


Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.
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APRESENTAÇÃO

O Processo de Articulação e Diálogo - PAD é uma rede, que surgiu no ano de 1995, com o objetivo 
de incidir sobre a política de cooperação internacional ecumênica através da facilitação do diálogo 
entre as agências ecumênicas de cooperação e seus parceiros no Brasil, dentre eles, movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil. Ao longo de seu trabalho a rede se sustenta no debate 
do modelo de desenvolvimento, e suas implicações para com a defesa dos bens comuns e a 
criminalização das organizações sociais. Afirmando a primazia dos direitos humanos como eixo 
norteador de um processo democrático no Brasil capaz de superar as desigualdades sociais.
 
Em sua composição o PAD carrega uma diversidade de atores – são três agências e mais de 30 

parceiros-, atuando em conjunto com organizações de mulheres, de promoção da saúde, de defesa 
dos direitos dos povos indígenas, quilombolas, atingidos por barragem, trabalhadores rurais, 
camponeses, sem-teto, centros de pesquisa e investigação, das mais variadas regiões do país. Isso 
confere toda a riqueza ao debate promovido pela rede, ao mesmo tempo que constitui, 
permanentemente, o desafio de traçar uma agenda unitária de ação.

Em sua missão de promover o diálogo multilateral foi construído o plano de ação trienal, 
vinculado a um projeto político financeiro do PAD com a entidade de apoio Heks Brasil, para 
promover uma leitura crítica sobre o modelo de crescimento do país e seus impactos sobre os 
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais (Dhesca), favorecendo a incidência 
política da sociedade brasileira organizada em temas chave como o avanço da mineração nos 
territórios e a garantia dos direitos.

Uma dessas propostas é a realização de um inventário da situação da Convenção nº. 169 no 
Brasil, trazendo uma avaliação crítica sobre sua adoção desde a ratificação, com os principais 
desafio e obstáculos para a efetivação. No desabrochar desse trabalho nos debruçamos sobre 
essa tarefa, sempre na perspectiva de realização de um balanço crítico que enalteça o trabalho 
dos povos acerca do tema, ao passo que também fortalece experiências latino-americanas na 
construção de um diálogo intercultural entre povos.

No plano metodológico, essa pesquisa foi realizada mediante um levantamento bibliográfico 
sobre o tema no qual fora possível se aprofundar sobre a complexidade da Convenção, 
compreender temas-chave, buscar referenciais teóricos. Há um vasto horizonte de publicações 
tanto por parte de entidades da sociedade civil, como pela comunidade acadêmica sobre o tema, 
de uma riqueza de conteúdo interdisciplinar, no qual dialogam com a antropologia, ciências 
políticas, direito e sociologia. Além disso, muitas plataformas virtuais de produção de dados, 
sistematização, e redes de intercâmbio também estão disponíveis. Todo esse material pode ser 
encontrado nas referências bibliográficas e anexos.

Além disso, fora realizado um trabalho de pesquisa no âmbito dos tribunais federais, tribunais 
superiores brasileiros, e dos órgãos do sistema internacional de direitos humanos, entre eles 
Comissão Interamericana (CIDH), a Corte Interamericana (CortIn), sobre a utilização da Convenção 
nº. 169, a fim de compreender o posicionamento jurisprudencial e as interpretações possíveis ao 
texto.

Em paralelo a esse trabalho foi realizado um mapeamento de atores chaves para realização de 
entrevistas, organizados em três eixos: sujeitos da convenção, nos quais foram entrevistados 
diretamente sujeitos para compreender que propostas têm construído ou como visualizam o 
instrumento; organizações da sociedade civil, que são parceiras dos sujeitos e tem feito um 
importante trabalho de assessoria jurídica popular para a aplicação da convenção; e por fim, 
pesquisadores do tema que tem dedicado sua vida a pesquisas participativas que apontam 
horizontes a Convenção no Brasil. Um agradecimento especial a todas essas importantes e 
valiosas contribuições sem as quais  essa pesquisa não teria sido possível.

Por fim, fora realizado um trabalho de sistematização dos elementos levantados, refletidos na 
proposição de um plano de advocacy (anexo a esse), com fins a atender aos objetivos do projeto. 

Em se tratado disso, essa pesquisa deveria ser mais bem interpretada como uma organização de 
dados para direcionar a uma ação concreta, não possuindo um caráter inovador no âmbito dos 
debates da Convenção, nem tampouco a pretensão de um aprofundamento do debate teórico. É 
apenas a reunião de dados de um campo vasto e em contínua produção que possam fomentar a 
atuação das entidades membras e parceiras nessa importante agenda do direito internacional.

Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.
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O Processo de Articulação e Diálogo - PAD é uma rede, que surgiu no ano de 1995, com o objetivo 
de incidir sobre a política de cooperação internacional ecumênica através da facilitação do diálogo 
entre as agências ecumênicas de cooperação e seus parceiros no Brasil, dentre eles, movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil. Ao longo de seu trabalho a rede se sustenta no debate 
do modelo de desenvolvimento, e suas implicações para com a defesa dos bens comuns e a 
criminalização das organizações sociais. Afirmando a primazia dos direitos humanos como eixo 
norteador de um processo democrático no Brasil capaz de superar as desigualdades sociais.
 
Em sua composição o PAD carrega uma diversidade de atores – são três agências e mais de 30 

parceiros-, atuando em conjunto com organizações de mulheres, de promoção da saúde, de defesa 
dos direitos dos povos indígenas, quilombolas, atingidos por barragem, trabalhadores rurais, 
camponeses, sem-teto, centros de pesquisa e investigação, das mais variadas regiões do país. Isso 
confere toda a riqueza ao debate promovido pela rede, ao mesmo tempo que constitui, 
permanentemente, o desafio de traçar uma agenda unitária de ação.

Em sua missão de promover o diálogo multilateral foi construído o plano de ação trienal, 
vinculado a um projeto político financeiro do PAD com a entidade de apoio Heks Brasil, para 
promover uma leitura crítica sobre o modelo de crescimento do país e seus impactos sobre os 
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais (Dhesca), favorecendo a incidência 
política da sociedade brasileira organizada em temas chave como o avanço da mineração nos 
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Uma dessas propostas é a realização de um inventário da situação da Convenção nº. 169 no 
Brasil, trazendo uma avaliação crítica sobre sua adoção desde a ratificação, com os principais 
desafio e obstáculos para a efetivação. No desabrochar desse trabalho nos debruçamos sobre 
essa tarefa, sempre na perspectiva de realização de um balanço crítico que enalteça o trabalho 
dos povos acerca do tema, ao passo que também fortalece experiências latino-americanas na 
construção de um diálogo intercultural entre povos.

No plano metodológico, essa pesquisa foi realizada mediante um levantamento bibliográfico 
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texto.
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entrevistas, organizados em três eixos: sujeitos da convenção, nos quais foram entrevistados 
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instrumento; organizações da sociedade civil, que são parceiras dos sujeitos e tem feito um 
importante trabalho de assessoria jurídica popular para a aplicação da convenção; e por fim, 
pesquisadores do tema que tem dedicado sua vida a pesquisas participativas que apontam 
horizontes a Convenção no Brasil. Um agradecimento especial a todas essas importantes e 
valiosas contribuições sem as quais  essa pesquisa não teria sido possível.

Por fim, fora realizado um trabalho de sistematização dos elementos levantados, refletidos na 
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Em se tratado disso, essa pesquisa deveria ser mais bem interpretada como uma organização de 
dados para direcionar a uma ação concreta, não possuindo um caráter inovador no âmbito dos 
debates da Convenção, nem tampouco a pretensão de um aprofundamento do debate teórico. É 
apenas a reunião de dados de um campo vasto e em contínua produção que possam fomentar a 
atuação das entidades membras e parceiras nessa importante agenda do direito internacional.

Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.
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Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.
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Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.
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1. RESUMO EXECUTIVO

Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.

 



7

Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
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de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
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desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
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que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.
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Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.

 

2. INTRODUÇÃO: A CONVENÇÃO NO ÂMBITO DA OIT

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, como parte do Tratado de 
Versalhes, que formaliza o fim da primeira guerra mundial, e tem por missão promover 

oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e 
produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. É parte integrante do 
sistema das Nações Unidas, tendo um caráter especial, por ser o único com composição tripartite, 
ou seja, além dos Estados, estão representados os trabalhadores por suas organizações sindicais, 
e, os empregadores em suas entidades.
 
Ao todo formam parte da OIT 183 países, o Brasil faz parte desde a fundação também tendo 

assento permanente no Conselho da Administração³ . Internamente, a OIT conta com os seguintes 
órgãos: Conferência Internacional do Trabalho, Conselho de Administração, Repartição 
Internacional do Trabalho e o Comitê de Liberdade Sindical (SILVA, 2010, p. 397). O Secretariado, 
escritório central, está situado na cidade de Genebra, na Suíça, sendo o órgão permanente da 
Organização e sede de operações onde se concentram a maioria das atividades de administração, 
de pesquisa, de produção de estudos e de publicações, de reuniões tripartites setoriais e de 
reuniões dos Comitês e Comissões. Além dessa estrutura existem cinco escritórios regionais e 26 
escritórios de área, um deles situado no Brasil. 

A Confederação Internacional do Trabalho é o fórum máximo de deliberações que ocorre 
anualmente, no mês de junho, em Genebra. O qual se reúne para: discutir temas diversos do 
trabalho; adotar e revisar normas internacionais do trabalho; aprovar as políticas gerais e o 
programa de trabalho e orçamento da OIT, sendo financiado pelos Estados-Membros. Dentro do 
funcionamento operativo da OIT, tem a competência para elaborar e formular normas 
internacionais do trabalho (convenções e recomendações).  

Nessa estrutura as convenções ratificadas pelos Estados-partes são incorporadas ao seu 
ordenamento jurídico. No plano do monitoramento das Convenções são previstos dois 
procedimentos: a revisão periódica, na qual a cada período os países devem apresentar informes 
sobre o cumprimento; ou através de procedimentos especiais no qual se submete a uma comissão 
de espertos (Comissão de Espertos na Aplicação Convenções e Recomendações – CEACR) 
reclamações e denúncias, das quais pode se resultar uma observação ou uma solicitação direta.
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    3. O Conselho de Administração da OIT é formado por 28 representantes dos governos, 14 dos trabalhadores e 14 dos empregadores. Dez dos postos governamentais são 

ocupados permanentemente pelos países de maior importância industrial (Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos da América, França, Índia, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia). Os 

representantes dos demais países são eleitos a cada três anos pelos delegados governamentais na Conferência, de acordo com a distribuição geográfica. Os empregadores e os 

trabalhadores elegem seus próprios representantes em colégios eleitorais separados. Esse Conselho se reúne três vezes ao ano em Genebra. Sendo responsável pela elaboração e 

controle de execução das políticas e programas da OIT, pela eleição do Diretor Geral e pela elaboração de uma proposta de programa e orçamento bienal. Disponível em: 

http://www.oit.org/public/english/standards/relm/gb/refs/gbguide.htm#SDG. Acesso em janeiro de 2018.

  4. Para maior detalhes ver o organograma de funcionamento, disponível em: http://webfusion.ilo.org/public/english/bureau/program/ilochart.cfm

Desde a fundação da OIT o tema dos povos indígenas e tribais esteve em pauta, uma vez que 
como fundamento da organização tem a missão de promover o trabalho decente e combate à 
discriminação, consequentemente também aos povos indígenas.  Todavia, as convenções que se 
propuseram a regulamentar a matéria sempre partiram de uma concepção individualista dos 
direitos indígenas, partindo da premissa que compunham grupos atrasados que estariam fadados 
ao fim com a modernização social, perspectiva essa conhecida como integracionista.  

No início, a OIT concebia os indígenas e as populações tribais enquanto trabalhadores rurais, 
identificado que sua proteção se tornava mais difícil em casos de despejos forçados de seus 
territórios, o que levava esses povos a trabalhos sazonais, escravizados e precários, e portanto, 
sujeitos a formas de exploração previstas nos instrumentos de atuação da OIT. Em se tratado dos 
anos 20, havia um imenso contingente de povos em situação de trabalho forçado nas colônias 
europeias. 

Entre os anos 1952 e 1972, a OIT administrou um programa chamado Andean Indian Programme, 
promovido em parceria com outras agências para povos indígenas na América Latina, o qual 
chegou a atender 250 mil indígenas.  Esse trabalho rendeu a publicação de um estudo pela OIT, 
em 1953, “Povos indígenas: condições de vida e trabalho de populações aborígenes em países 
independentes”.

Essas inciativas culminaram, em 1957, durante a realização da Conferência se adotou a 
Convenção nº. 107 sobre “Proteção e Integração das Populações Indígenas e outras populações 
Tribais e semitribais de países independentes”, sendo o primeiro tratado internacional a abordar os 
direitos indígenas. Ainda que este convenio como em seu próprio nome diz, reflita o ideal 
protecionista da tutela indígena da época, foi o pioneiro ao abordar direitos como a coletividade da 
terra, a educação em língua materna e direitos consuetudinários. 

Na década de 70 passaram a ser desenvolver estudos acerca da discriminação contra povos 
indígenas, sendo levantadas inúmeras problemáticas de garantia e acesso aos direitos humanos 
no âmbito da Organização da Nações Unidas (ONU). Também nesse período a incidência 
internacional de entidades representativas das populações indígenas se ampliaram, pressionando 
os Estados por reconhecimento normativo internacional, e a superação do paradigma da 
colonialidade do poder .

No ano de 1986 o Comitê de Expertos se reúne afirmando a obsolescência do Convenio nº. 107, 
diante das mudanças filosóficas de suas categorias, na observância da urgência na ampliação das 
noções de identidade, idioma, cultura, costumes, terra e territorialidade. Deste modo se torna 
necessário debruçar-se sobre uma nova regulamentação que tivesse consonância com a 
autonomia dos povos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. A título elucidativo poderíamos citar a Convenção n. 50 da OIT tratava do recrutamento de trabalhadores indígenas, a Convenção n. 65, de 1939, tratava sobre as sanções penais, 
a Convenção n. 105, de 1957, sobre a abolição do trabalho forçado etc. (KEPPI, 2001, p. 5)

Esse grupo de expertos se reuniu de 1986-1988 e apresentou na Conferência de 1989 , a 
Convenção nº. 169 sobre “Povos Indígenas e tribais” na qual a centralidade dos direitos 
encontra-se na autonomia dos povos, passando a ser dever dos Estados, que a ratificarem, adotar 
todas as medidas especiais para terminar com séculos de discriminação:  

O Convênio se fundamenta no respeito a Cultura e as formas de vida dos 
povos indígenas e reconhece seus direitos sobre as terras e os recursos 
naturais, assim como o direito de decidir sobre suas próprias prioridades no 
que se refere ao processo de desenvolvimento. (OIT, 2013, p.11)

Desse modo o objetivo do Convenio é superar as práticas discriminatórias que afetaram e tem 
afetado os povos e tornar possível a participação desses na adoção de medidas que afetem seus 
modos de vida. Ao longo dos debates e da estruturação do texto podemos concluir que um dos 
princípios fundamentais, “pedra base” de todo o Convênio é a consulta e participação dos povos. A 
síntese de intencionalidade pode ser observada no preâmbulo do texto:

(...) Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as 
mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais em todas as 
regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas normas 
internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a 
assimilação das normas anteriores;

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas 
próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e 
manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos 
Estados onde moram;

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar 
dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da 
população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e 
perspectivas têm sofrido erosão frequentemente; (Preâmbulo da Convenção nº. 
169).

O texto do Convênio é composto de 44 artigos, estruturados em dez partes que abordam diversos 
temas da realidade dos povos indígenas e tribais. Na primeira parte encontramos direitos 
concernentes a política geral, como destinatários do convênio, participação, representatividade, 
direitos culturais, modelo de desenvolvimento; na segunda parte aspectos relacionados à terra, 
como direitos territoriais, problemática do deslocamento compulsória; na terceira parte da 
contratação e condições de emprego; na quarta parte acesso a formação profissional, artesanato e 
indústrias rurais; na quinta parte sobre a seguridade social e saúde;  na sexta da educação e 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A colonialidade do poder é um dos elementos constitutivos do padrão de poder global capitalista. Se funda com a imposição de uma classificação racial/étnica da população do 

mundo como  pedra angular deste padrão de poder e opera em todos os planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas da existência cotidiana e a escala social. Funda-se na 
construção racial baseada no padrão eurocêntrico de mundo. (QUIJANO,2007, p.93-94).

meios de comunicação, escolas, idiomas; na sétima parte aborda a dinâmica das relações em 
zonas de fronteira;  na oitava parte questões da gestão do convênio; e na nona parte das 
disposições gerais, com uma problemática do uso do termo “flexibilidade” em relação a realidade 
local; e por fim a décima parte com aspectos da vacância legal. Desta forma se constitui como um 
texto bastante amplo sobre os direitos dos povos indígenas e tribais. 

A Convenção representou um giro na concepção do direito internacional dos direitos humanos 
para seus sujeitos, rompendo com uma lógica secular na história ao incorporar o debate sobre o 
uso da categoria “povo” ao invés de “populações”, uma vez que se centra no caráter de 
permanência dessas culturas, ao revés da perspectiva de incorporação da sociedade nacional, e 
portanto, a transitoriedade delas. 

Outro avanço importante é o reconhecimento do direito a auto identificação, à medida que o 
Estado não pode negar uma identidade a um grupo que a afirme por si próprio. Consagrando o 
direito à diferença e a afirmação da diversidade sociocultural. 

Diante disso a Convenção disciplina uma nova relação entre o Estado Nacional com o seu “povo”. 
Nas palavras de Fajardo (2009), a Convenção n° 169 é um ponto da quebra do modelo de 
tratamento dado pelos Estados aos povos indígenas e que reconheceu seu direito de controlar as 
suas próprias instituições, definindo suas prioridades de desenvolvimento e terminando com o 
modelo de tutela indígena

Segundo a OIT, a convenção já foi ratificada por 23 países que na sua maioria localizam-se na 
América do Sul e na América Latina: Argentina (2000); Brasil (2002); Bolívia (1991); República da 
África Central (2010); Chile (2008); Colômbia (1991);, Costa Rica (1993); Dinamarca (1996), 
Dominica(2002);  Equador (1998); Espanha (2007); Fiji (1998); Guatemala (1996);  Holanda 
(1998), Honduras (1995), Luxemburgo (2018); México (1990), Nepal (2007), Noruega (1990), 
Paraguai (1993), Peru (1994) ; e Venezuela (2002) .

No que tange ao monitoramento e acompanhamento da Convenção, a cada cinco anos de 
implementação da Convenção os Estados partes devem encaminhar informes sobre a aplicação do 
convênio a Comissão de Expertos em Aplicação de Convenio e recomendações. Esses informes 
devem ser encaminhados para organizações de trabalhadores e empregadores para também 
fazerem seus aportes críticos as posições de governo. Tais informes são analisados por uma 
comissão de 20 juristas internacionais, com mandato de 3 anos. Estes podem realizar 
observações gerais que são comentários aos informes, feito anualmente. Bem como podem fazer 
solicitações indiretas, realizadas diretamente aos Estados com informações mais técnicas ou 
mesmo pedido de informações. 

Além desse instrumento de controle as organizações nacionais e internacionais de empregadores 
e trabalhadores podem apresentar reclamações em decorrência do  artigo 24 da Constituição da 
OIT.  Com essa estrutura os povos indígenas e tribais não podem apresentar diretamente a sua

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponível em:

  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314 . Acesso agosto de 2018.

demanda, como qualquer outro grupo, precisa ser representado pelos mandantes da tripartidos na 
OIT. Até hoje, esses grupos têm se feito representar por sindicatos de seus países ou 
internacionais, muitos tem se sindicalizado para construir isso internamente, alguns chegam a 
constituir suas próprias organizações sindicais. 

Ademais, se observa no sistema internacional de proteção aos direitos humanos outros 
instrumentos para garantia e efetivação dos conceitos previstos na Convenção, que podem ser 
utilizados em complementariedade ou subsidiariamente, como a Declaração Internacional 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e no projeto de Declaração da 
Organização dos Estados Americanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural de 2001 Convenção sobre a Diversidade Biológica, etc.

Por fim cabe ressaltar essa consolidação a partir dessa Convenção 169 e de outros mecanismos 
de proteção aos direitos indígenas só será efetiva conforme Moreira com “a forma com que cada 
constituição nacional lida com a incorporação de tratados e particularmente com os atrelados à 
temática indígena dos direitos humanos é o fator que delimitará o espectro de abrangência do 
Direito Internacional dos Povos Indígena.” (MOREIRA, 2008, p. 02). Em face disso vamos a 
realidade brasileira, objeto desse estudo.
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Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, como parte do Tratado de 
Versalhes, que formaliza o fim da primeira guerra mundial, e tem por missão promover 

oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e 
produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. É parte integrante do 
sistema das Nações Unidas, tendo um caráter especial, por ser o único com composição tripartite, 
ou seja, além dos Estados, estão representados os trabalhadores por suas organizações sindicais, 
e, os empregadores em suas entidades.
 
Ao todo formam parte da OIT 183 países, o Brasil faz parte desde a fundação também tendo 

assento permanente no Conselho da Administração³ . Internamente, a OIT conta com os seguintes 
órgãos: Conferência Internacional do Trabalho, Conselho de Administração, Repartição 
Internacional do Trabalho e o Comitê de Liberdade Sindical (SILVA, 2010, p. 397). O Secretariado, 
escritório central, está situado na cidade de Genebra, na Suíça, sendo o órgão permanente da 
Organização e sede de operações onde se concentram a maioria das atividades de administração, 
de pesquisa, de produção de estudos e de publicações, de reuniões tripartites setoriais e de 
reuniões dos Comitês e Comissões. Além dessa estrutura existem cinco escritórios regionais e 26 
escritórios de área, um deles situado no Brasil. 

A Confederação Internacional do Trabalho é o fórum máximo de deliberações que ocorre 
anualmente, no mês de junho, em Genebra. O qual se reúne para: discutir temas diversos do 
trabalho; adotar e revisar normas internacionais do trabalho; aprovar as políticas gerais e o 
programa de trabalho e orçamento da OIT, sendo financiado pelos Estados-Membros. Dentro do 
funcionamento operativo da OIT, tem a competência para elaborar e formular normas 
internacionais do trabalho (convenções e recomendações).  

Nessa estrutura as convenções ratificadas pelos Estados-partes são incorporadas ao seu 
ordenamento jurídico. No plano do monitoramento das Convenções são previstos dois 
procedimentos: a revisão periódica, na qual a cada período os países devem apresentar informes 
sobre o cumprimento; ou através de procedimentos especiais no qual se submete a uma comissão 
de espertos (Comissão de Espertos na Aplicação Convenções e Recomendações – CEACR) 
reclamações e denúncias, das quais pode se resultar uma observação ou uma solicitação direta.
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  4. Para maior detalhes ver o organograma de funcionamento, disponível em: http://webfusion.ilo.org/public/english/bureau/program/ilochart.cfm

Desde a fundação da OIT o tema dos povos indígenas e tribais esteve em pauta, uma vez que 
como fundamento da organização tem a missão de promover o trabalho decente e combate à 
discriminação, consequentemente também aos povos indígenas.  Todavia, as convenções que se 
propuseram a regulamentar a matéria sempre partiram de uma concepção individualista dos 
direitos indígenas, partindo da premissa que compunham grupos atrasados que estariam fadados 
ao fim com a modernização social, perspectiva essa conhecida como integracionista.  

No início, a OIT concebia os indígenas e as populações tribais enquanto trabalhadores rurais, 
identificado que sua proteção se tornava mais difícil em casos de despejos forçados de seus 
territórios, o que levava esses povos a trabalhos sazonais, escravizados e precários, e portanto, 
sujeitos a formas de exploração previstas nos instrumentos de atuação da OIT. Em se tratado dos 
anos 20, havia um imenso contingente de povos em situação de trabalho forçado nas colônias 
europeias. 

Entre os anos 1952 e 1972, a OIT administrou um programa chamado Andean Indian Programme, 
promovido em parceria com outras agências para povos indígenas na América Latina, o qual 
chegou a atender 250 mil indígenas.  Esse trabalho rendeu a publicação de um estudo pela OIT, 
em 1953, “Povos indígenas: condições de vida e trabalho de populações aborígenes em países 
independentes”.

Essas inciativas culminaram, em 1957, durante a realização da Conferência se adotou a 
Convenção nº. 107 sobre “Proteção e Integração das Populações Indígenas e outras populações 
Tribais e semitribais de países independentes”, sendo o primeiro tratado internacional a abordar os 
direitos indígenas. Ainda que este convenio como em seu próprio nome diz, reflita o ideal 
protecionista da tutela indígena da época, foi o pioneiro ao abordar direitos como a coletividade da 
terra, a educação em língua materna e direitos consuetudinários. 

Na década de 70 passaram a ser desenvolver estudos acerca da discriminação contra povos 
indígenas, sendo levantadas inúmeras problemáticas de garantia e acesso aos direitos humanos 
no âmbito da Organização da Nações Unidas (ONU). Também nesse período a incidência 
internacional de entidades representativas das populações indígenas se ampliaram, pressionando 
os Estados por reconhecimento normativo internacional, e a superação do paradigma da 
colonialidade do poder .

No ano de 1986 o Comitê de Expertos se reúne afirmando a obsolescência do Convenio nº. 107, 
diante das mudanças filosóficas de suas categorias, na observância da urgência na ampliação das 
noções de identidade, idioma, cultura, costumes, terra e territorialidade. Deste modo se torna 
necessário debruçar-se sobre uma nova regulamentação que tivesse consonância com a 
autonomia dos povos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. A título elucidativo poderíamos citar a Convenção n. 50 da OIT tratava do recrutamento de trabalhadores indígenas, a Convenção n. 65, de 1939, tratava sobre as sanções penais, 
a Convenção n. 105, de 1957, sobre a abolição do trabalho forçado etc. (KEPPI, 2001, p. 5)

Esse grupo de expertos se reuniu de 1986-1988 e apresentou na Conferência de 1989 , a 
Convenção nº. 169 sobre “Povos Indígenas e tribais” na qual a centralidade dos direitos 
encontra-se na autonomia dos povos, passando a ser dever dos Estados, que a ratificarem, adotar 
todas as medidas especiais para terminar com séculos de discriminação:  

O Convênio se fundamenta no respeito a Cultura e as formas de vida dos 
povos indígenas e reconhece seus direitos sobre as terras e os recursos 
naturais, assim como o direito de decidir sobre suas próprias prioridades no 
que se refere ao processo de desenvolvimento. (OIT, 2013, p.11)

Desse modo o objetivo do Convenio é superar as práticas discriminatórias que afetaram e tem 
afetado os povos e tornar possível a participação desses na adoção de medidas que afetem seus 
modos de vida. Ao longo dos debates e da estruturação do texto podemos concluir que um dos 
princípios fundamentais, “pedra base” de todo o Convênio é a consulta e participação dos povos. A 
síntese de intencionalidade pode ser observada no preâmbulo do texto:

(...) Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as 
mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais em todas as 
regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas normas 
internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a 
assimilação das normas anteriores;

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas 
próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e 
manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos 
Estados onde moram;

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar 
dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da 
população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e 
perspectivas têm sofrido erosão frequentemente; (Preâmbulo da Convenção nº. 
169).

O texto do Convênio é composto de 44 artigos, estruturados em dez partes que abordam diversos 
temas da realidade dos povos indígenas e tribais. Na primeira parte encontramos direitos 
concernentes a política geral, como destinatários do convênio, participação, representatividade, 
direitos culturais, modelo de desenvolvimento; na segunda parte aspectos relacionados à terra, 
como direitos territoriais, problemática do deslocamento compulsória; na terceira parte da 
contratação e condições de emprego; na quarta parte acesso a formação profissional, artesanato e 
indústrias rurais; na quinta parte sobre a seguridade social e saúde;  na sexta da educação e 
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  A colonialidade do poder é um dos elementos constitutivos do padrão de poder global capitalista. Se funda com a imposição de uma classificação racial/étnica da população do 

mundo como  pedra angular deste padrão de poder e opera em todos os planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas da existência cotidiana e a escala social. Funda-se na 
construção racial baseada no padrão eurocêntrico de mundo. (QUIJANO,2007, p.93-94).

meios de comunicação, escolas, idiomas; na sétima parte aborda a dinâmica das relações em 
zonas de fronteira;  na oitava parte questões da gestão do convênio; e na nona parte das 
disposições gerais, com uma problemática do uso do termo “flexibilidade” em relação a realidade 
local; e por fim a décima parte com aspectos da vacância legal. Desta forma se constitui como um 
texto bastante amplo sobre os direitos dos povos indígenas e tribais. 

A Convenção representou um giro na concepção do direito internacional dos direitos humanos 
para seus sujeitos, rompendo com uma lógica secular na história ao incorporar o debate sobre o 
uso da categoria “povo” ao invés de “populações”, uma vez que se centra no caráter de 
permanência dessas culturas, ao revés da perspectiva de incorporação da sociedade nacional, e 
portanto, a transitoriedade delas. 

Outro avanço importante é o reconhecimento do direito a auto identificação, à medida que o 
Estado não pode negar uma identidade a um grupo que a afirme por si próprio. Consagrando o 
direito à diferença e a afirmação da diversidade sociocultural. 

Diante disso a Convenção disciplina uma nova relação entre o Estado Nacional com o seu “povo”. 
Nas palavras de Fajardo (2009), a Convenção n° 169 é um ponto da quebra do modelo de 
tratamento dado pelos Estados aos povos indígenas e que reconheceu seu direito de controlar as 
suas próprias instituições, definindo suas prioridades de desenvolvimento e terminando com o 
modelo de tutela indígena

Segundo a OIT, a convenção já foi ratificada por 23 países que na sua maioria localizam-se na 
América do Sul e na América Latina: Argentina (2000); Brasil (2002); Bolívia (1991); República da 
África Central (2010); Chile (2008); Colômbia (1991);, Costa Rica (1993); Dinamarca (1996), 
Dominica(2002);  Equador (1998); Espanha (2007); Fiji (1998); Guatemala (1996);  Holanda 
(1998), Honduras (1995), Luxemburgo (2018); México (1990), Nepal (2007), Noruega (1990), 
Paraguai (1993), Peru (1994) ; e Venezuela (2002) .

No que tange ao monitoramento e acompanhamento da Convenção, a cada cinco anos de 
implementação da Convenção os Estados partes devem encaminhar informes sobre a aplicação do 
convênio a Comissão de Expertos em Aplicação de Convenio e recomendações. Esses informes 
devem ser encaminhados para organizações de trabalhadores e empregadores para também 
fazerem seus aportes críticos as posições de governo. Tais informes são analisados por uma 
comissão de 20 juristas internacionais, com mandato de 3 anos. Estes podem realizar 
observações gerais que são comentários aos informes, feito anualmente. Bem como podem fazer 
solicitações indiretas, realizadas diretamente aos Estados com informações mais técnicas ou 
mesmo pedido de informações. 

Além desse instrumento de controle as organizações nacionais e internacionais de empregadores 
e trabalhadores podem apresentar reclamações em decorrência do  artigo 24 da Constituição da 
OIT.  Com essa estrutura os povos indígenas e tribais não podem apresentar diretamente a sua

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponível em:

  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314 . Acesso agosto de 2018.

demanda, como qualquer outro grupo, precisa ser representado pelos mandantes da tripartidos na 
OIT. Até hoje, esses grupos têm se feito representar por sindicatos de seus países ou 
internacionais, muitos tem se sindicalizado para construir isso internamente, alguns chegam a 
constituir suas próprias organizações sindicais. 

Ademais, se observa no sistema internacional de proteção aos direitos humanos outros 
instrumentos para garantia e efetivação dos conceitos previstos na Convenção, que podem ser 
utilizados em complementariedade ou subsidiariamente, como a Declaração Internacional 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e no projeto de Declaração da 
Organização dos Estados Americanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural de 2001 Convenção sobre a Diversidade Biológica, etc.

Por fim cabe ressaltar essa consolidação a partir dessa Convenção 169 e de outros mecanismos 
de proteção aos direitos indígenas só será efetiva conforme Moreira com “a forma com que cada 
constituição nacional lida com a incorporação de tratados e particularmente com os atrelados à 
temática indígena dos direitos humanos é o fator que delimitará o espectro de abrangência do 
Direito Internacional dos Povos Indígena.” (MOREIRA, 2008, p. 02). Em face disso vamos a 
realidade brasileira, objeto desse estudo.
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Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, como parte do Tratado de 
Versalhes, que formaliza o fim da primeira guerra mundial, e tem por missão promover 

oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e 
produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. É parte integrante do 
sistema das Nações Unidas, tendo um caráter especial, por ser o único com composição tripartite, 
ou seja, além dos Estados, estão representados os trabalhadores por suas organizações sindicais, 
e, os empregadores em suas entidades.
 
Ao todo formam parte da OIT 183 países, o Brasil faz parte desde a fundação também tendo 

assento permanente no Conselho da Administração³ . Internamente, a OIT conta com os seguintes 
órgãos: Conferência Internacional do Trabalho, Conselho de Administração, Repartição 
Internacional do Trabalho e o Comitê de Liberdade Sindical (SILVA, 2010, p. 397). O Secretariado, 
escritório central, está situado na cidade de Genebra, na Suíça, sendo o órgão permanente da 
Organização e sede de operações onde se concentram a maioria das atividades de administração, 
de pesquisa, de produção de estudos e de publicações, de reuniões tripartites setoriais e de 
reuniões dos Comitês e Comissões. Além dessa estrutura existem cinco escritórios regionais e 26 
escritórios de área, um deles situado no Brasil. 

A Confederação Internacional do Trabalho é o fórum máximo de deliberações que ocorre 
anualmente, no mês de junho, em Genebra. O qual se reúne para: discutir temas diversos do 
trabalho; adotar e revisar normas internacionais do trabalho; aprovar as políticas gerais e o 
programa de trabalho e orçamento da OIT, sendo financiado pelos Estados-Membros. Dentro do 
funcionamento operativo da OIT, tem a competência para elaborar e formular normas 
internacionais do trabalho (convenções e recomendações).  

Nessa estrutura as convenções ratificadas pelos Estados-partes são incorporadas ao seu 
ordenamento jurídico. No plano do monitoramento das Convenções são previstos dois 
procedimentos: a revisão periódica, na qual a cada período os países devem apresentar informes 
sobre o cumprimento; ou através de procedimentos especiais no qual se submete a uma comissão 
de espertos (Comissão de Espertos na Aplicação Convenções e Recomendações – CEACR) 
reclamações e denúncias, das quais pode se resultar uma observação ou uma solicitação direta.
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  4. Para maior detalhes ver o organograma de funcionamento, disponível em: http://webfusion.ilo.org/public/english/bureau/program/ilochart.cfm

Desde a fundação da OIT o tema dos povos indígenas e tribais esteve em pauta, uma vez que 
como fundamento da organização tem a missão de promover o trabalho decente e combate à 
discriminação, consequentemente também aos povos indígenas.  Todavia, as convenções que se 
propuseram a regulamentar a matéria sempre partiram de uma concepção individualista dos 
direitos indígenas, partindo da premissa que compunham grupos atrasados que estariam fadados 
ao fim com a modernização social, perspectiva essa conhecida como integracionista.  

No início, a OIT concebia os indígenas e as populações tribais enquanto trabalhadores rurais, 
identificado que sua proteção se tornava mais difícil em casos de despejos forçados de seus 
territórios, o que levava esses povos a trabalhos sazonais, escravizados e precários, e portanto, 
sujeitos a formas de exploração previstas nos instrumentos de atuação da OIT. Em se tratado dos 
anos 20, havia um imenso contingente de povos em situação de trabalho forçado nas colônias 
europeias. 

Entre os anos 1952 e 1972, a OIT administrou um programa chamado Andean Indian Programme, 
promovido em parceria com outras agências para povos indígenas na América Latina, o qual 
chegou a atender 250 mil indígenas.  Esse trabalho rendeu a publicação de um estudo pela OIT, 
em 1953, “Povos indígenas: condições de vida e trabalho de populações aborígenes em países 
independentes”.

Essas inciativas culminaram, em 1957, durante a realização da Conferência se adotou a 
Convenção nº. 107 sobre “Proteção e Integração das Populações Indígenas e outras populações 
Tribais e semitribais de países independentes”, sendo o primeiro tratado internacional a abordar os 
direitos indígenas. Ainda que este convenio como em seu próprio nome diz, reflita o ideal 
protecionista da tutela indígena da época, foi o pioneiro ao abordar direitos como a coletividade da 
terra, a educação em língua materna e direitos consuetudinários. 

Na década de 70 passaram a ser desenvolver estudos acerca da discriminação contra povos 
indígenas, sendo levantadas inúmeras problemáticas de garantia e acesso aos direitos humanos 
no âmbito da Organização da Nações Unidas (ONU). Também nesse período a incidência 
internacional de entidades representativas das populações indígenas se ampliaram, pressionando 
os Estados por reconhecimento normativo internacional, e a superação do paradigma da 
colonialidade do poder .

No ano de 1986 o Comitê de Expertos se reúne afirmando a obsolescência do Convenio nº. 107, 
diante das mudanças filosóficas de suas categorias, na observância da urgência na ampliação das 
noções de identidade, idioma, cultura, costumes, terra e territorialidade. Deste modo se torna 
necessário debruçar-se sobre uma nova regulamentação que tivesse consonância com a 
autonomia dos povos. 
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5. A título elucidativo poderíamos citar a Convenção n. 50 da OIT tratava do recrutamento de trabalhadores indígenas, a Convenção n. 65, de 1939, tratava sobre as sanções penais, 
a Convenção n. 105, de 1957, sobre a abolição do trabalho forçado etc. (KEPPI, 2001, p. 5)

Esse grupo de expertos se reuniu de 1986-1988 e apresentou na Conferência de 1989 , a 
Convenção nº. 169 sobre “Povos Indígenas e tribais” na qual a centralidade dos direitos 
encontra-se na autonomia dos povos, passando a ser dever dos Estados, que a ratificarem, adotar 
todas as medidas especiais para terminar com séculos de discriminação:  

O Convênio se fundamenta no respeito a Cultura e as formas de vida dos 
povos indígenas e reconhece seus direitos sobre as terras e os recursos 
naturais, assim como o direito de decidir sobre suas próprias prioridades no 
que se refere ao processo de desenvolvimento. (OIT, 2013, p.11)

Desse modo o objetivo do Convenio é superar as práticas discriminatórias que afetaram e tem 
afetado os povos e tornar possível a participação desses na adoção de medidas que afetem seus 
modos de vida. Ao longo dos debates e da estruturação do texto podemos concluir que um dos 
princípios fundamentais, “pedra base” de todo o Convênio é a consulta e participação dos povos. A 
síntese de intencionalidade pode ser observada no preâmbulo do texto:

(...) Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as 
mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais em todas as 
regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas normas 
internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a 
assimilação das normas anteriores;

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas 
próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e 
manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos 
Estados onde moram;

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar 
dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da 
população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e 
perspectivas têm sofrido erosão frequentemente; (Preâmbulo da Convenção nº. 
169).

O texto do Convênio é composto de 44 artigos, estruturados em dez partes que abordam diversos 
temas da realidade dos povos indígenas e tribais. Na primeira parte encontramos direitos 
concernentes a política geral, como destinatários do convênio, participação, representatividade, 
direitos culturais, modelo de desenvolvimento; na segunda parte aspectos relacionados à terra, 
como direitos territoriais, problemática do deslocamento compulsória; na terceira parte da 
contratação e condições de emprego; na quarta parte acesso a formação profissional, artesanato e 
indústrias rurais; na quinta parte sobre a seguridade social e saúde;  na sexta da educação e 
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mundo como  pedra angular deste padrão de poder e opera em todos os planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas da existência cotidiana e a escala social. Funda-se na 
construção racial baseada no padrão eurocêntrico de mundo. (QUIJANO,2007, p.93-94).

meios de comunicação, escolas, idiomas; na sétima parte aborda a dinâmica das relações em 
zonas de fronteira;  na oitava parte questões da gestão do convênio; e na nona parte das 
disposições gerais, com uma problemática do uso do termo “flexibilidade” em relação a realidade 
local; e por fim a décima parte com aspectos da vacância legal. Desta forma se constitui como um 
texto bastante amplo sobre os direitos dos povos indígenas e tribais. 

A Convenção representou um giro na concepção do direito internacional dos direitos humanos 
para seus sujeitos, rompendo com uma lógica secular na história ao incorporar o debate sobre o 
uso da categoria “povo” ao invés de “populações”, uma vez que se centra no caráter de 
permanência dessas culturas, ao revés da perspectiva de incorporação da sociedade nacional, e 
portanto, a transitoriedade delas. 

Outro avanço importante é o reconhecimento do direito a auto identificação, à medida que o 
Estado não pode negar uma identidade a um grupo que a afirme por si próprio. Consagrando o 
direito à diferença e a afirmação da diversidade sociocultural. 

Diante disso a Convenção disciplina uma nova relação entre o Estado Nacional com o seu “povo”. 
Nas palavras de Fajardo (2009), a Convenção n° 169 é um ponto da quebra do modelo de 
tratamento dado pelos Estados aos povos indígenas e que reconheceu seu direito de controlar as 
suas próprias instituições, definindo suas prioridades de desenvolvimento e terminando com o 
modelo de tutela indígena

Segundo a OIT, a convenção já foi ratificada por 23 países que na sua maioria localizam-se na 
América do Sul e na América Latina: Argentina (2000); Brasil (2002); Bolívia (1991); República da 
África Central (2010); Chile (2008); Colômbia (1991);, Costa Rica (1993); Dinamarca (1996), 
Dominica(2002);  Equador (1998); Espanha (2007); Fiji (1998); Guatemala (1996);  Holanda 
(1998), Honduras (1995), Luxemburgo (2018); México (1990), Nepal (2007), Noruega (1990), 
Paraguai (1993), Peru (1994) ; e Venezuela (2002) .

No que tange ao monitoramento e acompanhamento da Convenção, a cada cinco anos de 
implementação da Convenção os Estados partes devem encaminhar informes sobre a aplicação do 
convênio a Comissão de Expertos em Aplicação de Convenio e recomendações. Esses informes 
devem ser encaminhados para organizações de trabalhadores e empregadores para também 
fazerem seus aportes críticos as posições de governo. Tais informes são analisados por uma 
comissão de 20 juristas internacionais, com mandato de 3 anos. Estes podem realizar 
observações gerais que são comentários aos informes, feito anualmente. Bem como podem fazer 
solicitações indiretas, realizadas diretamente aos Estados com informações mais técnicas ou 
mesmo pedido de informações. 

Além desse instrumento de controle as organizações nacionais e internacionais de empregadores 
e trabalhadores podem apresentar reclamações em decorrência do  artigo 24 da Constituição da 
OIT.  Com essa estrutura os povos indígenas e tribais não podem apresentar diretamente a sua
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demanda, como qualquer outro grupo, precisa ser representado pelos mandantes da tripartidos na 
OIT. Até hoje, esses grupos têm se feito representar por sindicatos de seus países ou 
internacionais, muitos tem se sindicalizado para construir isso internamente, alguns chegam a 
constituir suas próprias organizações sindicais. 

Ademais, se observa no sistema internacional de proteção aos direitos humanos outros 
instrumentos para garantia e efetivação dos conceitos previstos na Convenção, que podem ser 
utilizados em complementariedade ou subsidiariamente, como a Declaração Internacional 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e no projeto de Declaração da 
Organização dos Estados Americanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural de 2001 Convenção sobre a Diversidade Biológica, etc.

Por fim cabe ressaltar essa consolidação a partir dessa Convenção 169 e de outros mecanismos 
de proteção aos direitos indígenas só será efetiva conforme Moreira com “a forma com que cada 
constituição nacional lida com a incorporação de tratados e particularmente com os atrelados à 
temática indígena dos direitos humanos é o fator que delimitará o espectro de abrangência do 
Direito Internacional dos Povos Indígena.” (MOREIRA, 2008, p. 02). Em face disso vamos a 
realidade brasileira, objeto desse estudo.



13

Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, como parte do Tratado de 
Versalhes, que formaliza o fim da primeira guerra mundial, e tem por missão promover 

oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e 
produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. É parte integrante do 
sistema das Nações Unidas, tendo um caráter especial, por ser o único com composição tripartite, 
ou seja, além dos Estados, estão representados os trabalhadores por suas organizações sindicais, 
e, os empregadores em suas entidades.
 
Ao todo formam parte da OIT 183 países, o Brasil faz parte desde a fundação também tendo 

assento permanente no Conselho da Administração³ . Internamente, a OIT conta com os seguintes 
órgãos: Conferência Internacional do Trabalho, Conselho de Administração, Repartição 
Internacional do Trabalho e o Comitê de Liberdade Sindical (SILVA, 2010, p. 397). O Secretariado, 
escritório central, está situado na cidade de Genebra, na Suíça, sendo o órgão permanente da 
Organização e sede de operações onde se concentram a maioria das atividades de administração, 
de pesquisa, de produção de estudos e de publicações, de reuniões tripartites setoriais e de 
reuniões dos Comitês e Comissões. Além dessa estrutura existem cinco escritórios regionais e 26 
escritórios de área, um deles situado no Brasil. 

A Confederação Internacional do Trabalho é o fórum máximo de deliberações que ocorre 
anualmente, no mês de junho, em Genebra. O qual se reúne para: discutir temas diversos do 
trabalho; adotar e revisar normas internacionais do trabalho; aprovar as políticas gerais e o 
programa de trabalho e orçamento da OIT, sendo financiado pelos Estados-Membros. Dentro do 
funcionamento operativo da OIT, tem a competência para elaborar e formular normas 
internacionais do trabalho (convenções e recomendações).  

Nessa estrutura as convenções ratificadas pelos Estados-partes são incorporadas ao seu 
ordenamento jurídico. No plano do monitoramento das Convenções são previstos dois 
procedimentos: a revisão periódica, na qual a cada período os países devem apresentar informes 
sobre o cumprimento; ou através de procedimentos especiais no qual se submete a uma comissão 
de espertos (Comissão de Espertos na Aplicação Convenções e Recomendações – CEACR) 
reclamações e denúncias, das quais pode se resultar uma observação ou uma solicitação direta.
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    3. O Conselho de Administração da OIT é formado por 28 representantes dos governos, 14 dos trabalhadores e 14 dos empregadores. Dez dos postos governamentais são 
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  4. Para maior detalhes ver o organograma de funcionamento, disponível em: http://webfusion.ilo.org/public/english/bureau/program/ilochart.cfm

Desde a fundação da OIT o tema dos povos indígenas e tribais esteve em pauta, uma vez que 
como fundamento da organização tem a missão de promover o trabalho decente e combate à 
discriminação, consequentemente também aos povos indígenas.  Todavia, as convenções que se 
propuseram a regulamentar a matéria sempre partiram de uma concepção individualista dos 
direitos indígenas, partindo da premissa que compunham grupos atrasados que estariam fadados 
ao fim com a modernização social, perspectiva essa conhecida como integracionista.  

No início, a OIT concebia os indígenas e as populações tribais enquanto trabalhadores rurais, 
identificado que sua proteção se tornava mais difícil em casos de despejos forçados de seus 
territórios, o que levava esses povos a trabalhos sazonais, escravizados e precários, e portanto, 
sujeitos a formas de exploração previstas nos instrumentos de atuação da OIT. Em se tratado dos 
anos 20, havia um imenso contingente de povos em situação de trabalho forçado nas colônias 
europeias. 

Entre os anos 1952 e 1972, a OIT administrou um programa chamado Andean Indian Programme, 
promovido em parceria com outras agências para povos indígenas na América Latina, o qual 
chegou a atender 250 mil indígenas.  Esse trabalho rendeu a publicação de um estudo pela OIT, 
em 1953, “Povos indígenas: condições de vida e trabalho de populações aborígenes em países 
independentes”.

Essas inciativas culminaram, em 1957, durante a realização da Conferência se adotou a 
Convenção nº. 107 sobre “Proteção e Integração das Populações Indígenas e outras populações 
Tribais e semitribais de países independentes”, sendo o primeiro tratado internacional a abordar os 
direitos indígenas. Ainda que este convenio como em seu próprio nome diz, reflita o ideal 
protecionista da tutela indígena da época, foi o pioneiro ao abordar direitos como a coletividade da 
terra, a educação em língua materna e direitos consuetudinários. 

Na década de 70 passaram a ser desenvolver estudos acerca da discriminação contra povos 
indígenas, sendo levantadas inúmeras problemáticas de garantia e acesso aos direitos humanos 
no âmbito da Organização da Nações Unidas (ONU). Também nesse período a incidência 
internacional de entidades representativas das populações indígenas se ampliaram, pressionando 
os Estados por reconhecimento normativo internacional, e a superação do paradigma da 
colonialidade do poder .

No ano de 1986 o Comitê de Expertos se reúne afirmando a obsolescência do Convenio nº. 107, 
diante das mudanças filosóficas de suas categorias, na observância da urgência na ampliação das 
noções de identidade, idioma, cultura, costumes, terra e territorialidade. Deste modo se torna 
necessário debruçar-se sobre uma nova regulamentação que tivesse consonância com a 
autonomia dos povos. 
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5. A título elucidativo poderíamos citar a Convenção n. 50 da OIT tratava do recrutamento de trabalhadores indígenas, a Convenção n. 65, de 1939, tratava sobre as sanções penais, 
a Convenção n. 105, de 1957, sobre a abolição do trabalho forçado etc. (KEPPI, 2001, p. 5)

Esse grupo de expertos se reuniu de 1986-1988 e apresentou na Conferência de 1989 , a 
Convenção nº. 169 sobre “Povos Indígenas e tribais” na qual a centralidade dos direitos 
encontra-se na autonomia dos povos, passando a ser dever dos Estados, que a ratificarem, adotar 
todas as medidas especiais para terminar com séculos de discriminação:  

O Convênio se fundamenta no respeito a Cultura e as formas de vida dos 
povos indígenas e reconhece seus direitos sobre as terras e os recursos 
naturais, assim como o direito de decidir sobre suas próprias prioridades no 
que se refere ao processo de desenvolvimento. (OIT, 2013, p.11)

Desse modo o objetivo do Convenio é superar as práticas discriminatórias que afetaram e tem 
afetado os povos e tornar possível a participação desses na adoção de medidas que afetem seus 
modos de vida. Ao longo dos debates e da estruturação do texto podemos concluir que um dos 
princípios fundamentais, “pedra base” de todo o Convênio é a consulta e participação dos povos. A 
síntese de intencionalidade pode ser observada no preâmbulo do texto:

(...) Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as 
mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais em todas as 
regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas normas 
internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a 
assimilação das normas anteriores;

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas 
próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e 
manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos 
Estados onde moram;

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar 
dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da 
população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e 
perspectivas têm sofrido erosão frequentemente; (Preâmbulo da Convenção nº. 
169).

O texto do Convênio é composto de 44 artigos, estruturados em dez partes que abordam diversos 
temas da realidade dos povos indígenas e tribais. Na primeira parte encontramos direitos 
concernentes a política geral, como destinatários do convênio, participação, representatividade, 
direitos culturais, modelo de desenvolvimento; na segunda parte aspectos relacionados à terra, 
como direitos territoriais, problemática do deslocamento compulsória; na terceira parte da 
contratação e condições de emprego; na quarta parte acesso a formação profissional, artesanato e 
indústrias rurais; na quinta parte sobre a seguridade social e saúde;  na sexta da educação e 
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  A colonialidade do poder é um dos elementos constitutivos do padrão de poder global capitalista. Se funda com a imposição de uma classificação racial/étnica da população do 

mundo como  pedra angular deste padrão de poder e opera em todos os planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas da existência cotidiana e a escala social. Funda-se na 
construção racial baseada no padrão eurocêntrico de mundo. (QUIJANO,2007, p.93-94).

meios de comunicação, escolas, idiomas; na sétima parte aborda a dinâmica das relações em 
zonas de fronteira;  na oitava parte questões da gestão do convênio; e na nona parte das 
disposições gerais, com uma problemática do uso do termo “flexibilidade” em relação a realidade 
local; e por fim a décima parte com aspectos da vacância legal. Desta forma se constitui como um 
texto bastante amplo sobre os direitos dos povos indígenas e tribais. 

A Convenção representou um giro na concepção do direito internacional dos direitos humanos 
para seus sujeitos, rompendo com uma lógica secular na história ao incorporar o debate sobre o 
uso da categoria “povo” ao invés de “populações”, uma vez que se centra no caráter de 
permanência dessas culturas, ao revés da perspectiva de incorporação da sociedade nacional, e 
portanto, a transitoriedade delas. 

Outro avanço importante é o reconhecimento do direito a auto identificação, à medida que o 
Estado não pode negar uma identidade a um grupo que a afirme por si próprio. Consagrando o 
direito à diferença e a afirmação da diversidade sociocultural. 

Diante disso a Convenção disciplina uma nova relação entre o Estado Nacional com o seu “povo”. 
Nas palavras de Fajardo (2009), a Convenção n° 169 é um ponto da quebra do modelo de 
tratamento dado pelos Estados aos povos indígenas e que reconheceu seu direito de controlar as 
suas próprias instituições, definindo suas prioridades de desenvolvimento e terminando com o 
modelo de tutela indígena

Segundo a OIT, a convenção já foi ratificada por 23 países que na sua maioria localizam-se na 
América do Sul e na América Latina: Argentina (2000); Brasil (2002); Bolívia (1991); República da 
África Central (2010); Chile (2008); Colômbia (1991);, Costa Rica (1993); Dinamarca (1996), 
Dominica(2002);  Equador (1998); Espanha (2007); Fiji (1998); Guatemala (1996);  Holanda 
(1998), Honduras (1995), Luxemburgo (2018); México (1990), Nepal (2007), Noruega (1990), 
Paraguai (1993), Peru (1994) ; e Venezuela (2002) .

No que tange ao monitoramento e acompanhamento da Convenção, a cada cinco anos de 
implementação da Convenção os Estados partes devem encaminhar informes sobre a aplicação do 
convênio a Comissão de Expertos em Aplicação de Convenio e recomendações. Esses informes 
devem ser encaminhados para organizações de trabalhadores e empregadores para também 
fazerem seus aportes críticos as posições de governo. Tais informes são analisados por uma 
comissão de 20 juristas internacionais, com mandato de 3 anos. Estes podem realizar 
observações gerais que são comentários aos informes, feito anualmente. Bem como podem fazer 
solicitações indiretas, realizadas diretamente aos Estados com informações mais técnicas ou 
mesmo pedido de informações. 

Além desse instrumento de controle as organizações nacionais e internacionais de empregadores 
e trabalhadores podem apresentar reclamações em decorrência do  artigo 24 da Constituição da 
OIT.  Com essa estrutura os povos indígenas e tribais não podem apresentar diretamente a sua
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demanda, como qualquer outro grupo, precisa ser representado pelos mandantes da tripartidos na 
OIT. Até hoje, esses grupos têm se feito representar por sindicatos de seus países ou 
internacionais, muitos tem se sindicalizado para construir isso internamente, alguns chegam a 
constituir suas próprias organizações sindicais. 

Ademais, se observa no sistema internacional de proteção aos direitos humanos outros 
instrumentos para garantia e efetivação dos conceitos previstos na Convenção, que podem ser 
utilizados em complementariedade ou subsidiariamente, como a Declaração Internacional 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e no projeto de Declaração da 
Organização dos Estados Americanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural de 2001 Convenção sobre a Diversidade Biológica, etc.

Por fim cabe ressaltar essa consolidação a partir dessa Convenção 169 e de outros mecanismos 
de proteção aos direitos indígenas só será efetiva conforme Moreira com “a forma com que cada 
constituição nacional lida com a incorporação de tratados e particularmente com os atrelados à 
temática indígena dos direitos humanos é o fator que delimitará o espectro de abrangência do 
Direito Internacional dos Povos Indígena.” (MOREIRA, 2008, p. 02). Em face disso vamos a 
realidade brasileira, objeto desse estudo.
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Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, como parte do Tratado de 
Versalhes, que formaliza o fim da primeira guerra mundial, e tem por missão promover 

oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e 
produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. É parte integrante do 
sistema das Nações Unidas, tendo um caráter especial, por ser o único com composição tripartite, 
ou seja, além dos Estados, estão representados os trabalhadores por suas organizações sindicais, 
e, os empregadores em suas entidades.
 
Ao todo formam parte da OIT 183 países, o Brasil faz parte desde a fundação também tendo 

assento permanente no Conselho da Administração³ . Internamente, a OIT conta com os seguintes 
órgãos: Conferência Internacional do Trabalho, Conselho de Administração, Repartição 
Internacional do Trabalho e o Comitê de Liberdade Sindical (SILVA, 2010, p. 397). O Secretariado, 
escritório central, está situado na cidade de Genebra, na Suíça, sendo o órgão permanente da 
Organização e sede de operações onde se concentram a maioria das atividades de administração, 
de pesquisa, de produção de estudos e de publicações, de reuniões tripartites setoriais e de 
reuniões dos Comitês e Comissões. Além dessa estrutura existem cinco escritórios regionais e 26 
escritórios de área, um deles situado no Brasil. 

A Confederação Internacional do Trabalho é o fórum máximo de deliberações que ocorre 
anualmente, no mês de junho, em Genebra. O qual se reúne para: discutir temas diversos do 
trabalho; adotar e revisar normas internacionais do trabalho; aprovar as políticas gerais e o 
programa de trabalho e orçamento da OIT, sendo financiado pelos Estados-Membros. Dentro do 
funcionamento operativo da OIT, tem a competência para elaborar e formular normas 
internacionais do trabalho (convenções e recomendações).  

Nessa estrutura as convenções ratificadas pelos Estados-partes são incorporadas ao seu 
ordenamento jurídico. No plano do monitoramento das Convenções são previstos dois 
procedimentos: a revisão periódica, na qual a cada período os países devem apresentar informes 
sobre o cumprimento; ou através de procedimentos especiais no qual se submete a uma comissão 
de espertos (Comissão de Espertos na Aplicação Convenções e Recomendações – CEACR) 
reclamações e denúncias, das quais pode se resultar uma observação ou uma solicitação direta.
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    3. O Conselho de Administração da OIT é formado por 28 representantes dos governos, 14 dos trabalhadores e 14 dos empregadores. Dez dos postos governamentais são 

ocupados permanentemente pelos países de maior importância industrial (Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos da América, França, Índia, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia). Os 

representantes dos demais países são eleitos a cada três anos pelos delegados governamentais na Conferência, de acordo com a distribuição geográfica. Os empregadores e os 

trabalhadores elegem seus próprios representantes em colégios eleitorais separados. Esse Conselho se reúne três vezes ao ano em Genebra. Sendo responsável pela elaboração e 

controle de execução das políticas e programas da OIT, pela eleição do Diretor Geral e pela elaboração de uma proposta de programa e orçamento bienal. Disponível em: 

http://www.oit.org/public/english/standards/relm/gb/refs/gbguide.htm#SDG. Acesso em janeiro de 2018.

  4. Para maior detalhes ver o organograma de funcionamento, disponível em: http://webfusion.ilo.org/public/english/bureau/program/ilochart.cfm

Desde a fundação da OIT o tema dos povos indígenas e tribais esteve em pauta, uma vez que 
como fundamento da organização tem a missão de promover o trabalho decente e combate à 
discriminação, consequentemente também aos povos indígenas.  Todavia, as convenções que se 
propuseram a regulamentar a matéria sempre partiram de uma concepção individualista dos 
direitos indígenas, partindo da premissa que compunham grupos atrasados que estariam fadados 
ao fim com a modernização social, perspectiva essa conhecida como integracionista.  

No início, a OIT concebia os indígenas e as populações tribais enquanto trabalhadores rurais, 
identificado que sua proteção se tornava mais difícil em casos de despejos forçados de seus 
territórios, o que levava esses povos a trabalhos sazonais, escravizados e precários, e portanto, 
sujeitos a formas de exploração previstas nos instrumentos de atuação da OIT. Em se tratado dos 
anos 20, havia um imenso contingente de povos em situação de trabalho forçado nas colônias 
europeias. 

Entre os anos 1952 e 1972, a OIT administrou um programa chamado Andean Indian Programme, 
promovido em parceria com outras agências para povos indígenas na América Latina, o qual 
chegou a atender 250 mil indígenas.  Esse trabalho rendeu a publicação de um estudo pela OIT, 
em 1953, “Povos indígenas: condições de vida e trabalho de populações aborígenes em países 
independentes”.

Essas inciativas culminaram, em 1957, durante a realização da Conferência se adotou a 
Convenção nº. 107 sobre “Proteção e Integração das Populações Indígenas e outras populações 
Tribais e semitribais de países independentes”, sendo o primeiro tratado internacional a abordar os 
direitos indígenas. Ainda que este convenio como em seu próprio nome diz, reflita o ideal 
protecionista da tutela indígena da época, foi o pioneiro ao abordar direitos como a coletividade da 
terra, a educação em língua materna e direitos consuetudinários. 

Na década de 70 passaram a ser desenvolver estudos acerca da discriminação contra povos 
indígenas, sendo levantadas inúmeras problemáticas de garantia e acesso aos direitos humanos 
no âmbito da Organização da Nações Unidas (ONU). Também nesse período a incidência 
internacional de entidades representativas das populações indígenas se ampliaram, pressionando 
os Estados por reconhecimento normativo internacional, e a superação do paradigma da 
colonialidade do poder .

No ano de 1986 o Comitê de Expertos se reúne afirmando a obsolescência do Convenio nº. 107, 
diante das mudanças filosóficas de suas categorias, na observância da urgência na ampliação das 
noções de identidade, idioma, cultura, costumes, terra e territorialidade. Deste modo se torna 
necessário debruçar-se sobre uma nova regulamentação que tivesse consonância com a 
autonomia dos povos. 
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5. A título elucidativo poderíamos citar a Convenção n. 50 da OIT tratava do recrutamento de trabalhadores indígenas, a Convenção n. 65, de 1939, tratava sobre as sanções penais, 
a Convenção n. 105, de 1957, sobre a abolição do trabalho forçado etc. (KEPPI, 2001, p. 5)

Esse grupo de expertos se reuniu de 1986-1988 e apresentou na Conferência de 1989 , a 
Convenção nº. 169 sobre “Povos Indígenas e tribais” na qual a centralidade dos direitos 
encontra-se na autonomia dos povos, passando a ser dever dos Estados, que a ratificarem, adotar 
todas as medidas especiais para terminar com séculos de discriminação:  

O Convênio se fundamenta no respeito a Cultura e as formas de vida dos 
povos indígenas e reconhece seus direitos sobre as terras e os recursos 
naturais, assim como o direito de decidir sobre suas próprias prioridades no 
que se refere ao processo de desenvolvimento. (OIT, 2013, p.11)

Desse modo o objetivo do Convenio é superar as práticas discriminatórias que afetaram e tem 
afetado os povos e tornar possível a participação desses na adoção de medidas que afetem seus 
modos de vida. Ao longo dos debates e da estruturação do texto podemos concluir que um dos 
princípios fundamentais, “pedra base” de todo o Convênio é a consulta e participação dos povos. A 
síntese de intencionalidade pode ser observada no preâmbulo do texto:

(...) Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as 
mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais em todas as 
regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas normas 
internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a 
assimilação das normas anteriores;

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas 
próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e 
manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos 
Estados onde moram;

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar 
dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da 
população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, costumes e 
perspectivas têm sofrido erosão frequentemente; (Preâmbulo da Convenção nº. 
169).

O texto do Convênio é composto de 44 artigos, estruturados em dez partes que abordam diversos 
temas da realidade dos povos indígenas e tribais. Na primeira parte encontramos direitos 
concernentes a política geral, como destinatários do convênio, participação, representatividade, 
direitos culturais, modelo de desenvolvimento; na segunda parte aspectos relacionados à terra, 
como direitos territoriais, problemática do deslocamento compulsória; na terceira parte da 
contratação e condições de emprego; na quarta parte acesso a formação profissional, artesanato e 
indústrias rurais; na quinta parte sobre a seguridade social e saúde;  na sexta da educação e 
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  A colonialidade do poder é um dos elementos constitutivos do padrão de poder global capitalista. Se funda com a imposição de uma classificação racial/étnica da população do 

mundo como  pedra angular deste padrão de poder e opera em todos os planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas da existência cotidiana e a escala social. Funda-se na 
construção racial baseada no padrão eurocêntrico de mundo. (QUIJANO,2007, p.93-94).

meios de comunicação, escolas, idiomas; na sétima parte aborda a dinâmica das relações em 
zonas de fronteira;  na oitava parte questões da gestão do convênio; e na nona parte das 
disposições gerais, com uma problemática do uso do termo “flexibilidade” em relação a realidade 
local; e por fim a décima parte com aspectos da vacância legal. Desta forma se constitui como um 
texto bastante amplo sobre os direitos dos povos indígenas e tribais. 

A Convenção representou um giro na concepção do direito internacional dos direitos humanos 
para seus sujeitos, rompendo com uma lógica secular na história ao incorporar o debate sobre o 
uso da categoria “povo” ao invés de “populações”, uma vez que se centra no caráter de 
permanência dessas culturas, ao revés da perspectiva de incorporação da sociedade nacional, e 
portanto, a transitoriedade delas. 

Outro avanço importante é o reconhecimento do direito a auto identificação, à medida que o 
Estado não pode negar uma identidade a um grupo que a afirme por si próprio. Consagrando o 
direito à diferença e a afirmação da diversidade sociocultural. 

Diante disso a Convenção disciplina uma nova relação entre o Estado Nacional com o seu “povo”. 
Nas palavras de Fajardo (2009), a Convenção n° 169 é um ponto da quebra do modelo de 
tratamento dado pelos Estados aos povos indígenas e que reconheceu seu direito de controlar as 
suas próprias instituições, definindo suas prioridades de desenvolvimento e terminando com o 
modelo de tutela indígena

Segundo a OIT, a convenção já foi ratificada por 23 países que na sua maioria localizam-se na 
América do Sul e na América Latina: Argentina (2000); Brasil (2002); Bolívia (1991); República da 
África Central (2010); Chile (2008); Colômbia (1991);, Costa Rica (1993); Dinamarca (1996), 
Dominica(2002);  Equador (1998); Espanha (2007); Fiji (1998); Guatemala (1996);  Holanda 
(1998), Honduras (1995), Luxemburgo (2018); México (1990), Nepal (2007), Noruega (1990), 
Paraguai (1993), Peru (1994) ; e Venezuela (2002) .

No que tange ao monitoramento e acompanhamento da Convenção, a cada cinco anos de 
implementação da Convenção os Estados partes devem encaminhar informes sobre a aplicação do 
convênio a Comissão de Expertos em Aplicação de Convenio e recomendações. Esses informes 
devem ser encaminhados para organizações de trabalhadores e empregadores para também 
fazerem seus aportes críticos as posições de governo. Tais informes são analisados por uma 
comissão de 20 juristas internacionais, com mandato de 3 anos. Estes podem realizar 
observações gerais que são comentários aos informes, feito anualmente. Bem como podem fazer 
solicitações indiretas, realizadas diretamente aos Estados com informações mais técnicas ou 
mesmo pedido de informações. 

Além desse instrumento de controle as organizações nacionais e internacionais de empregadores 
e trabalhadores podem apresentar reclamações em decorrência do  artigo 24 da Constituição da 
OIT.  Com essa estrutura os povos indígenas e tribais não podem apresentar diretamente a sua
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Disponível em:

  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314 . Acesso agosto de 2018.

demanda, como qualquer outro grupo, precisa ser representado pelos mandantes da tripartidos na 
OIT. Até hoje, esses grupos têm se feito representar por sindicatos de seus países ou 
internacionais, muitos tem se sindicalizado para construir isso internamente, alguns chegam a 
constituir suas próprias organizações sindicais. 

Ademais, se observa no sistema internacional de proteção aos direitos humanos outros 
instrumentos para garantia e efetivação dos conceitos previstos na Convenção, que podem ser 
utilizados em complementariedade ou subsidiariamente, como a Declaração Internacional 
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e no projeto de Declaração da 
Organização dos Estados Americanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural de 2001 Convenção sobre a Diversidade Biológica, etc.

Por fim cabe ressaltar essa consolidação a partir dessa Convenção 169 e de outros mecanismos 
de proteção aos direitos indígenas só será efetiva conforme Moreira com “a forma com que cada 
constituição nacional lida com a incorporação de tratados e particularmente com os atrelados à 
temática indígena dos direitos humanos é o fator que delimitará o espectro de abrangência do 
Direito Internacional dos Povos Indígena.” (MOREIRA, 2008, p. 02). Em face disso vamos a 
realidade brasileira, objeto desse estudo.
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Esse inventário tem como objetivo fazer uma análise sobre a situação da efetivação da 
Convenção nº. 169  no Brasil, dando enfoque ao direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI), 
sobretudo as experiências alternativas que tem emanado dos povos frente à inércia do Estado 
brasileiro e aos retrocessos em matéria de direitos dos últimos governos. Além disso, como parte 
do eixo motor de fortalecimento das experiências de cooperação sul-sul da rede PAD, esta 
pesquisa busca dialogar com outras experiências de regulamentação e organização social 
latino-americanas.

A Convenção nº. 169¹ da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu-se na 76ª 
Conferência Internacional do Trabalho em 1989, tratou-se de uma atualização da Convenção nº. 
107 à luz de uma perspectiva da autodeterminação dos povos, com fins de superar a visão 
integracionista predominante no texto. Cabe ressaltar que o texto trouxe muitas inovações na 
garantia de permanência dos povos em seus territórios, no direito à consulta prévia, livre e 
informada, coração vivo e pulsante da regulamentação, todavia não mencionou expressamente o 
direito a autodeterminação e a proibição de remoção absoluta dos territórios. 

No momento de votação da Convenção o Brasil se absteve, somente após uma década de intenso 
debate ingressou no ordenamento jurídico nacional através do Decreto Legislativo nº143 de 
20/06/2002 e Decreto Presidencial nº. 5.051 de 19/04/2004. Reconhece diversos direitos a 
esses povos que respeitam a integralidade de seus modos de vida, sendo, portanto, um dos mais 
significativos documentos de respeito aos direitos humanos em sua pluralidade e diversidade 
étnica e cultural. Dentre os direitos garantidos pela Convenção estão: o princípio da auto 
identificação como critério de determinação dos povos; o direito de consulta sobre medidas 
legislativas e administrativas que possam afetar seus direitos; o direito de participação dos povos 
indígenas e tribais, pelo menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, nas 
instituições eletivas e órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem; o direito desses povos decidirem suas próprias prioridades de desenvolvimento, bem como 
o de participarem da formulação, implementação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional que lhes afetem; o direito dos povos indígenas e tribais serem 
beneficiados pela distribuição de terras adicionais, quando as terras de que disponham sejam 
insuficientes para garantir-lhe o indispensável a uma existência digna;

Passados mais de 10 anos da entrada em vigor da Convenção no Brasil, observamos inúmeros 
trabalhos de pesquisas, investigações, e diversos usos concretos por comunidades do instrumento. 
Podemos destacar o manual de procedimentos do Ministério Público Federal e da Defensoria 
Pública da União, com um viés garantista de seu conteúdo. Porém apesar de tanto acumulo 
teórico, e de inúmeras práticas comunitárias nas quais poderiam se fazer uso do instrumento 
como garantia de direitos as comunidades, encontramos uma infinidade de casos de 
não-observância e efetivação dos direitos nela previstos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Doravante tratada apenas como Convenção.

No plano do judiciário, além do MPF e DPU, encontramos muitas sentenças e decisões pela 
efetivação da Convenção, muito embora muitas careçam de elucidações sobre os modos em que 
se operacionaliza as garantias como o direito à consulta prévia, livre e informada, os direitos vêm 
sendo afirmados. 

Já no âmbito do Poder Executivo e Legislativo não observamos a mesma clareza sobre o 
instrumento vinculante, notadamente o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Existe um 
desvio de compreensão sobre a interpretação da Convenção no momento de garantir a 
demarcação dos territórios, o direito à participação, à consulta. São inúmeras as denúncias de 
consultas não realizadas pelo governo, procedimentos que foram inadequados. Nunca houve 
qualquer processo de consulta e acompanhamento dos povos sobre a criação ou mudança de 
marcos legais que possam interferir em sua vida. 

Além disso, no ano de 2012 o governo brasileiro iniciou um processo de consulta para 
regulamentar o direito de consulta da Convenção nº. 169² . Primeiramente o governo convidou 
apenas povos indígenas e quilombolas para o debate, excluindo os povos e comunidades 
tradicionais, que claramente são também sujeitos da Convenção, visto que o Decreto nº. 6040 é 
basicamente uma cópia do artigo 1 da Convenção. Após esse fato, lança a Portaria 303 da 
Advocacia Geral da União (AGU), em completo desrespeito aos direitos constitucionais dos povos 
indígenas esses saem do processo. Ainda assim, o governo continua uma tentativa de 
regulamentação com os povos quilombolas, cuja ementa final, vai na contramão das diretrizes 
propostas pela própria OIT. Desse modo, o próprio processo de Consulta para regulamentar o CPLI 
que deveria ser exemplar, se mostrou completamente desvirtuado.

As políticas públicas indigenistas, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, do Estado 
brasileiro que representaram alguns poucos avanços em consonância com os termos da 
Convenção vem sendo desmanteladas nos últimos anos, tanto pela paralisação  completa das 
demarcações, reconhecimentos e titulações de territórios, o sucateamento dos órgãos 
responsáveis por implementar as políticas (Funai, Incra, SEPPIR),  como criminalização de 
entidades, movimentos, e defensores dos direitos desse povos, dos últimos mandatos vem 
obstaculizando qualquer avanço na concretização  desses direitos. Cabe ressaltar que no último 
governo a crise tem se aprofundando com as políticas de austeridade fiscal, e retirada de direitos. 

Em contrapartida, observamos que os sujeitos de direito da Convenção passaram a incorporar a 
mesma em seus discursos, na construção de suas pautas locais, na agenda política de incidência, 
tendo cada vez mais aprofundando sobre os direitos postulados no tratado internacional, inclusive 
avançando em sua compreensão numa interpretação articulada com os direitos 
constitucionalmente previstos ( art. 215, 216 e 231), bem como da Declaração dos Povos 
Indígenas da ONU(DPI). 

A riqueza da experiência brasileira está na inovação trazida dos protocolos de consulta, nos quais 
cada comunidade tem criado seu próprio instrumento de como que ser consultada. Esses casos 
têm sido considerados como “boas práticas” para toda a comunidade internacional, à medida que
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as comunidades firmam seus próprios textos, em processos políticos internos, onde constroem 
coletivamente quem são os atores legítimos das comunidades para serem eleitos como 
interlocutores; os procedimentos e caminhos mediante os quais querem ser consultadas; expondo 
claramente suas dinâmicas de tempo e modos, esses processos postulam claramente aos Estados 
como deve agir em relação as comunidades que serão afetadas, representando claramente a 
concretização do direito à autodeterminação dos povos. Diante dessa magnitude, muitos dos 
caminhos de superação das problemáticas no Brasil passam pela efetivação dos protocolos 
alternativos de consulta e pela construção e replicação dessas experiências.

É preciso analisar também as variadas experiências latino-americanas tanto de regulamentação 
do direito de Consulta, como de participação popular nessa análise. De um modo geral o processo 
de regulamentação nos países tem representado uma restrição dos direitos previstos na 
Convenção, principalmente quando a possibilidade de direito de veto e construção de consensos. À 
medida que a América Latina se configura na estruturação produtiva mundial como um mercado 
em expansão de produção de matérias primas como minérios, água, commodities, os Estados 
Nacionais passam a pressionar que atividades de impacto nos territórios são necessárias ao 
desenvolvimento nacional e ao interesse público, sempre restringido direitos previstos na 
Convenção, e ferindo o princípio da autodeterminação dos povos.
 
Além disso, observamos um grande acúmulo de organizações latino-americanas sobre 

experiencias alternativas de construção dos direitos da Convenção como no Equador, Colômbia e 
Guatemala. Nos quais os povos conseguem ir além do texto do instrumento e assegurar uma 
ordem de direitos no texto constitucional como os da natureza em relação simbiótica com suas 
comunidades. 

Na conjuntura atual brasileira, existem milhares de grandes empreendimentos e projetos 
legislativos em tramite capazes de afetar diretamente a vida dos sujeitos da Convenção, num 
cenário de cada vez maior avanço da privatização dos bens comuns, de retrocesso de direitos 
sociais, e criminalização das lutas sociais, coloca-se como principais desafios para a agenda da 
Convenção: o reconhecimento por parte do executivo de que povos e comunidades tradicionais 
também são sujeitos de direito nos termos da convenção; o reconhecimento por parte do executivo 
e legislativo das iniciativas do protocolos alternativos de consulta; para os sujeitos da convenção se 
apropriar dos direitos nela postulados e replicar a “boa prática” dos protocolos conforme seus 
próprios critérios; e da sociedade civil de construir alianças com sindicatos e campo popular para 
denunciar o descumprimento da Convenção nº. 169 e buscar caminhos para que o Estado efetive 
seus compromissos internacionais com os direitos humanos, assumindo uma postura garantista.
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3. CONVENÇÃO Nº 169 NO BRASIL

3.1 Breve histórico da regulamentação

Em 16 de julho de 1991, o então presidente Collor, submeteu ao Congresso Nacional a Con-
venção nº. 169 da OIT, por meio da mensagem do Ministro Francisco Rezek. A mensagem foi 
despachada para a Comissão de Relações Exteriores onde ficou até março de 1993 quando foi 
convertida em Projeto de Decreto Legislativo nº. 237/1993 aprovado no plenário em 17 de agosto 
de 1993, encaminhado ao Senado.

No Senado Federal tramitou sob o nº34/1993 (PDC), a problemática surgiu no Senado quando 
logo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram  colocados óbices aos artigos 
16,17 e 32, bem como aos art. 14, 15 e 16 da Convenção, tendo como encaminhamento a propos-
ta de aprovação com ressalvas. O debate seguiu por 11 anos, muitos levantavam possíveis 
contradições com o texto constitucional com o uso do termo “povo”, os direitos de fronteira eram 
levantados como atentatórios a soberania nacional, o questionamento da propriedade. Em alguns 
momentos o próprio Ministério da Justiça interviu o debate (KEPPI, 2001). 

Em suma os debates se arrastaram em virtude dos interesses econômicos que compõe as banca-
das majoritárias no Senado que não queriam aprovação do texto, isso ficará claro na manifestação 
de vários parlamentares amazônicos. A pressão das lideranças indígenas sobre parlamentares 
progressistas, a presença constante no Senado nas votações, foram essenciais para aprovação do 
texto. Apenas em junho de 2002, o presidente do Senado, Ramez Tebet, promulgou a aprovação 
da Convenção, através do Decreto Legislativo N° 143/200213, entrando em vigor em 25 de julho 
de 2003, tal como dispõe o prazo de 1 ano do art. 38 da referida Convenção.

Numa data simbólica, 19 de abril de 2004, o presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
promulga a Convenção por meio do decreto presidencial nº 5051. Cabe lembrar que o texto aprova-
do no Congresso foi depositado junto a direção da OIT em 25 de julho de 2002.

 Em 2005, o Brasil apresentou seu primeiro relatório de implementação no qual se compromete 
com a implementação integral deste instrumento, presta informações mais detalhadas sobre cada 
aspecto. No seu informe o governo brasileiro se atém a situação  dos povos indígenas, prestando 
informações sobre os artigos da Convenção. Em resposta a Comissão de Peritos para a Aplicação 
das Convenções e Recomendações (CEACR), apresentou uma solicitação direta, na qual retoma 
elementos do monitoramento que vinha sendo realizado do Caso Raposo Serra do Sol – ainda no 
âmbito de recomendações da Convenção nº.107-, solicitou o andamento do processo de legislação 
indígena; afirmou que os povos indígenas são grupos que devem ser tratados como prioritários;
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   9. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/639 
  10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm

 

indagou sobre os modos e procedimentos para a realização de consultas no país; questionou o 
governo por ainda não ter reconhecido nenhum idioma indígena como oficial, frente a diversidade 
cultural brasileira; e por fim, solicitou que sejam tomadas medidas sobre os dados alarmantes de 
assassinatos indígenas apresentados¹¹ . 

No que tange a utilização dos mecanismos para supervisão da Convenção. O Sindicato dos 
Engenheiros do Distrito Federal (SENGE/DF) apresentou reclamação com base no art. 24 da consti-
tuição  da OIT, alegando não cumprimento do art. 6 da Convenção acerca da realização de consul-
tas prévias sobre a aprovação da Lei nº. 11.284/2006 (que trata do regime de bosques públicos). 
O CEACR recepcionou a reclamação¹²  recepcionou a reclamação, o bem como o Conselho de 
Administração que resultou em 11 recomendações ao governo brasileiro, as quais em síntese 
pedem para efetivar os artigos e complementar o procedimento de consulta que segundo esclarec-
imento do governo havia realizado. Desde então a reclamação vem sendo monitorada pelo CEACR.

No ano de 2008, o governo brasileiro apresentou seu segundo relatório de implementação¹³ , 
oportunidade na qual entidades da sociedade civil apresentaram informes alternativos. Os 
informes da sociedade civil foram articulados pelas entidades indígenas e apresentados pela CUT 
em 1 de setembro de 2008 (em anexo), nele apresentavam as problemáticas da garantia do direito 
de consulta aos empreendimentos e medidas administrativas e legislativas; o problema da demar-
cação dos territórios; reivindicavam o direito ao desenvolvimento; e os casos da construção da 
hidrelétrica de  Belo Monte, transposição do São Francisco, construção de hidrelétrica na terra 
Raposa Serra do Sol, demarcação território Guarani e Kaiowá, caso dos Cinta larga .

Também se articularam as entidades que lutam pelos direitos quilombolas, através do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcántara (STTR) e do Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) uma comunicação em 7 de agosto de 
2008.  Dentre as pautas reinvidicadas estão: o reconhecimento dos quilombolas como sujeitos da 
Convenção a partir do art. 1, e do princípio da auto identificação; constroem um panorama da 
situação das comunidades quilombolas no Brasil, da morosidade da demarcação; apresentam as 
problemáticas da ausência de procedimentos de consulta; trazem a problemática do  caso da base 
militar em Alcântara (em anexo).

Também fora encaminhado uma comunicação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina (SINTUSF) acerca das violações a Convenção cometidas com as comuni-
dades Mbyá-Guarani .
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11. Essas recomendações apresentadas pelo CEACR são bastante amplas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais, nos comentários que tocam ao andamento dos marcos legais 
referentes aos direitos indígenas, a educação. Para maiores aprofundamentos: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2256742 

  12. Informe completo disponível https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507317,es
  13. Cumpre destacar que dentro dos mecanismos da OIT está previsto para essa Convenção a elaboração de informe detalhado dos Estados a cada cinco anos, nesse sentido o 

Brasil deveria prestar informes em junho de 2008; junho 2013; junho 2018... Além de incluir informações nos informes anuais dos países para avaliação da totalidade de 
cumprimento das normas da OIT.   

14. Informe alternativo disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1220640410_indio.pdf
15. Sobre essa comunicação não fora encontrada na íntegra. Nem tampouco a CEACR se debruçou sobre ela de maneira separada, passando a integrar a problemática junto as 

denuncias do caso Guarani e Kaiowá.

A CEACR em sua manifestação na Conferencia de 2009 ao avaliar os informes de 2008, solicita 
explicações do governo brasileiro sobre as comunidades quilombolas ingressarem como sujeitos 
da Convenção, bem como as políticas de acesso a terra dos mesmos. Reforça que sejam 
realizados estudos sobre a realização das consultas. E solicita que os informes apresentados pelo 
Brasil sejam mais detalhados e responsam as demandas apresentadas, e que sejam consultadas 
as organizações indígenas e sindicais para construção dos informes .

As comunicações organizadas entre entidades sujeitos da Convenção e organizações sindicais 
produzem o efeito de um monitoramento continuo da CEACR sobre o andamento dos casos, além 
da solicitação direta de 2005, fora realizada mais duas solicitações diretas em 2013 e 2015 ao 
governo brasileiro , nas quais solicita que sejam fornecidas informações mais detalhadas dos 
casos. Além dessas já foram realizadas 7 observações diretas .

De um modo geral, se observa que as informações fornecidas pelo governo não respondem 
diretamente as perguntas, principalmente no que toca ao direito de consulta, é comum 
encontrarmos pedidos reiterados de maior detalhamento pela CEACR. No tocante a consulta, 
diversas vezes o CEACR pede o detalhamento sobre a condução do procedimento, o envolvimento 
das comunidades no processo, o andamento das propostas de marcos normativos para regulação. 
Além disso, o reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos da convenção 169 da 

OIT, como manifestado pelo próprio governo em informe, e posteriormente consagrado em parecer 
pela OIT, representou um grande avanço no monitoramento. Desde então se tem cobrado do 
governo sobre o andamento da titulação dos territórios, e o caso de Alcântara com forte pressão 
sobre a realização de consultas. 

Cabe destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) também encaminharam comunicados sobre a regulamentação do direito de 
consulta, os entraves da efetivação desse direito para os investimentos econômicos. 

Por fim, nesse recorrido histórico cabe destacar que a comunicação ao Comitê Tripartido da OIT 
realizada pela CUT em 2008 levou a inclusão do governo brasileiro na lista provisória de casos a 
serem apresentados na 100ª Conferência Internacional do trabalho, em abril de 2011, estavam na 
listagem 44 casos, sendo que seria sorteado 5 casos para apreciação (LIANA, 2016). Diante disso 
o governo brasileiro realizou um acordo com a CUT para retirada do caso mediante o compromisso 
de iniciar um processo de regulamentação do Direito à Consulta, do qual nos debruçaremos no 
próximo item

3.2 Proposta de Regulamentação do Direito à Consulta pelo governo Federal

Diante dos compromissos assumidos com a OIT da implementação da Convenção, com o acordo 
firmado com a CUT para a retirada do processo da OIT. O Governo Federal em 2012, na Secretaria
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16. bservação: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2296479

  17. Solicitação direta 2013: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142193 ;
Solicitação direta 2015: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3250579 .

  18. 2015: ; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3252747;
2013:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:31421 97; 

2012:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3079544 ; 
2011: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700476 
2010: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334442 

2009: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306435 ; 

Geral da Presidência da República, por meio da Portaria Interministerial nº. 35 de janeiro de 
2012, criou um Grupo de Trabalho Interministerial, composto por 24 órgãos: coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Polícia Militar, 
Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IBAMA, FUNAI, Fundação Palmares, AGU, DNIT, INCRA, 
ICMBIO e Ministério da Cultura) , com a finalidade:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de estudar, avaliar e 
apresentar proposta de regulamentação da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia 
dos povos indígenas e tribais.

Diante dessa missão a primeira atividade do GTI foi a realização do seminário internacional 
“Convenção nº169: experiencias e perspectivas” entre os dias 8 e 9 de março de 2012, contando 
com a presença de lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e ainda 
representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e representantes dos órgãos do 
poder publico envolvidos no GTI. Resultado em propostas de agendas de atuação para 2012-2013.

Firmou-se por parte do governo que a proposta de regulamentação seria construída em diálogo 
com os povos, no que se convencional chamar “consulta da consulta”, sendo realizado em três 
etapas: até julho 2012 planejamento; julho 2012-setembro 2013 consultas e informações; 
devolutiva as comunidades entre outubro e janeiro de 2014.

Em 07 de março de 2012 a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) tornou pública uma carta em que manifestava seu apoio ao processo de regulamentação 
do direito à consulta nos termos da Convenção . Na carta se manifesta pela SG/PR como órgão 
legitimo para interlocução, propõe a criação de uma de uma comissão quilombola composta por 7 
representantes: 1 de cada região mais dois representantes nacionais da CONAQ. E por fim, 
determina a abertura de consulta através da realização de seminários estaduais, regionais e 
nacionais.

No mesmo ano, em 26 julho de 2012, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) também 
manifesta publicamente seu posicionamento contrário a continuidade do processo de 
regulamentação  . Segundo o postulado, foram realizadas duas reuniões informais e um seminário 
internacional que não se constituem para os povos indígenas processos participativos legítimos. 
Eles consideraram que a intenção de regulamentação do governo ao mesmo tempo em que editam 
a Portaria nº 303 da Advocacia Geral da União (AGU) , representa má-fé do governo. E se retiram 
do processo de regulamentação até a revogação completa da referida portaria.  
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  20.  https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/03/10/carta-aberta-da-conaq-a-vez-e-a-voz-dos-quilombolas-para-fazer-valer-nossos-direitos

Em virtude das objeções colocadas pelo movimento indígena o processo seguiu com as 
comunidades quilombolas, na realização de oficinas regionais. Foram realizadas oficinas na região 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. As comunidades que participaram denunciaram que as 
reuniões promovidas pelo GTI eram apenas repassadas e coletadas informações, não se era 
esclarecido sobre o procedimento de regulamentação, nem colocado tempo hábil para análise.

O GTI caminhou sem a participação do movimento indígena no processo de regulamentação e 
terminou por apresentar uma minuta de portaria em fevereiro de 2014 -não pública até hoje - 
regulando o direito à consulta apenas para as comunidades quilombolas. A minuta apresentada 
retrocede em diversos parâmetros internacionais do direito à consulta, inclusive os próprios termos 
da Convenção, não refletindo em todo o debate já travado no âmbito latino-americano do processo 
de regulamentação, nem tampouco as diretrizes elaboradas pela própria OIT sobre o tema.

O próprio processo de regulamentação do direito à consulta, também deve ser submetido a regra 
de consulta, de tal forma, que deveria ser construída da maneira mais exemplar para determinar 
um padrão elevado de cumprimento de direitos que possa refletir em todos os procedimentos que 
se seguirão. Sendo assim é recomendável que o processo de elaboração da regulamentação: seja 
um processo participativo segundo as regras e procedimentos dos sujeitos da convenção e suas 
representações – nesse caso é fundamental que se inclua os povos e comunidades tradicionais, 
como reconhecimento de que são sujeitos, item aclarado adiante no texto-; que seja dado tempo 
para discussão, reflexão e deliberação das comunidades; seja fornecida informação suficiente, 
adequada e oportuna; disponha de recursos para assegurar participação e organização das 
comunidades para tanto; ocorra em unidade procedimental, não se fragmente em setores  

E por fim reforçados a recomendação já publicada por especialistas:

Caso o governo pretenda retomar a discussão, recomendamos a necessidade 
de recuperar a confiança do movimento indígena por meio de manifestações 
objetivas de defesa dos direitos indígenas, como a revogação da Portaria nº. 
303/2012. Outra demonstração de boa fé seria oferecer garantias institucionais 
para o exercício deste direito a partir do respeito aos protocolos de consulta. 
Aliás, o governo deveria não só respeitar, mas estimular e apoiar a produção dos 
protocolos autônomos de consulta em todo o país, uma vez que esses são a 
definição explícita e pública de regras de representação, organização e 
acompanhamento de processos de tomada de decisões de cada povo, 
organização ou comunidade (ISA, P. 51).
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  21. http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Pu%CC%81blica-da-APIB.pdf 
  22. A portaria nº 303, editada pela AGU em 16 de julho de 2012 estende as condicionantes estabelecidas na ação judicial da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888/ 

RR/ STF) a todas as demais terras indígenas. Representando a época a possibilidade de alteração de todo o procedimento demarcatório das terras indígenas no Brasil. 
Hodiernamente, segue em debate e discussão suas implicações.

  23. Vide manifesto das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_dos_quilombos_seminario_oit169.pdf 

  24. Cumpre ressaltar que tivemos acesso mediante fonte confidencial da pesquisa a minuta proposta. Cabe salientar também que em conversas de bastidores se obteve a 
informação de que essa mesma minuta voltava a ser discutida no governo atual.

  25. Proposta de Diretrizes para a Regulamentação dos Procedimentos de Consulta Livre, Prévia e Informada aos Povos Indígenas no Brasil, elaborado pela Rede de Cooperação 
Alternativa (RCA), disponível em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/Proposta_Diretrizes_CLPI_aos_povos_indigenas.pdf

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5905(ADI)

Todos os debates travados no processo de ratificação da Convenção no Senado Federal ainda 
possuem ressonância em muitos setores da sociedade. Mais recentemente, 05 de março de 2018, 
a governadora do estado de Roraima, Maria Suely Campos (PP), protocolou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  alegando a inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº. 
143/2002 e do Decreto Presidencial 5.051/2004, na parte em que promulgou o artigo 6º, 1, a), e 
2; o artigo 13, 1 e 2; o artigo 14, 1 e 2; e o artigo 15, 2, da Convenção, em face da divergência 
com os artigos 1, inc. I e IV; art. 4, I, art. 20, XI, art. 21, IX, art. 43, caput, art. 48, IV, art. 58, § 2, IV, 
art. 170, I e VII e art. 231. 

Em síntese afirma que a incorporação dos referidos artigos que abordam o direito de consulta, a 
titularidade do território, e dever de consultar sobre empreendimentos em territórios dos sujeitos, 
afetam a soberania nacional, a independência nacional, a premissa de que as terras indígenas 
pertencem a União, da competência da união para ordenar os território, e do compromisso com  a 
redução das desigualdades regionais e sociais.

 A celeuma se dá em virtude da decisão da Justiça Federal de Roraima na Ação Civil Pública (nº. 
1000487-02.2017.4.01.4200) na qual se determina a paralisação de todas as atividades 
envolvendo a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, bem como 
iniciativas legislativas até a oitiva prévia determinada na Constituição Federal e a realização da 
consulta prevista no art. 6 da Convenção, à pedido do MPF. Tal fato motiva a proposição da ADI.

A petição inicial está repleta de categorias etnocêntricas, encontramos trechos que afirmam a 
necessidade de explorar “potencial econômico-cultural dos TI’s” em prol do desenvolvimento do 
estado. Outros fragmentos afirmam que o modelo da consulta pode resultar numa “ditadura das 
minorias”. 

 Num dos trechos da petição inicial como justificativa a dificuldade de realização de consultas 
apresenta: “dezenas de comunidades indígenas, em regiões de difícil acesso, parte dessas 
comunidades o acesso, por sinal, somente através de avião, torna impossível a execução de obras 
públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima”.

 Vale lembrar que 46% do estado de Roraima são territórios indígenas e que qualquer projeto de 
planejamento estadual de obras públicas na região necessariamente afetaria as comunidades, daí 
a obrigatoriedade de realização da consulta. A oposição da governadora a esses direitos evidencia 
que o estado de Roraima não tem qualquer disposição em dialogar com os povos indígenas sobre 
os rumos políticos, econômicos e sociais do estado e, assim, acaba por justificar a própria 
necessidade de existência do direito de consulta. 

No tocante aos questionamentos suscitados. Acerca do art. 6, do direito a consulta prévia, livre e 
informada (DCPLI), ainda que não haja regulamentação no Brasil se entende de aplicação imediata
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26. Andamento pode ser monitorado: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5365245

 
a toda e qualquer ação legislativa e administrativa que afete os sujeitos da Convenção, é um 
mecanismo para garantir a efetivação participação dos povos nas decisões que afetam suas vidas. 
Um dos argumentos levantados é a inexistência  de direito de veto, ou mesmo o fato de que o 
empreendimento é necessário a comunidade quase como um direito indisponível, motivo pelo qual 
não seria necessária a consulta. 

O DCPLI é o coração da Convenção, nele se concretiza o ideal de “povos”,a perspectiva do dialogo 
intercultural, evidentemente estarão em jogo diferentes interesses econômicos, perspectivas de 
desenvolvimento se rompe com a perspectiva integracionista, e justamente por isso essas devem 
ficar claras num procedimento adequado de consulta. Acerca do direito de veto a Convenção não 
deixa claro sobre sua existência ou não, não sendo de entendimento pacifico, na inicial 
mencionam o caso de Colômbia e Bolívia em que não se adotou, mas na legislação Venezuelana 
foi incorporado.  

Quanto ao debate sobre a “propriedade” das terras indígenas serem da União, cumpre observar 
que o art. 13 e seus conseguintes estão abordando sobre os direitos territoriais dos povos ao uso 
da terra, a interpretação sobre tal dispositivo deve ser feita a luz do art. 34 da Convenção que 
estabelece a “flexibilidade” das condições de cada país, a mesma interpretação é aplicada ao art. 
21 da Convenção Americana, no qual o termo propriedade é jurisprudencialmente entendido 
também para designar os direitos territoriais dos povos. Assim, em prol dos interesses das 
comunidades é a necessidade de se resguardar os direitos territoriais dos mesmos, não 
importante a propriedade estar no seio da União, desde que a mesma assegure essa garantia.  

A ADI ainda está para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo apenas como 
andamento a decisão monocrática do  Ministro Luiz Fux determinando a continuidade em rito do 
art. 12 da Lei nº. 9896/99, ou seja, permite ir diretamente ao Plenário do STF para julgamento de 
mérito, sem prévia análise do pedido  liminar. 

Enfim, a iniciativa da ADI com reiterados posicionamentos em favor da sentença do caso Raposo 
Serra do Sol, refletem a parcialidade da propositura da ação, movida por interesses econômicos de 
bancadas do estado, ignorando completamente as representatividades diversas culturais do 
Estado. A ousadia na proposição de uma ação, para retomar temas já superados pelo Estado no  
debate do Senado  Federal, demonstra como a concretização dos direitos previstos na Convenção 
é permeada pela realidade da disputa de forças e poder na construção das narrativas 
hegemônicas do Estado, de tal forma que a governadora de Roraima se sente confortável na atual 
conjuntura de retrocesso de direitos e ataque aos direitos indígenas para rediscutir um tema.

É salutar que alguma entidade possa comunicar a OIT acerca do andamento dessa ação, para 
que possa ser designado um comitê de especialistas da OIT para dialogar com o STF na tomada de 
decisões do caso.

3.4 PROJETO DE LEI PARÁ

No estado do Pará em 24 de janeiro de 2018  , por meio de Decreto, o governador Simão Jatene, 
instituiu um grupo de estudos para sugerir normas e procedimentos voltados a regular à realização 
de Consultas Prévias, Livres e informadas “aos povos e populações tradicionais”. No Decreto ele 
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3.1 Breve histórico da regulamentação

Em 16 de julho de 1991, o então presidente Collor, submeteu ao Congresso Nacional a Con-
venção nº. 169 da OIT, por meio da mensagem do Ministro Francisco Rezek. A mensagem foi 
despachada para a Comissão de Relações Exteriores onde ficou até março de 1993 quando foi 
convertida em Projeto de Decreto Legislativo nº. 237/1993 aprovado no plenário em 17 de agosto 
de 1993, encaminhado ao Senado.

No Senado Federal tramitou sob o nº34/1993 (PDC), a problemática surgiu no Senado quando 
logo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram  colocados óbices aos artigos 
16,17 e 32, bem como aos art. 14, 15 e 16 da Convenção, tendo como encaminhamento a propos-
ta de aprovação com ressalvas. O debate seguiu por 11 anos, muitos levantavam possíveis 
contradições com o texto constitucional com o uso do termo “povo”, os direitos de fronteira eram 
levantados como atentatórios a soberania nacional, o questionamento da propriedade. Em alguns 
momentos o próprio Ministério da Justiça interviu o debate (KEPPI, 2001). 

Em suma os debates se arrastaram em virtude dos interesses econômicos que compõe as banca-
das majoritárias no Senado que não queriam aprovação do texto, isso ficará claro na manifestação 
de vários parlamentares amazônicos. A pressão das lideranças indígenas sobre parlamentares 
progressistas, a presença constante no Senado nas votações, foram essenciais para aprovação do 
texto. Apenas em junho de 2002, o presidente do Senado, Ramez Tebet, promulgou a aprovação 
da Convenção, através do Decreto Legislativo N° 143/200213, entrando em vigor em 25 de julho 
de 2003, tal como dispõe o prazo de 1 ano do art. 38 da referida Convenção.

Numa data simbólica, 19 de abril de 2004, o presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
promulga a Convenção por meio do decreto presidencial nº 5051. Cabe lembrar que o texto aprova-
do no Congresso foi depositado junto a direção da OIT em 25 de julho de 2002.

 Em 2005, o Brasil apresentou seu primeiro relatório de implementação no qual se compromete 
com a implementação integral deste instrumento, presta informações mais detalhadas sobre cada 
aspecto. No seu informe o governo brasileiro se atém a situação  dos povos indígenas, prestando 
informações sobre os artigos da Convenção. Em resposta a Comissão de Peritos para a Aplicação 
das Convenções e Recomendações (CEACR), apresentou uma solicitação direta, na qual retoma 
elementos do monitoramento que vinha sendo realizado do Caso Raposo Serra do Sol – ainda no 
âmbito de recomendações da Convenção nº.107-, solicitou o andamento do processo de legislação 
indígena; afirmou que os povos indígenas são grupos que devem ser tratados como prioritários;
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   9. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/639 
  10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm

 

indagou sobre os modos e procedimentos para a realização de consultas no país; questionou o 
governo por ainda não ter reconhecido nenhum idioma indígena como oficial, frente a diversidade 
cultural brasileira; e por fim, solicitou que sejam tomadas medidas sobre os dados alarmantes de 
assassinatos indígenas apresentados¹¹ . 

No que tange a utilização dos mecanismos para supervisão da Convenção. O Sindicato dos 
Engenheiros do Distrito Federal (SENGE/DF) apresentou reclamação com base no art. 24 da consti-
tuição  da OIT, alegando não cumprimento do art. 6 da Convenção acerca da realização de consul-
tas prévias sobre a aprovação da Lei nº. 11.284/2006 (que trata do regime de bosques públicos). 
O CEACR recepcionou a reclamação¹²  recepcionou a reclamação, o bem como o Conselho de 
Administração que resultou em 11 recomendações ao governo brasileiro, as quais em síntese 
pedem para efetivar os artigos e complementar o procedimento de consulta que segundo esclarec-
imento do governo havia realizado. Desde então a reclamação vem sendo monitorada pelo CEACR.

No ano de 2008, o governo brasileiro apresentou seu segundo relatório de implementação¹³ , 
oportunidade na qual entidades da sociedade civil apresentaram informes alternativos. Os 
informes da sociedade civil foram articulados pelas entidades indígenas e apresentados pela CUT 
em 1 de setembro de 2008 (em anexo), nele apresentavam as problemáticas da garantia do direito 
de consulta aos empreendimentos e medidas administrativas e legislativas; o problema da demar-
cação dos territórios; reivindicavam o direito ao desenvolvimento; e os casos da construção da 
hidrelétrica de  Belo Monte, transposição do São Francisco, construção de hidrelétrica na terra 
Raposa Serra do Sol, demarcação território Guarani e Kaiowá, caso dos Cinta larga .

Também se articularam as entidades que lutam pelos direitos quilombolas, através do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcántara (STTR) e do Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) uma comunicação em 7 de agosto de 
2008.  Dentre as pautas reinvidicadas estão: o reconhecimento dos quilombolas como sujeitos da 
Convenção a partir do art. 1, e do princípio da auto identificação; constroem um panorama da 
situação das comunidades quilombolas no Brasil, da morosidade da demarcação; apresentam as 
problemáticas da ausência de procedimentos de consulta; trazem a problemática do  caso da base 
militar em Alcântara (em anexo).

Também fora encaminhado uma comunicação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina (SINTUSF) acerca das violações a Convenção cometidas com as comuni-
dades Mbyá-Guarani .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Essas recomendações apresentadas pelo CEACR são bastante amplas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais, nos comentários que tocam ao andamento dos marcos legais 
referentes aos direitos indígenas, a educação. Para maiores aprofundamentos: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2256742 

  12. Informe completo disponível https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507317,es
  13. Cumpre destacar que dentro dos mecanismos da OIT está previsto para essa Convenção a elaboração de informe detalhado dos Estados a cada cinco anos, nesse sentido o 

Brasil deveria prestar informes em junho de 2008; junho 2013; junho 2018... Além de incluir informações nos informes anuais dos países para avaliação da totalidade de 
cumprimento das normas da OIT.   

14. Informe alternativo disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1220640410_indio.pdf
15. Sobre essa comunicação não fora encontrada na íntegra. Nem tampouco a CEACR se debruçou sobre ela de maneira separada, passando a integrar a problemática junto as 

denuncias do caso Guarani e Kaiowá.

A CEACR em sua manifestação na Conferencia de 2009 ao avaliar os informes de 2008, solicita 
explicações do governo brasileiro sobre as comunidades quilombolas ingressarem como sujeitos 
da Convenção, bem como as políticas de acesso a terra dos mesmos. Reforça que sejam 
realizados estudos sobre a realização das consultas. E solicita que os informes apresentados pelo 
Brasil sejam mais detalhados e responsam as demandas apresentadas, e que sejam consultadas 
as organizações indígenas e sindicais para construção dos informes .

As comunicações organizadas entre entidades sujeitos da Convenção e organizações sindicais 
produzem o efeito de um monitoramento continuo da CEACR sobre o andamento dos casos, além 
da solicitação direta de 2005, fora realizada mais duas solicitações diretas em 2013 e 2015 ao 
governo brasileiro , nas quais solicita que sejam fornecidas informações mais detalhadas dos 
casos. Além dessas já foram realizadas 7 observações diretas .

De um modo geral, se observa que as informações fornecidas pelo governo não respondem 
diretamente as perguntas, principalmente no que toca ao direito de consulta, é comum 
encontrarmos pedidos reiterados de maior detalhamento pela CEACR. No tocante a consulta, 
diversas vezes o CEACR pede o detalhamento sobre a condução do procedimento, o envolvimento 
das comunidades no processo, o andamento das propostas de marcos normativos para regulação. 
Além disso, o reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos da convenção 169 da 

OIT, como manifestado pelo próprio governo em informe, e posteriormente consagrado em parecer 
pela OIT, representou um grande avanço no monitoramento. Desde então se tem cobrado do 
governo sobre o andamento da titulação dos territórios, e o caso de Alcântara com forte pressão 
sobre a realização de consultas. 

Cabe destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) também encaminharam comunicados sobre a regulamentação do direito de 
consulta, os entraves da efetivação desse direito para os investimentos econômicos. 

Por fim, nesse recorrido histórico cabe destacar que a comunicação ao Comitê Tripartido da OIT 
realizada pela CUT em 2008 levou a inclusão do governo brasileiro na lista provisória de casos a 
serem apresentados na 100ª Conferência Internacional do trabalho, em abril de 2011, estavam na 
listagem 44 casos, sendo que seria sorteado 5 casos para apreciação (LIANA, 2016). Diante disso 
o governo brasileiro realizou um acordo com a CUT para retirada do caso mediante o compromisso 
de iniciar um processo de regulamentação do Direito à Consulta, do qual nos debruçaremos no 
próximo item

3.2 Proposta de Regulamentação do Direito à Consulta pelo governo Federal

Diante dos compromissos assumidos com a OIT da implementação da Convenção, com o acordo 
firmado com a CUT para a retirada do processo da OIT. O Governo Federal em 2012, na Secretaria
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16. bservação: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2296479

  17. Solicitação direta 2013: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142193 ;
Solicitação direta 2015: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3250579 .

  18. 2015: ; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3252747;
2013:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:31421 97; 

2012:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3079544 ; 
2011: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700476 
2010: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334442 

2009: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306435 ; 

Geral da Presidência da República, por meio da Portaria Interministerial nº. 35 de janeiro de 
2012, criou um Grupo de Trabalho Interministerial, composto por 24 órgãos: coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Polícia Militar, 
Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IBAMA, FUNAI, Fundação Palmares, AGU, DNIT, INCRA, 
ICMBIO e Ministério da Cultura) , com a finalidade:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de estudar, avaliar e 
apresentar proposta de regulamentação da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia 
dos povos indígenas e tribais.

Diante dessa missão a primeira atividade do GTI foi a realização do seminário internacional 
“Convenção nº169: experiencias e perspectivas” entre os dias 8 e 9 de março de 2012, contando 
com a presença de lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e ainda 
representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e representantes dos órgãos do 
poder publico envolvidos no GTI. Resultado em propostas de agendas de atuação para 2012-2013.

Firmou-se por parte do governo que a proposta de regulamentação seria construída em diálogo 
com os povos, no que se convencional chamar “consulta da consulta”, sendo realizado em três 
etapas: até julho 2012 planejamento; julho 2012-setembro 2013 consultas e informações; 
devolutiva as comunidades entre outubro e janeiro de 2014.

Em 07 de março de 2012 a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) tornou pública uma carta em que manifestava seu apoio ao processo de regulamentação 
do direito à consulta nos termos da Convenção . Na carta se manifesta pela SG/PR como órgão 
legitimo para interlocução, propõe a criação de uma de uma comissão quilombola composta por 7 
representantes: 1 de cada região mais dois representantes nacionais da CONAQ. E por fim, 
determina a abertura de consulta através da realização de seminários estaduais, regionais e 
nacionais.

No mesmo ano, em 26 julho de 2012, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) também 
manifesta publicamente seu posicionamento contrário a continuidade do processo de 
regulamentação  . Segundo o postulado, foram realizadas duas reuniões informais e um seminário 
internacional que não se constituem para os povos indígenas processos participativos legítimos. 
Eles consideraram que a intenção de regulamentação do governo ao mesmo tempo em que editam 
a Portaria nº 303 da Advocacia Geral da União (AGU) , representa má-fé do governo. E se retiram 
do processo de regulamentação até a revogação completa da referida portaria.  
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19..http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/2o-plano-de-acao-brasileiro/secretaria-geral-da-presidencia-da-republica/elaboracao-de-processos-para-a-con

sulta-previa-da-convencao-169-da-organizacao-internacional-do-trabalho 
  20.  https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/03/10/carta-aberta-da-conaq-a-vez-e-a-voz-dos-quilombolas-para-fazer-valer-nossos-direitos

Em virtude das objeções colocadas pelo movimento indígena o processo seguiu com as 
comunidades quilombolas, na realização de oficinas regionais. Foram realizadas oficinas na região 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. As comunidades que participaram denunciaram que as 
reuniões promovidas pelo GTI eram apenas repassadas e coletadas informações, não se era 
esclarecido sobre o procedimento de regulamentação, nem colocado tempo hábil para análise.

O GTI caminhou sem a participação do movimento indígena no processo de regulamentação e 
terminou por apresentar uma minuta de portaria em fevereiro de 2014 -não pública até hoje - 
regulando o direito à consulta apenas para as comunidades quilombolas. A minuta apresentada 
retrocede em diversos parâmetros internacionais do direito à consulta, inclusive os próprios termos 
da Convenção, não refletindo em todo o debate já travado no âmbito latino-americano do processo 
de regulamentação, nem tampouco as diretrizes elaboradas pela própria OIT sobre o tema.

O próprio processo de regulamentação do direito à consulta, também deve ser submetido a regra 
de consulta, de tal forma, que deveria ser construída da maneira mais exemplar para determinar 
um padrão elevado de cumprimento de direitos que possa refletir em todos os procedimentos que 
se seguirão. Sendo assim é recomendável que o processo de elaboração da regulamentação: seja 
um processo participativo segundo as regras e procedimentos dos sujeitos da convenção e suas 
representações – nesse caso é fundamental que se inclua os povos e comunidades tradicionais, 
como reconhecimento de que são sujeitos, item aclarado adiante no texto-; que seja dado tempo 
para discussão, reflexão e deliberação das comunidades; seja fornecida informação suficiente, 
adequada e oportuna; disponha de recursos para assegurar participação e organização das 
comunidades para tanto; ocorra em unidade procedimental, não se fragmente em setores  

E por fim reforçados a recomendação já publicada por especialistas:

Caso o governo pretenda retomar a discussão, recomendamos a necessidade 
de recuperar a confiança do movimento indígena por meio de manifestações 
objetivas de defesa dos direitos indígenas, como a revogação da Portaria nº. 
303/2012. Outra demonstração de boa fé seria oferecer garantias institucionais 
para o exercício deste direito a partir do respeito aos protocolos de consulta. 
Aliás, o governo deveria não só respeitar, mas estimular e apoiar a produção dos 
protocolos autônomos de consulta em todo o país, uma vez que esses são a 
definição explícita e pública de regras de representação, organização e 
acompanhamento de processos de tomada de decisões de cada povo, 
organização ou comunidade (ISA, P. 51).
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  21. http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Pu%CC%81blica-da-APIB.pdf 
  22. A portaria nº 303, editada pela AGU em 16 de julho de 2012 estende as condicionantes estabelecidas na ação judicial da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888/ 

RR/ STF) a todas as demais terras indígenas. Representando a época a possibilidade de alteração de todo o procedimento demarcatório das terras indígenas no Brasil. 
Hodiernamente, segue em debate e discussão suas implicações.

  23. Vide manifesto das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_dos_quilombos_seminario_oit169.pdf 

  24. Cumpre ressaltar que tivemos acesso mediante fonte confidencial da pesquisa a minuta proposta. Cabe salientar também que em conversas de bastidores se obteve a 
informação de que essa mesma minuta voltava a ser discutida no governo atual.

  25. Proposta de Diretrizes para a Regulamentação dos Procedimentos de Consulta Livre, Prévia e Informada aos Povos Indígenas no Brasil, elaborado pela Rede de Cooperação 
Alternativa (RCA), disponível em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/Proposta_Diretrizes_CLPI_aos_povos_indigenas.pdf

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5905(ADI)

Todos os debates travados no processo de ratificação da Convenção no Senado Federal ainda 
possuem ressonância em muitos setores da sociedade. Mais recentemente, 05 de março de 2018, 
a governadora do estado de Roraima, Maria Suely Campos (PP), protocolou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  alegando a inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº. 
143/2002 e do Decreto Presidencial 5.051/2004, na parte em que promulgou o artigo 6º, 1, a), e 
2; o artigo 13, 1 e 2; o artigo 14, 1 e 2; e o artigo 15, 2, da Convenção, em face da divergência 
com os artigos 1, inc. I e IV; art. 4, I, art. 20, XI, art. 21, IX, art. 43, caput, art. 48, IV, art. 58, § 2, IV, 
art. 170, I e VII e art. 231. 

Em síntese afirma que a incorporação dos referidos artigos que abordam o direito de consulta, a 
titularidade do território, e dever de consultar sobre empreendimentos em territórios dos sujeitos, 
afetam a soberania nacional, a independência nacional, a premissa de que as terras indígenas 
pertencem a União, da competência da união para ordenar os território, e do compromisso com  a 
redução das desigualdades regionais e sociais.

 A celeuma se dá em virtude da decisão da Justiça Federal de Roraima na Ação Civil Pública (nº. 
1000487-02.2017.4.01.4200) na qual se determina a paralisação de todas as atividades 
envolvendo a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, bem como 
iniciativas legislativas até a oitiva prévia determinada na Constituição Federal e a realização da 
consulta prevista no art. 6 da Convenção, à pedido do MPF. Tal fato motiva a proposição da ADI.

A petição inicial está repleta de categorias etnocêntricas, encontramos trechos que afirmam a 
necessidade de explorar “potencial econômico-cultural dos TI’s” em prol do desenvolvimento do 
estado. Outros fragmentos afirmam que o modelo da consulta pode resultar numa “ditadura das 
minorias”. 

 Num dos trechos da petição inicial como justificativa a dificuldade de realização de consultas 
apresenta: “dezenas de comunidades indígenas, em regiões de difícil acesso, parte dessas 
comunidades o acesso, por sinal, somente através de avião, torna impossível a execução de obras 
públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima”.

 Vale lembrar que 46% do estado de Roraima são territórios indígenas e que qualquer projeto de 
planejamento estadual de obras públicas na região necessariamente afetaria as comunidades, daí 
a obrigatoriedade de realização da consulta. A oposição da governadora a esses direitos evidencia 
que o estado de Roraima não tem qualquer disposição em dialogar com os povos indígenas sobre 
os rumos políticos, econômicos e sociais do estado e, assim, acaba por justificar a própria 
necessidade de existência do direito de consulta. 

No tocante aos questionamentos suscitados. Acerca do art. 6, do direito a consulta prévia, livre e 
informada (DCPLI), ainda que não haja regulamentação no Brasil se entende de aplicação imediata
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26. Andamento pode ser monitorado: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5365245

 
a toda e qualquer ação legislativa e administrativa que afete os sujeitos da Convenção, é um 
mecanismo para garantir a efetivação participação dos povos nas decisões que afetam suas vidas. 
Um dos argumentos levantados é a inexistência  de direito de veto, ou mesmo o fato de que o 
empreendimento é necessário a comunidade quase como um direito indisponível, motivo pelo qual 
não seria necessária a consulta. 

O DCPLI é o coração da Convenção, nele se concretiza o ideal de “povos”,a perspectiva do dialogo 
intercultural, evidentemente estarão em jogo diferentes interesses econômicos, perspectivas de 
desenvolvimento se rompe com a perspectiva integracionista, e justamente por isso essas devem 
ficar claras num procedimento adequado de consulta. Acerca do direito de veto a Convenção não 
deixa claro sobre sua existência ou não, não sendo de entendimento pacifico, na inicial 
mencionam o caso de Colômbia e Bolívia em que não se adotou, mas na legislação Venezuelana 
foi incorporado.  

Quanto ao debate sobre a “propriedade” das terras indígenas serem da União, cumpre observar 
que o art. 13 e seus conseguintes estão abordando sobre os direitos territoriais dos povos ao uso 
da terra, a interpretação sobre tal dispositivo deve ser feita a luz do art. 34 da Convenção que 
estabelece a “flexibilidade” das condições de cada país, a mesma interpretação é aplicada ao art. 
21 da Convenção Americana, no qual o termo propriedade é jurisprudencialmente entendido 
também para designar os direitos territoriais dos povos. Assim, em prol dos interesses das 
comunidades é a necessidade de se resguardar os direitos territoriais dos mesmos, não 
importante a propriedade estar no seio da União, desde que a mesma assegure essa garantia.  

A ADI ainda está para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo apenas como 
andamento a decisão monocrática do  Ministro Luiz Fux determinando a continuidade em rito do 
art. 12 da Lei nº. 9896/99, ou seja, permite ir diretamente ao Plenário do STF para julgamento de 
mérito, sem prévia análise do pedido  liminar. 

Enfim, a iniciativa da ADI com reiterados posicionamentos em favor da sentença do caso Raposo 
Serra do Sol, refletem a parcialidade da propositura da ação, movida por interesses econômicos de 
bancadas do estado, ignorando completamente as representatividades diversas culturais do 
Estado. A ousadia na proposição de uma ação, para retomar temas já superados pelo Estado no  
debate do Senado  Federal, demonstra como a concretização dos direitos previstos na Convenção 
é permeada pela realidade da disputa de forças e poder na construção das narrativas 
hegemônicas do Estado, de tal forma que a governadora de Roraima se sente confortável na atual 
conjuntura de retrocesso de direitos e ataque aos direitos indígenas para rediscutir um tema.

É salutar que alguma entidade possa comunicar a OIT acerca do andamento dessa ação, para 
que possa ser designado um comitê de especialistas da OIT para dialogar com o STF na tomada de 
decisões do caso.

3.4 PROJETO DE LEI PARÁ

No estado do Pará em 24 de janeiro de 2018  , por meio de Decreto, o governador Simão Jatene, 
instituiu um grupo de estudos para sugerir normas e procedimentos voltados a regular à realização 
de Consultas Prévias, Livres e informadas “aos povos e populações tradicionais”. No Decreto ele 
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3.1 Breve histórico da regulamentação

Em 16 de julho de 1991, o então presidente Collor, submeteu ao Congresso Nacional a Con-
venção nº. 169 da OIT, por meio da mensagem do Ministro Francisco Rezek. A mensagem foi 
despachada para a Comissão de Relações Exteriores onde ficou até março de 1993 quando foi 
convertida em Projeto de Decreto Legislativo nº. 237/1993 aprovado no plenário em 17 de agosto 
de 1993, encaminhado ao Senado.

No Senado Federal tramitou sob o nº34/1993 (PDC), a problemática surgiu no Senado quando 
logo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram  colocados óbices aos artigos 
16,17 e 32, bem como aos art. 14, 15 e 16 da Convenção, tendo como encaminhamento a propos-
ta de aprovação com ressalvas. O debate seguiu por 11 anos, muitos levantavam possíveis 
contradições com o texto constitucional com o uso do termo “povo”, os direitos de fronteira eram 
levantados como atentatórios a soberania nacional, o questionamento da propriedade. Em alguns 
momentos o próprio Ministério da Justiça interviu o debate (KEPPI, 2001). 

Em suma os debates se arrastaram em virtude dos interesses econômicos que compõe as banca-
das majoritárias no Senado que não queriam aprovação do texto, isso ficará claro na manifestação 
de vários parlamentares amazônicos. A pressão das lideranças indígenas sobre parlamentares 
progressistas, a presença constante no Senado nas votações, foram essenciais para aprovação do 
texto. Apenas em junho de 2002, o presidente do Senado, Ramez Tebet, promulgou a aprovação 
da Convenção, através do Decreto Legislativo N° 143/200213, entrando em vigor em 25 de julho 
de 2003, tal como dispõe o prazo de 1 ano do art. 38 da referida Convenção.

Numa data simbólica, 19 de abril de 2004, o presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
promulga a Convenção por meio do decreto presidencial nº 5051. Cabe lembrar que o texto aprova-
do no Congresso foi depositado junto a direção da OIT em 25 de julho de 2002.

 Em 2005, o Brasil apresentou seu primeiro relatório de implementação no qual se compromete 
com a implementação integral deste instrumento, presta informações mais detalhadas sobre cada 
aspecto. No seu informe o governo brasileiro se atém a situação  dos povos indígenas, prestando 
informações sobre os artigos da Convenção. Em resposta a Comissão de Peritos para a Aplicação 
das Convenções e Recomendações (CEACR), apresentou uma solicitação direta, na qual retoma 
elementos do monitoramento que vinha sendo realizado do Caso Raposo Serra do Sol – ainda no 
âmbito de recomendações da Convenção nº.107-, solicitou o andamento do processo de legislação 
indígena; afirmou que os povos indígenas são grupos que devem ser tratados como prioritários;
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   9. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/639 
  10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm

 

indagou sobre os modos e procedimentos para a realização de consultas no país; questionou o 
governo por ainda não ter reconhecido nenhum idioma indígena como oficial, frente a diversidade 
cultural brasileira; e por fim, solicitou que sejam tomadas medidas sobre os dados alarmantes de 
assassinatos indígenas apresentados¹¹ . 

No que tange a utilização dos mecanismos para supervisão da Convenção. O Sindicato dos 
Engenheiros do Distrito Federal (SENGE/DF) apresentou reclamação com base no art. 24 da consti-
tuição  da OIT, alegando não cumprimento do art. 6 da Convenção acerca da realização de consul-
tas prévias sobre a aprovação da Lei nº. 11.284/2006 (que trata do regime de bosques públicos). 
O CEACR recepcionou a reclamação¹²  recepcionou a reclamação, o bem como o Conselho de 
Administração que resultou em 11 recomendações ao governo brasileiro, as quais em síntese 
pedem para efetivar os artigos e complementar o procedimento de consulta que segundo esclarec-
imento do governo havia realizado. Desde então a reclamação vem sendo monitorada pelo CEACR.

No ano de 2008, o governo brasileiro apresentou seu segundo relatório de implementação¹³ , 
oportunidade na qual entidades da sociedade civil apresentaram informes alternativos. Os 
informes da sociedade civil foram articulados pelas entidades indígenas e apresentados pela CUT 
em 1 de setembro de 2008 (em anexo), nele apresentavam as problemáticas da garantia do direito 
de consulta aos empreendimentos e medidas administrativas e legislativas; o problema da demar-
cação dos territórios; reivindicavam o direito ao desenvolvimento; e os casos da construção da 
hidrelétrica de  Belo Monte, transposição do São Francisco, construção de hidrelétrica na terra 
Raposa Serra do Sol, demarcação território Guarani e Kaiowá, caso dos Cinta larga .

Também se articularam as entidades que lutam pelos direitos quilombolas, através do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcántara (STTR) e do Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) uma comunicação em 7 de agosto de 
2008.  Dentre as pautas reinvidicadas estão: o reconhecimento dos quilombolas como sujeitos da 
Convenção a partir do art. 1, e do princípio da auto identificação; constroem um panorama da 
situação das comunidades quilombolas no Brasil, da morosidade da demarcação; apresentam as 
problemáticas da ausência de procedimentos de consulta; trazem a problemática do  caso da base 
militar em Alcântara (em anexo).

Também fora encaminhado uma comunicação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina (SINTUSF) acerca das violações a Convenção cometidas com as comuni-
dades Mbyá-Guarani .
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11. Essas recomendações apresentadas pelo CEACR são bastante amplas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais, nos comentários que tocam ao andamento dos marcos legais 
referentes aos direitos indígenas, a educação. Para maiores aprofundamentos: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2256742 

  12. Informe completo disponível https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507317,es
  13. Cumpre destacar que dentro dos mecanismos da OIT está previsto para essa Convenção a elaboração de informe detalhado dos Estados a cada cinco anos, nesse sentido o 

Brasil deveria prestar informes em junho de 2008; junho 2013; junho 2018... Além de incluir informações nos informes anuais dos países para avaliação da totalidade de 
cumprimento das normas da OIT.   

14. Informe alternativo disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1220640410_indio.pdf
15. Sobre essa comunicação não fora encontrada na íntegra. Nem tampouco a CEACR se debruçou sobre ela de maneira separada, passando a integrar a problemática junto as 

denuncias do caso Guarani e Kaiowá.

A CEACR em sua manifestação na Conferencia de 2009 ao avaliar os informes de 2008, solicita 
explicações do governo brasileiro sobre as comunidades quilombolas ingressarem como sujeitos 
da Convenção, bem como as políticas de acesso a terra dos mesmos. Reforça que sejam 
realizados estudos sobre a realização das consultas. E solicita que os informes apresentados pelo 
Brasil sejam mais detalhados e responsam as demandas apresentadas, e que sejam consultadas 
as organizações indígenas e sindicais para construção dos informes .

As comunicações organizadas entre entidades sujeitos da Convenção e organizações sindicais 
produzem o efeito de um monitoramento continuo da CEACR sobre o andamento dos casos, além 
da solicitação direta de 2005, fora realizada mais duas solicitações diretas em 2013 e 2015 ao 
governo brasileiro , nas quais solicita que sejam fornecidas informações mais detalhadas dos 
casos. Além dessas já foram realizadas 7 observações diretas .

De um modo geral, se observa que as informações fornecidas pelo governo não respondem 
diretamente as perguntas, principalmente no que toca ao direito de consulta, é comum 
encontrarmos pedidos reiterados de maior detalhamento pela CEACR. No tocante a consulta, 
diversas vezes o CEACR pede o detalhamento sobre a condução do procedimento, o envolvimento 
das comunidades no processo, o andamento das propostas de marcos normativos para regulação. 
Além disso, o reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos da convenção 169 da 

OIT, como manifestado pelo próprio governo em informe, e posteriormente consagrado em parecer 
pela OIT, representou um grande avanço no monitoramento. Desde então se tem cobrado do 
governo sobre o andamento da titulação dos territórios, e o caso de Alcântara com forte pressão 
sobre a realização de consultas. 

Cabe destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) também encaminharam comunicados sobre a regulamentação do direito de 
consulta, os entraves da efetivação desse direito para os investimentos econômicos. 

Por fim, nesse recorrido histórico cabe destacar que a comunicação ao Comitê Tripartido da OIT 
realizada pela CUT em 2008 levou a inclusão do governo brasileiro na lista provisória de casos a 
serem apresentados na 100ª Conferência Internacional do trabalho, em abril de 2011, estavam na 
listagem 44 casos, sendo que seria sorteado 5 casos para apreciação (LIANA, 2016). Diante disso 
o governo brasileiro realizou um acordo com a CUT para retirada do caso mediante o compromisso 
de iniciar um processo de regulamentação do Direito à Consulta, do qual nos debruçaremos no 
próximo item

3.2 Proposta de Regulamentação do Direito à Consulta pelo governo Federal

Diante dos compromissos assumidos com a OIT da implementação da Convenção, com o acordo 
firmado com a CUT para a retirada do processo da OIT. O Governo Federal em 2012, na Secretaria
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16. bservação: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2296479

  17. Solicitação direta 2013: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142193 ;
Solicitação direta 2015: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3250579 .

  18. 2015: ; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3252747;
2013:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:31421 97; 

2012:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3079544 ; 
2011: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700476 
2010: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334442 

2009: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306435 ; 

Geral da Presidência da República, por meio da Portaria Interministerial nº. 35 de janeiro de 
2012, criou um Grupo de Trabalho Interministerial, composto por 24 órgãos: coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Polícia Militar, 
Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IBAMA, FUNAI, Fundação Palmares, AGU, DNIT, INCRA, 
ICMBIO e Ministério da Cultura) , com a finalidade:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de estudar, avaliar e 
apresentar proposta de regulamentação da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia 
dos povos indígenas e tribais.

Diante dessa missão a primeira atividade do GTI foi a realização do seminário internacional 
“Convenção nº169: experiencias e perspectivas” entre os dias 8 e 9 de março de 2012, contando 
com a presença de lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e ainda 
representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e representantes dos órgãos do 
poder publico envolvidos no GTI. Resultado em propostas de agendas de atuação para 2012-2013.

Firmou-se por parte do governo que a proposta de regulamentação seria construída em diálogo 
com os povos, no que se convencional chamar “consulta da consulta”, sendo realizado em três 
etapas: até julho 2012 planejamento; julho 2012-setembro 2013 consultas e informações; 
devolutiva as comunidades entre outubro e janeiro de 2014.

Em 07 de março de 2012 a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) tornou pública uma carta em que manifestava seu apoio ao processo de regulamentação 
do direito à consulta nos termos da Convenção . Na carta se manifesta pela SG/PR como órgão 
legitimo para interlocução, propõe a criação de uma de uma comissão quilombola composta por 7 
representantes: 1 de cada região mais dois representantes nacionais da CONAQ. E por fim, 
determina a abertura de consulta através da realização de seminários estaduais, regionais e 
nacionais.

No mesmo ano, em 26 julho de 2012, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) também 
manifesta publicamente seu posicionamento contrário a continuidade do processo de 
regulamentação  . Segundo o postulado, foram realizadas duas reuniões informais e um seminário 
internacional que não se constituem para os povos indígenas processos participativos legítimos. 
Eles consideraram que a intenção de regulamentação do governo ao mesmo tempo em que editam 
a Portaria nº 303 da Advocacia Geral da União (AGU) , representa má-fé do governo. E se retiram 
do processo de regulamentação até a revogação completa da referida portaria.  
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  20.  https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/03/10/carta-aberta-da-conaq-a-vez-e-a-voz-dos-quilombolas-para-fazer-valer-nossos-direitos

Em virtude das objeções colocadas pelo movimento indígena o processo seguiu com as 
comunidades quilombolas, na realização de oficinas regionais. Foram realizadas oficinas na região 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. As comunidades que participaram denunciaram que as 
reuniões promovidas pelo GTI eram apenas repassadas e coletadas informações, não se era 
esclarecido sobre o procedimento de regulamentação, nem colocado tempo hábil para análise.

O GTI caminhou sem a participação do movimento indígena no processo de regulamentação e 
terminou por apresentar uma minuta de portaria em fevereiro de 2014 -não pública até hoje - 
regulando o direito à consulta apenas para as comunidades quilombolas. A minuta apresentada 
retrocede em diversos parâmetros internacionais do direito à consulta, inclusive os próprios termos 
da Convenção, não refletindo em todo o debate já travado no âmbito latino-americano do processo 
de regulamentação, nem tampouco as diretrizes elaboradas pela própria OIT sobre o tema.

O próprio processo de regulamentação do direito à consulta, também deve ser submetido a regra 
de consulta, de tal forma, que deveria ser construída da maneira mais exemplar para determinar 
um padrão elevado de cumprimento de direitos que possa refletir em todos os procedimentos que 
se seguirão. Sendo assim é recomendável que o processo de elaboração da regulamentação: seja 
um processo participativo segundo as regras e procedimentos dos sujeitos da convenção e suas 
representações – nesse caso é fundamental que se inclua os povos e comunidades tradicionais, 
como reconhecimento de que são sujeitos, item aclarado adiante no texto-; que seja dado tempo 
para discussão, reflexão e deliberação das comunidades; seja fornecida informação suficiente, 
adequada e oportuna; disponha de recursos para assegurar participação e organização das 
comunidades para tanto; ocorra em unidade procedimental, não se fragmente em setores  

E por fim reforçados a recomendação já publicada por especialistas:

Caso o governo pretenda retomar a discussão, recomendamos a necessidade 
de recuperar a confiança do movimento indígena por meio de manifestações 
objetivas de defesa dos direitos indígenas, como a revogação da Portaria nº. 
303/2012. Outra demonstração de boa fé seria oferecer garantias institucionais 
para o exercício deste direito a partir do respeito aos protocolos de consulta. 
Aliás, o governo deveria não só respeitar, mas estimular e apoiar a produção dos 
protocolos autônomos de consulta em todo o país, uma vez que esses são a 
definição explícita e pública de regras de representação, organização e 
acompanhamento de processos de tomada de decisões de cada povo, 
organização ou comunidade (ISA, P. 51).
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  21. http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Pu%CC%81blica-da-APIB.pdf 
  22. A portaria nº 303, editada pela AGU em 16 de julho de 2012 estende as condicionantes estabelecidas na ação judicial da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888/ 

RR/ STF) a todas as demais terras indígenas. Representando a época a possibilidade de alteração de todo o procedimento demarcatório das terras indígenas no Brasil. 
Hodiernamente, segue em debate e discussão suas implicações.

  23. Vide manifesto das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_dos_quilombos_seminario_oit169.pdf 

  24. Cumpre ressaltar que tivemos acesso mediante fonte confidencial da pesquisa a minuta proposta. Cabe salientar também que em conversas de bastidores se obteve a 
informação de que essa mesma minuta voltava a ser discutida no governo atual.

  25. Proposta de Diretrizes para a Regulamentação dos Procedimentos de Consulta Livre, Prévia e Informada aos Povos Indígenas no Brasil, elaborado pela Rede de Cooperação 
Alternativa (RCA), disponível em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/Proposta_Diretrizes_CLPI_aos_povos_indigenas.pdf

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5905(ADI)

Todos os debates travados no processo de ratificação da Convenção no Senado Federal ainda 
possuem ressonância em muitos setores da sociedade. Mais recentemente, 05 de março de 2018, 
a governadora do estado de Roraima, Maria Suely Campos (PP), protocolou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  alegando a inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº. 
143/2002 e do Decreto Presidencial 5.051/2004, na parte em que promulgou o artigo 6º, 1, a), e 
2; o artigo 13, 1 e 2; o artigo 14, 1 e 2; e o artigo 15, 2, da Convenção, em face da divergência 
com os artigos 1, inc. I e IV; art. 4, I, art. 20, XI, art. 21, IX, art. 43, caput, art. 48, IV, art. 58, § 2, IV, 
art. 170, I e VII e art. 231. 

Em síntese afirma que a incorporação dos referidos artigos que abordam o direito de consulta, a 
titularidade do território, e dever de consultar sobre empreendimentos em territórios dos sujeitos, 
afetam a soberania nacional, a independência nacional, a premissa de que as terras indígenas 
pertencem a União, da competência da união para ordenar os território, e do compromisso com  a 
redução das desigualdades regionais e sociais.

 A celeuma se dá em virtude da decisão da Justiça Federal de Roraima na Ação Civil Pública (nº. 
1000487-02.2017.4.01.4200) na qual se determina a paralisação de todas as atividades 
envolvendo a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, bem como 
iniciativas legislativas até a oitiva prévia determinada na Constituição Federal e a realização da 
consulta prevista no art. 6 da Convenção, à pedido do MPF. Tal fato motiva a proposição da ADI.

A petição inicial está repleta de categorias etnocêntricas, encontramos trechos que afirmam a 
necessidade de explorar “potencial econômico-cultural dos TI’s” em prol do desenvolvimento do 
estado. Outros fragmentos afirmam que o modelo da consulta pode resultar numa “ditadura das 
minorias”. 

 Num dos trechos da petição inicial como justificativa a dificuldade de realização de consultas 
apresenta: “dezenas de comunidades indígenas, em regiões de difícil acesso, parte dessas 
comunidades o acesso, por sinal, somente através de avião, torna impossível a execução de obras 
públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima”.

 Vale lembrar que 46% do estado de Roraima são territórios indígenas e que qualquer projeto de 
planejamento estadual de obras públicas na região necessariamente afetaria as comunidades, daí 
a obrigatoriedade de realização da consulta. A oposição da governadora a esses direitos evidencia 
que o estado de Roraima não tem qualquer disposição em dialogar com os povos indígenas sobre 
os rumos políticos, econômicos e sociais do estado e, assim, acaba por justificar a própria 
necessidade de existência do direito de consulta. 

No tocante aos questionamentos suscitados. Acerca do art. 6, do direito a consulta prévia, livre e 
informada (DCPLI), ainda que não haja regulamentação no Brasil se entende de aplicação imediata
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a toda e qualquer ação legislativa e administrativa que afete os sujeitos da Convenção, é um 
mecanismo para garantir a efetivação participação dos povos nas decisões que afetam suas vidas. 
Um dos argumentos levantados é a inexistência  de direito de veto, ou mesmo o fato de que o 
empreendimento é necessário a comunidade quase como um direito indisponível, motivo pelo qual 
não seria necessária a consulta. 

O DCPLI é o coração da Convenção, nele se concretiza o ideal de “povos”,a perspectiva do dialogo 
intercultural, evidentemente estarão em jogo diferentes interesses econômicos, perspectivas de 
desenvolvimento se rompe com a perspectiva integracionista, e justamente por isso essas devem 
ficar claras num procedimento adequado de consulta. Acerca do direito de veto a Convenção não 
deixa claro sobre sua existência ou não, não sendo de entendimento pacifico, na inicial 
mencionam o caso de Colômbia e Bolívia em que não se adotou, mas na legislação Venezuelana 
foi incorporado.  

Quanto ao debate sobre a “propriedade” das terras indígenas serem da União, cumpre observar 
que o art. 13 e seus conseguintes estão abordando sobre os direitos territoriais dos povos ao uso 
da terra, a interpretação sobre tal dispositivo deve ser feita a luz do art. 34 da Convenção que 
estabelece a “flexibilidade” das condições de cada país, a mesma interpretação é aplicada ao art. 
21 da Convenção Americana, no qual o termo propriedade é jurisprudencialmente entendido 
também para designar os direitos territoriais dos povos. Assim, em prol dos interesses das 
comunidades é a necessidade de se resguardar os direitos territoriais dos mesmos, não 
importante a propriedade estar no seio da União, desde que a mesma assegure essa garantia.  

A ADI ainda está para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo apenas como 
andamento a decisão monocrática do  Ministro Luiz Fux determinando a continuidade em rito do 
art. 12 da Lei nº. 9896/99, ou seja, permite ir diretamente ao Plenário do STF para julgamento de 
mérito, sem prévia análise do pedido  liminar. 

Enfim, a iniciativa da ADI com reiterados posicionamentos em favor da sentença do caso Raposo 
Serra do Sol, refletem a parcialidade da propositura da ação, movida por interesses econômicos de 
bancadas do estado, ignorando completamente as representatividades diversas culturais do 
Estado. A ousadia na proposição de uma ação, para retomar temas já superados pelo Estado no  
debate do Senado  Federal, demonstra como a concretização dos direitos previstos na Convenção 
é permeada pela realidade da disputa de forças e poder na construção das narrativas 
hegemônicas do Estado, de tal forma que a governadora de Roraima se sente confortável na atual 
conjuntura de retrocesso de direitos e ataque aos direitos indígenas para rediscutir um tema.

É salutar que alguma entidade possa comunicar a OIT acerca do andamento dessa ação, para 
que possa ser designado um comitê de especialistas da OIT para dialogar com o STF na tomada de 
decisões do caso.

3.4 PROJETO DE LEI PARÁ

No estado do Pará em 24 de janeiro de 2018  , por meio de Decreto, o governador Simão Jatene, 
instituiu um grupo de estudos para sugerir normas e procedimentos voltados a regular à realização 
de Consultas Prévias, Livres e informadas “aos povos e populações tradicionais”. No Decreto ele 
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3.1 Breve histórico da regulamentação

Em 16 de julho de 1991, o então presidente Collor, submeteu ao Congresso Nacional a Con-
venção nº. 169 da OIT, por meio da mensagem do Ministro Francisco Rezek. A mensagem foi 
despachada para a Comissão de Relações Exteriores onde ficou até março de 1993 quando foi 
convertida em Projeto de Decreto Legislativo nº. 237/1993 aprovado no plenário em 17 de agosto 
de 1993, encaminhado ao Senado.

No Senado Federal tramitou sob o nº34/1993 (PDC), a problemática surgiu no Senado quando 
logo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram  colocados óbices aos artigos 
16,17 e 32, bem como aos art. 14, 15 e 16 da Convenção, tendo como encaminhamento a propos-
ta de aprovação com ressalvas. O debate seguiu por 11 anos, muitos levantavam possíveis 
contradições com o texto constitucional com o uso do termo “povo”, os direitos de fronteira eram 
levantados como atentatórios a soberania nacional, o questionamento da propriedade. Em alguns 
momentos o próprio Ministério da Justiça interviu o debate (KEPPI, 2001). 

Em suma os debates se arrastaram em virtude dos interesses econômicos que compõe as banca-
das majoritárias no Senado que não queriam aprovação do texto, isso ficará claro na manifestação 
de vários parlamentares amazônicos. A pressão das lideranças indígenas sobre parlamentares 
progressistas, a presença constante no Senado nas votações, foram essenciais para aprovação do 
texto. Apenas em junho de 2002, o presidente do Senado, Ramez Tebet, promulgou a aprovação 
da Convenção, através do Decreto Legislativo N° 143/200213, entrando em vigor em 25 de julho 
de 2003, tal como dispõe o prazo de 1 ano do art. 38 da referida Convenção.

Numa data simbólica, 19 de abril de 2004, o presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
promulga a Convenção por meio do decreto presidencial nº 5051. Cabe lembrar que o texto aprova-
do no Congresso foi depositado junto a direção da OIT em 25 de julho de 2002.

 Em 2005, o Brasil apresentou seu primeiro relatório de implementação no qual se compromete 
com a implementação integral deste instrumento, presta informações mais detalhadas sobre cada 
aspecto. No seu informe o governo brasileiro se atém a situação  dos povos indígenas, prestando 
informações sobre os artigos da Convenção. Em resposta a Comissão de Peritos para a Aplicação 
das Convenções e Recomendações (CEACR), apresentou uma solicitação direta, na qual retoma 
elementos do monitoramento que vinha sendo realizado do Caso Raposo Serra do Sol – ainda no 
âmbito de recomendações da Convenção nº.107-, solicitou o andamento do processo de legislação 
indígena; afirmou que os povos indígenas são grupos que devem ser tratados como prioritários;
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   9. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/639 
  10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm

 

indagou sobre os modos e procedimentos para a realização de consultas no país; questionou o 
governo por ainda não ter reconhecido nenhum idioma indígena como oficial, frente a diversidade 
cultural brasileira; e por fim, solicitou que sejam tomadas medidas sobre os dados alarmantes de 
assassinatos indígenas apresentados¹¹ . 

No que tange a utilização dos mecanismos para supervisão da Convenção. O Sindicato dos 
Engenheiros do Distrito Federal (SENGE/DF) apresentou reclamação com base no art. 24 da consti-
tuição  da OIT, alegando não cumprimento do art. 6 da Convenção acerca da realização de consul-
tas prévias sobre a aprovação da Lei nº. 11.284/2006 (que trata do regime de bosques públicos). 
O CEACR recepcionou a reclamação¹²  recepcionou a reclamação, o bem como o Conselho de 
Administração que resultou em 11 recomendações ao governo brasileiro, as quais em síntese 
pedem para efetivar os artigos e complementar o procedimento de consulta que segundo esclarec-
imento do governo havia realizado. Desde então a reclamação vem sendo monitorada pelo CEACR.

No ano de 2008, o governo brasileiro apresentou seu segundo relatório de implementação¹³ , 
oportunidade na qual entidades da sociedade civil apresentaram informes alternativos. Os 
informes da sociedade civil foram articulados pelas entidades indígenas e apresentados pela CUT 
em 1 de setembro de 2008 (em anexo), nele apresentavam as problemáticas da garantia do direito 
de consulta aos empreendimentos e medidas administrativas e legislativas; o problema da demar-
cação dos territórios; reivindicavam o direito ao desenvolvimento; e os casos da construção da 
hidrelétrica de  Belo Monte, transposição do São Francisco, construção de hidrelétrica na terra 
Raposa Serra do Sol, demarcação território Guarani e Kaiowá, caso dos Cinta larga .

Também se articularam as entidades que lutam pelos direitos quilombolas, através do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcántara (STTR) e do Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) uma comunicação em 7 de agosto de 
2008.  Dentre as pautas reinvidicadas estão: o reconhecimento dos quilombolas como sujeitos da 
Convenção a partir do art. 1, e do princípio da auto identificação; constroem um panorama da 
situação das comunidades quilombolas no Brasil, da morosidade da demarcação; apresentam as 
problemáticas da ausência de procedimentos de consulta; trazem a problemática do  caso da base 
militar em Alcântara (em anexo).

Também fora encaminhado uma comunicação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina (SINTUSF) acerca das violações a Convenção cometidas com as comuni-
dades Mbyá-Guarani .
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11. Essas recomendações apresentadas pelo CEACR são bastante amplas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais, nos comentários que tocam ao andamento dos marcos legais 
referentes aos direitos indígenas, a educação. Para maiores aprofundamentos: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2256742 

  12. Informe completo disponível https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507317,es
  13. Cumpre destacar que dentro dos mecanismos da OIT está previsto para essa Convenção a elaboração de informe detalhado dos Estados a cada cinco anos, nesse sentido o 

Brasil deveria prestar informes em junho de 2008; junho 2013; junho 2018... Além de incluir informações nos informes anuais dos países para avaliação da totalidade de 
cumprimento das normas da OIT.   

14. Informe alternativo disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1220640410_indio.pdf
15. Sobre essa comunicação não fora encontrada na íntegra. Nem tampouco a CEACR se debruçou sobre ela de maneira separada, passando a integrar a problemática junto as 

denuncias do caso Guarani e Kaiowá.

A CEACR em sua manifestação na Conferencia de 2009 ao avaliar os informes de 2008, solicita 
explicações do governo brasileiro sobre as comunidades quilombolas ingressarem como sujeitos 
da Convenção, bem como as políticas de acesso a terra dos mesmos. Reforça que sejam 
realizados estudos sobre a realização das consultas. E solicita que os informes apresentados pelo 
Brasil sejam mais detalhados e responsam as demandas apresentadas, e que sejam consultadas 
as organizações indígenas e sindicais para construção dos informes .

As comunicações organizadas entre entidades sujeitos da Convenção e organizações sindicais 
produzem o efeito de um monitoramento continuo da CEACR sobre o andamento dos casos, além 
da solicitação direta de 2005, fora realizada mais duas solicitações diretas em 2013 e 2015 ao 
governo brasileiro , nas quais solicita que sejam fornecidas informações mais detalhadas dos 
casos. Além dessas já foram realizadas 7 observações diretas .

De um modo geral, se observa que as informações fornecidas pelo governo não respondem 
diretamente as perguntas, principalmente no que toca ao direito de consulta, é comum 
encontrarmos pedidos reiterados de maior detalhamento pela CEACR. No tocante a consulta, 
diversas vezes o CEACR pede o detalhamento sobre a condução do procedimento, o envolvimento 
das comunidades no processo, o andamento das propostas de marcos normativos para regulação. 
Além disso, o reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos da convenção 169 da 

OIT, como manifestado pelo próprio governo em informe, e posteriormente consagrado em parecer 
pela OIT, representou um grande avanço no monitoramento. Desde então se tem cobrado do 
governo sobre o andamento da titulação dos territórios, e o caso de Alcântara com forte pressão 
sobre a realização de consultas. 

Cabe destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) também encaminharam comunicados sobre a regulamentação do direito de 
consulta, os entraves da efetivação desse direito para os investimentos econômicos. 

Por fim, nesse recorrido histórico cabe destacar que a comunicação ao Comitê Tripartido da OIT 
realizada pela CUT em 2008 levou a inclusão do governo brasileiro na lista provisória de casos a 
serem apresentados na 100ª Conferência Internacional do trabalho, em abril de 2011, estavam na 
listagem 44 casos, sendo que seria sorteado 5 casos para apreciação (LIANA, 2016). Diante disso 
o governo brasileiro realizou um acordo com a CUT para retirada do caso mediante o compromisso 
de iniciar um processo de regulamentação do Direito à Consulta, do qual nos debruçaremos no 
próximo item

3.2 Proposta de Regulamentação do Direito à Consulta pelo governo Federal

Diante dos compromissos assumidos com a OIT da implementação da Convenção, com o acordo 
firmado com a CUT para a retirada do processo da OIT. O Governo Federal em 2012, na Secretaria
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16. bservação: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2296479

  17. Solicitação direta 2013: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142193 ;
Solicitação direta 2015: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3250579 .

  18. 2015: ; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3252747;
2013:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:31421 97; 

2012:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3079544 ; 
2011: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700476 
2010: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334442 

2009: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306435 ; 

Geral da Presidência da República, por meio da Portaria Interministerial nº. 35 de janeiro de 
2012, criou um Grupo de Trabalho Interministerial, composto por 24 órgãos: coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Polícia Militar, 
Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IBAMA, FUNAI, Fundação Palmares, AGU, DNIT, INCRA, 
ICMBIO e Ministério da Cultura) , com a finalidade:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de estudar, avaliar e 
apresentar proposta de regulamentação da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia 
dos povos indígenas e tribais.

Diante dessa missão a primeira atividade do GTI foi a realização do seminário internacional 
“Convenção nº169: experiencias e perspectivas” entre os dias 8 e 9 de março de 2012, contando 
com a presença de lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e ainda 
representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e representantes dos órgãos do 
poder publico envolvidos no GTI. Resultado em propostas de agendas de atuação para 2012-2013.

Firmou-se por parte do governo que a proposta de regulamentação seria construída em diálogo 
com os povos, no que se convencional chamar “consulta da consulta”, sendo realizado em três 
etapas: até julho 2012 planejamento; julho 2012-setembro 2013 consultas e informações; 
devolutiva as comunidades entre outubro e janeiro de 2014.

Em 07 de março de 2012 a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) tornou pública uma carta em que manifestava seu apoio ao processo de regulamentação 
do direito à consulta nos termos da Convenção . Na carta se manifesta pela SG/PR como órgão 
legitimo para interlocução, propõe a criação de uma de uma comissão quilombola composta por 7 
representantes: 1 de cada região mais dois representantes nacionais da CONAQ. E por fim, 
determina a abertura de consulta através da realização de seminários estaduais, regionais e 
nacionais.

No mesmo ano, em 26 julho de 2012, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) também 
manifesta publicamente seu posicionamento contrário a continuidade do processo de 
regulamentação  . Segundo o postulado, foram realizadas duas reuniões informais e um seminário 
internacional que não se constituem para os povos indígenas processos participativos legítimos. 
Eles consideraram que a intenção de regulamentação do governo ao mesmo tempo em que editam 
a Portaria nº 303 da Advocacia Geral da União (AGU) , representa má-fé do governo. E se retiram 
do processo de regulamentação até a revogação completa da referida portaria.  
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19..http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/2o-plano-de-acao-brasileiro/secretaria-geral-da-presidencia-da-republica/elaboracao-de-processos-para-a-con
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  20.  https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/03/10/carta-aberta-da-conaq-a-vez-e-a-voz-dos-quilombolas-para-fazer-valer-nossos-direitos

Em virtude das objeções colocadas pelo movimento indígena o processo seguiu com as 
comunidades quilombolas, na realização de oficinas regionais. Foram realizadas oficinas na região 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. As comunidades que participaram denunciaram que as 
reuniões promovidas pelo GTI eram apenas repassadas e coletadas informações, não se era 
esclarecido sobre o procedimento de regulamentação, nem colocado tempo hábil para análise.

O GTI caminhou sem a participação do movimento indígena no processo de regulamentação e 
terminou por apresentar uma minuta de portaria em fevereiro de 2014 -não pública até hoje - 
regulando o direito à consulta apenas para as comunidades quilombolas. A minuta apresentada 
retrocede em diversos parâmetros internacionais do direito à consulta, inclusive os próprios termos 
da Convenção, não refletindo em todo o debate já travado no âmbito latino-americano do processo 
de regulamentação, nem tampouco as diretrizes elaboradas pela própria OIT sobre o tema.

O próprio processo de regulamentação do direito à consulta, também deve ser submetido a regra 
de consulta, de tal forma, que deveria ser construída da maneira mais exemplar para determinar 
um padrão elevado de cumprimento de direitos que possa refletir em todos os procedimentos que 
se seguirão. Sendo assim é recomendável que o processo de elaboração da regulamentação: seja 
um processo participativo segundo as regras e procedimentos dos sujeitos da convenção e suas 
representações – nesse caso é fundamental que se inclua os povos e comunidades tradicionais, 
como reconhecimento de que são sujeitos, item aclarado adiante no texto-; que seja dado tempo 
para discussão, reflexão e deliberação das comunidades; seja fornecida informação suficiente, 
adequada e oportuna; disponha de recursos para assegurar participação e organização das 
comunidades para tanto; ocorra em unidade procedimental, não se fragmente em setores  

E por fim reforçados a recomendação já publicada por especialistas:

Caso o governo pretenda retomar a discussão, recomendamos a necessidade 
de recuperar a confiança do movimento indígena por meio de manifestações 
objetivas de defesa dos direitos indígenas, como a revogação da Portaria nº. 
303/2012. Outra demonstração de boa fé seria oferecer garantias institucionais 
para o exercício deste direito a partir do respeito aos protocolos de consulta. 
Aliás, o governo deveria não só respeitar, mas estimular e apoiar a produção dos 
protocolos autônomos de consulta em todo o país, uma vez que esses são a 
definição explícita e pública de regras de representação, organização e 
acompanhamento de processos de tomada de decisões de cada povo, 
organização ou comunidade (ISA, P. 51).
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  21. http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Pu%CC%81blica-da-APIB.pdf 
  22. A portaria nº 303, editada pela AGU em 16 de julho de 2012 estende as condicionantes estabelecidas na ação judicial da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888/ 

RR/ STF) a todas as demais terras indígenas. Representando a época a possibilidade de alteração de todo o procedimento demarcatório das terras indígenas no Brasil. 
Hodiernamente, segue em debate e discussão suas implicações.

  23. Vide manifesto das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_dos_quilombos_seminario_oit169.pdf 

  24. Cumpre ressaltar que tivemos acesso mediante fonte confidencial da pesquisa a minuta proposta. Cabe salientar também que em conversas de bastidores se obteve a 
informação de que essa mesma minuta voltava a ser discutida no governo atual.

  25. Proposta de Diretrizes para a Regulamentação dos Procedimentos de Consulta Livre, Prévia e Informada aos Povos Indígenas no Brasil, elaborado pela Rede de Cooperação 
Alternativa (RCA), disponível em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/Proposta_Diretrizes_CLPI_aos_povos_indigenas.pdf

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5905(ADI)

Todos os debates travados no processo de ratificação da Convenção no Senado Federal ainda 
possuem ressonância em muitos setores da sociedade. Mais recentemente, 05 de março de 2018, 
a governadora do estado de Roraima, Maria Suely Campos (PP), protocolou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  alegando a inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº. 
143/2002 e do Decreto Presidencial 5.051/2004, na parte em que promulgou o artigo 6º, 1, a), e 
2; o artigo 13, 1 e 2; o artigo 14, 1 e 2; e o artigo 15, 2, da Convenção, em face da divergência 
com os artigos 1, inc. I e IV; art. 4, I, art. 20, XI, art. 21, IX, art. 43, caput, art. 48, IV, art. 58, § 2, IV, 
art. 170, I e VII e art. 231. 

Em síntese afirma que a incorporação dos referidos artigos que abordam o direito de consulta, a 
titularidade do território, e dever de consultar sobre empreendimentos em territórios dos sujeitos, 
afetam a soberania nacional, a independência nacional, a premissa de que as terras indígenas 
pertencem a União, da competência da união para ordenar os território, e do compromisso com  a 
redução das desigualdades regionais e sociais.

 A celeuma se dá em virtude da decisão da Justiça Federal de Roraima na Ação Civil Pública (nº. 
1000487-02.2017.4.01.4200) na qual se determina a paralisação de todas as atividades 
envolvendo a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, bem como 
iniciativas legislativas até a oitiva prévia determinada na Constituição Federal e a realização da 
consulta prevista no art. 6 da Convenção, à pedido do MPF. Tal fato motiva a proposição da ADI.

A petição inicial está repleta de categorias etnocêntricas, encontramos trechos que afirmam a 
necessidade de explorar “potencial econômico-cultural dos TI’s” em prol do desenvolvimento do 
estado. Outros fragmentos afirmam que o modelo da consulta pode resultar numa “ditadura das 
minorias”. 

 Num dos trechos da petição inicial como justificativa a dificuldade de realização de consultas 
apresenta: “dezenas de comunidades indígenas, em regiões de difícil acesso, parte dessas 
comunidades o acesso, por sinal, somente através de avião, torna impossível a execução de obras 
públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima”.

 Vale lembrar que 46% do estado de Roraima são territórios indígenas e que qualquer projeto de 
planejamento estadual de obras públicas na região necessariamente afetaria as comunidades, daí 
a obrigatoriedade de realização da consulta. A oposição da governadora a esses direitos evidencia 
que o estado de Roraima não tem qualquer disposição em dialogar com os povos indígenas sobre 
os rumos políticos, econômicos e sociais do estado e, assim, acaba por justificar a própria 
necessidade de existência do direito de consulta. 

No tocante aos questionamentos suscitados. Acerca do art. 6, do direito a consulta prévia, livre e 
informada (DCPLI), ainda que não haja regulamentação no Brasil se entende de aplicação imediata
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a toda e qualquer ação legislativa e administrativa que afete os sujeitos da Convenção, é um 
mecanismo para garantir a efetivação participação dos povos nas decisões que afetam suas vidas. 
Um dos argumentos levantados é a inexistência  de direito de veto, ou mesmo o fato de que o 
empreendimento é necessário a comunidade quase como um direito indisponível, motivo pelo qual 
não seria necessária a consulta. 

O DCPLI é o coração da Convenção, nele se concretiza o ideal de “povos”,a perspectiva do dialogo 
intercultural, evidentemente estarão em jogo diferentes interesses econômicos, perspectivas de 
desenvolvimento se rompe com a perspectiva integracionista, e justamente por isso essas devem 
ficar claras num procedimento adequado de consulta. Acerca do direito de veto a Convenção não 
deixa claro sobre sua existência ou não, não sendo de entendimento pacifico, na inicial 
mencionam o caso de Colômbia e Bolívia em que não se adotou, mas na legislação Venezuelana 
foi incorporado.  

Quanto ao debate sobre a “propriedade” das terras indígenas serem da União, cumpre observar 
que o art. 13 e seus conseguintes estão abordando sobre os direitos territoriais dos povos ao uso 
da terra, a interpretação sobre tal dispositivo deve ser feita a luz do art. 34 da Convenção que 
estabelece a “flexibilidade” das condições de cada país, a mesma interpretação é aplicada ao art. 
21 da Convenção Americana, no qual o termo propriedade é jurisprudencialmente entendido 
também para designar os direitos territoriais dos povos. Assim, em prol dos interesses das 
comunidades é a necessidade de se resguardar os direitos territoriais dos mesmos, não 
importante a propriedade estar no seio da União, desde que a mesma assegure essa garantia.  

A ADI ainda está para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo apenas como 
andamento a decisão monocrática do  Ministro Luiz Fux determinando a continuidade em rito do 
art. 12 da Lei nº. 9896/99, ou seja, permite ir diretamente ao Plenário do STF para julgamento de 
mérito, sem prévia análise do pedido  liminar. 

Enfim, a iniciativa da ADI com reiterados posicionamentos em favor da sentença do caso Raposo 
Serra do Sol, refletem a parcialidade da propositura da ação, movida por interesses econômicos de 
bancadas do estado, ignorando completamente as representatividades diversas culturais do 
Estado. A ousadia na proposição de uma ação, para retomar temas já superados pelo Estado no  
debate do Senado  Federal, demonstra como a concretização dos direitos previstos na Convenção 
é permeada pela realidade da disputa de forças e poder na construção das narrativas 
hegemônicas do Estado, de tal forma que a governadora de Roraima se sente confortável na atual 
conjuntura de retrocesso de direitos e ataque aos direitos indígenas para rediscutir um tema.

É salutar que alguma entidade possa comunicar a OIT acerca do andamento dessa ação, para 
que possa ser designado um comitê de especialistas da OIT para dialogar com o STF na tomada de 
decisões do caso.

3.4 PROJETO DE LEI PARÁ

No estado do Pará em 24 de janeiro de 2018  , por meio de Decreto, o governador Simão Jatene, 
instituiu um grupo de estudos para sugerir normas e procedimentos voltados a regular à realização 
de Consultas Prévias, Livres e informadas “aos povos e populações tradicionais”. No Decreto ele 
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3.1 Breve histórico da regulamentação

Em 16 de julho de 1991, o então presidente Collor, submeteu ao Congresso Nacional a Con-
venção nº. 169 da OIT, por meio da mensagem do Ministro Francisco Rezek. A mensagem foi 
despachada para a Comissão de Relações Exteriores onde ficou até março de 1993 quando foi 
convertida em Projeto de Decreto Legislativo nº. 237/1993 aprovado no plenário em 17 de agosto 
de 1993, encaminhado ao Senado.

No Senado Federal tramitou sob o nº34/1993 (PDC), a problemática surgiu no Senado quando 
logo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram  colocados óbices aos artigos 
16,17 e 32, bem como aos art. 14, 15 e 16 da Convenção, tendo como encaminhamento a propos-
ta de aprovação com ressalvas. O debate seguiu por 11 anos, muitos levantavam possíveis 
contradições com o texto constitucional com o uso do termo “povo”, os direitos de fronteira eram 
levantados como atentatórios a soberania nacional, o questionamento da propriedade. Em alguns 
momentos o próprio Ministério da Justiça interviu o debate (KEPPI, 2001). 

Em suma os debates se arrastaram em virtude dos interesses econômicos que compõe as banca-
das majoritárias no Senado que não queriam aprovação do texto, isso ficará claro na manifestação 
de vários parlamentares amazônicos. A pressão das lideranças indígenas sobre parlamentares 
progressistas, a presença constante no Senado nas votações, foram essenciais para aprovação do 
texto. Apenas em junho de 2002, o presidente do Senado, Ramez Tebet, promulgou a aprovação 
da Convenção, através do Decreto Legislativo N° 143/200213, entrando em vigor em 25 de julho 
de 2003, tal como dispõe o prazo de 1 ano do art. 38 da referida Convenção.

Numa data simbólica, 19 de abril de 2004, o presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
promulga a Convenção por meio do decreto presidencial nº 5051. Cabe lembrar que o texto aprova-
do no Congresso foi depositado junto a direção da OIT em 25 de julho de 2002.

 Em 2005, o Brasil apresentou seu primeiro relatório de implementação no qual se compromete 
com a implementação integral deste instrumento, presta informações mais detalhadas sobre cada 
aspecto. No seu informe o governo brasileiro se atém a situação  dos povos indígenas, prestando 
informações sobre os artigos da Convenção. Em resposta a Comissão de Peritos para a Aplicação 
das Convenções e Recomendações (CEACR), apresentou uma solicitação direta, na qual retoma 
elementos do monitoramento que vinha sendo realizado do Caso Raposo Serra do Sol – ainda no 
âmbito de recomendações da Convenção nº.107-, solicitou o andamento do processo de legislação 
indígena; afirmou que os povos indígenas são grupos que devem ser tratados como prioritários;
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   9. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/639 
  10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm

 

indagou sobre os modos e procedimentos para a realização de consultas no país; questionou o 
governo por ainda não ter reconhecido nenhum idioma indígena como oficial, frente a diversidade 
cultural brasileira; e por fim, solicitou que sejam tomadas medidas sobre os dados alarmantes de 
assassinatos indígenas apresentados¹¹ . 

No que tange a utilização dos mecanismos para supervisão da Convenção. O Sindicato dos 
Engenheiros do Distrito Federal (SENGE/DF) apresentou reclamação com base no art. 24 da consti-
tuição  da OIT, alegando não cumprimento do art. 6 da Convenção acerca da realização de consul-
tas prévias sobre a aprovação da Lei nº. 11.284/2006 (que trata do regime de bosques públicos). 
O CEACR recepcionou a reclamação¹²  recepcionou a reclamação, o bem como o Conselho de 
Administração que resultou em 11 recomendações ao governo brasileiro, as quais em síntese 
pedem para efetivar os artigos e complementar o procedimento de consulta que segundo esclarec-
imento do governo havia realizado. Desde então a reclamação vem sendo monitorada pelo CEACR.

No ano de 2008, o governo brasileiro apresentou seu segundo relatório de implementação¹³ , 
oportunidade na qual entidades da sociedade civil apresentaram informes alternativos. Os 
informes da sociedade civil foram articulados pelas entidades indígenas e apresentados pela CUT 
em 1 de setembro de 2008 (em anexo), nele apresentavam as problemáticas da garantia do direito 
de consulta aos empreendimentos e medidas administrativas e legislativas; o problema da demar-
cação dos territórios; reivindicavam o direito ao desenvolvimento; e os casos da construção da 
hidrelétrica de  Belo Monte, transposição do São Francisco, construção de hidrelétrica na terra 
Raposa Serra do Sol, demarcação território Guarani e Kaiowá, caso dos Cinta larga .

Também se articularam as entidades que lutam pelos direitos quilombolas, através do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcántara (STTR) e do Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) uma comunicação em 7 de agosto de 
2008.  Dentre as pautas reinvidicadas estão: o reconhecimento dos quilombolas como sujeitos da 
Convenção a partir do art. 1, e do princípio da auto identificação; constroem um panorama da 
situação das comunidades quilombolas no Brasil, da morosidade da demarcação; apresentam as 
problemáticas da ausência de procedimentos de consulta; trazem a problemática do  caso da base 
militar em Alcântara (em anexo).

Também fora encaminhado uma comunicação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina (SINTUSF) acerca das violações a Convenção cometidas com as comuni-
dades Mbyá-Guarani .
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11. Essas recomendações apresentadas pelo CEACR são bastante amplas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais, nos comentários que tocam ao andamento dos marcos legais 
referentes aos direitos indígenas, a educação. Para maiores aprofundamentos: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2256742 

  12. Informe completo disponível https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507317,es
  13. Cumpre destacar que dentro dos mecanismos da OIT está previsto para essa Convenção a elaboração de informe detalhado dos Estados a cada cinco anos, nesse sentido o 

Brasil deveria prestar informes em junho de 2008; junho 2013; junho 2018... Além de incluir informações nos informes anuais dos países para avaliação da totalidade de 
cumprimento das normas da OIT.   

14. Informe alternativo disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1220640410_indio.pdf
15. Sobre essa comunicação não fora encontrada na íntegra. Nem tampouco a CEACR se debruçou sobre ela de maneira separada, passando a integrar a problemática junto as 

denuncias do caso Guarani e Kaiowá.

A CEACR em sua manifestação na Conferencia de 2009 ao avaliar os informes de 2008, solicita 
explicações do governo brasileiro sobre as comunidades quilombolas ingressarem como sujeitos 
da Convenção, bem como as políticas de acesso a terra dos mesmos. Reforça que sejam 
realizados estudos sobre a realização das consultas. E solicita que os informes apresentados pelo 
Brasil sejam mais detalhados e responsam as demandas apresentadas, e que sejam consultadas 
as organizações indígenas e sindicais para construção dos informes .

As comunicações organizadas entre entidades sujeitos da Convenção e organizações sindicais 
produzem o efeito de um monitoramento continuo da CEACR sobre o andamento dos casos, além 
da solicitação direta de 2005, fora realizada mais duas solicitações diretas em 2013 e 2015 ao 
governo brasileiro , nas quais solicita que sejam fornecidas informações mais detalhadas dos 
casos. Além dessas já foram realizadas 7 observações diretas .

De um modo geral, se observa que as informações fornecidas pelo governo não respondem 
diretamente as perguntas, principalmente no que toca ao direito de consulta, é comum 
encontrarmos pedidos reiterados de maior detalhamento pela CEACR. No tocante a consulta, 
diversas vezes o CEACR pede o detalhamento sobre a condução do procedimento, o envolvimento 
das comunidades no processo, o andamento das propostas de marcos normativos para regulação. 
Além disso, o reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos da convenção 169 da 

OIT, como manifestado pelo próprio governo em informe, e posteriormente consagrado em parecer 
pela OIT, representou um grande avanço no monitoramento. Desde então se tem cobrado do 
governo sobre o andamento da titulação dos territórios, e o caso de Alcântara com forte pressão 
sobre a realização de consultas. 

Cabe destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) também encaminharam comunicados sobre a regulamentação do direito de 
consulta, os entraves da efetivação desse direito para os investimentos econômicos. 

Por fim, nesse recorrido histórico cabe destacar que a comunicação ao Comitê Tripartido da OIT 
realizada pela CUT em 2008 levou a inclusão do governo brasileiro na lista provisória de casos a 
serem apresentados na 100ª Conferência Internacional do trabalho, em abril de 2011, estavam na 
listagem 44 casos, sendo que seria sorteado 5 casos para apreciação (LIANA, 2016). Diante disso 
o governo brasileiro realizou um acordo com a CUT para retirada do caso mediante o compromisso 
de iniciar um processo de regulamentação do Direito à Consulta, do qual nos debruçaremos no 
próximo item

3.2 Proposta de Regulamentação do Direito à Consulta pelo governo Federal

Diante dos compromissos assumidos com a OIT da implementação da Convenção, com o acordo 
firmado com a CUT para a retirada do processo da OIT. O Governo Federal em 2012, na Secretaria
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16. bservação: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2296479

  17. Solicitação direta 2013: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142193 ;
Solicitação direta 2015: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3250579 .

  18. 2015: ; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3252747;
2013:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:31421 97; 

2012:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3079544 ; 
2011: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700476 
2010: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334442 

2009: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306435 ; 

Geral da Presidência da República, por meio da Portaria Interministerial nº. 35 de janeiro de 
2012, criou um Grupo de Trabalho Interministerial, composto por 24 órgãos: coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Polícia Militar, 
Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IBAMA, FUNAI, Fundação Palmares, AGU, DNIT, INCRA, 
ICMBIO e Ministério da Cultura) , com a finalidade:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de estudar, avaliar e 
apresentar proposta de regulamentação da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia 
dos povos indígenas e tribais.

Diante dessa missão a primeira atividade do GTI foi a realização do seminário internacional 
“Convenção nº169: experiencias e perspectivas” entre os dias 8 e 9 de março de 2012, contando 
com a presença de lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e ainda 
representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e representantes dos órgãos do 
poder publico envolvidos no GTI. Resultado em propostas de agendas de atuação para 2012-2013.

Firmou-se por parte do governo que a proposta de regulamentação seria construída em diálogo 
com os povos, no que se convencional chamar “consulta da consulta”, sendo realizado em três 
etapas: até julho 2012 planejamento; julho 2012-setembro 2013 consultas e informações; 
devolutiva as comunidades entre outubro e janeiro de 2014.

Em 07 de março de 2012 a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) tornou pública uma carta em que manifestava seu apoio ao processo de regulamentação 
do direito à consulta nos termos da Convenção . Na carta se manifesta pela SG/PR como órgão 
legitimo para interlocução, propõe a criação de uma de uma comissão quilombola composta por 7 
representantes: 1 de cada região mais dois representantes nacionais da CONAQ. E por fim, 
determina a abertura de consulta através da realização de seminários estaduais, regionais e 
nacionais.

No mesmo ano, em 26 julho de 2012, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) também 
manifesta publicamente seu posicionamento contrário a continuidade do processo de 
regulamentação  . Segundo o postulado, foram realizadas duas reuniões informais e um seminário 
internacional que não se constituem para os povos indígenas processos participativos legítimos. 
Eles consideraram que a intenção de regulamentação do governo ao mesmo tempo em que editam 
a Portaria nº 303 da Advocacia Geral da União (AGU) , representa má-fé do governo. E se retiram 
do processo de regulamentação até a revogação completa da referida portaria.  
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19..http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/2o-plano-de-acao-brasileiro/secretaria-geral-da-presidencia-da-republica/elaboracao-de-processos-para-a-con

sulta-previa-da-convencao-169-da-organizacao-internacional-do-trabalho 
  20.  https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/03/10/carta-aberta-da-conaq-a-vez-e-a-voz-dos-quilombolas-para-fazer-valer-nossos-direitos

Em virtude das objeções colocadas pelo movimento indígena o processo seguiu com as 
comunidades quilombolas, na realização de oficinas regionais. Foram realizadas oficinas na região 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. As comunidades que participaram denunciaram que as 
reuniões promovidas pelo GTI eram apenas repassadas e coletadas informações, não se era 
esclarecido sobre o procedimento de regulamentação, nem colocado tempo hábil para análise.

O GTI caminhou sem a participação do movimento indígena no processo de regulamentação e 
terminou por apresentar uma minuta de portaria em fevereiro de 2014 -não pública até hoje - 
regulando o direito à consulta apenas para as comunidades quilombolas. A minuta apresentada 
retrocede em diversos parâmetros internacionais do direito à consulta, inclusive os próprios termos 
da Convenção, não refletindo em todo o debate já travado no âmbito latino-americano do processo 
de regulamentação, nem tampouco as diretrizes elaboradas pela própria OIT sobre o tema.

O próprio processo de regulamentação do direito à consulta, também deve ser submetido a regra 
de consulta, de tal forma, que deveria ser construída da maneira mais exemplar para determinar 
um padrão elevado de cumprimento de direitos que possa refletir em todos os procedimentos que 
se seguirão. Sendo assim é recomendável que o processo de elaboração da regulamentação: seja 
um processo participativo segundo as regras e procedimentos dos sujeitos da convenção e suas 
representações – nesse caso é fundamental que se inclua os povos e comunidades tradicionais, 
como reconhecimento de que são sujeitos, item aclarado adiante no texto-; que seja dado tempo 
para discussão, reflexão e deliberação das comunidades; seja fornecida informação suficiente, 
adequada e oportuna; disponha de recursos para assegurar participação e organização das 
comunidades para tanto; ocorra em unidade procedimental, não se fragmente em setores  

E por fim reforçados a recomendação já publicada por especialistas:

Caso o governo pretenda retomar a discussão, recomendamos a necessidade 
de recuperar a confiança do movimento indígena por meio de manifestações 
objetivas de defesa dos direitos indígenas, como a revogação da Portaria nº. 
303/2012. Outra demonstração de boa fé seria oferecer garantias institucionais 
para o exercício deste direito a partir do respeito aos protocolos de consulta. 
Aliás, o governo deveria não só respeitar, mas estimular e apoiar a produção dos 
protocolos autônomos de consulta em todo o país, uma vez que esses são a 
definição explícita e pública de regras de representação, organização e 
acompanhamento de processos de tomada de decisões de cada povo, 
organização ou comunidade (ISA, P. 51).
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  21. http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Pu%CC%81blica-da-APIB.pdf 
  22. A portaria nº 303, editada pela AGU em 16 de julho de 2012 estende as condicionantes estabelecidas na ação judicial da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888/ 

RR/ STF) a todas as demais terras indígenas. Representando a época a possibilidade de alteração de todo o procedimento demarcatório das terras indígenas no Brasil. 
Hodiernamente, segue em debate e discussão suas implicações.

  23. Vide manifesto das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_dos_quilombos_seminario_oit169.pdf 

  24. Cumpre ressaltar que tivemos acesso mediante fonte confidencial da pesquisa a minuta proposta. Cabe salientar também que em conversas de bastidores se obteve a 
informação de que essa mesma minuta voltava a ser discutida no governo atual.

  25. Proposta de Diretrizes para a Regulamentação dos Procedimentos de Consulta Livre, Prévia e Informada aos Povos Indígenas no Brasil, elaborado pela Rede de Cooperação 
Alternativa (RCA), disponível em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/Proposta_Diretrizes_CLPI_aos_povos_indigenas.pdf

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5905(ADI)

Todos os debates travados no processo de ratificação da Convenção no Senado Federal ainda 
possuem ressonância em muitos setores da sociedade. Mais recentemente, 05 de março de 2018, 
a governadora do estado de Roraima, Maria Suely Campos (PP), protocolou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  alegando a inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº. 
143/2002 e do Decreto Presidencial 5.051/2004, na parte em que promulgou o artigo 6º, 1, a), e 
2; o artigo 13, 1 e 2; o artigo 14, 1 e 2; e o artigo 15, 2, da Convenção, em face da divergência 
com os artigos 1, inc. I e IV; art. 4, I, art. 20, XI, art. 21, IX, art. 43, caput, art. 48, IV, art. 58, § 2, IV, 
art. 170, I e VII e art. 231. 

Em síntese afirma que a incorporação dos referidos artigos que abordam o direito de consulta, a 
titularidade do território, e dever de consultar sobre empreendimentos em territórios dos sujeitos, 
afetam a soberania nacional, a independência nacional, a premissa de que as terras indígenas 
pertencem a União, da competência da união para ordenar os território, e do compromisso com  a 
redução das desigualdades regionais e sociais.

 A celeuma se dá em virtude da decisão da Justiça Federal de Roraima na Ação Civil Pública (nº. 
1000487-02.2017.4.01.4200) na qual se determina a paralisação de todas as atividades 
envolvendo a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, bem como 
iniciativas legislativas até a oitiva prévia determinada na Constituição Federal e a realização da 
consulta prevista no art. 6 da Convenção, à pedido do MPF. Tal fato motiva a proposição da ADI.

A petição inicial está repleta de categorias etnocêntricas, encontramos trechos que afirmam a 
necessidade de explorar “potencial econômico-cultural dos TI’s” em prol do desenvolvimento do 
estado. Outros fragmentos afirmam que o modelo da consulta pode resultar numa “ditadura das 
minorias”. 

 Num dos trechos da petição inicial como justificativa a dificuldade de realização de consultas 
apresenta: “dezenas de comunidades indígenas, em regiões de difícil acesso, parte dessas 
comunidades o acesso, por sinal, somente através de avião, torna impossível a execução de obras 
públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima”.

 Vale lembrar que 46% do estado de Roraima são territórios indígenas e que qualquer projeto de 
planejamento estadual de obras públicas na região necessariamente afetaria as comunidades, daí 
a obrigatoriedade de realização da consulta. A oposição da governadora a esses direitos evidencia 
que o estado de Roraima não tem qualquer disposição em dialogar com os povos indígenas sobre 
os rumos políticos, econômicos e sociais do estado e, assim, acaba por justificar a própria 
necessidade de existência do direito de consulta. 

No tocante aos questionamentos suscitados. Acerca do art. 6, do direito a consulta prévia, livre e 
informada (DCPLI), ainda que não haja regulamentação no Brasil se entende de aplicação imediata
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26. Andamento pode ser monitorado: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5365245

 
a toda e qualquer ação legislativa e administrativa que afete os sujeitos da Convenção, é um 
mecanismo para garantir a efetivação participação dos povos nas decisões que afetam suas vidas. 
Um dos argumentos levantados é a inexistência  de direito de veto, ou mesmo o fato de que o 
empreendimento é necessário a comunidade quase como um direito indisponível, motivo pelo qual 
não seria necessária a consulta. 

O DCPLI é o coração da Convenção, nele se concretiza o ideal de “povos”,a perspectiva do dialogo 
intercultural, evidentemente estarão em jogo diferentes interesses econômicos, perspectivas de 
desenvolvimento se rompe com a perspectiva integracionista, e justamente por isso essas devem 
ficar claras num procedimento adequado de consulta. Acerca do direito de veto a Convenção não 
deixa claro sobre sua existência ou não, não sendo de entendimento pacifico, na inicial 
mencionam o caso de Colômbia e Bolívia em que não se adotou, mas na legislação Venezuelana 
foi incorporado.  

Quanto ao debate sobre a “propriedade” das terras indígenas serem da União, cumpre observar 
que o art. 13 e seus conseguintes estão abordando sobre os direitos territoriais dos povos ao uso 
da terra, a interpretação sobre tal dispositivo deve ser feita a luz do art. 34 da Convenção que 
estabelece a “flexibilidade” das condições de cada país, a mesma interpretação é aplicada ao art. 
21 da Convenção Americana, no qual o termo propriedade é jurisprudencialmente entendido 
também para designar os direitos territoriais dos povos. Assim, em prol dos interesses das 
comunidades é a necessidade de se resguardar os direitos territoriais dos mesmos, não 
importante a propriedade estar no seio da União, desde que a mesma assegure essa garantia.  

A ADI ainda está para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo apenas como 
andamento a decisão monocrática do  Ministro Luiz Fux determinando a continuidade em rito do 
art. 12 da Lei nº. 9896/99, ou seja, permite ir diretamente ao Plenário do STF para julgamento de 
mérito, sem prévia análise do pedido  liminar. 

Enfim, a iniciativa da ADI com reiterados posicionamentos em favor da sentença do caso Raposo 
Serra do Sol, refletem a parcialidade da propositura da ação, movida por interesses econômicos de 
bancadas do estado, ignorando completamente as representatividades diversas culturais do 
Estado. A ousadia na proposição de uma ação, para retomar temas já superados pelo Estado no  
debate do Senado  Federal, demonstra como a concretização dos direitos previstos na Convenção 
é permeada pela realidade da disputa de forças e poder na construção das narrativas 
hegemônicas do Estado, de tal forma que a governadora de Roraima se sente confortável na atual 
conjuntura de retrocesso de direitos e ataque aos direitos indígenas para rediscutir um tema.

É salutar que alguma entidade possa comunicar a OIT acerca do andamento dessa ação, para 
que possa ser designado um comitê de especialistas da OIT para dialogar com o STF na tomada de 
decisões do caso.

3.4 PROJETO DE LEI PARÁ

No estado do Pará em 24 de janeiro de 2018  , por meio de Decreto, o governador Simão Jatene, 
instituiu um grupo de estudos para sugerir normas e procedimentos voltados a regular à realização 
de Consultas Prévias, Livres e informadas “aos povos e populações tradicionais”. No Decreto ele 
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3.1 Breve histórico da regulamentação

Em 16 de julho de 1991, o então presidente Collor, submeteu ao Congresso Nacional a Con-
venção nº. 169 da OIT, por meio da mensagem do Ministro Francisco Rezek. A mensagem foi 
despachada para a Comissão de Relações Exteriores onde ficou até março de 1993 quando foi 
convertida em Projeto de Decreto Legislativo nº. 237/1993 aprovado no plenário em 17 de agosto 
de 1993, encaminhado ao Senado.

No Senado Federal tramitou sob o nº34/1993 (PDC), a problemática surgiu no Senado quando 
logo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram  colocados óbices aos artigos 
16,17 e 32, bem como aos art. 14, 15 e 16 da Convenção, tendo como encaminhamento a propos-
ta de aprovação com ressalvas. O debate seguiu por 11 anos, muitos levantavam possíveis 
contradições com o texto constitucional com o uso do termo “povo”, os direitos de fronteira eram 
levantados como atentatórios a soberania nacional, o questionamento da propriedade. Em alguns 
momentos o próprio Ministério da Justiça interviu o debate (KEPPI, 2001). 

Em suma os debates se arrastaram em virtude dos interesses econômicos que compõe as banca-
das majoritárias no Senado que não queriam aprovação do texto, isso ficará claro na manifestação 
de vários parlamentares amazônicos. A pressão das lideranças indígenas sobre parlamentares 
progressistas, a presença constante no Senado nas votações, foram essenciais para aprovação do 
texto. Apenas em junho de 2002, o presidente do Senado, Ramez Tebet, promulgou a aprovação 
da Convenção, através do Decreto Legislativo N° 143/200213, entrando em vigor em 25 de julho 
de 2003, tal como dispõe o prazo de 1 ano do art. 38 da referida Convenção.

Numa data simbólica, 19 de abril de 2004, o presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
promulga a Convenção por meio do decreto presidencial nº 5051. Cabe lembrar que o texto aprova-
do no Congresso foi depositado junto a direção da OIT em 25 de julho de 2002.

 Em 2005, o Brasil apresentou seu primeiro relatório de implementação no qual se compromete 
com a implementação integral deste instrumento, presta informações mais detalhadas sobre cada 
aspecto. No seu informe o governo brasileiro se atém a situação  dos povos indígenas, prestando 
informações sobre os artigos da Convenção. Em resposta a Comissão de Peritos para a Aplicação 
das Convenções e Recomendações (CEACR), apresentou uma solicitação direta, na qual retoma 
elementos do monitoramento que vinha sendo realizado do Caso Raposo Serra do Sol – ainda no 
âmbito de recomendações da Convenção nº.107-, solicitou o andamento do processo de legislação 
indígena; afirmou que os povos indígenas são grupos que devem ser tratados como prioritários;
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   9. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/639 
  10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm

 

indagou sobre os modos e procedimentos para a realização de consultas no país; questionou o 
governo por ainda não ter reconhecido nenhum idioma indígena como oficial, frente a diversidade 
cultural brasileira; e por fim, solicitou que sejam tomadas medidas sobre os dados alarmantes de 
assassinatos indígenas apresentados¹¹ . 

No que tange a utilização dos mecanismos para supervisão da Convenção. O Sindicato dos 
Engenheiros do Distrito Federal (SENGE/DF) apresentou reclamação com base no art. 24 da consti-
tuição  da OIT, alegando não cumprimento do art. 6 da Convenção acerca da realização de consul-
tas prévias sobre a aprovação da Lei nº. 11.284/2006 (que trata do regime de bosques públicos). 
O CEACR recepcionou a reclamação¹²  recepcionou a reclamação, o bem como o Conselho de 
Administração que resultou em 11 recomendações ao governo brasileiro, as quais em síntese 
pedem para efetivar os artigos e complementar o procedimento de consulta que segundo esclarec-
imento do governo havia realizado. Desde então a reclamação vem sendo monitorada pelo CEACR.

No ano de 2008, o governo brasileiro apresentou seu segundo relatório de implementação¹³ , 
oportunidade na qual entidades da sociedade civil apresentaram informes alternativos. Os 
informes da sociedade civil foram articulados pelas entidades indígenas e apresentados pela CUT 
em 1 de setembro de 2008 (em anexo), nele apresentavam as problemáticas da garantia do direito 
de consulta aos empreendimentos e medidas administrativas e legislativas; o problema da demar-
cação dos territórios; reivindicavam o direito ao desenvolvimento; e os casos da construção da 
hidrelétrica de  Belo Monte, transposição do São Francisco, construção de hidrelétrica na terra 
Raposa Serra do Sol, demarcação território Guarani e Kaiowá, caso dos Cinta larga .

Também se articularam as entidades que lutam pelos direitos quilombolas, através do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcántara (STTR) e do Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) uma comunicação em 7 de agosto de 
2008.  Dentre as pautas reinvidicadas estão: o reconhecimento dos quilombolas como sujeitos da 
Convenção a partir do art. 1, e do princípio da auto identificação; constroem um panorama da 
situação das comunidades quilombolas no Brasil, da morosidade da demarcação; apresentam as 
problemáticas da ausência de procedimentos de consulta; trazem a problemática do  caso da base 
militar em Alcântara (em anexo).

Também fora encaminhado uma comunicação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina (SINTUSF) acerca das violações a Convenção cometidas com as comuni-
dades Mbyá-Guarani .
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11. Essas recomendações apresentadas pelo CEACR são bastante amplas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais, nos comentários que tocam ao andamento dos marcos legais 
referentes aos direitos indígenas, a educação. Para maiores aprofundamentos: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2256742 

  12. Informe completo disponível https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507317,es
  13. Cumpre destacar que dentro dos mecanismos da OIT está previsto para essa Convenção a elaboração de informe detalhado dos Estados a cada cinco anos, nesse sentido o 

Brasil deveria prestar informes em junho de 2008; junho 2013; junho 2018... Além de incluir informações nos informes anuais dos países para avaliação da totalidade de 
cumprimento das normas da OIT.   

14. Informe alternativo disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1220640410_indio.pdf
15. Sobre essa comunicação não fora encontrada na íntegra. Nem tampouco a CEACR se debruçou sobre ela de maneira separada, passando a integrar a problemática junto as 

denuncias do caso Guarani e Kaiowá.

A CEACR em sua manifestação na Conferencia de 2009 ao avaliar os informes de 2008, solicita 
explicações do governo brasileiro sobre as comunidades quilombolas ingressarem como sujeitos 
da Convenção, bem como as políticas de acesso a terra dos mesmos. Reforça que sejam 
realizados estudos sobre a realização das consultas. E solicita que os informes apresentados pelo 
Brasil sejam mais detalhados e responsam as demandas apresentadas, e que sejam consultadas 
as organizações indígenas e sindicais para construção dos informes .

As comunicações organizadas entre entidades sujeitos da Convenção e organizações sindicais 
produzem o efeito de um monitoramento continuo da CEACR sobre o andamento dos casos, além 
da solicitação direta de 2005, fora realizada mais duas solicitações diretas em 2013 e 2015 ao 
governo brasileiro , nas quais solicita que sejam fornecidas informações mais detalhadas dos 
casos. Além dessas já foram realizadas 7 observações diretas .

De um modo geral, se observa que as informações fornecidas pelo governo não respondem 
diretamente as perguntas, principalmente no que toca ao direito de consulta, é comum 
encontrarmos pedidos reiterados de maior detalhamento pela CEACR. No tocante a consulta, 
diversas vezes o CEACR pede o detalhamento sobre a condução do procedimento, o envolvimento 
das comunidades no processo, o andamento das propostas de marcos normativos para regulação. 
Além disso, o reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos da convenção 169 da 

OIT, como manifestado pelo próprio governo em informe, e posteriormente consagrado em parecer 
pela OIT, representou um grande avanço no monitoramento. Desde então se tem cobrado do 
governo sobre o andamento da titulação dos territórios, e o caso de Alcântara com forte pressão 
sobre a realização de consultas. 

Cabe destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) também encaminharam comunicados sobre a regulamentação do direito de 
consulta, os entraves da efetivação desse direito para os investimentos econômicos. 

Por fim, nesse recorrido histórico cabe destacar que a comunicação ao Comitê Tripartido da OIT 
realizada pela CUT em 2008 levou a inclusão do governo brasileiro na lista provisória de casos a 
serem apresentados na 100ª Conferência Internacional do trabalho, em abril de 2011, estavam na 
listagem 44 casos, sendo que seria sorteado 5 casos para apreciação (LIANA, 2016). Diante disso 
o governo brasileiro realizou um acordo com a CUT para retirada do caso mediante o compromisso 
de iniciar um processo de regulamentação do Direito à Consulta, do qual nos debruçaremos no 
próximo item

3.2 Proposta de Regulamentação do Direito à Consulta pelo governo Federal

Diante dos compromissos assumidos com a OIT da implementação da Convenção, com o acordo 
firmado com a CUT para a retirada do processo da OIT. O Governo Federal em 2012, na Secretaria
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  17. Solicitação direta 2013: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142193 ;
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  18. 2015: ; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3252747;
2013:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:31421 97; 

2012:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3079544 ; 
2011: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700476 
2010: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334442 

2009: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306435 ; 

Geral da Presidência da República, por meio da Portaria Interministerial nº. 35 de janeiro de 
2012, criou um Grupo de Trabalho Interministerial, composto por 24 órgãos: coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Polícia Militar, 
Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IBAMA, FUNAI, Fundação Palmares, AGU, DNIT, INCRA, 
ICMBIO e Ministério da Cultura) , com a finalidade:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de estudar, avaliar e 
apresentar proposta de regulamentação da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia 
dos povos indígenas e tribais.

Diante dessa missão a primeira atividade do GTI foi a realização do seminário internacional 
“Convenção nº169: experiencias e perspectivas” entre os dias 8 e 9 de março de 2012, contando 
com a presença de lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e ainda 
representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e representantes dos órgãos do 
poder publico envolvidos no GTI. Resultado em propostas de agendas de atuação para 2012-2013.

Firmou-se por parte do governo que a proposta de regulamentação seria construída em diálogo 
com os povos, no que se convencional chamar “consulta da consulta”, sendo realizado em três 
etapas: até julho 2012 planejamento; julho 2012-setembro 2013 consultas e informações; 
devolutiva as comunidades entre outubro e janeiro de 2014.

Em 07 de março de 2012 a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) tornou pública uma carta em que manifestava seu apoio ao processo de regulamentação 
do direito à consulta nos termos da Convenção . Na carta se manifesta pela SG/PR como órgão 
legitimo para interlocução, propõe a criação de uma de uma comissão quilombola composta por 7 
representantes: 1 de cada região mais dois representantes nacionais da CONAQ. E por fim, 
determina a abertura de consulta através da realização de seminários estaduais, regionais e 
nacionais.

No mesmo ano, em 26 julho de 2012, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) também 
manifesta publicamente seu posicionamento contrário a continuidade do processo de 
regulamentação  . Segundo o postulado, foram realizadas duas reuniões informais e um seminário 
internacional que não se constituem para os povos indígenas processos participativos legítimos. 
Eles consideraram que a intenção de regulamentação do governo ao mesmo tempo em que editam 
a Portaria nº 303 da Advocacia Geral da União (AGU) , representa má-fé do governo. E se retiram 
do processo de regulamentação até a revogação completa da referida portaria.  
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Em virtude das objeções colocadas pelo movimento indígena o processo seguiu com as 
comunidades quilombolas, na realização de oficinas regionais. Foram realizadas oficinas na região 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. As comunidades que participaram denunciaram que as 
reuniões promovidas pelo GTI eram apenas repassadas e coletadas informações, não se era 
esclarecido sobre o procedimento de regulamentação, nem colocado tempo hábil para análise.

O GTI caminhou sem a participação do movimento indígena no processo de regulamentação e 
terminou por apresentar uma minuta de portaria em fevereiro de 2014 -não pública até hoje - 
regulando o direito à consulta apenas para as comunidades quilombolas. A minuta apresentada 
retrocede em diversos parâmetros internacionais do direito à consulta, inclusive os próprios termos 
da Convenção, não refletindo em todo o debate já travado no âmbito latino-americano do processo 
de regulamentação, nem tampouco as diretrizes elaboradas pela própria OIT sobre o tema.

O próprio processo de regulamentação do direito à consulta, também deve ser submetido a regra 
de consulta, de tal forma, que deveria ser construída da maneira mais exemplar para determinar 
um padrão elevado de cumprimento de direitos que possa refletir em todos os procedimentos que 
se seguirão. Sendo assim é recomendável que o processo de elaboração da regulamentação: seja 
um processo participativo segundo as regras e procedimentos dos sujeitos da convenção e suas 
representações – nesse caso é fundamental que se inclua os povos e comunidades tradicionais, 
como reconhecimento de que são sujeitos, item aclarado adiante no texto-; que seja dado tempo 
para discussão, reflexão e deliberação das comunidades; seja fornecida informação suficiente, 
adequada e oportuna; disponha de recursos para assegurar participação e organização das 
comunidades para tanto; ocorra em unidade procedimental, não se fragmente em setores  

E por fim reforçados a recomendação já publicada por especialistas:

Caso o governo pretenda retomar a discussão, recomendamos a necessidade 
de recuperar a confiança do movimento indígena por meio de manifestações 
objetivas de defesa dos direitos indígenas, como a revogação da Portaria nº. 
303/2012. Outra demonstração de boa fé seria oferecer garantias institucionais 
para o exercício deste direito a partir do respeito aos protocolos de consulta. 
Aliás, o governo deveria não só respeitar, mas estimular e apoiar a produção dos 
protocolos autônomos de consulta em todo o país, uma vez que esses são a 
definição explícita e pública de regras de representação, organização e 
acompanhamento de processos de tomada de decisões de cada povo, 
organização ou comunidade (ISA, P. 51).
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  21. http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Pu%CC%81blica-da-APIB.pdf 
  22. A portaria nº 303, editada pela AGU em 16 de julho de 2012 estende as condicionantes estabelecidas na ação judicial da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888/ 

RR/ STF) a todas as demais terras indígenas. Representando a época a possibilidade de alteração de todo o procedimento demarcatório das terras indígenas no Brasil. 
Hodiernamente, segue em debate e discussão suas implicações.

  23. Vide manifesto das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_dos_quilombos_seminario_oit169.pdf 

  24. Cumpre ressaltar que tivemos acesso mediante fonte confidencial da pesquisa a minuta proposta. Cabe salientar também que em conversas de bastidores se obteve a 
informação de que essa mesma minuta voltava a ser discutida no governo atual.

  25. Proposta de Diretrizes para a Regulamentação dos Procedimentos de Consulta Livre, Prévia e Informada aos Povos Indígenas no Brasil, elaborado pela Rede de Cooperação 
Alternativa (RCA), disponível em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/Proposta_Diretrizes_CLPI_aos_povos_indigenas.pdf

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5905(ADI)

Todos os debates travados no processo de ratificação da Convenção no Senado Federal ainda 
possuem ressonância em muitos setores da sociedade. Mais recentemente, 05 de março de 2018, 
a governadora do estado de Roraima, Maria Suely Campos (PP), protocolou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  alegando a inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº. 
143/2002 e do Decreto Presidencial 5.051/2004, na parte em que promulgou o artigo 6º, 1, a), e 
2; o artigo 13, 1 e 2; o artigo 14, 1 e 2; e o artigo 15, 2, da Convenção, em face da divergência 
com os artigos 1, inc. I e IV; art. 4, I, art. 20, XI, art. 21, IX, art. 43, caput, art. 48, IV, art. 58, § 2, IV, 
art. 170, I e VII e art. 231. 

Em síntese afirma que a incorporação dos referidos artigos que abordam o direito de consulta, a 
titularidade do território, e dever de consultar sobre empreendimentos em territórios dos sujeitos, 
afetam a soberania nacional, a independência nacional, a premissa de que as terras indígenas 
pertencem a União, da competência da união para ordenar os território, e do compromisso com  a 
redução das desigualdades regionais e sociais.

 A celeuma se dá em virtude da decisão da Justiça Federal de Roraima na Ação Civil Pública (nº. 
1000487-02.2017.4.01.4200) na qual se determina a paralisação de todas as atividades 
envolvendo a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, bem como 
iniciativas legislativas até a oitiva prévia determinada na Constituição Federal e a realização da 
consulta prevista no art. 6 da Convenção, à pedido do MPF. Tal fato motiva a proposição da ADI.

A petição inicial está repleta de categorias etnocêntricas, encontramos trechos que afirmam a 
necessidade de explorar “potencial econômico-cultural dos TI’s” em prol do desenvolvimento do 
estado. Outros fragmentos afirmam que o modelo da consulta pode resultar numa “ditadura das 
minorias”. 

 Num dos trechos da petição inicial como justificativa a dificuldade de realização de consultas 
apresenta: “dezenas de comunidades indígenas, em regiões de difícil acesso, parte dessas 
comunidades o acesso, por sinal, somente através de avião, torna impossível a execução de obras 
públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima”.

 Vale lembrar que 46% do estado de Roraima são territórios indígenas e que qualquer projeto de 
planejamento estadual de obras públicas na região necessariamente afetaria as comunidades, daí 
a obrigatoriedade de realização da consulta. A oposição da governadora a esses direitos evidencia 
que o estado de Roraima não tem qualquer disposição em dialogar com os povos indígenas sobre 
os rumos políticos, econômicos e sociais do estado e, assim, acaba por justificar a própria 
necessidade de existência do direito de consulta. 

No tocante aos questionamentos suscitados. Acerca do art. 6, do direito a consulta prévia, livre e 
informada (DCPLI), ainda que não haja regulamentação no Brasil se entende de aplicação imediata
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a toda e qualquer ação legislativa e administrativa que afete os sujeitos da Convenção, é um 
mecanismo para garantir a efetivação participação dos povos nas decisões que afetam suas vidas. 
Um dos argumentos levantados é a inexistência  de direito de veto, ou mesmo o fato de que o 
empreendimento é necessário a comunidade quase como um direito indisponível, motivo pelo qual 
não seria necessária a consulta. 

O DCPLI é o coração da Convenção, nele se concretiza o ideal de “povos”,a perspectiva do dialogo 
intercultural, evidentemente estarão em jogo diferentes interesses econômicos, perspectivas de 
desenvolvimento se rompe com a perspectiva integracionista, e justamente por isso essas devem 
ficar claras num procedimento adequado de consulta. Acerca do direito de veto a Convenção não 
deixa claro sobre sua existência ou não, não sendo de entendimento pacifico, na inicial 
mencionam o caso de Colômbia e Bolívia em que não se adotou, mas na legislação Venezuelana 
foi incorporado.  

Quanto ao debate sobre a “propriedade” das terras indígenas serem da União, cumpre observar 
que o art. 13 e seus conseguintes estão abordando sobre os direitos territoriais dos povos ao uso 
da terra, a interpretação sobre tal dispositivo deve ser feita a luz do art. 34 da Convenção que 
estabelece a “flexibilidade” das condições de cada país, a mesma interpretação é aplicada ao art. 
21 da Convenção Americana, no qual o termo propriedade é jurisprudencialmente entendido 
também para designar os direitos territoriais dos povos. Assim, em prol dos interesses das 
comunidades é a necessidade de se resguardar os direitos territoriais dos mesmos, não 
importante a propriedade estar no seio da União, desde que a mesma assegure essa garantia.  

A ADI ainda está para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo apenas como 
andamento a decisão monocrática do  Ministro Luiz Fux determinando a continuidade em rito do 
art. 12 da Lei nº. 9896/99, ou seja, permite ir diretamente ao Plenário do STF para julgamento de 
mérito, sem prévia análise do pedido  liminar. 

Enfim, a iniciativa da ADI com reiterados posicionamentos em favor da sentença do caso Raposo 
Serra do Sol, refletem a parcialidade da propositura da ação, movida por interesses econômicos de 
bancadas do estado, ignorando completamente as representatividades diversas culturais do 
Estado. A ousadia na proposição de uma ação, para retomar temas já superados pelo Estado no  
debate do Senado  Federal, demonstra como a concretização dos direitos previstos na Convenção 
é permeada pela realidade da disputa de forças e poder na construção das narrativas 
hegemônicas do Estado, de tal forma que a governadora de Roraima se sente confortável na atual 
conjuntura de retrocesso de direitos e ataque aos direitos indígenas para rediscutir um tema.

É salutar que alguma entidade possa comunicar a OIT acerca do andamento dessa ação, para 
que possa ser designado um comitê de especialistas da OIT para dialogar com o STF na tomada de 
decisões do caso.

3.4 PROJETO DE LEI PARÁ

No estado do Pará em 24 de janeiro de 2018  , por meio de Decreto, o governador Simão Jatene, 
instituiu um grupo de estudos para sugerir normas e procedimentos voltados a regular à realização 
de Consultas Prévias, Livres e informadas “aos povos e populações tradicionais”. No Decreto ele 
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3.1 Breve histórico da regulamentação

Em 16 de julho de 1991, o então presidente Collor, submeteu ao Congresso Nacional a Con-
venção nº. 169 da OIT, por meio da mensagem do Ministro Francisco Rezek. A mensagem foi 
despachada para a Comissão de Relações Exteriores onde ficou até março de 1993 quando foi 
convertida em Projeto de Decreto Legislativo nº. 237/1993 aprovado no plenário em 17 de agosto 
de 1993, encaminhado ao Senado.

No Senado Federal tramitou sob o nº34/1993 (PDC), a problemática surgiu no Senado quando 
logo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foram  colocados óbices aos artigos 
16,17 e 32, bem como aos art. 14, 15 e 16 da Convenção, tendo como encaminhamento a propos-
ta de aprovação com ressalvas. O debate seguiu por 11 anos, muitos levantavam possíveis 
contradições com o texto constitucional com o uso do termo “povo”, os direitos de fronteira eram 
levantados como atentatórios a soberania nacional, o questionamento da propriedade. Em alguns 
momentos o próprio Ministério da Justiça interviu o debate (KEPPI, 2001). 

Em suma os debates se arrastaram em virtude dos interesses econômicos que compõe as banca-
das majoritárias no Senado que não queriam aprovação do texto, isso ficará claro na manifestação 
de vários parlamentares amazônicos. A pressão das lideranças indígenas sobre parlamentares 
progressistas, a presença constante no Senado nas votações, foram essenciais para aprovação do 
texto. Apenas em junho de 2002, o presidente do Senado, Ramez Tebet, promulgou a aprovação 
da Convenção, através do Decreto Legislativo N° 143/200213, entrando em vigor em 25 de julho 
de 2003, tal como dispõe o prazo de 1 ano do art. 38 da referida Convenção.

Numa data simbólica, 19 de abril de 2004, o presidente à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 
promulga a Convenção por meio do decreto presidencial nº 5051. Cabe lembrar que o texto aprova-
do no Congresso foi depositado junto a direção da OIT em 25 de julho de 2002.

 Em 2005, o Brasil apresentou seu primeiro relatório de implementação no qual se compromete 
com a implementação integral deste instrumento, presta informações mais detalhadas sobre cada 
aspecto. No seu informe o governo brasileiro se atém a situação  dos povos indígenas, prestando 
informações sobre os artigos da Convenção. Em resposta a Comissão de Peritos para a Aplicação 
das Convenções e Recomendações (CEACR), apresentou uma solicitação direta, na qual retoma 
elementos do monitoramento que vinha sendo realizado do Caso Raposo Serra do Sol – ainda no 
âmbito de recomendações da Convenção nº.107-, solicitou o andamento do processo de legislação 
indígena; afirmou que os povos indígenas são grupos que devem ser tratados como prioritários;
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   9. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/639 
  10. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm

 

indagou sobre os modos e procedimentos para a realização de consultas no país; questionou o 
governo por ainda não ter reconhecido nenhum idioma indígena como oficial, frente a diversidade 
cultural brasileira; e por fim, solicitou que sejam tomadas medidas sobre os dados alarmantes de 
assassinatos indígenas apresentados¹¹ . 

No que tange a utilização dos mecanismos para supervisão da Convenção. O Sindicato dos 
Engenheiros do Distrito Federal (SENGE/DF) apresentou reclamação com base no art. 24 da consti-
tuição  da OIT, alegando não cumprimento do art. 6 da Convenção acerca da realização de consul-
tas prévias sobre a aprovação da Lei nº. 11.284/2006 (que trata do regime de bosques públicos). 
O CEACR recepcionou a reclamação¹²  recepcionou a reclamação, o bem como o Conselho de 
Administração que resultou em 11 recomendações ao governo brasileiro, as quais em síntese 
pedem para efetivar os artigos e complementar o procedimento de consulta que segundo esclarec-
imento do governo havia realizado. Desde então a reclamação vem sendo monitorada pelo CEACR.

No ano de 2008, o governo brasileiro apresentou seu segundo relatório de implementação¹³ , 
oportunidade na qual entidades da sociedade civil apresentaram informes alternativos. Os 
informes da sociedade civil foram articulados pelas entidades indígenas e apresentados pela CUT 
em 1 de setembro de 2008 (em anexo), nele apresentavam as problemáticas da garantia do direito 
de consulta aos empreendimentos e medidas administrativas e legislativas; o problema da demar-
cação dos territórios; reivindicavam o direito ao desenvolvimento; e os casos da construção da 
hidrelétrica de  Belo Monte, transposição do São Francisco, construção de hidrelétrica na terra 
Raposa Serra do Sol, demarcação território Guarani e Kaiowá, caso dos Cinta larga .

Também se articularam as entidades que lutam pelos direitos quilombolas, através do Sindicato 
de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcántara (STTR) e do Sindicato de Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) uma comunicação em 7 de agosto de 
2008.  Dentre as pautas reinvidicadas estão: o reconhecimento dos quilombolas como sujeitos da 
Convenção a partir do art. 1, e do princípio da auto identificação; constroem um panorama da 
situação das comunidades quilombolas no Brasil, da morosidade da demarcação; apresentam as 
problemáticas da ausência de procedimentos de consulta; trazem a problemática do  caso da base 
militar em Alcântara (em anexo).

Também fora encaminhado uma comunicação pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina (SINTUSF) acerca das violações a Convenção cometidas com as comuni-
dades Mbyá-Guarani .
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11. Essas recomendações apresentadas pelo CEACR são bastante amplas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais, nos comentários que tocam ao andamento dos marcos legais 
referentes aos direitos indígenas, a educação. Para maiores aprofundamentos: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2256742 

  12. Informe completo disponível https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507317,es
  13. Cumpre destacar que dentro dos mecanismos da OIT está previsto para essa Convenção a elaboração de informe detalhado dos Estados a cada cinco anos, nesse sentido o 

Brasil deveria prestar informes em junho de 2008; junho 2013; junho 2018... Além de incluir informações nos informes anuais dos países para avaliação da totalidade de 
cumprimento das normas da OIT.   

14. Informe alternativo disponível em: https://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1220640410_indio.pdf
15. Sobre essa comunicação não fora encontrada na íntegra. Nem tampouco a CEACR se debruçou sobre ela de maneira separada, passando a integrar a problemática junto as 

denuncias do caso Guarani e Kaiowá.

A CEACR em sua manifestação na Conferencia de 2009 ao avaliar os informes de 2008, solicita 
explicações do governo brasileiro sobre as comunidades quilombolas ingressarem como sujeitos 
da Convenção, bem como as políticas de acesso a terra dos mesmos. Reforça que sejam 
realizados estudos sobre a realização das consultas. E solicita que os informes apresentados pelo 
Brasil sejam mais detalhados e responsam as demandas apresentadas, e que sejam consultadas 
as organizações indígenas e sindicais para construção dos informes .

As comunicações organizadas entre entidades sujeitos da Convenção e organizações sindicais 
produzem o efeito de um monitoramento continuo da CEACR sobre o andamento dos casos, além 
da solicitação direta de 2005, fora realizada mais duas solicitações diretas em 2013 e 2015 ao 
governo brasileiro , nas quais solicita que sejam fornecidas informações mais detalhadas dos 
casos. Além dessas já foram realizadas 7 observações diretas .

De um modo geral, se observa que as informações fornecidas pelo governo não respondem 
diretamente as perguntas, principalmente no que toca ao direito de consulta, é comum 
encontrarmos pedidos reiterados de maior detalhamento pela CEACR. No tocante a consulta, 
diversas vezes o CEACR pede o detalhamento sobre a condução do procedimento, o envolvimento 
das comunidades no processo, o andamento das propostas de marcos normativos para regulação. 
Além disso, o reconhecimento das comunidades quilombolas como sujeitos da convenção 169 da 

OIT, como manifestado pelo próprio governo em informe, e posteriormente consagrado em parecer 
pela OIT, representou um grande avanço no monitoramento. Desde então se tem cobrado do 
governo sobre o andamento da titulação dos territórios, e o caso de Alcântara com forte pressão 
sobre a realização de consultas. 

Cabe destacar que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Organização Internacional de 
Empregadores (OIE) também encaminharam comunicados sobre a regulamentação do direito de 
consulta, os entraves da efetivação desse direito para os investimentos econômicos. 

Por fim, nesse recorrido histórico cabe destacar que a comunicação ao Comitê Tripartido da OIT 
realizada pela CUT em 2008 levou a inclusão do governo brasileiro na lista provisória de casos a 
serem apresentados na 100ª Conferência Internacional do trabalho, em abril de 2011, estavam na 
listagem 44 casos, sendo que seria sorteado 5 casos para apreciação (LIANA, 2016). Diante disso 
o governo brasileiro realizou um acordo com a CUT para retirada do caso mediante o compromisso 
de iniciar um processo de regulamentação do Direito à Consulta, do qual nos debruçaremos no 
próximo item

3.2 Proposta de Regulamentação do Direito à Consulta pelo governo Federal

Diante dos compromissos assumidos com a OIT da implementação da Convenção, com o acordo 
firmado com a CUT para a retirada do processo da OIT. O Governo Federal em 2012, na Secretaria
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16. bservação: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2296479

  17. Solicitação direta 2013: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142193 ;
Solicitação direta 2015: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3250579 .

  18. 2015: ; https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3252747;
2013:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:31421 97; 

2012:https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3079544 ; 
2011: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700476 
2010: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2334442 

2009: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306435 ; 

Geral da Presidência da República, por meio da Portaria Interministerial nº. 35 de janeiro de 
2012, criou um Grupo de Trabalho Interministerial, composto por 24 órgãos: coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil, Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional da Polícia Militar, 
Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, IBAMA, FUNAI, Fundação Palmares, AGU, DNIT, INCRA, 
ICMBIO e Ministério da Cultura) , com a finalidade:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de estudar, avaliar e 
apresentar proposta de regulamentação da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia 
dos povos indígenas e tribais.

Diante dessa missão a primeira atividade do GTI foi a realização do seminário internacional 
“Convenção nº169: experiencias e perspectivas” entre os dias 8 e 9 de março de 2012, contando 
com a presença de lideranças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e ainda 
representantes de organizações da sociedade civil, acadêmicos e representantes dos órgãos do 
poder publico envolvidos no GTI. Resultado em propostas de agendas de atuação para 2012-2013.

Firmou-se por parte do governo que a proposta de regulamentação seria construída em diálogo 
com os povos, no que se convencional chamar “consulta da consulta”, sendo realizado em três 
etapas: até julho 2012 planejamento; julho 2012-setembro 2013 consultas e informações; 
devolutiva as comunidades entre outubro e janeiro de 2014.

Em 07 de março de 2012 a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CONAQ) tornou pública uma carta em que manifestava seu apoio ao processo de regulamentação 
do direito à consulta nos termos da Convenção . Na carta se manifesta pela SG/PR como órgão 
legitimo para interlocução, propõe a criação de uma de uma comissão quilombola composta por 7 
representantes: 1 de cada região mais dois representantes nacionais da CONAQ. E por fim, 
determina a abertura de consulta através da realização de seminários estaduais, regionais e 
nacionais.

No mesmo ano, em 26 julho de 2012, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) também 
manifesta publicamente seu posicionamento contrário a continuidade do processo de 
regulamentação  . Segundo o postulado, foram realizadas duas reuniões informais e um seminário 
internacional que não se constituem para os povos indígenas processos participativos legítimos. 
Eles consideraram que a intenção de regulamentação do governo ao mesmo tempo em que editam 
a Portaria nº 303 da Advocacia Geral da União (AGU) , representa má-fé do governo. E se retiram 
do processo de regulamentação até a revogação completa da referida portaria.  
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19..http://www.governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao-1/2o-plano-de-acao-brasileiro/secretaria-geral-da-presidencia-da-republica/elaboracao-de-processos-para-a-con

sulta-previa-da-convencao-169-da-organizacao-internacional-do-trabalho 
  20.  https://acervo.racismoambiental.net.br/2012/03/10/carta-aberta-da-conaq-a-vez-e-a-voz-dos-quilombolas-para-fazer-valer-nossos-direitos

Em virtude das objeções colocadas pelo movimento indígena o processo seguiu com as 
comunidades quilombolas, na realização de oficinas regionais. Foram realizadas oficinas na região 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-oeste. As comunidades que participaram denunciaram que as 
reuniões promovidas pelo GTI eram apenas repassadas e coletadas informações, não se era 
esclarecido sobre o procedimento de regulamentação, nem colocado tempo hábil para análise.

O GTI caminhou sem a participação do movimento indígena no processo de regulamentação e 
terminou por apresentar uma minuta de portaria em fevereiro de 2014 -não pública até hoje - 
regulando o direito à consulta apenas para as comunidades quilombolas. A minuta apresentada 
retrocede em diversos parâmetros internacionais do direito à consulta, inclusive os próprios termos 
da Convenção, não refletindo em todo o debate já travado no âmbito latino-americano do processo 
de regulamentação, nem tampouco as diretrizes elaboradas pela própria OIT sobre o tema.

O próprio processo de regulamentação do direito à consulta, também deve ser submetido a regra 
de consulta, de tal forma, que deveria ser construída da maneira mais exemplar para determinar 
um padrão elevado de cumprimento de direitos que possa refletir em todos os procedimentos que 
se seguirão. Sendo assim é recomendável que o processo de elaboração da regulamentação: seja 
um processo participativo segundo as regras e procedimentos dos sujeitos da convenção e suas 
representações – nesse caso é fundamental que se inclua os povos e comunidades tradicionais, 
como reconhecimento de que são sujeitos, item aclarado adiante no texto-; que seja dado tempo 
para discussão, reflexão e deliberação das comunidades; seja fornecida informação suficiente, 
adequada e oportuna; disponha de recursos para assegurar participação e organização das 
comunidades para tanto; ocorra em unidade procedimental, não se fragmente em setores  

E por fim reforçados a recomendação já publicada por especialistas:

Caso o governo pretenda retomar a discussão, recomendamos a necessidade 
de recuperar a confiança do movimento indígena por meio de manifestações 
objetivas de defesa dos direitos indígenas, como a revogação da Portaria nº. 
303/2012. Outra demonstração de boa fé seria oferecer garantias institucionais 
para o exercício deste direito a partir do respeito aos protocolos de consulta. 
Aliás, o governo deveria não só respeitar, mas estimular e apoiar a produção dos 
protocolos autônomos de consulta em todo o país, uma vez que esses são a 
definição explícita e pública de regras de representação, organização e 
acompanhamento de processos de tomada de decisões de cada povo, 
organização ou comunidade (ISA, P. 51).
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  21. http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Carta-Pu%CC%81blica-da-APIB.pdf 
  22. A portaria nº 303, editada pela AGU em 16 de julho de 2012 estende as condicionantes estabelecidas na ação judicial da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3.888/ 

RR/ STF) a todas as demais terras indígenas. Representando a época a possibilidade de alteração de todo o procedimento demarcatório das terras indígenas no Brasil. 
Hodiernamente, segue em debate e discussão suas implicações.

  23. Vide manifesto das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: 
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/carta_dos_quilombos_seminario_oit169.pdf 

  24. Cumpre ressaltar que tivemos acesso mediante fonte confidencial da pesquisa a minuta proposta. Cabe salientar também que em conversas de bastidores se obteve a 
informação de que essa mesma minuta voltava a ser discutida no governo atual.

  25. Proposta de Diretrizes para a Regulamentação dos Procedimentos de Consulta Livre, Prévia e Informada aos Povos Indígenas no Brasil, elaborado pela Rede de Cooperação 
Alternativa (RCA), disponível em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/Proposta_Diretrizes_CLPI_aos_povos_indigenas.pdf

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5905(ADI)

Todos os debates travados no processo de ratificação da Convenção no Senado Federal ainda 
possuem ressonância em muitos setores da sociedade. Mais recentemente, 05 de março de 2018, 
a governadora do estado de Roraima, Maria Suely Campos (PP), protocolou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI)  alegando a inconstitucionalidade parcial do Decreto Legislativo nº. 
143/2002 e do Decreto Presidencial 5.051/2004, na parte em que promulgou o artigo 6º, 1, a), e 
2; o artigo 13, 1 e 2; o artigo 14, 1 e 2; e o artigo 15, 2, da Convenção, em face da divergência 
com os artigos 1, inc. I e IV; art. 4, I, art. 20, XI, art. 21, IX, art. 43, caput, art. 48, IV, art. 58, § 2, IV, 
art. 170, I e VII e art. 231. 

Em síntese afirma que a incorporação dos referidos artigos que abordam o direito de consulta, a 
titularidade do território, e dever de consultar sobre empreendimentos em territórios dos sujeitos, 
afetam a soberania nacional, a independência nacional, a premissa de que as terras indígenas 
pertencem a União, da competência da união para ordenar os território, e do compromisso com  a 
redução das desigualdades regionais e sociais.

 A celeuma se dá em virtude da decisão da Justiça Federal de Roraima na Ação Civil Pública (nº. 
1000487-02.2017.4.01.4200) na qual se determina a paralisação de todas as atividades 
envolvendo a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado, bem como 
iniciativas legislativas até a oitiva prévia determinada na Constituição Federal e a realização da 
consulta prevista no art. 6 da Convenção, à pedido do MPF. Tal fato motiva a proposição da ADI.

A petição inicial está repleta de categorias etnocêntricas, encontramos trechos que afirmam a 
necessidade de explorar “potencial econômico-cultural dos TI’s” em prol do desenvolvimento do 
estado. Outros fragmentos afirmam que o modelo da consulta pode resultar numa “ditadura das 
minorias”. 

 Num dos trechos da petição inicial como justificativa a dificuldade de realização de consultas 
apresenta: “dezenas de comunidades indígenas, em regiões de difícil acesso, parte dessas 
comunidades o acesso, por sinal, somente através de avião, torna impossível a execução de obras 
públicas estruturais visando a redução das desigualdades regionais e sociais de Roraima”.

 Vale lembrar que 46% do estado de Roraima são territórios indígenas e que qualquer projeto de 
planejamento estadual de obras públicas na região necessariamente afetaria as comunidades, daí 
a obrigatoriedade de realização da consulta. A oposição da governadora a esses direitos evidencia 
que o estado de Roraima não tem qualquer disposição em dialogar com os povos indígenas sobre 
os rumos políticos, econômicos e sociais do estado e, assim, acaba por justificar a própria 
necessidade de existência do direito de consulta. 

No tocante aos questionamentos suscitados. Acerca do art. 6, do direito a consulta prévia, livre e 
informada (DCPLI), ainda que não haja regulamentação no Brasil se entende de aplicação imediata
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26. Andamento pode ser monitorado: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5365245

 
a toda e qualquer ação legislativa e administrativa que afete os sujeitos da Convenção, é um 
mecanismo para garantir a efetivação participação dos povos nas decisões que afetam suas vidas. 
Um dos argumentos levantados é a inexistência  de direito de veto, ou mesmo o fato de que o 
empreendimento é necessário a comunidade quase como um direito indisponível, motivo pelo qual 
não seria necessária a consulta. 

O DCPLI é o coração da Convenção, nele se concretiza o ideal de “povos”,a perspectiva do dialogo 
intercultural, evidentemente estarão em jogo diferentes interesses econômicos, perspectivas de 
desenvolvimento se rompe com a perspectiva integracionista, e justamente por isso essas devem 
ficar claras num procedimento adequado de consulta. Acerca do direito de veto a Convenção não 
deixa claro sobre sua existência ou não, não sendo de entendimento pacifico, na inicial 
mencionam o caso de Colômbia e Bolívia em que não se adotou, mas na legislação Venezuelana 
foi incorporado.  

Quanto ao debate sobre a “propriedade” das terras indígenas serem da União, cumpre observar 
que o art. 13 e seus conseguintes estão abordando sobre os direitos territoriais dos povos ao uso 
da terra, a interpretação sobre tal dispositivo deve ser feita a luz do art. 34 da Convenção que 
estabelece a “flexibilidade” das condições de cada país, a mesma interpretação é aplicada ao art. 
21 da Convenção Americana, no qual o termo propriedade é jurisprudencialmente entendido 
também para designar os direitos territoriais dos povos. Assim, em prol dos interesses das 
comunidades é a necessidade de se resguardar os direitos territoriais dos mesmos, não 
importante a propriedade estar no seio da União, desde que a mesma assegure essa garantia.  

A ADI ainda está para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tendo apenas como 
andamento a decisão monocrática do  Ministro Luiz Fux determinando a continuidade em rito do 
art. 12 da Lei nº. 9896/99, ou seja, permite ir diretamente ao Plenário do STF para julgamento de 
mérito, sem prévia análise do pedido  liminar. 

Enfim, a iniciativa da ADI com reiterados posicionamentos em favor da sentença do caso Raposo 
Serra do Sol, refletem a parcialidade da propositura da ação, movida por interesses econômicos de 
bancadas do estado, ignorando completamente as representatividades diversas culturais do 
Estado. A ousadia na proposição de uma ação, para retomar temas já superados pelo Estado no  
debate do Senado  Federal, demonstra como a concretização dos direitos previstos na Convenção 
é permeada pela realidade da disputa de forças e poder na construção das narrativas 
hegemônicas do Estado, de tal forma que a governadora de Roraima se sente confortável na atual 
conjuntura de retrocesso de direitos e ataque aos direitos indígenas para rediscutir um tema.

É salutar que alguma entidade possa comunicar a OIT acerca do andamento dessa ação, para 
que possa ser designado um comitê de especialistas da OIT para dialogar com o STF na tomada de 
decisões do caso.

3.4 PROJETO DE LEI PARÁ

No estado do Pará em 24 de janeiro de 2018  , por meio de Decreto, o governador Simão Jatene, 
instituiu um grupo de estudos para sugerir normas e procedimentos voltados a regular à realização 
de Consultas Prévias, Livres e informadas “aos povos e populações tradicionais”. No Decreto ele 
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prevê o prazo de 15 dias para apresentação de um Plano Estadual de Consultas Prévias, Livre e 
Informadas. Para a composição do grupo solicitou representantes dos órgãos do estado.

Já na introdução ao Decreto observamos a incoerência ao negligenciar a presente de povos e 
comunidades tradicionais no Estado como sujeitos da Convenção, aborda apenas a problemática 
quilombola e indígena. Talvez o único ponto que poderíamos considerar um avanço normativo no 
decreto é o art. 1, II, que determina que entre os trabalhos do grupo estaria: “solicitar e reunir 
protocolos de consultas dos povos e populações tradicionais, para compor o Plano Estadual (...)”
.
Conforme determina a previsão do art. 6 da Convenção, é que o processo de construção do Plano 

Estadual também exige consulta, tendo em vista que é uma medida legislativa que afeta os 
titulares do direito. Em nenhum momento o decreto garante a efetiva participação dos indígenas, 
quilombolas, e povos e comunidades tradicionais na elaboração da proposta, configurando o 
decreto em si como uma violação ao direito de consulta.  Além disso o prazo de 15 dias para 
elaboração viola diretamente o caráter livre e culturalmente adequado que deve permear os 
processos de consulta e participação . 

Em recomendação ao Estado Brasileiro o Relator Especial das Nações Unidas sobre Direitos dos 
Povos Indígenas, James Anaya, em 2004, apontada em seu relatório que os Estados também têm 
a “obrigação geral de consultar os povos indígenas sobre as medidas legislativas que possam 
afetá-los, particularmente com relação à regulamentação legal dos procedimentos de consulta. O 
cumprimento do dever de consultar os povos indígenas e tribais sobre a definição do marco 
legislativo e institucional da consulta prévia é uma das medidas especiais requeridas para 
promover sua participação na adoção de decisões que os afetem diretamente” .

3.5 O desafio da efetivação da Convenção para povos e comunidades tradicionais

Os sujeitos destinatários dos direitos e garantias da Convenção dentro da diversidade 
sociocultural que conforma o país seriam: povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e 
comunidades tradicionais. A categoria de povos indígenas está bastante clara, desde a convenção 
nº 107 vem sendo reconhecidos como sujeitos de direito, consolidados no art. 231 da CF. Quanto 
aos quilombolas, o governo demorou a reconhecer a aplicação do convênio na interpretação do 
conceito de “povos tribais”. O próprio Decreto nº. 4887/2003, que regula o art. 68 da ADCT traz os 
critérios da autoatribuição e condições sociais e culturais compartilhadas. Após 2008 o governo 
brasileiro reconhece a legitimidade das comunidades quilombolas como sujeitos da Convenção, e 
passa a informar sobre sua situação a OIT.  

Há a dificuldade de reconhecimento do governo brasileiro para incluir os povos e comunidades 
tradicionais como sujeitos da Convenção, os quais nunca foram incluídos em nenhum relatório de 
acompanhamento enviado a OIT. Desta forma, nos cabe analisar a relação de legitimidade para 
integrar como sujeitos. 
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  27. http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.01.25.DOE.pdf 

  28. Frente ao decreto a Defensoria Pública do Pará, a Defensoria Pública da União (DPU), o MPF e Ministério Público Estadual, realização uma recomendação conjunta, disponível 
em: http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2018/recomendacao-decreto-consulta-previa

  29. https://cimi.org.br/2018/02/governo-do-para-deve-revogar-imediatamente-decreto-que-viola-direito-de-consulta-previa/ 
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A Convenção define em seu artigo 1º

1. A presente convenção se aplica:

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 
culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade 
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 
costumes ou tradições ou por legislação especial.
 
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica 
pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do 
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação 
jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, 
culturais e políticas, ou parte delas.

2.  A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 
considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se 
aplicam as disposições da presente Convenção.
 
3. A utilização do termo "povos" na presente Convenção não deverá ser 

interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos 
que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional

Observando o grifo acima nos deparamos com dois critérios para obtenção do status de sujeito 
da Convenção: um critério objetivo que é a distinção com relação a outros grupos da sociedade; e 
um critério subjetivo que é o direito de autoidentificação (ISA, p.30). Se nos aprofundarmos ainda 
sobre a utilização da terminologia “povo” no texto, observaremos que isso indica que são 
sociedade específicas e diferenciadas, e que, portanto, se aplicaria a comunidades sujeitas a um 
grau de autodeterminação para decidir sobre os modos de produção de sua vida (social, 
econômico, cultural).

No âmbito da CortIr de Direitos Humanos temos o reconhecimento da aplicação dos critérios para 
identificar a categoria de grupos tribais em face do julgamento do caso do povo Saramaka contra o 
Suriname, na decisão proferida em novembro de 2007 (Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. 
Sentencia Serie C Nº 172 del 28 de noviembre de 2007).

Se analisarmos o Decreto nº. 6040 de fevereiro de 2007 que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais³  em seu artigo 3º, I, ao 
definir povos e comunidades tradicionais, apresenta todos os elementos e critérios estabelecidos 
no art. 1 supracitado:
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30. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

Deste modo, encontramos o critério objetivo na configuração desse grupo social, como também o 
critério subjetivo e fundante, à saber a consciência de sua identidade como tribal. Nesse sentido, a 
aplicação da Convenção não é definida somente pelo Estado, é possível que comunidades 
requeiram a sua aplicação, ao auto identificarem-se como sujeitos do Convênio. É o caso das 
comunidades colombianas de Curbaradó e Jiguamiandó que solicitaram a recomendação ao 
governo de seus países por parte da OIT de que são sujeitos da Convenção³¹.

Ademais, a aplicação da legislação brasileira no caso concreto, tem afirmado esse entendimento 
por parte do Estado brasileiro ao garantir o direito à consulta em dois atos administrativos:

(I) O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), espécie de acordo administrativo 
celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Ideflor-bio (órgão do Estado do 
Pará encarregado da gestão das unidades de conservação estaduais) para a 
consulta a comunidades agroextrativistas referente ao “Redimensionamento, 
Requalificação e Recategorização” do Parque Estadual Chapucuru, na ilha do 
Marajó. A consulta foi finalizada nos dias 11 e 12 de setembro de 2015, (II) No 
âmbito do governo federal, o compromisso firmado entre o Ministério Público 
Federal e o ICMBio (órgão responsável pela gestão das unidades de 
conservação federais) para consultar as comunidades da Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns, no Estado do Pará, quanto a um projeto de comercialização de 
créditos de carbono florestal (GARZÓN, YAMADA, OLIVEIRA, p.19, 2016).

Recentemente, a Confederação da Agricultura e Agropecuário do Brasil (CNA), e a Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA) através da deputada federal Tereza Cristina (DEM/MS) 
encaminharam ofício ao governo federal solicitando a revogação do Decreto nº. 6040/2007, e a 
imediata suspensão dos processos de reconhecimento dos territórios destes povos e comunidades 
tradicionais, criticando o critério da autoidentificação. Cumpre ressaltar, que se o poder público 
vier a tomar qualquer iniciativa que reveja esse decreto deve consultar os povos e comunidades 
tradicionais. 

Finalmente, esse cenário de não reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais como 
sujeitos de direitos da Convenção os obriga a judicializar cada caso em defesa da aplicação dos 
artigos a defesa de seus direitos, impedindo a concretização do direito a autoidentificação, à 
medida que a mesma deve ser permanentemente reafirmada.
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A Convenção define em seu artigo 1º

1. A presente convenção se aplica:

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 
culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade 
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 
costumes ou tradições ou por legislação especial.
 
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica 
pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do 
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação 
jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, 
culturais e políticas, ou parte delas.

2.  A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 
considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se 
aplicam as disposições da presente Convenção.
 
3. A utilização do termo "povos" na presente Convenção não deverá ser 

interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos 
que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional

Observando o grifo acima nos deparamos com dois critérios para obtenção do status de sujeito 
da Convenção: um critério objetivo que é a distinção com relação a outros grupos da sociedade; e 
um critério subjetivo que é o direito de autoidentificação (ISA, p.30). Se nos aprofundarmos ainda 
sobre a utilização da terminologia “povo” no texto, observaremos que isso indica que são 
sociedade específicas e diferenciadas, e que, portanto, se aplicaria a comunidades sujeitas a um 
grau de autodeterminação para decidir sobre os modos de produção de sua vida (social, 
econômico, cultural).

No âmbito da CortIr de Direitos Humanos temos o reconhecimento da aplicação dos critérios para 
identificar a categoria de grupos tribais em face do julgamento do caso do povo Saramaka contra o 
Suriname, na decisão proferida em novembro de 2007 (Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. 
Sentencia Serie C Nº 172 del 28 de noviembre de 2007).

Se analisarmos o Decreto nº. 6040 de fevereiro de 2007 que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais³  em seu artigo 3º, I, ao 
definir povos e comunidades tradicionais, apresenta todos os elementos e critérios estabelecidos 
no art. 1 supracitado:
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I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

Deste modo, encontramos o critério objetivo na configuração desse grupo social, como também o 
critério subjetivo e fundante, à saber a consciência de sua identidade como tribal. Nesse sentido, a 
aplicação da Convenção não é definida somente pelo Estado, é possível que comunidades 
requeiram a sua aplicação, ao auto identificarem-se como sujeitos do Convênio. É o caso das 
comunidades colombianas de Curbaradó e Jiguamiandó que solicitaram a recomendação ao 
governo de seus países por parte da OIT de que são sujeitos da Convenção³¹.

Ademais, a aplicação da legislação brasileira no caso concreto, tem afirmado esse entendimento 
por parte do Estado brasileiro ao garantir o direito à consulta em dois atos administrativos:

(I) O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), espécie de acordo administrativo 
celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Ideflor-bio (órgão do Estado do 
Pará encarregado da gestão das unidades de conservação estaduais) para a 
consulta a comunidades agroextrativistas referente ao “Redimensionamento, 
Requalificação e Recategorização” do Parque Estadual Chapucuru, na ilha do 
Marajó. A consulta foi finalizada nos dias 11 e 12 de setembro de 2015, (II) No 
âmbito do governo federal, o compromisso firmado entre o Ministério Público 
Federal e o ICMBio (órgão responsável pela gestão das unidades de 
conservação federais) para consultar as comunidades da Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns, no Estado do Pará, quanto a um projeto de comercialização de 
créditos de carbono florestal (GARZÓN, YAMADA, OLIVEIRA, p.19, 2016).

Recentemente, a Confederação da Agricultura e Agropecuário do Brasil (CNA), e a Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA) através da deputada federal Tereza Cristina (DEM/MS) 
encaminharam ofício ao governo federal solicitando a revogação do Decreto nº. 6040/2007, e a 
imediata suspensão dos processos de reconhecimento dos territórios destes povos e comunidades 
tradicionais, criticando o critério da autoidentificação. Cumpre ressaltar, que se o poder público 
vier a tomar qualquer iniciativa que reveja esse decreto deve consultar os povos e comunidades 
tradicionais. 

Finalmente, esse cenário de não reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais como 
sujeitos de direitos da Convenção os obriga a judicializar cada caso em defesa da aplicação dos 
artigos a defesa de seus direitos, impedindo a concretização do direito a autoidentificação, à 
medida que a mesma deve ser permanentemente reafirmada.
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4. DIREITO À CONSULTA PRÉVIA LIVRE E INFORMADA (DCPLI) 

O direito à consulta prévia, livre e informada (CPLI) é certamente o coração da Convenção. É ele que 
permite uma ruptura com a concepção assimilhacionista, paternalista e etnocêntrica dos Estados 
frente aos sujeitos destinatários. Ao se estabelecer o direito à diferença, a igualdade de tratamento, 
os dispositivos da Convenção trazem também o direito à CPLI, ou seja, o direito à participar do 
processo decisório. Inclusive a CIDH, no julgamento do caso Saradex x Equador reconheceu a CPLI 
como um princípio do direito internacional dos direitos humanos. (RCA, 2016, p. 9)

É sempre complexo a construção do conceito de participação dos povos por parte dos Estados, e 
mais além sobre o poder decisório dado as comunidades. Isso porque a teoria clássica das 
relações internacionais se assenta na ideia de um Estado Soberano, com um povo sobre esse 
poder e um território unificado. 

Se partimos de perspectivas críticas latino-americanas, que buscam revisitar o processo de 
formação social à luz da compreensão das assimetrias de poderes artificialmente construídas com 
a ideia de raça. Observamos que a centralização de um poder na figura do Estado-Nação, implicou 
o sufocamento de milhares de modos de vida tradicionais, que se encontram em desencontro 
sobre a perspectiva de uma história hegemônica. 

Assim, na busca pela superação do paradigma “integracionista” encontramos presentes diversas 
tensões manifestadas na garantia do DCPLI: o embate entre direitos e desenvolvimento 
econômico; entre participação e autodeterminação. 

Desta forma, as dimensões que o direito à CPLI pode tomar, como o direito de veto, a autonomia 
sobre seus territórios, encontram posições forte de oposição dos Estados-Nação. Este encontra-se 
dividido entre: o paradigma integracionista no qual os povos indígenas e tribais são vistos como 
entraves ao desenvolvimento; e o paradigma da afirmação deles como sujeitos de direitos plenos, 
com capacidade para autodeterminar-se desde seus próprios modos, em respeito a diversidade 
sociocultural, defendido pelos movimentos indígenas.

Diante disso são estabelecidas as tensões entre a efetivação do DCPLI e projetos de 
desenvolvimento nacional ou entre a efetivação da participação indígena versus a 
autodeterminação. Destarte, há uma diversidade de intepretação sobre o significado da consulta, 
associada a garantia ou não do consentimento prévio, livre e informado. A OIT e muita 
jurisprudência nos países tem entendido sobre a aplicabilidade imediata do direito, e tem se 
pronunciado numa série de casos que desrespeitam a garantia do direito. Já a CIDH e as Relatorias 
da ONU dos Povos Indígenas³² , assumem maior radicalidade ao direito de consulta, prevendo 
hipóteses de necessidade de além de consultar possuir consentimento, para os casos de projetos 
de desenvolvimento que gerem impactos profundos. Nas palavras de Anaya:
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  32.  Vale ressaltar que a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas prevê vários dispositivos em que é mencionado a necessidade de “obter 

consentimento” dos povos, como o art. 10 para os casos de deslocamento compulsório, art. 19, 29 e 32
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O direito à livre determinação é um direito fundamental, sem o qual não podem 
exercer plenamente os direitos humanos dos povos indígenas, tanto os coletivos, 
como os individuais. Os princípios conexos de soberania popular e democracia 
se opõem  ambos ao governo por imposição e respaldam o imperativo do 
governo por consentimento³³.

Nessa esteira não podemos compreender a efetivação dos direitos indígenas, numa ruptura com 
o paradigma integracionista anterior, e portanto, pensar a ideia de consulta atualiza numa nova 
perspectiva de construção de relações com esses povos: a do diálogo intercultural, e do 
reconhecimento desses sujeitos com capacidade política e decisória sobre suas vidas. Em última 
análise estamos falando sobre o quão profunda é absorvida a dimensão da autodeterminação dos 
povos. 

Em síntese:

A consulta prévia é considerada a pedra angular da Convenção n. 169 da OIT 
sobre Povos Indígenas e Tribais. O direito à consulta prévia aos povos indígenas, 
quilombolas e comunidades tradicionais é pressuposto para a efetivação do 
direito à livre autodeterminação, direito de manter as suas próprias instituições, 
direito de decidir sobre a sua própria vida e território que pertencem, direito à 
vida e a à terra, em uma concepção ampla, contemplando a integridade física, 
cultural e espiritual de cada povo (LIANA, 2017, p. 198).

Logo, a CPLI não pode ser vista como um mero procedimento burocrático, nem tampouco como 
um momento de repasse de informações, tal como uma audiência pública. Precisa ser tomada 
como um processo político de construção de relações de um Estado com seus povos, desta forma 
precisa ser construída de maneira articulada, sob determinados princípios orientadores que levem 
a firmasse uma relação de confiança e boa-fé entre povos e Estados.  Nos trabalhos do Relator 
Especial para Direitos dos Povos Indígenas, James Anaya, ele manifesta a necessidade de buscar 
uma interpretação sempre proporcional sobre o uso do direito à CPLI.

O DPLI enfrenta sérios desafios para sua efetivação e reconhecimento no  Brasil. Apesar de 
aplicabilidade imediata, e da sua condição de direito fundamental eles não vem sendo aplicados 
pelo Brasil, são inúmeros os licenciamentos ambientais, a construção  de barragens hidroelétricas, 
a concessão de projetos de mineração, medidas legislativas, que demonstram a incompreensão 
quanto a condução da consulta, evidenciando um reconhecimento formal do Estado brasileiro ao 
ratificar, mas que são conduzidos como “mera formalidade burocrática” (RCA, 2016, p. 4). 

Além dos entraves acima apresentados do aprofundamento da consulta no processo de 
construção da democracia participativa aos povos, e da compreensão do direito a 
autodeterminação. Muitos entes federativos têm alegado não concretizar o DCPLI em virtude de 
uma falta de clareza dos dispositivos da Convenção, se seriam os entes do Estado a realizar, em
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alguns casos se propõe a transferência a ente privado ou personalizar o processo em agentes 
públicos. Acerca disso, a Comissão de Expertos já manifestou entendimento: “La Comisión reitera 
que la obligación de asegurar que las consultas tengan lugar de manera compatible con los 
requisitos establecidos en el Convenio, es una obligación a cargo de los Gobiernos y no de 
personas o empresas privadas.³”  

Também tem se utilizado da falta de efetividade ao direito a escusa da ausência de 
regulamentação, motivo pelo qual muitos tem buscado uma interpretação dos modos de exercício 
do direito no judiciário, ou mesmo tem movido projetos de regulamentação, como o estado do 
Pará, e até ADI. 

Cabe frisar que a regulamentação do direito de consulta não é uma obrigação do Estado 
brasileiro, a obrigação é de realização das consultas sempre que forem necessárias, já que a lei 
existe e deve ser cumprida por todos. A regulamentação do direito de consulta e a forma pela qual 
essa regulamentação é feita pode demonstrar o grau de comprometimento que o Estado tem com 
a democracia, em especial com a democracia participativa. Da mesma forma, uma 
regulamentação que realmente garanta o direito de consulta pode demonstrar que o Estado 
respeita as comunidades e seus direitos. Por outro lado, uma regulamentação que deixe mais fraco 
o direito de consulta mostrará que o Estado não está realmente preocupado com os direitos das 
comunidades e quer, na verdade, encontrar uma forma de não ter mais problemas na justiça 
brasileira, ou na OIT, na questão do direito de consulta.

O poder legislativo, por sua vez, tem ignorado completamente sua obrigação de realização da 
consulta sobre as medidas que afetem povos indígenas, comunidades quilombolas, e povos e 
comunidades tradicionais, há uma infinidade de projetos de lei, de iniciativas de bancadas que 
versão sobre os direitos desses povos. Poderíamos considerar ausência de cumprimento da CPLI 
as discussões ao redor do Projeto de Emenda Complementar nº. 215 (PEC), na qual o escopo da 
proposta viola frontalmente direitos previstos na Convenção, bem como os movimentos indígenas 
tem pedido insistentemente participação. 

Também poderíamos mencionar a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e conhecimentos 
tradicionais (Lei nº 13.123 de maio de 2015) não qual não fora realizado nenhum tipo de consulta 
e reduz a aplicação do próprio direito de consulta.

 Nesse sentido, urge ao Congresso Nacional que incorpore ao seu regimento interno mecanismos 
afim de garantir a realização do DCPLI. (RCA, 2016, p. 13)

No âmbito judiciário, encontramos decisões judicias, sobretudo no âmbito dos Tribunais Regionais 
Federais (TRF), que reafirmam a urgência e necessidade de realização das consultas - ainda que 
as manifestações não sejam claras sobre em como proceder com a realização atendendo, em 
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O direito à livre determinação é um direito fundamental, sem o qual não podem 
exercer plenamente os direitos humanos dos povos indígenas, tanto os coletivos, 
como os individuais. Os princípios conexos de soberania popular e democracia 
se opõem  ambos ao governo por imposição e respaldam o imperativo do 
governo por consentimento³³.

Nessa esteira não podemos compreender a efetivação dos direitos indígenas, numa ruptura com 
o paradigma integracionista anterior, e portanto, pensar a ideia de consulta atualiza numa nova 
perspectiva de construção de relações com esses povos: a do diálogo intercultural, e do 
reconhecimento desses sujeitos com capacidade política e decisória sobre suas vidas. Em última 
análise estamos falando sobre o quão profunda é absorvida a dimensão da autodeterminação dos 
povos. 

Em síntese:

A consulta prévia é considerada a pedra angular da Convenção n. 169 da OIT 
sobre Povos Indígenas e Tribais. O direito à consulta prévia aos povos indígenas, 
quilombolas e comunidades tradicionais é pressuposto para a efetivação do 
direito à livre autodeterminação, direito de manter as suas próprias instituições, 
direito de decidir sobre a sua própria vida e território que pertencem, direito à 
vida e a à terra, em uma concepção ampla, contemplando a integridade física, 
cultural e espiritual de cada povo (LIANA, 2017, p. 198).

Logo, a CPLI não pode ser vista como um mero procedimento burocrático, nem tampouco como 
um momento de repasse de informações, tal como uma audiência pública. Precisa ser tomada 
como um processo político de construção de relações de um Estado com seus povos, desta forma 
precisa ser construída de maneira articulada, sob determinados princípios orientadores que levem 
a firmasse uma relação de confiança e boa-fé entre povos e Estados.  Nos trabalhos do Relator 
Especial para Direitos dos Povos Indígenas, James Anaya, ele manifesta a necessidade de buscar 
uma interpretação sempre proporcional sobre o uso do direito à CPLI.

O DPLI enfrenta sérios desafios para sua efetivação e reconhecimento no  Brasil. Apesar de 
aplicabilidade imediata, e da sua condição de direito fundamental eles não vem sendo aplicados 
pelo Brasil, são inúmeros os licenciamentos ambientais, a construção  de barragens hidroelétricas, 
a concessão de projetos de mineração, medidas legislativas, que demonstram a incompreensão 
quanto a condução da consulta, evidenciando um reconhecimento formal do Estado brasileiro ao 
ratificar, mas que são conduzidos como “mera formalidade burocrática” (RCA, 2016, p. 4). 

Além dos entraves acima apresentados do aprofundamento da consulta no processo de 
construção da democracia participativa aos povos, e da compreensão do direito a 
autodeterminação. Muitos entes federativos têm alegado não concretizar o DCPLI em virtude de 
uma falta de clareza dos dispositivos da Convenção, se seriam os entes do Estado a realizar, em
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alguns casos se propõe a transferência a ente privado ou personalizar o processo em agentes 
públicos. Acerca disso, a Comissão de Expertos já manifestou entendimento: “La Comisión reitera 
que la obligación de asegurar que las consultas tengan lugar de manera compatible con los 
requisitos establecidos en el Convenio, es una obligación a cargo de los Gobiernos y no de 
personas o empresas privadas.³”  

Também tem se utilizado da falta de efetividade ao direito a escusa da ausência de 
regulamentação, motivo pelo qual muitos tem buscado uma interpretação dos modos de exercício 
do direito no judiciário, ou mesmo tem movido projetos de regulamentação, como o estado do 
Pará, e até ADI. 

Cabe frisar que a regulamentação do direito de consulta não é uma obrigação do Estado 
brasileiro, a obrigação é de realização das consultas sempre que forem necessárias, já que a lei 
existe e deve ser cumprida por todos. A regulamentação do direito de consulta e a forma pela qual 
essa regulamentação é feita pode demonstrar o grau de comprometimento que o Estado tem com 
a democracia, em especial com a democracia participativa. Da mesma forma, uma 
regulamentação que realmente garanta o direito de consulta pode demonstrar que o Estado 
respeita as comunidades e seus direitos. Por outro lado, uma regulamentação que deixe mais fraco 
o direito de consulta mostrará que o Estado não está realmente preocupado com os direitos das 
comunidades e quer, na verdade, encontrar uma forma de não ter mais problemas na justiça 
brasileira, ou na OIT, na questão do direito de consulta.

O poder legislativo, por sua vez, tem ignorado completamente sua obrigação de realização da 
consulta sobre as medidas que afetem povos indígenas, comunidades quilombolas, e povos e 
comunidades tradicionais, há uma infinidade de projetos de lei, de iniciativas de bancadas que 
versão sobre os direitos desses povos. Poderíamos considerar ausência de cumprimento da CPLI 
as discussões ao redor do Projeto de Emenda Complementar nº. 215 (PEC), na qual o escopo da 
proposta viola frontalmente direitos previstos na Convenção, bem como os movimentos indígenas 
tem pedido insistentemente participação. 

Também poderíamos mencionar a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e conhecimentos 
tradicionais (Lei nº 13.123 de maio de 2015) não qual não fora realizado nenhum tipo de consulta 
e reduz a aplicação do próprio direito de consulta.

 Nesse sentido, urge ao Congresso Nacional que incorpore ao seu regimento interno mecanismos 
afim de garantir a realização do DCPLI. (RCA, 2016, p. 13)

No âmbito judiciário, encontramos decisões judicias, sobretudo no âmbito dos Tribunais Regionais 
Federais (TRF), que reafirmam a urgência e necessidade de realização das consultas - ainda que 
as manifestações não sejam claras sobre em como proceder com a realização atendendo, em 
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geral, a pedidos do Ministério Público Federal³¹³¹ ou Defensoria Pública da União. O desafio se 
coloca nas instâncias superiores com o uso da suspensão de liminar e antecipação de tutela que 
tem  sido utilizado para permitir a continuidade de empreendimentos sem a realização da 
consulta, como o caso da UHE Belo Monte; e a decisão do STF no  caso Raposa Serra Do  Sol, 
que dentre as condicionantes previstas limita o direito à consulta, contrariando inclusive a 
normativa internacional ao prever a hipótese de dispensa da realização (RCA, 2016, p. 14).

Diante das problemáticas levantadas nos cabe analisar mais detalhadamente os direitos 
previstos na Convenção e princípios orientadores para sua aplicação depreendidos da análise da 
própria OIT, e da CIDH.

4.1 Interpretando os dispositivos que asseguram o DCPLI

O DCPLI tem seu cerne no art. 6 da Convenção, mas também pode ser encontrado em sua 
relação com outros direitos, no art. 7, 15 e 22. A condição de participação, autonomia, e livre 
determinação são horizontes epistemológicos que devem orientar todo o processo de aplicação 
do direito, para assegurar que ele cumpra seu papel de prevenir as violações de direitos 
humanos. Assim temos:
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por meio da 6ª Câmara de Cordenação e Revisão, regulamentada pela Resolução nº 136, de 10 de Dezembro de 2012 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. Em 2014, o referido órgão publicou o manual de atuação “Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e as 

Unidades de Conservação de Proteção Integral – Alternativas para o Asseguramento de Direitos Socioambientais (Disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/manual-de-atuacao/docs/manual-de-atuacao-territorios-de-povos-e-co

munidades-tradicionais-e-as-unidades-de-conservacao-de-protecao-integral) 

  36 . No âmbito do Conselho Nacional do Ministério  Público (CNMP) há uma série de enunciados que abordam o tema das consultas: 

ENUNCIADO nº 12: A consulta livre, prévia e informada da Convenção nº 169 da OIT deve ser realizada antes de o Conselho Nacional de Políticas 

Energéticas decidir a construção de uma usina hidrelétrica. Criado no XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 5/12/2014. ENUNCIADO nº 17: As 

comunidades tradicionais estão inseridas no conceito de povos tribais da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. Criado no 

XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 5/12/2014.ENUNCIADO nº 26: O uso sustentável de recursos naturais por parte de povos e comunidades 

tradicionais é assegurado pela Constituição Federal (arts. 215 e 216) e pela Convenção nº 169 da OIT (art. 14, I), dentro e fora de seus territórios. 

Criado no XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 5/12/2014. ENUNCIADO nº 29 : A consulta prevista na Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho é livre, prévia e informada, e realiza-se por meio de um procedimento dialógico e culturalmente situado. A consulta não 

se restringe a um único ato e deve ser atualizada toda vez que se apresente um novo aspecto que interfira de forma relevante no panorama 

anteriormente apresentado. Criado no XIV Encontro Nacional 
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Artigo 6º

1. Na aplicação das disposições da presente Convenção, os governos 
deverão:
a) Consultar os povos interessados, por meio de procedimentos adequados 

e, em particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam 
previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente;

b) criar meios pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo 
menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis 
decisórios de instituições eletivas ou órgãos administrativos responsáveis por 
políticas e programas que lhes afetem;

c) estabelecer meios adequados para o pleno desenvolvimento das 
instituições e iniciativas próprias desses povos e, quando necessário, 
disponibilizar os recursos necessários para esse fim.
 
2. As consultas realizadas em conformidade com o previsto na presente 

Convenção deverão ser conduzidas de boa-fé e de uma maneira adequada às 
circunstâncias, no sentido de que um acordo e conseguir o consentimento 
acerca das medidas propostas.

No artigo acima observamos os elementos gerais do DCPLI: a) quando se aplica? para medidas 
legislativas e administrativas que causam impactos; b) em que momentos? de maneira prévia; c) 
quem são os interlocutores? As instituições representativas dos sujeitos; d) como deve ser o 
processo? Em conformidade com os meios e circunstancias adequados e de boa-fé; e) objetivo da 
consulta: chegar a um consenso ou acordo. Analisemos mais detalhadamente a perspectiva do 
caráter prévio, o modo e os efeitos jurídicos da decisão.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da 6ªCCR em 5/12/2014. ENUNCIADO nº 30: Na formulação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional, as comunidades 

têm direito a ver consideradas suas próprias prioridades. Criado no XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 5/12/2014. ENUNCIADO nº 31: O direito à 

participação com o objetivo de obtenção do consentimento livre, prévio e informado implica a necessidade do reconhecimento do direito de 

cooperação dos povos na produção da informação (art. 7.3 da Convenção nº 169 da OIT), possibilitando às comunidades a avaliação da incidência 

social, espiritual, cultural e sobre o meio ambiente que as atividades propostas possam provocar. Criado no XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 

5/12/2014. ENUNCIADO nº 32: Depende de consulta, conforme previsto na Convenção nº 169 da OIT, a expedição de alvará de pesquisa e títulos 

de lavra minerários sobre áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais, independentemente de titulação, sob pena de nulidade. Criado 

no XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 5/12/2014. ENUNCIADO nº 34: Os bens ambientais cujo aproveitamento é autorizado no curso do 

licenciamento ambiental são bens de uso comum do povo. O MPF, em sua atuação, deve pugnar pela implementação dos instrumentos de gestão 

democrática da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), garantindo a participação de povos e comunidades tradicionais, com 

fiscalização, por exemplo, da instalação e funcionamento dos comitês de bacia, planos de recursos hídricos, declaração de disponibilidade e ou 

outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Criado no XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 5/12/2014. ENUNCIADO nº 35: Depende de 

consulta, conforme previsto na Convenção nº 169 da OIT, a outorga de áreas para pesca que afetem povos e comunidades tradicionais. Criado no 

XIV Encontro Nacional da 6ªCCR em 5/12/2014.
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O caráter prévio determina que a consulta seja realizada anteriormente a qualquer medida 
legislativa ou administrativa que possam afetar os sujeitos da Convenção. Não existe consulta 
depois de tomada a decisão da medida administrativa ou projeto legislativo. Nesse sentido para a 
garantia de um respeito as comunidades, é preciso estabelecer um plano de trabalho com as 
comunidades em como a consulta ocorrerá. No qual esteja acordado a participação em todos os 
procedimentos, desde a realização de estudos prévios até a conclusão, tendo em vista que as 
comunidades também podem acompanhar e opinar sobre esses procedimentos. A realização da 
etapa de planejamento com as comunidades é vital para o estabelecimento das relações de 
confiança que se seguirão ao processo (OEA, p.83)

Além disso, é fundamental para a seriedade do processo de consulta que as comunidades 
tenham acesso geral, irrestrito e a tempo de todas as informações e documentos que componham 
as medidas capaz de afetá-los. Entendemos também que a mera informação as comunidades de 
medidas que possam afetá-los, por si só, não caracteriza uma consulta prévia³.

O modo de realização da CPLI deve visar a superação da perspectiva integracionista e privilegiar o 
diálogo intercultural, dessa forma, “não é um instrumento para referendar decisões, nem 
burocrático para inviabilizar a participação” (RCA, p.37). Logo, não pode ser visto como uma única 
etapa, em que se apresenta informações para legitimação das comunidades, como ocorre nas 
audiências públicas, ela deve cumprir com o tempo necessário para que exista. Ademais, também 
não deve ser confundida com a garantia do direito de participação em espaços como conselho e 
colegiados, ainda que paritários, esses espaços podem ser momentos, é preciso afirmar a 
particularidade do direito de participação garantindo na CPLI. 

Assim, no que tange ao modo  podemos pressupor 3 dimensões para uma efetivação do DCPLI, 
que podem ser entendidas como requisitos: “culturalmente apropriado”; “boa fé” e “livre”. 

A ideia de um processo “culturalmente apropriado” envolve a perspectiva de funcionamento em 
conformidade com as tradições e costumes, em acordo com os métodos tradicionais decisórios. 
Assegurando o respeito aos processos coletivos decisórios das comunidades, que em muitos 
casos, envolve momentos com a presença apenas da comunidade, ou de lideranças, bem como a 
garantia da tradução dos conteúdos as línguas originárias. Alguns manifestam o entendimento que 
os processos de consulta devem ser protagonizados e conduzidos pelos povos, para assegurar o 
dialogo intercultural em respeito aos princípios da Convenção (LIANA, 2017, p. 203).

A “boa-fé” abrange a intencionalidade da construção da consulta, por isso prescinde da 
construção de confiança, transparência dos procedimentos, honestidade e respeito mútuo e 
probidade. Nesse sentido, podemos interpretar como má-fé a restrição a dinâmica de tempo das 
comunidades em virtude da “urgência de avançar com medidas, ou mesmo, a necessidade de 
defesa do interesse público, as quais são usadas frequentemente para justificar a ausência de 
processos de consulta adequados. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. Faz-se necessário essa menção posto que na primeira proposta de regulamentação Chilena em 2009, previa-se a mera comunicação a 

comunidade, da qual estaria aberta para apresentação de diligencias formais com opiniões (DPLF,2015). 



33

Acerca do caráter “livre” pressupõe a inexistência de interferências externas tais como práticas de 
coerção, intimidação, cooptação de lideranças, manipulação de sujeitos, imposição de uma 
hierarquia superior estatal a povos já vulnerabilizados. Em relação a este aspecto, constatamos 
diversos procedimentos ou reinvindicações de consultas, notadamente em projetos de construção 
de hidrelétricas na região amazônica, a utilização da Força Nacional como mecanismos de coerção 
ao exercício desse direito.

No último ponto de análise desse artigo, temos o tema dos efeitos jurídicos do DCPLI, o artigo 
menciona que o objetivo da CPLI é chegar a um “acordo e conseguir o consentimento...”. Quando 
no caso concreto se chega a um acordo, esse possui efeito vinculante entre as partes, desde que 
respeitados os requisitos formadores (boa-fé, livre...etc). No que tange ao consentimento é preciso 
observar a diferença entre consentimento como finalidade, no qual o processo atinge seu êxito 
com a realização da boa-fé, do consentimento como requisito para a decisão. Dessa forma “O 
direito à CCLPI  impõe uma vinculação do resultado da consulta com a tomada de decisão que, em 
alguns casos, pode resultar em um efeito proibitivo para o Estado” (RCA, 2017, p.45).

É salutar mencionar que a OIT já manifestou o entendimento (OIT, 2003, p.16) que a Convenção 
não prevê o direito de veto, no sentido  de que as comunidades não tem o poder de meramente 
negar a medida do Estado, o que não significa que não seja vinculante as decisões das 
comunidades em termos de condicionar e influenciar a decisão (RCA, 2017, p.45).

Dentro da razoabilidade do transcurso do processo de consulta, uma das hipóteses, desde que 
construídas pela boa-fé, é um inevitável impasse entre interesses do Estado e dos povos, o que 
poderá implicar em algumas situações que o Estado decida em divergência ao manifestado pelos 
sujeitos da Convenção. Nessa hipótese caberá ao Estado uma adequada fundamentação, que 
incluía mecanismos para responder as demandas e preocupações dos povos que possam 
assegurar os demais direitos previstos no Convenio. 

Calcados na proporcionalidade seria adequado pensar também em situações que constituídas 
danos irreparáveis e violações aos direitos fundamentais, seria cabível procedimentos para 
assegurar esses direitos. Consoante a isso, o sistema interamericano tem criado precedentes em 
defesa de hipóteses em que associado a obrigação de consulta o Estado deve ter o consentimento 
prévio, livre e informado dos povos, para continuidade das medidas, ou seja, a decisão dos povos e 
comunidades deverá prevalecer.

Em parecer do caso Suriname x Saramaka a CortInt definiu que para projetos em grande escala 
far-se-ia necessário a obtenção do consentimento. Essa grande escala seria definida por critérios: 
como magnitude, afetação, impacto humano e social. Sendo portanto, medidas excepcionais (RCA, 
2017, p. 46).

A própria Convenção em seu art. 16 também condiciona o deslocamento compulsório ao 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. Na obra os autores utilizam a ideia de direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado por isso a sigla distinta.
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consentimento, constituindo uma medida de excepcionalidade

1. Sujeito ao disposto nos próximos parágrafos do presente artigo, os povos 
interessados não deverão ser retirados das terras que ocupam. 

2. Quando a retirada e o reassentamento desses povos forem considerados 
necessários como uma medida excepcional, eles só serão realizados com seu 
livre consentimento e conhecimento. Não sendo possível obter seu 
consentimento, essa transferência só será realizada após a conclusão dos 
procedimentos adequados previstos na lei nacional, inclusive após consultas 
públicas, conforme o caso, nas quais os povos interessados tenham 
oportunidades de ser efetivamente representados.

3. Sempre que possível, esses povos terão o direito de retornar às suas terras 
tradicionais tão logo deixem de existir as razões que fundamentaram sua 
transferência.

Outro artigo da Convenção que aborda o direito de CPLI é o artigo 15, que menciona sobre 
salvaguardas especiais aos direitos aos recursos naturais:

1. O direito dos povos interessados aos recursos naturais existentes em suas 
terras deverá gozar de salvaguardas especiais. Esses direitos incluem o direito 
desses povos de participar da utilização, administração e conservação desses 
recursos.

2. Em situações nas quais o Estado retém a propriedade dos minerais ou dos 
recursos do subsolo ou direitos a outros recursos existentes nas terras, os 
governos estabelecerão ou manterão procedimentos pelos quais consultarão 
estes povos para determinar se seus interesses seriam prejudicados, e em 
que medida, antes de executar ou autorizar qualquer programa de exploração 
desses recursos existentes em suas terras. Sempre que for possível, os povos 
participarão dos benefícios proporcionados por essas atividades e receberão 
indenização justa por qualquer dano que sofram em decorrência dessas 
atividades.

Esse artigo aborda a problemática de diversos empreendimentos em terras dos sujeitos da 
Convenção afetadas por barragens, mineração e outras formas de utilização de recursos. Se 
interpretado à luz das previsões da Convenção de Diversidade Biológica (CDB) que prevê em seu 
artigo 8, j o respeito e preservação dos conhecimentos e saberes tradicionais, e estabelece a 
necessidade de utilização desses recursos “com a aprovação e participação dos detentores desses 
conhecimentos”, construindo mecanismos para repartição dos benefícios. E ainda  com o  
Protocolo de Nagoya  , ainda que não ratificado pelo Brasil, regula o procedimento  para repartição 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. O Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização é um 

novo tratado internacional complementa e subsidia a implementação da CDB.
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dos benefícios sobre os usos de recursos genéticos desses povos, condicionando ao 
consentimento prévio das comunidades.

O art. 17 da convenção também estabelece outra situação específica em que a realização da 
consulta livre, prévia e informada é obrigatória. Esse artigo obriga que o Estado brasileiro consulte 
as comunidades, por exemplo, quando alguma lei ou decreto alterar a capacidade que as 
comunidade ou integrante da comunidade tem de vender, trocar ou de qualquer forma negociar 
seus bens, inclusive a terra ou território.

1. Procedimentos estabelecidos pelos povos interessados para a transmissão 
de direitos sobre a terra entre seus membros deverão ser respeitados.
2. Os povos interessados deverão ser sempre consultados ao se considerar 

sua capacidade de alienar suas terras ou de outra maneira transmitir seus 
direitos fora de suas comunidades.

O art. 22 da convenção estabelece que é obrigatório ao Estado brasileiro consultar as 
comunidades sempre que o Estado for tratar de questões relacionadas à educação e formação de 
da comunidade e seus membros. Ou seja, quando, por exemplo, for lançado um edital para 
capacitação das comunidades quilombolas, for implementada uma escola quilombola ou a 
prefeitura obtiver qualquer benefício financeiro por ter alunos quilombolas nas escolas, essas 
medidas devem ser tomadas após consulta com as comunidades.

3. Todos os programas especiais de formação deverão basear-se no ambiente 
econômico, condições sociais e culturais e necessidades práticas dos povos 
interessados. Quaisquer estudos para esse fim deverão ser realizados em 
cooperação com esses povos, que deverão ser consultados sobre a 
organização e o funcionamento desses programas. Sempre que viável, esses 
povos assumirão progressivamente a responsabilidade pela organização e 
funcionamento desses programas especiais de formação, se assim decidirem

Ainda no tema da educação e formação os arts. 27 e 28 também obrigam a realização de 
consultas quando alguma comunidade tiver a intenção de oficializar ou instalar seu próprio 
sistema de educação. Ou seja, quando alguma comunidade ou grupo tiver um sistema próprio de 
educação e tiver a intenção de oficializar esse sistema o processo de oficialização deve ser feito 
com a participação direta da comunidade interessada.

Em síntese Yrigoyen (2011) podemos afirmar algumas hipóteses nas quais o direito de consulta 
estará associado ao consentimento prévio, livre e informado: 1. Translados populacionais, previsão 
no art. 16 da Convenção e art. 10 da DPI; 2. Medidas especiais de salvaguardas, art. 4 da 
Convenção; 3. Armazenamento ou dejetos de materiais perigosos, DPI art. 29; 4. Desenvolvimento 
de atividades miltiares, art. 30, DPI; 5. Megaprojetos que possam afetar o modo de vida, 
jurisprudência da CortInt caso Sarakama x Suriname (2207).

Da análise dos dispositivos da Convenção também se constata que as CPLI devem ser realizadas 
pelo Estado, não podendo delegar essa função, há ainda pesquisadores que afirmam ser também 
tarefa do Ministério Público, pela atribuição do art. 232 da CF, a tarefa de acompanhar o 
andamento desses processos.  
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4.2 Refletindo sobre Procedimentos Adequados

Nesse item buscamos fazer uma compilação dos materiais bibliográficos e entrevistas para 
construir eixos sistemáticos que possam vir a contribuir com comunidades que estejam realizando 
ou pretendem realizar CPLI; com elementos para eventuais processos de regulamentação do 
direito, ainda que entendemos ser autoaplicável; e realização de diagnósticos sobre processos de 
consulta realizados, dos quais as sistemáticas possam servir como indicadores.  

Partindo da perspectiva sistemática, em acordo com uma interpretação de defesa dos direitos 
dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, poderíamos construir uma 
sistematização do que seriam princípios norteadores do processo de CPLI:

1. Diálogo: A Consulta Livre, Prévia e Informada deve ser entendida como um 
processo e não como um evento, como um instrumento de diálogo entre o 
Estado e os povos indígenas;
2. Flexibilidade: A aplicação deste direito deve atender a diversidade étnica 

existente no país, sendo flexível tanto nos procedimentos para cada consulta 
como no tempo necessário para sua execução;
3. Boa Fé: Os processos de consulta devem ser realizados de boa fé, com 

apresentação de informação verídica, completa e oportuna. A boa fé deve 
também se manifestar na vontade do Estado de chegar a um acordo ou obter o 
consentimento dos povos indígenas
4. Transparentes: Os processos de consulta devem ser públicos e divulgados de 

forma adequada aos povos indígena;
5. Livre: Os processos de consulta devem ser livres de qualquer tipo de pressão 

política, econômica ou moral;
6. Representatividade indígena: Os processos de consulta devem respeitar as 

formas próprias de representação e de tomada de decisão dos povos indígenas 
participantes da consulta;
7. Vinculante: O resultado do processo de consulta deve incorporar e respeitar 

a decisão dos povos indígenas.
8. Responsabilidade Pública: Os processos de consultas somente  deverão ser 

realizados pelo Estado. O Estado deve garantir os recursos necessários para a 
execução de todo o processo, incluída a articulação e a preparação dos povos 
indígenas. 
9. Participativo: As regras do processo de consulta deverão ser decididas 

conjuntamente entre os povos indígenas afetados e o Estado. (RCA, 2011, p.02)

No item anterior abordamos a importância de pensar de se construir um plano de trabalho com 
as comunidades para assegurar o processo de consulta, assim sendo para se construir esse 
processo podemos estabelecer diretrizes gerais organizadas em etapas, conforme a tabela abaixo:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. Em caso de povos e comunidades que já possuam seus Protocolos de Consulta que eles sejam respeitados  no andamento do processo.
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Etapas Recomendações Recursos

1.Pré etapa * Acordo sobre as regras do processo;
*Reconhecimento dos interlocutores oficiais;
* Acordo sobre as regras do processo;
*Reconhecimento dos interlocutores oficiais;
* Informação sobre os direitos em disputa nas 
medidas;
* Esclarecimento sobre o DCPLI que dá origem ao 
processo;
* Estabelecimento de um calendário, metodologia e 
logística;
*Adequação das informações a diversidade linguística 
do grupo (linguagem popular, idiomas originários.)

*Garantia de recursos para 
tradução, logística de 
deslocamentos, alimentação;

2. Informativa *Detalhamento das informações que envolve as 
medidas legislativas ou administrativas (conteúdo, 
projeto, atores envolvidos, procedimento, trâmite...)

*Previsão de assessoria técnica 
independente e da confiança dos 
sujeitos para acompanhamento 
nessa etapa do processo;

3. Realização de
Estudos

*Garantia de consulta das comunidades na elaboração 
das metodologias que constituíram os estudos de 
impacto, as informações sobre análise de risco, as 
áreas de afetação, os laudos de fundamento;
*Debates sobre as políticas de repartição de 
benefícios (quando houver previsão);

*Previsão de assessoria técnica 
independente e da confiança dos 
sujeitos para acompanhamento 
nessa etapa do processo;

4. Interna das 
Comunidades

*Momento para as comunidades dentro dos seus 
modos de vida tradicional, debaterem e avaliarem. 
Construírem suas objeções e manifestarem seu 
consentimento ou não para os casos cabíveis

*Garantia dos recursos 
necessários quando se tratarem 
de mais de uma comunidade 
envolvida;

5. Deliberação *Acompanhamento pelo MP
*Construção do Acordo (prever condicionantes, 
oposições, prazos e sanções), e em alguns casos 
consentimento;

*Prever recursos para assegurar 
ampla representatividade dos 
sujeitos no momento;

6. Monitoramento *Em caso de aceite, como se dará o monitoramento 
caso fique estabelecido condicionantes;
*Acompanhamento do pactuado e prazos;
*Prever mecanismos de revisão e reavaliação;
*Prever o andamento de medidas de compensação, 
mitigação ou reparação;
*estabelecimento de indicadores para monitorar o 
cumprimento e andamento das medidas
*Construir a hipótese de realização de nova consulta 
em caso de alteração da medida no decurso do tempo;

*Prever recursos de acordo com 
os prazos para o processo de 
monitoramento

Fonte: (LIANA, 2017, p.204) com alterações da autora

PASSO A PASSO PARA UM PROCESSO ADEQUADO DE CPLI
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Finalmente, orientações gerais síntese do processo de Consulta: 

• Quem e quando? 
- A obrigação de realizar a consulta é dos governos e não de empresas privadas ou terceiros; 
- São consultados os povos ou comunidades afetadas, por meio de suas instituições 

representativas. Para definir o que constitui uma instituição representativa deve ser levado em 
conta as características do país, as especificidades dos povos indígenas e o sujeito e escopo da 
consulta; 
- A consulta deve acontecer antes da tomada de decisão pelo governo e não apenas no 

licenciamento ou sobre medidas de mitigação. 

• O que e como? 
- Os processos de consultas devem considerar mecanismos específicos para cada comunidade e 

garantir as condições. Os procedimentos serão considerados apropriados se eles gerarem 
condições favoráveis para se alcançar acordos e consentimentos, independentemente do 
resultado obtido;  
- Devem ser consultadas quaisquer medidas que afetem territórios indígenas considerando 

especial relação que os povos indígenas ou tribais guardam com suas terras e recursos naturais. 
- Também devem ser consultadas as decisões que se relacionam diretamente com o direito à 

identidade cultural; 
- O direito de consulta não se limita ao direito de reagir a medidas iniciadas ou impostas de 

maneira externa. Os povos indígenas dever ter garantido não apenas o direito de responder, mas 
de propor medidas, programas e atividades que dão forma a seu desenvolvimento; 
- Os processos de consultas devem contar com estudos de impactos independentes, que atendam 

às demandas de esclarecimentos das comunidades afetadas ou potencialmente afetadas na etapa 
de informação sobre a medida a ser consultada. Além disso, os estudos de impactos devem 
abordar aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais, espirituais e de direitos humanos; 
- O Estado deve garantir que as comunidades afetadas tenham assessoria técnica e jurídica 

independente, escolhida ela própria comunidade. 
- As informações sobre as medidas a serem consultadas deve vir completas, apresentando riscos, 

benefícios e incertezas, inclusive considerando as especificidades dos interesses e impactos sobre 
homens, mulheres, jovens, crianças e idosos. 
- É considerada uma prática de má-fé se o processo de consulta provocar desorganização social, 

cooptação de lideranças, divisão das comunidades. efeito 
- O resultado de processos de consultas adequados é o alcance de acordos, inclusive sobre um 

plano de consulta para o processo ser iniciado. 
- Busca-se o consentimento, além da consulta, no caso de medida que afete profundamente os 

meios de subsistência (grandes empreendimentos, subsolo, contaminação, perda de território, 
impactos prolongados sobre a segurança alimentar ou sobre a saúde). 
- Os processos de consulta também servem para dar oportunidade para as comunidades se 

anteciparem e se adaptarem às mudanças trazidas por eventual medida ou projeto a ser adotado 
pelo Estado. 
- É necessário estabelecer como será feito o monitoramento dos resultados da consulta (acordos) 

e deve haver também controle administrativo e judicial sempre que necessário.
- O governo deve manter comunicação com as comunidades afetadas durante todo o ciclo de vida 

do projeto ou da medida a ser consultada.  
- O governo precisa sempre justificar-se quando não considerar as preocupações e posições das 

comunidades afetadas (RCA,2017).



39



40

4.3 Protocolos de Consulta: experiencias de boas praticas

Frente as inúmeras violações ao DCPLI por parte do Estado brasileiro, à luz do princípio da 
autodeterminação dos povos que envolve a esfera da Convenção, os povos indígenas, quilombolas 
e povos e comunidades tradicionais passaram a construir instrumentos alternativos que buscam 
dar efetividade ao direito de consulta, na construção dos chamados: Protocolos. 

Nestes os sujeitos da Convenção após a utilização de diversas metodologias, num processo de 
tomada de decisões coletivas vão constituindo um aglomerado de diretrizes, princípios, critérios e 
regras para dar concretude ao direito de consulta. Ou seja, diante da negligencia do Estado os 
povos passam a determinar a forma (metodologia) como devem ser consultados, quem são os 
representantes, quais são os resultados esperados para uma consulta, e ainda reafirmam 
princípios como o caráter prévio, a boa-fé, já presentes na normativa internacional.

Assim, quando passam a elaborar protocolos próprios de consulta de maneira autônoma e 
independente, os povos estão dando efetividade ao direito de consulta. Quando pensam como 
devem ser consultados pelo governo, em consonância com o seus modos de vida, suas formas 
políticas e arranjos para a tomada de decisões, construindo a legitimidade dos sujeitos, orientando 
o exercício do direito aos governos.

Os protocolos de consulta elaborados, discutidos e pactuados de forma 
autônoma por comunidades ou povos são instrumentos que explicitam sua 
governança interna, materializando e traduzindo em regras concretas os 
princípios orientadores do direito de consulta, que estabelecem a 
obrigatoriedade da adoção de procedimentos apropriados às circunstancias e 
do respeito às instituições representativas de cada povo e/ou comunidade. 
Assim, apenas a manifestação autônoma de cada comunidade pode indicar 
quais são as autoridades legítimas que as representam bem como definir os 
procedimentos que consideram adequados para estabelecer um diálogo com os 
representantes do Estado (RCA, p. 57)

Em seguida, os povos têm tornado público esses protocolos, utilizando como instrumento de 
incidência junto aos entes públicos. Deste modo se consolidam como expressão pública e clara 
das regras de representação, organização e seguimento do processo de tomada de decisão de 
cada povo, demonstrando o melhor procedimento “apropriado e culturalmente adequado” de se 
realizar o processo. 

Hodiernamente, no Brasil, existem 13 protocolos, são eles: Protocolo de Consulta e 
consentimento Wajãpi (2014); Protocolo de Consulta Juruna (Yudjá) da Terra Indígena Paquiçamba 
da Volta Grande do Rio Xingu; Protocolo de Consulta dos Povos Indígenas do Território do Xingu; 
Protocolo de Consulta ao Povo Waimiri Atroari; Protocolo de Consulta Munduruku; Protocolo de 
Consulta Montanha Mangabal; Protocolo de Consulta Prévia do Povo Krenak (2017); Protocolo de 
Consulta dos Povos Indígenas Munduruku e Apiaká do Planalto Santareno; Protocolo de Consulta 
dos Quilombolas de Jambuaçu Moju ; Protocolo de Consulta das Comunidades Ribeirinhas 
Pimental e São Francisco; Protocolo de Consulta dos Quilombolas de Abacatal/Aurá ; Protocolo 

comunitário Bailique (2013); Protocolo Comunitário das Raizeiras do Cerrado (2014) . 

Os Protocolos vem sendo reconhecidos a nível internacional, alguns países como Colômbia as 
comunidades vêm seguindo o exemplo da elaboração, bem como tem sido vistos como excelentes 
inciativas por parte das Relatorias de Povos Indígenas. E a nível nacional, tem encontrado muito 
amparo nos movimentos ligados aos sujeitos da Convenção, por se tratarem de uma oportunidade 
de apropriação dos direitos, de fortalecimento de alianças políticas internas, de construção de 
pautas; também entre entidades da sociedade civil que tem utilizado como mecanismos para 
fortalecimento de metodologias mais participativas para construção de políticas públicas, de apoio 
a organização dos territórios e até pelo MPF que tem incentivado e apoiado a elaboração de mais 
protocolos.

4.3 Protocolos de Consulta: experiencias de boas praticas

Frente as inúmeras violações ao DCPLI por parte do Estado brasileiro, à luz do princípio da 
autodeterminação dos povos que envolve a esfera da Convenção, os povos indígenas, quilombolas 
e povos e comunidades tradicionais passaram a construir instrumentos alternativos que buscam 
dar efetividade ao direito de consulta, na construção dos chamados: Protocolos. 

Nestes os sujeitos da Convenção após a utilização de diversas metodologias, num processo de 
tomada de decisões coletivas vão constituindo um aglomerado de diretrizes, princípios, critérios e 
regras para dar concretude ao direito de consulta. Ou seja, diante da negligencia do Estado os 
povos passam a determinar a forma (metodologia) como devem ser consultados, quem são os 
representantes, quais são os resultados esperados para uma consulta, e ainda reafirmam 
princípios como o caráter prévio, a boa-fé, já presentes na normativa internacional. 
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regras para dar concretude ao direito de consulta. Ou seja, diante da negligencia do Estado os 
povos passam a determinar a forma (metodologia) como devem ser consultados, quem são os 
representantes, quais são os resultados esperados para uma consulta, e ainda reafirmam 
princípios como o caráter prévio, a boa-fé, já presentes na normativa internacional.

Assim, quando passam a elaborar protocolos próprios de consulta de maneira autônoma e 
independente, os povos estão dando efetividade ao direito de consulta. Quando pensam como 
devem ser consultados pelo governo, em consonância com o seus modos de vida, suas formas 
políticas e arranjos para a tomada de decisões, construindo a legitimidade dos sujeitos, orientando 
o exercício do direito aos governos.

Os protocolos de consulta elaborados, discutidos e pactuados de forma 
autônoma por comunidades ou povos são instrumentos que explicitam sua 
governança interna, materializando e traduzindo em regras concretas os 
princípios orientadores do direito de consulta, que estabelecem a 
obrigatoriedade da adoção de procedimentos apropriados às circunstancias e 
do respeito às instituições representativas de cada povo e/ou comunidade. 
Assim, apenas a manifestação autônoma de cada comunidade pode indicar 
quais são as autoridades legítimas que as representam bem como definir os 
procedimentos que consideram adequados para estabelecer um diálogo com os 
representantes do Estado (RCA, p. 57)

Em seguida, os povos têm tornado público esses protocolos, utilizando como instrumento de 
incidência junto aos entes públicos. Deste modo se consolidam como expressão pública e clara 
das regras de representação, organização e seguimento do processo de tomada de decisão de 
cada povo, demonstrando o melhor procedimento “apropriado e culturalmente adequado” de se 
realizar o processo. 

Hodiernamente, no Brasil, existem 13 protocolos, são eles: Protocolo de Consulta e 
consentimento Wajãpi (2014); Protocolo de Consulta Juruna (Yudjá) da Terra Indígena Paquiçamba 
da Volta Grande do Rio Xingu; Protocolo de Consulta dos Povos Indígenas do Território do Xingu; 
Protocolo de Consulta ao Povo Waimiri Atroari; Protocolo de Consulta Munduruku; Protocolo de 
Consulta Montanha Mangabal; Protocolo de Consulta Prévia do Povo Krenak (2017); Protocolo de 
Consulta dos Povos Indígenas Munduruku e Apiaká do Planalto Santareno; Protocolo de Consulta 
dos Quilombolas de Jambuaçu Moju ; Protocolo de Consulta das Comunidades Ribeirinhas 
Pimental e São Francisco; Protocolo de Consulta dos Quilombolas de Abacatal/Aurá ; Protocolo 

comunitário Bailique (2013); Protocolo Comunitário das Raizeiras do Cerrado (2014) . 

Os Protocolos vem sendo reconhecidos a nível internacional, alguns países como Colômbia as 
comunidades vêm seguindo o exemplo da elaboração, bem como tem sido vistos como excelentes 
inciativas por parte das Relatorias de Povos Indígenas. E a nível nacional, tem encontrado muito 
amparo nos movimentos ligados aos sujeitos da Convenção, por se tratarem de uma oportunidade 
de apropriação dos direitos, de fortalecimento de alianças políticas internas, de construção de 
pautas; também entre entidades da sociedade civil que tem utilizado como mecanismos para 
fortalecimento de metodologias mais participativas para construção de políticas públicas, de apoio 
a organização dos territórios e até pelo MPF que tem incentivado e apoiado a elaboração de mais 
protocolos.

4.3 Protocolos de Consulta: experiencias de boas praticas

Frente as inúmeras violações ao DCPLI por parte do Estado brasileiro, à luz do princípio da 
autodeterminação dos povos que envolve a esfera da Convenção, os povos indígenas, quilombolas 
e povos e comunidades tradicionais passaram a construir instrumentos alternativos que buscam 
dar efetividade ao direito de consulta, na construção dos chamados: Protocolos. 

Nestes os sujeitos da Convenção após a utilização de diversas metodologias, num processo de 
tomada de decisões coletivas vão constituindo um aglomerado de diretrizes, princípios, critérios e 
regras para dar concretude ao direito de consulta. Ou seja, diante da negligencia do Estado os 
povos passam a determinar a forma (metodologia) como devem ser consultados, quem são os 
representantes, quais são os resultados esperados para uma consulta, e ainda reafirmam 
princípios como o caráter prévio, a boa-fé, já presentes na normativa internacional. 
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Desde o século XIX modelos jurídicos e políticos são pensados em países latino-americanos para 
regular a relação entre povos e Estados. Prevaleceu ao longo da metade do século XX constituições 
com o paradigma integracionista. Todavia, na década de 80 com o avanço dos movimentos e lutas 
destes povos essas relações começaram a serem permeadas por visões multiculturalistas, 
plurinacionalistas de Estados. 

Na esteira da aprovação da Convenção, e do foco na construção de diálogo intercultural, vão se 
constituindo muitos movimentos em países como Equador, Bolívia e Venezuela, que levam a 
construção de alianças e a conformação de governos progressistas, que construíram profundas 
reformas constitucionais, assumindo nossas percepções. Assim a Bolívia se consagra em 2009 
como Estado Plurinacional, reconhecendo constitucionalmente o direito a consulta. Estes 
processos afirmam a importância da construção de relações pautadas pela clareza, acesso a 
informações e boa-fé, segundo as tradições dos povos. Países como Bolívia e Equador constituem 
Ministérios para descolonização, relações com os povos, muitas lideranças indígenas e tradicionais 
assumem postos de governo. 

Isso implicou para toda a região numa maior consciência dos atores políticos e sociais da 
necessidade de se constituir uma práxis política coerente ao discurso de diálogo intercultural, e 
portanto, criar condições reais para a participação dos povos conforme seus modos. Em muitos 
países da região, vão se reconhecendo as jurisdições indígenas dentro dos marcos do pluralismo 
jurídico, como Colômbia, México, Peru. Cumpre ressaltar que o fundamento do DCPLI não está 
assentado em garantir equalização do passado histórico de violência aos povos, mas sim com um 
olhar ao futuro e a preservação da cultura dos povos, o seu direito à diferença, sendo assim, são 
previstas algumas categorias de direitos especiais ou até mesmo exclusividades legais. 

O desafio permanente é como ajustar as formas de exercício de direitos diferenciados com as 
formas de direitos do próprio Estado, dentro dos limites das democracias liberais que vivemos. Ou 
seja, como essas novas modelagens plurais de conformação das relações políticas dos estados, da 
construção de políticas públicas fazem o diálogo com os marcos constitucionais. 

Em grande medida, esse debate vem sendo travado no âmbito do judiciário, encontramos uma 
série de interpretações judiciais que se complementam em dispositivos constitucionais 
convencionais como o caso brasileiro em que o direito à consulta encontra ressonância na oitiva 
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41. Anexo a essa pesquisa você encontra os protocolos já elaborados. Eles apresentam muitas diferenças 

quanto a linguagem utilizada, formato, objeto. 

  42. Instrumentos Normativos para a regulamentação do direito à consulta prévia: Colômbia: Lei 99 de 1994, e Decreto Nacional 1320 de 1998 

pelo qual se regulamenta a consulta prévia com as comunidades indígenas e negras para a exploração dos recursos naturais dentro de seu 

território. Equador: Decreto Executivo 3401/2002. Regulamento de Consulta de Atividades de exploração de hidrocarbonetos. Peru: Lei 

28.611/2005. Lei Geral do Ambiente (Artigo 72) e Resolução Ministerial 596/2002. Regulamento de Consulta e Participação cidadã no 

procedimento de aprovação dos estudos ambientais no setor de energia e minas. Venezuela: Lei Orgânica de Povos e Comunidades Indígenas. 

Capítulo II: Da Consulta Prévia e Informada. Bolívia: Lei de Hidrocarbonetos 3058/2005 e Decreto Supremo Nº 29033/2007. Regulamento de 

Consulta e Participação para Atividades de exploração de hidrocarbonetos. 

constitucional, no  direito à diversidade e preservação dos modos de vida, na própria aplicabilidade 
imediata dos tratados internacionais. No âmbito da CIDH e CortInt é entendido dentro da dinâmica dos 
direitos de propriedade, ou no âmbito do Comitê de Direitos Humanos da ONU como autonomia 
cultural. E ainda no horizonte do direito comparado como o direito à participação e livre determinação. 

Dos países que ratificaram a Convenção na região temos a ordem de 3 grupos: Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela que criaram algumas normativas para regulamentação 
do DCPLI, que não são necessariamente completas ou dentro dos padrões internacionais, mas tem 
permitido a realização de processos; em outro grupo estaria Costa Rica e Honduras que tem avançado 
em marcos normativos para a regulamentação do direito; e por fim,  Brasil, Argentina, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicarágua tem enfrentado debates sobre o exercício do direito com avanço quase 
nulo ou pouco significativo ao respeito. Deste modo, poderíamos afirmar que em quase metade dos 
países latino-americanos com forte presença dos sujeitos da Convenção temos observado pouco 
avanço na efetivação do DCPLI. Incube-nos analisar mais em detalhes.

Na Venezuela há uma série de dispositivos legais que asseguram a livre determinação dos povos, 
como o art. 120 da Constituição, e mais enfaticamente a Lei Orgânica dos Povos e Comunidades 
Indígenas no art. 53 a 61, em que se combina o direito à consulta e o consentimento livre. Estando 
previsto o direito à consulta a todos os empreendimentos que possam afetar diretamente os 
territórios. Está previsto o amplo acesso à informação, prevendo ainda a possibilidade de assessorias 
técnicas através das organizações nacionais e regionais dos povos indígenas e tradicionais legitimas. 
Já se encontra em pleno vigor de aplicação, mas ainda contém alguns obstáculos como a 
compreensão dos agentes do estado responsáveis; os limites impostos pelo marco para o exercício do 
direito de veto.

A atuação da Corte Constitucional Colombiana é um marco para a efetivação dos direitos dos povos 
indígenas na América Latina, tendo consagrado inúmeros precedentes sobre a autonomia indígenas, e 
sobre a aplicação da CPLI para as medidas legislativas. Nesse sentido a Lei nº.1993 que regulamenta 
o DCPLI, encontra-se com um profundo debate interno no país. Nesse caso, um avanço apresentado é 
a previsão dentro do Ministério do Interior de uma direção específica para coordenar a Consulta 
Prévia, qualificando a atuação diante da especificidade e o estabelecimento de mecanismos de 
rendição de contas. Alguns entraves se apresentam tendo em vista que as consultas são previstas 
para processos de licenciamento ambiental, que não são todos os empreendimentos que afetam os 
territórios, por exemplo os casos de mineração se encontram fora desta análise. Outro fator é a 
condicionante para participação dos sujeitos que seus territórios já estejam devidamente 
regularizados. Também tem se questionado o prazo curto de 30 dias para a realização da consulta, 
com a previsão de apenas uma reunião com as comunidades, com presunção de concordância plena 
em caso de ausência. 

No Peru, em 2011 se constituiu a Lei do Direito de Consulta Previa a povos indígenas e originário nº. 
29785, entre outros instrumentos. A regulamentação trata parcialmente de consulta prévia em 
processos de licenciamento ambiental, políticas públicas sobre educação e sobreposição de áreas 
protegidas com territórios indígenas, mas não existe um marco para regular integralmente o direito. 
Quem coordena e disponibiliza recursos é a Direção Geral de Assuntos Ambientais do Ministério de 
Minas e Energia, a qual deve entregar integralmente todas as informações as comunidades. É

5. EXPERIENCIAS LATINO-AMERICANAS  interessante notar que parte do trabalho é realizado com o vice ministério da interculturalidade 
(VMI)³ , junto ao Ministério da Cultural, o qual tem elaborado uma série de manuais e guiais para 
realização de consultas. Um dos limites do caso do Peru é a previsão de que a consulta se aplica 
para povos indígenas “descendentes diretos e com todos os elementos culturais” o que no 
momento de aplicação pode representar uma restrição do  direito

Um dos primeiros países a pensar uma regulamentação foi o Chile em 2009, através do decreto 
nº.124, nessa regulamentação o direito à consulta ficava restringido a uma diligencia formal de 
opiniões das comunidades ao governo, sendo duramente criticado pela Relatoria de Povos 
Indígenas à época, James Anaya. Posteriormente se efetivou uma nova regulamentação em 2013, 
Decreto nº. 66, constituindo ao redor da noção de desenvolvimento do povos indígenas, contudo a 
normativa é ainda pouco  clara para a efetivação do direito, recebendo duras críticas do 
movimento indígena.

A Bolívia regulamento do direito de consulta em 1991, restrito ao tema do gás e petróleo. A 
normativa estabelece uma atuação coordenada entre diversos ministérios (gás e petróleo, 
assuntos indígenas e povos originários, desenvolvimento sustentável e rural, meio ambiente, etc.). 
Constitui ainda uma série de etapas para pactuação entre as partes de procedimentos e prazos 
para serem adotados em cada caso específico. É a legislação que possui maior extensão de 
sujeitos e do objeto da consulta prevendo às comunidades e povos camponeses, originários e 
indígenas, por impactos em suas terras comunitários de origem, propriedades e terras de 
ocupação e acesso. Possui o processo mais avançado em termos democráticos de 
regulamentação, à medida que qualifica o que seria a informação: deve ser prévia, oportuna, 
suficiente e necessariamente ser fornecida na carta linguística da população atingida. Além disso, 
deve atender ao princípio da veracidade e transparência. Compete ao Poder Executivo responsável 
pela autorização do projeto, facilitar os mecanismos de socialização das informações, fornece toda 
a assessoria que a comunidade requerer como necessária, e custear todo o processo de Consulta. 
Tal legislação deve ser interpretada após a Constituição Plurinacional, e reconhecimento do status 
constitucional ao direito, conferindo ainda mais força normativa. 

Em se tratado de Equador, após a sentença da CortInt em 18 de março de 2010 no caso 
Sarayaku x Equador, em que se fora recomendado o desenvolvimento de uma regulamentação 
interna, o país passou a se debruçar sobre a questão. Em sua regulamentação prevê que a 
competência será delegada a empresa público ou privada que irá executar o empreendimento, 
sendo supervisionada pelo Ministério da Minas e Energia. Esse mesmo Ministério é quem terá a 
competência para determinar quem serão as populações legitimas a serem consultadas.  Sendo o 
empreendedor que realiza o processo, os prazos são impositivos as comunidades, e 
desconsideram suas especificidades. Além disso, ainda que preveja o amplo acesso das 
comunidades as informações sobre os empreendimentos não estabelecem assessoria e nem 
mesmo quem irá financiar o processo. Por estes impasses a regulamentação vem sendo 
duramente criticada pelas comunidades, que se recusam a cumprir, e inclusive abriram um 
procedimento no âmbito do sistema interamericano para questionar o processo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. Maiores informações, disponível em: http://cultura.gob.pe/interculturalidad
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Desde o século XIX modelos jurídicos e políticos são pensados em países latino-americanos para 
regular a relação entre povos e Estados. Prevaleceu ao longo da metade do século XX constituições 
com o paradigma integracionista. Todavia, na década de 80 com o avanço dos movimentos e lutas 
destes povos essas relações começaram a serem permeadas por visões multiculturalistas, 
plurinacionalistas de Estados. 

Na esteira da aprovação da Convenção, e do foco na construção de diálogo intercultural, vão se 
constituindo muitos movimentos em países como Equador, Bolívia e Venezuela, que levam a 
construção de alianças e a conformação de governos progressistas, que construíram profundas 
reformas constitucionais, assumindo nossas percepções. Assim a Bolívia se consagra em 2009 
como Estado Plurinacional, reconhecendo constitucionalmente o direito a consulta. Estes 
processos afirmam a importância da construção de relações pautadas pela clareza, acesso a 
informações e boa-fé, segundo as tradições dos povos. Países como Bolívia e Equador constituem 
Ministérios para descolonização, relações com os povos, muitas lideranças indígenas e tradicionais 
assumem postos de governo. 

Isso implicou para toda a região numa maior consciência dos atores políticos e sociais da 
necessidade de se constituir uma práxis política coerente ao discurso de diálogo intercultural, e 
portanto, criar condições reais para a participação dos povos conforme seus modos. Em muitos 
países da região, vão se reconhecendo as jurisdições indígenas dentro dos marcos do pluralismo 
jurídico, como Colômbia, México, Peru. Cumpre ressaltar que o fundamento do DCPLI não está 
assentado em garantir equalização do passado histórico de violência aos povos, mas sim com um 
olhar ao futuro e a preservação da cultura dos povos, o seu direito à diferença, sendo assim, são 
previstas algumas categorias de direitos especiais ou até mesmo exclusividades legais. 

O desafio permanente é como ajustar as formas de exercício de direitos diferenciados com as 
formas de direitos do próprio Estado, dentro dos limites das democracias liberais que vivemos. Ou 
seja, como essas novas modelagens plurais de conformação das relações políticas dos estados, da 
construção de políticas públicas fazem o diálogo com os marcos constitucionais. 

Em grande medida, esse debate vem sendo travado no âmbito do judiciário, encontramos uma 
série de interpretações judiciais que se complementam em dispositivos constitucionais 
convencionais como o caso brasileiro em que o direito à consulta encontra ressonância na oitiva 
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constitucional, no  direito à diversidade e preservação dos modos de vida, na própria aplicabilidade 
imediata dos tratados internacionais. No âmbito da CIDH e CortInt é entendido dentro da dinâmica dos 
direitos de propriedade, ou no âmbito do Comitê de Direitos Humanos da ONU como autonomia 
cultural. E ainda no horizonte do direito comparado como o direito à participação e livre determinação. 

Dos países que ratificaram a Convenção na região temos a ordem de 3 grupos: Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela que criaram algumas normativas para regulamentação 
do DCPLI, que não são necessariamente completas ou dentro dos padrões internacionais, mas tem 
permitido a realização de processos; em outro grupo estaria Costa Rica e Honduras que tem avançado 
em marcos normativos para a regulamentação do direito; e por fim,  Brasil, Argentina, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicarágua tem enfrentado debates sobre o exercício do direito com avanço quase 
nulo ou pouco significativo ao respeito. Deste modo, poderíamos afirmar que em quase metade dos 
países latino-americanos com forte presença dos sujeitos da Convenção temos observado pouco 
avanço na efetivação do DCPLI. Incube-nos analisar mais em detalhes.

Na Venezuela há uma série de dispositivos legais que asseguram a livre determinação dos povos, 
como o art. 120 da Constituição, e mais enfaticamente a Lei Orgânica dos Povos e Comunidades 
Indígenas no art. 53 a 61, em que se combina o direito à consulta e o consentimento livre. Estando 
previsto o direito à consulta a todos os empreendimentos que possam afetar diretamente os 
territórios. Está previsto o amplo acesso à informação, prevendo ainda a possibilidade de assessorias 
técnicas através das organizações nacionais e regionais dos povos indígenas e tradicionais legitimas. 
Já se encontra em pleno vigor de aplicação, mas ainda contém alguns obstáculos como a 
compreensão dos agentes do estado responsáveis; os limites impostos pelo marco para o exercício do 
direito de veto.

A atuação da Corte Constitucional Colombiana é um marco para a efetivação dos direitos dos povos 
indígenas na América Latina, tendo consagrado inúmeros precedentes sobre a autonomia indígenas, e 
sobre a aplicação da CPLI para as medidas legislativas. Nesse sentido a Lei nº.1993 que regulamenta 
o DCPLI, encontra-se com um profundo debate interno no país. Nesse caso, um avanço apresentado é 
a previsão dentro do Ministério do Interior de uma direção específica para coordenar a Consulta 
Prévia, qualificando a atuação diante da especificidade e o estabelecimento de mecanismos de 
rendição de contas. Alguns entraves se apresentam tendo em vista que as consultas são previstas 
para processos de licenciamento ambiental, que não são todos os empreendimentos que afetam os 
territórios, por exemplo os casos de mineração se encontram fora desta análise. Outro fator é a 
condicionante para participação dos sujeitos que seus territórios já estejam devidamente 
regularizados. Também tem se questionado o prazo curto de 30 dias para a realização da consulta, 
com a previsão de apenas uma reunião com as comunidades, com presunção de concordância plena 
em caso de ausência. 

No Peru, em 2011 se constituiu a Lei do Direito de Consulta Previa a povos indígenas e originário nº. 
29785, entre outros instrumentos. A regulamentação trata parcialmente de consulta prévia em 
processos de licenciamento ambiental, políticas públicas sobre educação e sobreposição de áreas 
protegidas com territórios indígenas, mas não existe um marco para regular integralmente o direito. 
Quem coordena e disponibiliza recursos é a Direção Geral de Assuntos Ambientais do Ministério de 
Minas e Energia, a qual deve entregar integralmente todas as informações as comunidades. É

 interessante notar que parte do trabalho é realizado com o vice ministério da interculturalidade 
(VMI)³ , junto ao Ministério da Cultural, o qual tem elaborado uma série de manuais e guiais para 
realização de consultas. Um dos limites do caso do Peru é a previsão de que a consulta se aplica 
para povos indígenas “descendentes diretos e com todos os elementos culturais” o que no 
momento de aplicação pode representar uma restrição do  direito

Um dos primeiros países a pensar uma regulamentação foi o Chile em 2009, através do decreto 
nº.124, nessa regulamentação o direito à consulta ficava restringido a uma diligencia formal de 
opiniões das comunidades ao governo, sendo duramente criticado pela Relatoria de Povos 
Indígenas à época, James Anaya. Posteriormente se efetivou uma nova regulamentação em 2013, 
Decreto nº. 66, constituindo ao redor da noção de desenvolvimento do povos indígenas, contudo a 
normativa é ainda pouco  clara para a efetivação do direito, recebendo duras críticas do 
movimento indígena.

A Bolívia regulamento do direito de consulta em 1991, restrito ao tema do gás e petróleo. A 
normativa estabelece uma atuação coordenada entre diversos ministérios (gás e petróleo, 
assuntos indígenas e povos originários, desenvolvimento sustentável e rural, meio ambiente, etc.). 
Constitui ainda uma série de etapas para pactuação entre as partes de procedimentos e prazos 
para serem adotados em cada caso específico. É a legislação que possui maior extensão de 
sujeitos e do objeto da consulta prevendo às comunidades e povos camponeses, originários e 
indígenas, por impactos em suas terras comunitários de origem, propriedades e terras de 
ocupação e acesso. Possui o processo mais avançado em termos democráticos de 
regulamentação, à medida que qualifica o que seria a informação: deve ser prévia, oportuna, 
suficiente e necessariamente ser fornecida na carta linguística da população atingida. Além disso, 
deve atender ao princípio da veracidade e transparência. Compete ao Poder Executivo responsável 
pela autorização do projeto, facilitar os mecanismos de socialização das informações, fornece toda 
a assessoria que a comunidade requerer como necessária, e custear todo o processo de Consulta. 
Tal legislação deve ser interpretada após a Constituição Plurinacional, e reconhecimento do status 
constitucional ao direito, conferindo ainda mais força normativa. 

Em se tratado de Equador, após a sentença da CortInt em 18 de março de 2010 no caso 
Sarayaku x Equador, em que se fora recomendado o desenvolvimento de uma regulamentação 
interna, o país passou a se debruçar sobre a questão. Em sua regulamentação prevê que a 
competência será delegada a empresa público ou privada que irá executar o empreendimento, 
sendo supervisionada pelo Ministério da Minas e Energia. Esse mesmo Ministério é quem terá a 
competência para determinar quem serão as populações legitimas a serem consultadas.  Sendo o 
empreendedor que realiza o processo, os prazos são impositivos as comunidades, e 
desconsideram suas especificidades. Além disso, ainda que preveja o amplo acesso das 
comunidades as informações sobre os empreendimentos não estabelecem assessoria e nem 
mesmo quem irá financiar o processo. Por estes impasses a regulamentação vem sendo 
duramente criticada pelas comunidades, que se recusam a cumprir, e inclusive abriram um 
procedimento no âmbito do sistema interamericano para questionar o processo. 
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Desde o século XIX modelos jurídicos e políticos são pensados em países latino-americanos para 
regular a relação entre povos e Estados. Prevaleceu ao longo da metade do século XX constituições 
com o paradigma integracionista. Todavia, na década de 80 com o avanço dos movimentos e lutas 
destes povos essas relações começaram a serem permeadas por visões multiculturalistas, 
plurinacionalistas de Estados. 

Na esteira da aprovação da Convenção, e do foco na construção de diálogo intercultural, vão se 
constituindo muitos movimentos em países como Equador, Bolívia e Venezuela, que levam a 
construção de alianças e a conformação de governos progressistas, que construíram profundas 
reformas constitucionais, assumindo nossas percepções. Assim a Bolívia se consagra em 2009 
como Estado Plurinacional, reconhecendo constitucionalmente o direito a consulta. Estes 
processos afirmam a importância da construção de relações pautadas pela clareza, acesso a 
informações e boa-fé, segundo as tradições dos povos. Países como Bolívia e Equador constituem 
Ministérios para descolonização, relações com os povos, muitas lideranças indígenas e tradicionais 
assumem postos de governo. 

Isso implicou para toda a região numa maior consciência dos atores políticos e sociais da 
necessidade de se constituir uma práxis política coerente ao discurso de diálogo intercultural, e 
portanto, criar condições reais para a participação dos povos conforme seus modos. Em muitos 
países da região, vão se reconhecendo as jurisdições indígenas dentro dos marcos do pluralismo 
jurídico, como Colômbia, México, Peru. Cumpre ressaltar que o fundamento do DCPLI não está 
assentado em garantir equalização do passado histórico de violência aos povos, mas sim com um 
olhar ao futuro e a preservação da cultura dos povos, o seu direito à diferença, sendo assim, são 
previstas algumas categorias de direitos especiais ou até mesmo exclusividades legais. 

O desafio permanente é como ajustar as formas de exercício de direitos diferenciados com as 
formas de direitos do próprio Estado, dentro dos limites das democracias liberais que vivemos. Ou 
seja, como essas novas modelagens plurais de conformação das relações políticas dos estados, da 
construção de políticas públicas fazem o diálogo com os marcos constitucionais. 

Em grande medida, esse debate vem sendo travado no âmbito do judiciário, encontramos uma 
série de interpretações judiciais que se complementam em dispositivos constitucionais 
convencionais como o caso brasileiro em que o direito à consulta encontra ressonância na oitiva 
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constitucional, no  direito à diversidade e preservação dos modos de vida, na própria aplicabilidade 
imediata dos tratados internacionais. No âmbito da CIDH e CortInt é entendido dentro da dinâmica dos 
direitos de propriedade, ou no âmbito do Comitê de Direitos Humanos da ONU como autonomia 
cultural. E ainda no horizonte do direito comparado como o direito à participação e livre determinação. 

Dos países que ratificaram a Convenção na região temos a ordem de 3 grupos: Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela que criaram algumas normativas para regulamentação 
do DCPLI, que não são necessariamente completas ou dentro dos padrões internacionais, mas tem 
permitido a realização de processos; em outro grupo estaria Costa Rica e Honduras que tem avançado 
em marcos normativos para a regulamentação do direito; e por fim,  Brasil, Argentina, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicarágua tem enfrentado debates sobre o exercício do direito com avanço quase 
nulo ou pouco significativo ao respeito. Deste modo, poderíamos afirmar que em quase metade dos 
países latino-americanos com forte presença dos sujeitos da Convenção temos observado pouco 
avanço na efetivação do DCPLI. Incube-nos analisar mais em detalhes.

Na Venezuela há uma série de dispositivos legais que asseguram a livre determinação dos povos, 
como o art. 120 da Constituição, e mais enfaticamente a Lei Orgânica dos Povos e Comunidades 
Indígenas no art. 53 a 61, em que se combina o direito à consulta e o consentimento livre. Estando 
previsto o direito à consulta a todos os empreendimentos que possam afetar diretamente os 
territórios. Está previsto o amplo acesso à informação, prevendo ainda a possibilidade de assessorias 
técnicas através das organizações nacionais e regionais dos povos indígenas e tradicionais legitimas. 
Já se encontra em pleno vigor de aplicação, mas ainda contém alguns obstáculos como a 
compreensão dos agentes do estado responsáveis; os limites impostos pelo marco para o exercício do 
direito de veto.

A atuação da Corte Constitucional Colombiana é um marco para a efetivação dos direitos dos povos 
indígenas na América Latina, tendo consagrado inúmeros precedentes sobre a autonomia indígenas, e 
sobre a aplicação da CPLI para as medidas legislativas. Nesse sentido a Lei nº.1993 que regulamenta 
o DCPLI, encontra-se com um profundo debate interno no país. Nesse caso, um avanço apresentado é 
a previsão dentro do Ministério do Interior de uma direção específica para coordenar a Consulta 
Prévia, qualificando a atuação diante da especificidade e o estabelecimento de mecanismos de 
rendição de contas. Alguns entraves se apresentam tendo em vista que as consultas são previstas 
para processos de licenciamento ambiental, que não são todos os empreendimentos que afetam os 
territórios, por exemplo os casos de mineração se encontram fora desta análise. Outro fator é a 
condicionante para participação dos sujeitos que seus territórios já estejam devidamente 
regularizados. Também tem se questionado o prazo curto de 30 dias para a realização da consulta, 
com a previsão de apenas uma reunião com as comunidades, com presunção de concordância plena 
em caso de ausência. 

No Peru, em 2011 se constituiu a Lei do Direito de Consulta Previa a povos indígenas e originário nº. 
29785, entre outros instrumentos. A regulamentação trata parcialmente de consulta prévia em 
processos de licenciamento ambiental, políticas públicas sobre educação e sobreposição de áreas 
protegidas com territórios indígenas, mas não existe um marco para regular integralmente o direito. 
Quem coordena e disponibiliza recursos é a Direção Geral de Assuntos Ambientais do Ministério de 
Minas e Energia, a qual deve entregar integralmente todas as informações as comunidades. É

 interessante notar que parte do trabalho é realizado com o vice ministério da interculturalidade 
(VMI)³ , junto ao Ministério da Cultural, o qual tem elaborado uma série de manuais e guiais para 
realização de consultas. Um dos limites do caso do Peru é a previsão de que a consulta se aplica 
para povos indígenas “descendentes diretos e com todos os elementos culturais” o que no 
momento de aplicação pode representar uma restrição do  direito

Um dos primeiros países a pensar uma regulamentação foi o Chile em 2009, através do decreto 
nº.124, nessa regulamentação o direito à consulta ficava restringido a uma diligencia formal de 
opiniões das comunidades ao governo, sendo duramente criticado pela Relatoria de Povos 
Indígenas à época, James Anaya. Posteriormente se efetivou uma nova regulamentação em 2013, 
Decreto nº. 66, constituindo ao redor da noção de desenvolvimento do povos indígenas, contudo a 
normativa é ainda pouco  clara para a efetivação do direito, recebendo duras críticas do 
movimento indígena.

A Bolívia regulamento do direito de consulta em 1991, restrito ao tema do gás e petróleo. A 
normativa estabelece uma atuação coordenada entre diversos ministérios (gás e petróleo, 
assuntos indígenas e povos originários, desenvolvimento sustentável e rural, meio ambiente, etc.). 
Constitui ainda uma série de etapas para pactuação entre as partes de procedimentos e prazos 
para serem adotados em cada caso específico. É a legislação que possui maior extensão de 
sujeitos e do objeto da consulta prevendo às comunidades e povos camponeses, originários e 
indígenas, por impactos em suas terras comunitários de origem, propriedades e terras de 
ocupação e acesso. Possui o processo mais avançado em termos democráticos de 
regulamentação, à medida que qualifica o que seria a informação: deve ser prévia, oportuna, 
suficiente e necessariamente ser fornecida na carta linguística da população atingida. Além disso, 
deve atender ao princípio da veracidade e transparência. Compete ao Poder Executivo responsável 
pela autorização do projeto, facilitar os mecanismos de socialização das informações, fornece toda 
a assessoria que a comunidade requerer como necessária, e custear todo o processo de Consulta. 
Tal legislação deve ser interpretada após a Constituição Plurinacional, e reconhecimento do status 
constitucional ao direito, conferindo ainda mais força normativa. 

Em se tratado de Equador, após a sentença da CortInt em 18 de março de 2010 no caso 
Sarayaku x Equador, em que se fora recomendado o desenvolvimento de uma regulamentação 
interna, o país passou a se debruçar sobre a questão. Em sua regulamentação prevê que a 
competência será delegada a empresa público ou privada que irá executar o empreendimento, 
sendo supervisionada pelo Ministério da Minas e Energia. Esse mesmo Ministério é quem terá a 
competência para determinar quem serão as populações legitimas a serem consultadas.  Sendo o 
empreendedor que realiza o processo, os prazos são impositivos as comunidades, e 
desconsideram suas especificidades. Além disso, ainda que preveja o amplo acesso das 
comunidades as informações sobre os empreendimentos não estabelecem assessoria e nem 
mesmo quem irá financiar o processo. Por estes impasses a regulamentação vem sendo 
duramente criticada pelas comunidades, que se recusam a cumprir, e inclusive abriram um 
procedimento no âmbito do sistema interamericano para questionar o processo. 
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Na Guatemala a discussão da efetivação do DCPLI é a mais rica do continente dado o nível de 
consciência dos direitos previstos por parte dos povos. Sendo um país que enfrentou uma longa 
guerra civil, os povos se constituíram muitos territórios autônomos, e tem realizado seus próprios 
processos de consulta. Em 2017, o governo criou um Guia Operativo para realização das consultas, 
no qual prevê sobretudo mecanismo de mitigação de impactos para busca do consentimento das 
comunidades. A iniciativa se constitui como uma imposição da realização dos empreendimentos 
nas comunidades, em vem na contramão do processo dos povos que vinham constituindo 
autoconsultas centradas no entendimento da consulta como uma prática ancestral das 
comunidades, que vinham realizando uma série de consultas próprias. O mesmo caso em México 
em que se tem um anteprojeto dos povos e comunidades indígenas, mas não se regulamentou o 
direito, em virtude da oposição (LIANA, 2017, p. 15)

O processo latino-americano aponta ainda há um largo caminho a ser percorrido de construção 
judicial, de implementação de políticas públicas e construção de marcos normativos para a 
efetivação do DCPLI. Existe um conflito de interesses entre a efetivação dos direitos dos povos, 
notadamente o DCPLI, e o modelo de exploração dos recursos naturais que vem sendo 
implementado. Esse embate de projetos de modos de vida entre em choque cotidianamente, e 
demonstra os limites das democracias liberais instaladas no continente em sustentar seus 
próprios princípios e marcos de promoção e defesa dos direitos humanos assegurados 
internacionalmente.
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Do acima exposto observamos que existem ainda uma série de desafios para a efetivação da 
Convenção no Brasil, principalmente na concretização do DCPLI. A forma como o Estado interpreta 
os direitos dos povos indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais, ainda é bastante 
precária para garantir o respeito aos modos de vida dessas populações. A maneira como 
constituímos as democracias ainda não estão abertas a encarar a sociodiversidade que compõe a 
realidade brasileira.

Padecemos de um paradigma colonial que interpreta os avanços aos direitos dos povos, como a 
Convenção, sob uma ótica de primazia dos interesses econômicos, na qual a máxima utilização 
dos recursos naturais para grandes empreendimentos, que afeta justamente os territórios desses 
povos é visto como um entrave ao desenvolvimento nacional. 

Além disso, a morosidade na concretização dos próprios direitos constitucionais como a oitiva 
constitucional, na demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, em assegurar educação e 
saúde a estes povos, impede uma realização plena dos direitos previstos na Convenção. 
Convivemos com dois modelos de relação com os povos: de um lado a perspectivo do diálogo 
intercultural, dentro de uma corrente progressista latino-americana, promovido por diversas 
organizações indígenas, quilombolas, organizações da sociedade civil; e de outro lado a visão 
integracionista de muitos representantes do poder executivo, legislativo e judiciário.

Nesse sentido, para o avanço do processo de efetivação dos direitos previstos na Convenção, 
sobretudo a CPLI, devemos avançar na utilização dos mecanismos de denuncia a OIT, expondo as 
fragilidades do Estado brasileiro. Construir demandas e agendas de diálogo ativo com o Ministério 
das Relações Exteriores, tradicionalmente fechado para a sociedade civil. É preciso denunciar 
iniciativas como a ADI movida pelo governo de Roraima, o projeto de lei paraense que restringe 
direitos, a tentativa de regulamentação do DCPLI realizada com ausência de boa-fé. 

O Estado brasileiro não pode mais ignorar seu compromisso internacional de realização das 
consultas, seja pela utilização de mecanismos judiciais como a suspensão de liminar ou a 
antecipação de tutela para garantir a continuidade dos empreendimentos. O poder legislativo 
precisa incorporar o viés democrático assegurando a realização de consultas sobre todas as 
medidas legislativas que possam afetar os sujeitos da Convenção, para isso poderia prever 
procedimentos, construindo diretamente com os povos esse processo.

Numa demonstração da realização da boa-fé, o Estado, poderia acolher as iniciativas de 
Protocolos Alternativos de consulta como manifestação do direito a autodeterminação dos povos, 
buscando promover e incentivar mais a organização dessas iniciativas.

Cumpre ressaltar, que boa parte dos empreendimentos que vem sendo realizados sem a 
concretização do direito de consulta, são obras financiadas por recursos públicos provenientes dos 
bancos nacionais de fomento. Nesse sentido, cabe as instituições financeiras nacionais, em 
harmonia com os valores constitucionais, criar cláusulas e diretrizes que condicionem seus 
financiamentos ao cumprimento dos direitos estabelecidos na Convenção, principalmente a 

6. CONCLUSÃO
realização das CPLI. 

Outrossim, os meios de comunicação também precisam assumir as responsabilidades sobre o 
conteúdo que propagam, e assim, também poderíamos pensar que deveriam ser realizadas 
campanhas públicas, de conscientização sobre esse direito. Por parte das executoras da 
concessão pública que seja vedado a utilização de conteúdo atentatório aos direitos dos povos. 

Na realização da caminhada deste trabalho  constatamos a existência de um vasto processo de  
construção da política no âmbito das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, que 
buscam associar valores de solidariedade, reciprocidade, harmonia com a natureza, com o 
processo de discussão do direito de consulta, e portanto, a construção de alianças internas, a 
formulação  de propostas para o diálogo com os “outros”. Assim, nascem os Protocolos 
Alternativos, que na linguagem de cooperação internacional podemos perceber como uma 
experiencia de “boas práticas”, visto que é a incorporação do direito por parte dos sujeitos que 
constrói toda a agenda, procedimento de relação de mediação com o Estado para a efetivação do 
DCPLI.

Ainda temos muito para compreender sobre a formação social do Brasil, através do entendimento 
de que nosso Estado-Nação é composto por uma imensa colcha de retalhos e distintos tecidos 
sociais, culturais, econômicos e políticos, que conferem toda a diversidade, nossa maior riqueza. E, 
portanto, compreender o desafio presente de superarmos categorias políticas que são importadas 
de outros continentes e que não atendem a nossas demandas. Esses conceitos europeus 
transladados a “forma “de fazer política, não respondem a inúmeras realidades, ainda que 
tenhamos nos apropriado e ressignificado muitas, para consolidarmos a nossa Constituição Cidadã 
e todos os nossos compromissos firmados em tratados internacionais precisamos incorporar, 
mediante prática da alteridade, os valores de um diálogo intercultural.
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