
 

Resumo das recomendações da ONU para o Brasil sobre os direitos dos povos indígenas 

Principais recomendações RPU 2017 Países que fizeram as 
recomendações 

Reforçar medidas de prevenção e punição do racismo, discriminação e violência contra os 
povos indígenas e aumentar a conscientização sobre igualdade étnica e racial 

Usbequistão, Togo, Uganda, 
Grécia, Filipinas, México, 

Moldávia, Santa Sé 

Reforçar as políticas de prevenção e punição da discriminação de crianças indígenas e de 
combate à violência contra mulheres e meninas indígenas a partir de uma perspectiva integral e 
intersetorial 

Chile, Ruanda 

Assegurar recursos financeiros adequados para a Funai e para a proteção dos direitos 
indígenas e fortalecer a coordenação entre a Funai e o Ibama 

Alemanha, Suíça, Maldivas, 
Canadá, França, Áustria, 

Peru, Cabo Verde 

Proteger os direitos territoriais dos povos indígenas, particularmente através do fortalecimento de 
programas 
de proteção, da finalização de processos de demarcação de terras pendentes no Executivo, e 
conferir celeridade para decisões judiciais com a rigorosa observância do direito constitucional e 
internacional a respeito dos direitos territoriais dos povos indígenas 

França, Alemanha, Áustria, 
Peru, Cabo Verde, Canadá 

Avançar na agenda do consentimento livre, prévio e informado e assegurar um processo efetivo 
de consulta com os povos indígenas em todas as tomadas de decisões que possam afetá-los, 
assim como participação integral em todas as medidas legislativas e administrativas que os 
afetem 

Moldávia, Alemanha, El 
Salvador, Estônia, Islândia, 

Noruega, Países Baixos 

Assegurar que os povos indígenas sejam protegidos de ameaças, ataques e despejos forçado, 
prevenir conflitos especialmente aqueles relacionados à demarcação de terras indígenas e adotar 
medidas para concluir as investigações sobre assassinatos de indígenas 

Noruega, Uzbequistão, 
Alemanha, Canadá, França, 

Irlanda 



Desenvolver um Plano Nacional sobre Empresas e Direitos humanos para prevenir violações dos 
direitos dos povos indígenas e os danos ao meio ambiente, garantindo o direito de consulta 

Países Baixos 

Proteger os defensores dos direitos humanos, inclusive indígenas, assegurando minuciosa 
investigação e responsabilização sobre os crimes cometidos contra os povos indígenas 

Irlanda 

Desenvolver e implementar políticas de qualidade para enfrentar a mortalidade infantil, 
desnutrição e a pobreza, além de promover a saúde, educação intercultural e acesso a 
saneamento de povos indígenas 

Peru, Paraguai, África do Sul, 
Rússia, Bangladesh, 
Cingapura, Paraguai 

Assegurar que os direitos dos povos indígenas e o respeito ao meio ambiente e à biodiversidade 
sejam devidamente levados em consideração em atividades econômicas 

Santa Sé 

 
 
 
 


