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A maior taxa de mortes por suicídio é entre indígenas com 15,2 casos

Taxa Brasil → 5,8

Taxa no mundo → 11,4;

Taxa indígena   →  15,2.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 2016.





Investidores vs. Conflito:



“In Brazil, Violence Hits Tribes in Scramble for Lamb”

[Violência atinge tribos do Brasil em disputa por terra]

Foto: Mauricio Lima, for The New York Times, june/2012.



Terra como garantia de empréstimos bancários

• Encaminhamento do GT Terras Públicas (1ª CCR/MPF) ao CNJ:

• Provimento 70/2018, CNJ:

• Art. 246, §§ 2º e 3º da Lei 6.015/73

• Resolução nº 4.327/2014

• Resolução nº 4.557/2017

• Decreto nº 9.571/2018



Casos concretos com prejuízos socioeconômicos:

• Caso 1 Campanha da Oxfam Internacional: “Por trás das marcas

• Coca-Cola não compra açúcar  da Usina Monteverde (Bunge);

• Caso 2 – Termo de Cooperação entre Raízen e Funai:

• acordo para comprar  insumos oriundos das terras que abrangem o conflito.



Custo do conflito fundiário → requer Análise Custo Benefício

Os custos são maiores que os benefícios?

Custos Públicos e Privados:

1. perdas de vidas humanas;

2. custos de saúde e de segurança pública;

3. custo do processo jurídico;

4. custo de transação (desvalorização da terra);

5. custo relativo ao rent seeking via lobby →    

busca de renda ao manipular o ambiente social, 

político e legal;

6. custo com segurança privada (Fundo);

7. custo de oportunidade do investimento;

8. custo de monitoramento (terras, plantações);

9. perdas pela fuga de capital/investimento na 

região (Cenário 3);

10. afetação na imagem dos investidores ou 

empreendedores;

11. dificuldade em obter crédito agrícola (P. CNJ 70);

12. Custo adicional no Direito: dano moral e material.

Benefícios Privados:

1. auferição de renda da agropecuária;

2. valorização da terra;

3. mercado de terra estabelecido.

Benefício Público:

1. Cone Sul: incremento do PIB.


