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Brasília, 02 de abril de 2020. 
 
 

 
A Sua Excelência o Senhor 
Maurício Leite Valeixo 
Diretor- Geral da Polícia Federal  
 
 
Assunto: Solicitação de providências urgentes da Polícia Federal diante do 
assassinato do Líder e Professor indígena Zezico Rodrigues Guajajara. 
 
 
PrezadoSenhor, 
 
Dirigimo-nos, respeitosamente, a V. Exa. para solicitar providências da Polícia Federal 
em relação ao assassinato do líder e professor indígena Zezico Rodrigues Guajajara, 
pelos motivos a seguir expostos. Sua morte ocorre em meio à uma escalada de violência 
no território do povo Guajajara no estado do Maranhão. 
 

1. Em 31 de março de 2020, o líder indígena Zezico Rodrigues Guajajara foi 
assassinado no território indígena Araribóia, localizada no município de 
Arame (MA). Conforme informações de lideranças indígenas, Zezico tinha 
forte atuação em defesa do território tradicional do povo Guajajara. Como 
liderança, sempre se posicionava contra a derrubada das florestas e vinha 
denunciando o constante crescimento do roubo de madeira no território 
Guajajara. 
 

2. Em nota, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) relembra que 
Zezico é o quinto líder indígena morto nos últimos quatro meses1. O 
assassinato acontece durante os esforços para proteger os povos indígenas das 
ameaças da pandemia da Covid-19 no Brasil. A nota também reforça o 
agravamento da violência e vulnerabilidade dos povos indígenas, sobretudo 
das lideranças que lutam pela defesa dos seus territórios contra invasores e 
denunciam constantemente as violações de direitos cometidas contra seu povo 
e a floresta. 

 
3. Também em nota, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia 

(ABJD) destacou a preocupação com o aumento da violência no campo e a 
ameaça aos territórios indígenas2. Além de exigir a pronta investigação do 
caso em tela, requer o imediato aumento da proteção a todos os povos 

                                                 
1 Disponível em: http://apib.info/2020/04/01/exigimos-justica-para-zezico-guajajara/ 
2 Disponível em: http://www.abjd.org.br/2020/04/nota-abjd-ma-exige-investigacao-do.html 
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indígenas no estado do Maranhão.   

 
4. O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, após uma sequência 

de assassinatos de lideranças no Maranhão, autorizou o emprego da Força 
Nacional de Segurança Pública na Terra Indígena Cana Brava Guajajara, pelo 
período de 90 dias. No entanto, não foram implementadas medidas para 
garantir a contínua proteção dos territórios e de seus povos, de forma que a 
violência persiste na região. O número de homicídios contra o povo Guajajara 
é crescente, e muitos dos quais seguem sem punição ou mesmo investigações 
conclusivas. Acrescente-se a isso o contexto já conhecido de constantes 
invasões às terras indígenas, especialmente por madeireiros, garimpeiros e 
grileiros.  

 
5. Pelo exposto, com a urgência que se faz necessária, em respeito ao direito à 

vida e à dignidade dos povos indígenas, diante do grave assassinato contra a 
vida do Líder indígena Zezico Guajajara, solicitamos que a Polícia Federal 
adote todas as providências necessárias com vistas a apurar a autoria do crime 
e garantia da proteção dos povos e seus territórios.  

 
 Respeitosamente, 
 
 
   

Fernanda Melchionna 
Líder do PSOL na Câmara dos Deputados 
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