que fundamentam a sentença, para redobrar as cobranças públicas.
O trabalho escravo não estava em julgamento.
ma chegou a polarizar a discussão em certo momento.

Esse te

Queria se a- ·,

pre~entar uma sessão para discutir a existência de trabalho·escra
vo.

Isto seria acrescentar um quarto tema ao TPP.

fazer um TPP para analisar.a escravidão no mundo.
a escravidão é legal.

Pensou-se

em

Há países onde

O governo brasileiro é signatário de tra.t~

dos que proíbem o trabalho escravo.

Entretanto, esse

não seria um caso de Direito dos Povos.

julgamento

A escravidão entrou

no

rPP como elemento de esclarecimento, e o júri ficou impressionado,
tentando

enquadrar o tema.

Seria necessário definir a natureza objetiva das

de-

No TPP sobre a Nicarágua, as vítimas apresentaram

ca

núncias.

sos terríveis de tortura.

O governo americano aceitou

defender~

-se extra oficialmente.
No final da sessão, os depoimentos dos peritos encerraram com palavras de ordem.

A Imprensa divulgou o julgamento co

mo um evento patrocinado pelo governo s and Ltrí's t a ,'
Houve, na sessão sobre a Amazônia, apresentações acadêmicas e outras que não esclareceram o júri,

mas não houve comí

cios.
O júri mostrou-se ~onfuso, mas não acuado.

Fizeram

perguntas sobre Direito dos Povos.
Alfredo - Não forrun feitas perguntas aos Índios e camponeses.

Fo

ram feitas aos relatores, no segundo dia.
Martins - O júri não sabia o que perguntar.

Tratava-se de Direi-

to dos Povos.
Quanto à tréplica não houve tempo para isso •. Após A!
lan Ruellan, não havia mais tempo.

Espera ter esclarecido o

mal

entendido quanto ã organização do TPP.
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Tatiana - Alfredo tem toda razão quanto a sua preocupaç3o com
fato de o· Júri ser m3ntido, ou não.

o

O júri estava totalmente de~

Não precisamos defender a Fundação e o TPP.

preparado.

10

Erros fo

ram cometidos.
Har t us-. ,Não se trata de defesa.
í

lizar a sentença.

Mudar o júri significa desmora-

Estaremos, desta forma, julgando

o Júri.

Alfredo - Questiona a cobertura dada pela imprensa internacional,

e a vinculação dos membros do jÜri a partidos políticos.
zes não foram fiêis às provas apresentadas.
rios apareceram em todos os depoimentos.

Os juí-

Os elementos probat~
Nosso erro foi a

ilu-

são de autonomia e rigor.

O ato polít~cq está no conteúdo da sentença; politiz~
da •.
Antonio Soares - ~ seu primeiro contato com aqueles que particip~
ram do TPP.
ceiras.

Canuto não pode vir à reunião por dificuldades fina~

Fala sobre a violência no campo.

Lembra a

importância

do apoio internacional.
Sobre a revisão e·diligências à Amazônia, pensa

que

se deve cr a r um clima favorável, envolvendo as en t í.dade s e os p~
í

vos ness~ processo.

Um clima de defesa da Amazônia, em nível na-

cional,· envolvendo as populações da região.

II. Propostas de Encaminhamento
Os trabalhos da segunda parte do encontro foram

ini-

ciadas.com a 'leitura da colabo~ação enviada por Dalmo Dallari (em
anexo).

Tatiana-. Quando a Fundação fez o projeto para financiamentd

do

Tribunal comprometeu-se a atualizar os dados e denúncias, um

ano

depois.

A isso denominou-se "verificação da sentença".

Tal ver_!

ficação deverá ser apresentada no lançamento do livro sobre o TPP
Amazônia, em outubro.

A sentença ê abert~ no que se refere a genocídio. Fa~
chin e Maris, em carta endereçada i Fundação, manifestaram opinião de qu~ não seria oportuno rever-se a denúncia de genocídio.
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A idéia da Fundação é fazer uma reunião, em

11

Genebra,

para rediscutir genocídio.· A Fundação têm a proposta de mudares
se conceito.
Miguel Pressbu:r.guer manifestou-se, de outra forma,' p~

la inoportunidade de revisão da sentença.
Feldmann - Há necessidade de estabelecimento de uma estratégia co
mum de ações.

A Fundação Lelio Basso deve ser considerada

como

ponto de partida.
Os dados levantados para o TPP devem ser .co Ie t ado s no
vamente.

Propõe que a CPI/SP coordene esse trabalho de· levanta-

menta de todo o material apresentado nas diversas áreas;

e a pa~

tir disso marcar uma nova reunião para definição de uma

estraté

gia comum para o ano que vem; seja com relação à r ev Lsjio-, seja p~
ra contraposição ao governo federal.

Propõe, também, a

elabora-

ção de relatórios para fundamentar os temas da sentença, e, ainda,
a adoção de pequenos iniciativas.·
Dessa forma, as denúncias seriam retomadas, e com base em relatórios, instaria-se o governo sobre as providências tomadas para solucionar os problemas apontados.

Assim, realidade e

imagem seriam confrontadas.
De posse desses dados, também, poderiam ser tomadas!
niciativas por parte das ONGs, Congresso, Procura?oria da RepÚbl!
ca visando a obtenção de justificativas do governo; e a partir daí
seriam adotadas medidas~ como interpelações judiciais etc.

~ pr~

ciso criar fatos e sairmos da defensiva.
Podemos iniciar pequenos debates no Brasil p~ra
car dados a fim de rediscutir a conceituação de genocídio,

buscolo-

cando novos paradigmas, mais abrangentes, e apresentá-la, por

e-

xemplo, à ONU-92.
Temos que colocar o governo em cheque.
mais perder as iniciativas.

Não

podemos

Temos que nos antecipar, nos

prepa-

rar para a revisão constitucional - campo jurídico onde pode ·haver retrocessos; numa tentativa de aliar dados e realidade para a
vançar e assegurar o que temos nas'leis.
No plano interno, devemos cobrar posiç~es.

Podemos a

presentar as denüncias, sem necessariamente nos posicionarmos sobre elas.

A demonstração dos fatos são mais contundentes, sob

ponto de vista da opinião p~blica.

Mostra-se o fato; o

o

governo

responde, e fica, então, demonstrado o descaso.
Rua M,n,stro C3odoy, 1484 • SI 56-57 • CE:P 05016 • São·P&ulo . SP • Tel.· (OU) 864-1180 • Tel&x t.1ST 01182153 • FAX· 011871
••612

C.G.C. ~1.751.048;0001-72

Inser. EII. lunta

..

Comissão Pró-Índio de São Paulo

12

Podemos mostrar, por exemplo, que as terras indígenas

devem ser demarcadas ati 19Q3, e que a Funai n;o possui

recursos

em seu orçamento com esta finalidade.
Precisamos elencar o tipo de quest~es que podemos mos

trar para desmascarar o discurso.
Martins - Acha importante que a atualização dos dados seja

feita

até outubro.
Pensa que podem ser ampliados dados objetivos
terra e questão indígena.

Deve ser ~laborado um quadro

da situação indígena, grupo por grupo.

sobre
objetivo

Sobre terra, os dados não

consistentes devem ser abandonados at~ que possam ser

aproveita-

dos.
Com relação pO genocídio não é pelo adiamento.
nocídio foi abordado sob o aspecto jurídico.

A questão não

O gedeve

ser discutida apenas nos âmbitos jurídico e antropológico.
A via é amp~iar a con~epção de temporalidade.

Para

"g~

que o genocídio seja discutido, o parâmetro deve ser o témpo
verno brasileiro", e não o tempo "governo Collor".

Ao longo dos anos, aconteceram mudanças com os grupos
indígenas.

Tais mudanças, por sua vez,

são da prática genocida.
ra.

alteram o modo de expres-

O confronto, hoje dá-se de outra manei-

Isto, entretanto, não significa dizer que o genocídio não es

teja ocorrendo.

Há alteração na forma.

Devemos utilizar como referência os últimos 10, 15 anos.

g preciso investigar cada caso, inclusive, discutindo

com

os sujeitos o seu próprio entendimento sobre genocídio.
Acha que houve recuo, a exemplo do que ocorreu com
reforma

agrária.

Caímos no discurso do inimigo.

levar nosso ponto de vista alternativo.

Não

a

soubemos

Devemos lutar pelo inviá

vel.
Hoje, o governo estã com a iniciativa.

O circo do SQ

Centenário já está armado, na Europa e no Brasil, para o ano
vem.

que

Em 92, todos estarão a favor dos Índios, camponeses etc.Por

tanto, 92.é inviável para reinvidicaçÕes.
MÕnica - Sobre a modificação de conceitos, acha que a ABRA,

como

ONG,. e os movimentos acabam trabalhando com conceitos te5ricosque
legitimam o que temos criticado.
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Propõe, que aqui, já se comece a pensar em referenci.ais teóricos, nos quais dev.emos nos basear, sobretudo, com

rela-

ção a genoc Id Lo ,
Antonio Soares - Denuncia novos .at ent.ados contra a família Canut o .
Vê necessidade'\de ampliar este forum, e de
.os dados.
tes.

atualizar

Estes dados podem ser levantados em seminários e deba-

Tais eventos, também,. serviriam para sensibilizar:a opinião

pública, e. deveriam, sobretudo, envolver os povos da região amazô
nica.
Eunice - Juridicamente só s.e def.frie genocídio como doloso, mas há
outras formas de genocídio.
Eugênio - No caso Calha Norte f omenccu-ae a ida de garimpeiros p~
. ra a região.

Pode-se considerar genocídio êu1poso, também.

Sueli - Sugere que para a formulação de um novo conceito·de genocídio sejam contatados,. tall)bém, juristas

internacionais -que incor

porem essa questão.
Feldmann ~ Acredita que há necessidade-de definição de estratégia
comum.

l! preciso a adoçãode·medidas

verno e a

qtie coloquem em cheque o g~

sent enca ,

Tatiana - Faz a leitura de fax, assinado por Linda Bimbi; a. respeito da criação de observatório jurídic~ visando a revisão

cons

titucional.

A

Fundação Lélio Basso propõe-se a receber tais dados,

processá-los e divulgá-los.
Martins - Sugere os seguintes encaminhamentos:
• Tatiana deve ~entralizar o proces~o de atualização
dos datos e o trabalho com .relação ao observatório jurídicd •
• Comissão Pró-!ndio deve assumir a tarefa de

levan-

tar a atual situação dos povos indígenas da região amaz5rtita (estatística factual), através da for!tiulação de questionários a
rem distribuídos a pesquisadores,

se-

ONGs e organizações indígenas.

Leinad - Ressalta a necessidade de .envolvimento dos atores polít_!
cose

sociais da região, sob pena do processo não alcançar os ob-

jetivos preterididos.

t prec~so reverter politicamente o'

quadro
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desfov~rivel·vivido por esses agentes, e em conjunto com eles.
Feldmann - Propõe-se a realizar uma reunião na Cimara dos Deputados para ampliar este forum.
Lux - Salienta as dificuldades da CPI/SP para a execuçao do

que

propõe Martins.

III.

Tarefas
Foram definidas, ao final da reunião, as seguintes ta

refas:
a) Tatiana centraliza o processo de atualização
dados.

dos

Centraliza, também, as informações para o observatório j~

rídico.
b) A CPI/SP ~ica ~ncirregada d~ listar os povos indígenas da Amazônia e pesquisadores.

Solicitará a outras entidades

indigenistas contribuição para d1scutir formulário sobre

genoc.f..:.

dio.
c) ABRA, CPI/SP, CUT e Fundação Lélio Basso em conju~
to, encarregam-se de iniciar

gestões junto a juristas, entidades

e Órgãos públicos visando a viabilidade de realização de um coláquio sobre um novo conceito de genocídio.
A partir do término dessas tarefas, far-se-ã uma avaliação sobre a continuidade dos trabalhos mediante nova reunião.
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Ao Exmo. Sr.
Deputado FÁBIO FELDMANN
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4442
São Paulo

Caro e eminente amigo:

Recebi seu atencioso c9nvite para participar de um ~ncontro, nesta data, com o objetivo de analisar
a hipótese de um pedido de revisão da decisão ào Tribunal·Permanente dos Povos, proferida em Paris, no _m~s de outubro de
1990. O ponto central da discussio, de acordo com a progrrunacào , .dave r-à ser a que s tjio do genocicl~o indigena;
par-ec enoo- ..
lhe

ter

sido

reconhecido

imperfeita

que

ji

a. decisão

elo 'I' r-Lbun a.l ,

po r' nao

t

er

est~ em curso uma prit1ca genocida.

Muito grato pela gentileza do convite,
lamento, entretanto, a impossibilidade de compareeer, porest a r viajando
hoje para Belo Horizonte,
onde
r e participar
de um debate p~blico sobre a penà de morte. questio de extrema
r-elevânc.i a sobre
e. qual,
como V. Ex a , bern o saba,
o Congresso
Nacional d;veri pronunciar-se brevemente.
í

í

Acho necess~r1o, entretanto. manifesta~
minha opjniio

nal,

sobre a proposta

tanto pela circunstincia

de r~visio

da dec~sio

de ser membro

do Tribu-

do .Tribunal e ~e

.~~

.
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ter

sido

da

signatário

de o s áo ele Paris, quanto pelo
í

fato

de

entender que outras provid;ncias devem ser adotadas, sobretudo quanto~ revisio de conceitos fundamentais, para que futuras
decis3es·possam ter embasamento jurldico-positivo em sintonia
com as ciracteristicas de nossa ~poca.
Em
cer

que,

de

lugar,

prime iro

permito-me

e so lare-

com as normas de organizaç~o· e procedimen-

acordo

to do Tribu~al Permanente dos Povos, as decis3es do Tribunai
não

são

passíveis

de

r-ev s ao .
í

Os JulgF.tmentos

se

.

.

baseiam

nas

que fundamentam a escolha do tema para
prévias,
o julgamento, bem com~ nos elementos documentais e nos ~estemunno s adie ionados
durante
a sessão. · Encerrada
a instrução
os membros do Tribunal se reunem para a avaliaçio das provas,
em confronto com os principies
e· a~ normas de Direito Internacional, .. amplamente
reconhecidas,
p r-o t'e r-Lndo a decisão
:final
com base nesses elementos.

.

informações

Ass m , pois, é improprio falar-se na
podendo todavia ser consideráàa, isto sim,
í

revisão·da

decisão,

a retomada

de algum tema,· em sessão

f'ut ur-a do Tribunal.

No tocante à questão .e spe c i r í.ca da den~ncia de genocfdio vitimando os Índios brasileiros, o Tribunal

reconheceu

a prátic·a

.de v c í.énc t as , que t rnc l c am o e t noc
í

í

Í>

d o , com a mo r t e 01; várias
cul curas
i.nd i gerias , bem como a
ocorr;ncia de situaç~es que, se forem reiteradas e ampliadas,
í

acaba~ão configura~do o genocidio.

f importante
tema

e sµec

i fico

I

o Tri b un'a I não

assinala~ que,

pode :-ia

decidi!"

sobre esse

ar-b t.r-ar-Lamen te,
í

como s~ nio existisse um conceito consagrado no Direito Internacional. Com efeito, a prbprin ONU, àt~av~s da Convençio para

a Prevençio e a Repressio

do Crime qe Genocídio,

, da

as s i na /-'

em
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. Paris

1

em 11 de

de z ernb r-o de

1948,

no decurso

de sua 2# Assem-

bléia Ceral, definiu o crime de genocídio, nos seguintes termos:
"Ar-t Lgo II.

Na presente

ccnvenç áo',

en-

tende-se por gen~cÍdio qualq~er dos seguintes atos, cometidos
com a intençio de destruir, no todo ou.em parte, um grupo nacional, écn1co, ~acial ou religioso, tal como:
a) assassínio de membrós do grupo;
b). dano

,
fisica

grave a' integridáde

ou

mental do grupo;
a
do grupo
submissão intencional·
_condiç~es de exist~ncia que lhe ocasionern a destruiçio física
total ou parcial;
e)

d) medidas destinadas
cimentos no seio do grupo;
e)
do grupo para outro g r-upo.,

transferência

a impedir os nas-

forçada

de

menores

11

Um

elemento

dessa

definição

que a
...
e nao
• maioria
dos membr-os do Tribunal
c oris de r-ou essencial
plenament-e
comprovado
em relação
aos Índios brasileiros,
na.
sua totalidade, é a "intenção de destruir", ou seja, o elemento subjetivo,
que elimina a hipótese
de modalidacle culposa,
.para sb admitir o crime doloso. N;o se r~co~heceu que em relaí

çio ao conjunto dos lndlos brasileiros esteja clara a intençio
de destrui-los
I
embora se tenha adm tido que
poli t c a auo t a-

a

í

da pelos governos
~ eliminaçio

brasileiros,

de determinados
'l'.?.nto

pr-e s s o ,

em

sut1. decisão·

final,

hi v~rios
grupos

anos, poderi

conduzir

indigonas.

ae s m que
í

que

í

se,

o T::-'i°bunal
apesar

t o r-riou

da
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essas priticas

•

destrutivas

prosseguirem estara caracterizada
a intençio genocida, quanto a _·grGpos indigenas determinados;

Um ponto que me parece digno de consideraç~o ~ que o conceito de ftenocidio ainda vigente em ~mbito
internacional foi fixado pela ONU sob inspiração dos acontecimenios da 2a guerra mundial. Durante a guerra os nazistas haviam deixado exp~essos seu Ódio ao povo judeu e sua convicçao
de que,

para

o bem da humanidade,

se r e l Lmã n adc s .
mui

foi

Isso

tos chefes

final"

e

tençao

de chegar a ela.

chamado,

nazistas

Foi

todos

os

judeus

sinistramente,

deixaram
com.base

bem

deve r am
í

ele -11 solução

evidente

sua

in-

ne8sa realid~de histÓri~

que a ONU e s t abeLe c e u o cone eito de ge noc Íd o , que se tem mosí

trado iqsuficiente

para a avaliaçio de certa~ priticas moder-

nas, em.que

ninguém declara
a intenção
de chegar a uma "solução final II em relação
a certos ~rupos étnicos,
mas uma. polit ica reiterada revela que tal resultado seria be~ recebido.
Por tod9s esses motivos, peço v;nia pa-

sugerir que, em Lug a r de: propor ª. revisão da ôeciRão do
Tribunal dos Povos, t~cnicameflte invi áve 1, seja. sugerida à
Fundação. Internacional
Le L'í o Basso a r·ealização de um colÓ· QUio, objetivando a elaboração.de uma proposta para. que a ONU
abua l z~ a cone e i t uaç ão- de genoc i.dio. Com isso
poder
a
ser' t era

í

e ili t ada

a

adoção

de

providências,

em n í.ve I

Lnt e r-n ac íoria L,

para pr,veniP a destruiçio de grupos ~tnicos minorit~rios que
em dive~sas partes do mundo lutam por sua sobreviv;ncii.
S~o essas as consideraç~es que me pareceram n~cessi~ia~ e oportunas, como contribuiçio para que os
companh~iros reunidos em Sio Paulo possam considerar objetiva~~nte a.quest~o das agress;es contra a cultu~a e a pessoa dos
lndios brasileiros.
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nesta
Renovo-lhe
opo~tunide.de
~express~es de meu alto apreço e de minha amizade:·

as

Cordialmente.

DA1~i DALLARI
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PE!m!A?rrllflr.E DOS POVOS
MJ;.\ZÔ~HA BRASII...EIRA

Reunião sobre a revisão da sentença.

03.06.91

1. O Tribunal

• Deficiência e falta de instrução prévia na preparação dos casos apr~
sentados;
Deficiência na concepção dô· temário

: excesso de exposições; varie

dades; falta de objetividade-(qualificaçio

das den~ncias);

Par-t í.c í.paçjio da delegação : ·
- falta

de uma postura c oor'deriada

e. afirmativa

ausência de programação paralela, onde partici_pantes destacados
pudessem-atingir a opinião.pública
- repetição, no exterior, da imagem dos "coitados do 3º Mundo'.'·
• O local historicamente certo, mas no momento errado.

2. A,sentença

• à ingenuidade política da coqrdenação

do Tribunal em não divulgar,

de imediato,_ a decisão. dand~ margem ·à u t Lí.zaç áo poli tica pelo
í

Governo (absolvição);
a decisão deix~ de incorporar juízos mais claros e contundentes, co
locados em alguns parágrafos do capÍ tulo IV,. sobre responsabi U.dact.e s ,
especialmente na questão do genocÍqjo .
• No conjunto, todavia, o texto da sentença consegue- imprimir unidade
orgânica aos subsidias variados que foram apresentados ao Tribunal.

3. Propostas para a revisão da sentença
a) oTganização de 2 expedições

à Amazônia (à

maneira da Ação pela ci

dadania), com a particjpaçio dos membros do Tribunal, incluindo a
realização de audiências locais~

..•

--.

Expedição 1: I~nomami, incluindo campos de garimpo.
Expedição 2: Condições de vida e trabalho.

_As expedições· terão roteiro e pauta de quesitos préviam0.nte formulados,
de modo a reforçar os elementos de prova perante o Tribunal.

b) Elaboração, pelos relatores e colaboradores, de

"Dossiê cornplementar11

a ser submetido ao Tribunal para re~isão da sentença;
e) Realização

de Seção Extraordinária

do rribunal, no Brasil, para "rev!

são da sentença.

Gerôncio Rocha
Tel.: 011-239.1504
Fax:

239.0717
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