
CNDH recomenda medidas de proteção à integridade física e territorial do povo indígena 
Tupinambá de Olivença / BA  
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH aprovou, durante a 53ª Reunião Ordinária, 
realizada na semana passada, a Recomendação nº 24, que estabelece medidas de proteção à 
integridade física e territorial do povo indígena Tupinambá de Olivença, do sul da Bahia.  
 
A recomendação considera que os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras 
tradicionais são assegurados pela Constituição Federal de 1988 (art. 231) e pelo direito 
internacional dos direitos humanos, a exemplo da Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas (artigo 26) e da Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (artigo 14). 
 
No documento, o CNDH recupera as origens do conflito com o povo indígena Tupinambá de 
Olivença, que teve a tradicionalidade da terra reconhecida por relatório da Fundação Nacional 
do Índio – Funai, mas que a demora no reconhecimento oficial da TI Tupinambá de Olivença vem 
gerando contexto de insegurança jurídica na ocupação territorial daquele povo, que há anos 
vem sofrendo atentados e ameaças por grupos interessados na exploração fundiária de suas 
terras tradicionais, conforme apurado em missões do CNDH à região realizadas em 2011 e em 
abril de 2019. Recentemente, ainda, o conselho teve notícia de que o Instituto Brasileiro de 
Turismo - EMBRATUR buscou intervir no processo de demarcação da terra em prol de 
empreendimento turístico do Grupo hoteleiro Vila Galé.  
 
"A tentativa de intervenção da Embratur em favor de um empreendimento privado contra os 
indígenas deixa claro o não compromisso com os direitos dos povos indígenas", afirmou o 
presidente do CNDH, Leonardo Pinho. 
 
A recomendação destina-se ao ministro da Justiça e Segurança Pública, ao governador da Bahia, 
ao presidente da Embratur, ao presidente da Funai, à diretora-geral do INEMA/BA. 
 

Leia aqui a Recomendação nº 24: https://bit.ly/2QuIh5R 
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