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PGR-00093626/2017

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROCESSUAL/PGR

DESPACHO
Referência: PGR-00061864/2017

Encaminhe-se o presente expediente à Assessoria Jurídica Constitucional da
Secretaria de Apoio Jurídico do Gabinete do Procurador-Geral da República.

BRASÍLIA, 4 de Abril de 2017
EDUARDO BOTAO PELELLA
CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

PROCURADORIA GERAL DA
REPUBLICA

SAF SUL QUADRA 04 CONJ. C, ASA SUL - CEP 70050900 - BRASÍLIA-DF
Tel. (61)31055100 ? Fax: ? Email:
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Ofício n.º 50/2018 – GAB/PGR
PGR-00304601/2018
Brasília, 7 de junho de 2018.
Referência:

NFID-PGR 1.34.001.00286/2016-55
Processo Administrativo PGR 1.00.000.005890/2017-47

Senhor Coordenador da 4º Câmara de Coordenação e Revisão,

Cumprimentando

Vossa

Excelência,

informo

que

tramita

procedimento

administrativo na Procuradoria-Geral da República, em que se alega a inconstitucionalidade
da Lei 12.260/2016, do Estado de São Paulo, que autoriza a Fazenda estadual a conceder a
exploração de serviços ou o uso, total ou parcial, de áreas inerentes ao ecoturismo e à
exploração comercial madeireira ou de subprodutos florestais. Argumenta-se haver prejuízos
para as comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras e caboclas. Aponta-se ofensa a
dispositivos da Constituição que cuidam da proteção ao meio ambiente e à preservação das
florestas, fauna e flora (arts. 23-VI-VII e 225-§1º-I-II-III-VII).
A representação é oriunda do Ministério Público do Estado, havendo o
Procurador-Geral de Justiça remetido os autos à Procuradoria-Geral da República.
Destaco que, em reunião conjunta da 4ª e 6ª Câmaras de Coordenação e Revisão
desta Casa com representantes de entidades interessadas, ocorrida em 16.8.2016, ficou
acordado que novos elementos seriam encaminhados à PGR para subsidiar o possível
ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra a referida lei estadual. Requereu-

A Sua Excelência o Senhor
Subprocurador-Geral da República Nívio de Freitas Silva Filho
Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

se, ainda, fosse oficiado o Estado de São Paulo manifestando as preocupações surgidas
naquela oportunidade.
Em 23.2.2017, a Comissão Guarani Yvyrupa – CGY, a Equipe de Articulação e
Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira – EAACONE, o Conselho Indigenista
Missionário – CIMI, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no Vale do Ribeira e o
Instituto Socioambiental – ISA, formalizaram nova representação pela inconstitucionalidade
da Lei estadual 16.260/2016 (fls. 02 a 40 do P.A.). Sustentam a ocorrência de afronta aos
direitos das comunidades quilombolas e indígenas e apontam impactos sobre a
biodiversidade da região. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo prestou as
informações de fls. 45 a 58, ressaltando a inexistência de afronta direta à Constituição e, no
mérito, o respeito à preservação do meio ambiente. O Governo estadual, por sua vez,
manifestou-se às fls. 65 a 74, .
Do exposto, para a instrução do procedimento administrativo nesta fase, solicito a
V. Exa. que preste as informações que considerar relevantes na ótica das atribuições institucionais desta Câmara de Coordenação e Revisão.
Atenciosamente,

Paulo Gustavo Gonet Branco
Subprocurador-Geral da República
Secretário da Função Constitucional
FC
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Ofício n.º 52/2018 – GAB/PGR
PGR-00304636/2018
Brasília, 7 de junho de 2018.
Referência:

NFID-PGR 1.34.001.00286/2016-55
Processo Administrativo PGR 1.00.000.005890/2017-47

Senhor Coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão,

Cumprimentando

Vossa

Excelência,

informo

que

tramita

procedimento

administrativo na Procuradoria-Geral da República, em que se alega a inconstitucionalidade
da Lei 12.260/2016, do Estado de São Paulo, que autoriza a Fazenda estadual a conceder a
exploração de serviços ou o uso, total ou parcial, de áreas inerentes ao ecoturismo e à
exploração comercial madeireira ou de subprodutos florestais. Argumenta-se haver prejuízos
para as comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras e caboclas. Aponta-se ofensa a
dispositivos da Constituição que cuidam da proteção ao meio ambiente e à preservação das
florestas, fauna e flora (arts. 23-VI-VII e 225-§1º-I-II-III-VII).
A representação é oriunda do Ministério Público do Estado, havendo o
Procurador-Geral de Justiça remetido os autos à Procuradoria-Geral da República.
Destaco que, em reunião conjunta da 4ª e 6ª Câmaras de Coordenação e Revisão
desta Casa com representantes de entidades interessadas, ocorrida em 16.8.2016, ficou
acordado que novos elementos seriam encaminhados à PGR para subsidiar o possível
ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra a referida lei estadual. Requereu-

A Sua Excelência o Senhor Luciano Mariz Maia
Subprocurador-Geral da República
Coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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se, ainda, fosse oficiado o Estado de São Paulo manifestando as preocupações surgidas
naquela oportunidade.
Em 23.2.2017, a Comissão Guarani Yvyrupa – CGY, a Equipe de Articulação e
Assessoria às Comunidades Negras do Vale do Ribeira – EAACONE, o Conselho Indigenista
Missionário – CIMI, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no Vale do Ribeira e o
Instituto Socioambiental – ISA, formalizaram nova representação pela inconstitucionalidade
da Lei estadual 16.260/2016 (fls. 02 a 40 do P.A.). Sustentam a ocorrência de afronta aos
direitos das comunidades quilombolas e indígenas e apontam impactos sobre a
biodiversidade da região. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo prestou as
informações de fls. 45 a 58, ressaltando a inexistência de afronta direta à Constituição e, no
mérito, o respeito à preservação do meio ambiente. O Governo estadual, por sua vez,
manifestou-se às fls. 65 a 74, .
Do exposto, para a instrução do procedimento administrativo nesta fase, solicito a
V. Exa. que preste as informações que considerar relevantes na ótica das atribuições institucionais desta Câmara de Coordenação e Revisão.
Atenciosamente,

Paulo Gustavo Gonet Branco
Subprocurador-Geral da República
Secretário da Função Constitucional
FC
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PGR-00519602/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA

DESPACHO n° 58/2018/SDHDC/GABPGR
Referência: 1.34.001.000286/2016-55

De ordem do Secretário de Direitos Humanos e Defesa Coletiva,
encaminhe-se o presente expediente à Divisão de Controle
Extrajudicial/SUBGDP para redistribuição à SDHDC (PGR: Tutela Coletiva
(Direitos Humanos e Defesa Coletiva), mantendo-se demais informações. Após,
retornem-se os autos.

Brasília, 17 de setembro de 2018.

PATRICIA DE SOUZA
ASSISTENTE NÍVEL II
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PROCURADORIA-GERALDAREPÚBLICA
GABINETE DO PROCURADOR-GERALDAREPÚBLICA

PGR-00519909/2018
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Redistribuição:
da referência para o Grupo

PGR: Tutela Coletiva

Reativação:
ao PGR, no Grupo
Juntada:
física do(a) _____ (PGR-___/2017) à Referência (___-PGR nº 1.00.000.___) à fl. __, com abertura do(s)
volume(s) __.
Anexação:
física/eletrônica do(a) _____ (PGR-___/__) ao Procedimento ___-PGR 1.00._____________, o qual passa a
tramitar junto com o principal como Anexo ____, com ___ volume(s).
Anexação: (para Auto Judicial Eletrônico)
eletrônica do Procedimento de Conflito de Atribuição - PGR 1.00.__________ ao Auto Judicial Eletrônico
_____________, o qual passa a tramitar junto com o principal como Anexo secundário.
Apensamento:
físico/eletrônico do(a)
1.XX._____________, ao Procedimento de Conflito de Atribuição
1.00.000._____________, o (a) qual passa a tramitar junto com o principal.

–

PGR

–

PCA-PGR

Desentranhamento:
dos documentos a partir da fl. ___ do Volume __ do ___- PGR nº 1.00.000.00, com abertura de novos volumes,
os quais passam a tramitar junto com o procedimento principal como Volume(s) ___ e ___.
Movimentação:
para PGR/SDHDC - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA/PGR

Brasília, 17 de setembro de 2018.
Assinado Digitalmente
SAMUEL RICARDO FARIAS PIRES
Técnico Administrativo
Divisão de Controle Extrajudicial - DCE

Certidão DCE. Versão 2, de 20/06/2018.
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PGR-00468613/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO - POPULAÇÕES INDÍGENAS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS
SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C, Bloco B, 3º andar, sala 306 - CEP 70050-900 Brasília-DF
Tel. (61) 3105-6056 - Fax: (61) 3105-6121 - 6ccr@mpf.mp.br

OFÍCIO n° 323/2018/6ªCCR/MPF
Brasília, 22 de agosto de 2018.
PAULO GUSTAVO GONET BRANCO
Subprocurador-Geral da República
Secretário da Função Constitucional
Nesta

Assunto: inconstitucionalidade da Lei 12.260/2016, do Estado de São Paulo,
que autoriza a fazenda estadual a conceder a exploração de serviços ou o uso,
total ou parcial, de áreas inerentes ao ecoturismo e à exploração comercial
madeireira ou de subprodutos florestais. Argumenta-se haver prejuízos para
as comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras e caboclas.

Senhor Subprocurador-Geral da República,
1. Em adição às informações (PGR-00055394/2017) de autoria do CIMI, Defensoria Pública
de São Paulo, ISA, EAACONE e CGY, as quais trazem relevantes dados sobre questões
ambientais e territoriais com vistas a subsidiar eventual ação de inconstitucionalidade em
face da Lei Estadual de São Paulo nº 16.260/2016, julgo oportuno acrescentar o que se
segue, partindo do pressuposto de que a prévia consulta legislativa é garantia decorrente do
art. 231 da Constituição Federal:
2. A Convenção 169 da OIT, como sabe Vossa Excelência, incorporada ao ordenamento
jurídico brasileiro pelo Decreto nº 5.051/2004, possui natureza de ato normativo supralegal,
tendo em vista tratar-se de tratado internacional de direitos humanos, conforme decisão
proferida no recurso extraordinário nº 466.343/SP pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Os conceitos básicos que norteiam a interpretação das disposições da Convenção 169
são a consulta e a participação dos povos interessados e o seu direito de definir suas
próprias prioridades de desenvolvimento, na medida em que afetem suas vidas, crenças,
instituições, valores espirituais e a própria terra que ocupam ou utilizam.
4. Em relação ao tema, a introdução à Convenção 169, elaborada pela Organização
Internacional do Trabalho1, assim esclarece:
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Outra inovação é a distinção adotada na Convenção entre o termo "populações", que
denota transitoriedade e contingencialidade, e o termo "povos" que caracteriza
segmentos nacionais com identidade e organização próprias, cosmovisão específica e
relação especial com a terra que habitam. Na interpretação das disposições do
instrumento, o emprego do termo "povos", nessa acepção", limita-se exclusivamente
ao âmbito das competências da OIT, sem nenhuma implicação que possa contrariar
outras acepções previstas no Direito Internacional.
5. De acordo com Grabner (2018) essa distinção decorreu de reivindicação dos próprios
indígenas:
O movimento que deu origem a essa alteração terminológica partiu, ao que consta,
dos próprios povos indígenas e tribais que, ao se fortalecerem na luta por sua
identidade étnica, cultural, econômica e social, passaram a rejeitar serem chamados
de "populações", termo este que denotaria "transitoriedade e contingencialidade", na
contramão das reivindicações de respeito pela existência e permanência de suas
culturas.
Ao contrário, o termo "povo" abarcaria "segmentos nacionais com identidade e
organização próprias, cosmovisão específica e especial relação com a terra que
habitam", sendo o único apropriado para descrever grupos indígenas e tribais,
detentores de tais atributos.

6. Ressalte-se que o art. 1º, 3 esclarece que a utilização do temos "povos" na Convenção
não deveria ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos
direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional.
7. A consulta aos povos interessados, ao seu turno, é prevista nos artigos 6o e 7o da
Convenção que, acerca da matéria, assim dispõe:
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;
(...)
2. As consultas realizadas em conformidade com o previsto na presente Convenção
deverão ser conduzidas de boa-fé e de uma maneira adequadas às circunstâncias, o
sentido de que um acordo ou consentimento em torno das medidas propostas possa
ser alcançado."
Artigo 7º
1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades
no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, ma medida em que ele afete as
suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que
ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de
desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação
dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária
os planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os
projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser
elaborados de forma a promoverem essa melhoria.
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3.Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam efetuados
estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social,
espiritual e cultural sobre o meio ambiente em que as atividades de desenvolvimento,
previstas, possam ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser
considerados como critérios fundamentais para a execução das atividades
mencionadas.
4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados
para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam.
8. A Convenção determina que a adoção de medidas legislativas ou administrativas
suscetíveis de afetar diretamente os povos indígenas depende de prévia, livre e informada
consulta, para que possam exercer o direito de escolha das suas próprias prioridades no
que diz respeito ao processo de desenvolvimento, determinando que os governos adotem
medidas em cooperação com os povos interessados para proteger e preservar o meio
ambiente dos territórios que habitem, nos termos do artigos 6º e 7º da mencionada
Convenção, o que significa que eventual descumprimento das suas determinações pode
gerar a responsabilidade internacional do Estado Brasileiro.
9. Desta forma, a Convenção produz efeitos sobre todas as medidas legislativas ou
administrativas, políticas e programas, suscetíveis de afetar diretamente povos indígenas e
tribais. É, inclusive, juridicamente possível sustentar a invalidade de quaisquer atos
legislativos ou normativos editados sem a observância desse direito.
10. A propósito da abrangência subjetiva da Convenção, a 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal (Populações Indígenas e Comunidade Tradicionais)
editou os seguintes enunciados:
ENUNCIADO nº 17: As comunidades tradicionais estão inseridas no conceito de
povos tribais da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho.
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.
11. O direito à consulta está também previsto na Declaração das Nações Unidas sobre os
Direitos dos Povos Indígenas, in verbis:
Artigo 19
Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas
interessados, por meio de suas instituições representativas, a fim de obter seu
consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas
e administrativas que os afetem.
12. Por ela, além de se exigir a boa-fé para aplicação de medidas legislativas que afetem os
povos indígenas e comunidades tradicionais, há o registro expresso de que o consentimento
deve ser livre, prévio e informado.
13. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, reconheceu a incorporação
da Convenção 169 ao Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, nos
precedentes Pueblo Samaramaka v. Suriname (2007) e Pueblo Indígena Kichwa de
Sarayaku v. Equador (2012).
14. Na sentença do caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Equador, de 27 de junho
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de 2012, a Corte Internacional de Direitos Humanos definiu standards para avaliar se uma
determinada medida governamental observou ou não o requisito da consulta às populações
afetadas. São eles: a consulta deve ser realizada em caráter prévio; a consulta deve ser
feita de boa fé e com o objetivo de se chegar a um acordo; a consulta deve ser adequada e
acessível; os estudos de impacto ambiental devem ser realizados em cooperação com os
povos afetados; a consulta deve ser informada. Confira-se:
"Além disso, vários tribunais nacionais dos Estados na região, que ratificaram a
Convenção n º 169 têm se referido ao direito à consulta prévia em conformidade com
as suas disposições. Nesse sentido, cortes superiores da Argentina, Belize, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Peru e Venezuela
têm indicado a necessidade de respeitar as regras de consulta prévia e da
Convenção. Outros tribunais de países que não ratificaram a Convenção N º 169 têm
se referido a necessidade de realizar consultas prévias com as comunidades
indígenas, autóctones ou tribais, sobre qualquer medida administrativa ou legislativa
que lhes afeta diretamente, bem como a exploração de recursos naturais em seu
território. Assim, se observa uma evolução jurisprudencial semelhante por parte de
tribunais superiores dos países da região, como o Canadá ou os Estados Unidos da
América, ou de fora da região como Nova Zelândia. Ou seja, a obrigação de consulta,
além de ser uma regra convencional, também é um princípio geral do direito
internacional. [...] 166. A obrigação de consultar as comunidades e povos indígenas e
tribais sobre toda medida administrativa ou legislação que afete seus direitos
reconhecidos na regulamentação nacional e internacional, bem como a obrigação de
garantir os direitos dos povos indígenas à participação nas decisões de questões que
afetam seus interesses, têm relação direta com a obrigação geral de garantir o livre e
pleno exercício dos direitos reconhecidos na Convenção (artigo 1.1) (tradução livre).
Além disso, vários tribunais nacionais dos Estados na região, que ratificaram a
Convenção n º 169 têm se referido ao direito à consulta prévia em conformidade com
as suas disposições. Nesse sentido, cortes superiores da Argentina, Belize, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, México, Peru e Venezuela
têm indicado a necessidade de respeitar as regras de consulta prévia e da
Convenção. Outros tribunais de países que não ratificaram a Convenção N º 169 têm
se referido a necessidade de realizar consultas prévias com as comunidades
indígenas, au- 77 I - Fundamentos conceituais dos direitos territoriais das
comunidades quilombolas tóctones ou tribais, sobre qualquer medida administrativa
ou legislativa que lhes afeta diretamente, bem como a exploração de recursos
naturais em seu território. Assim, se observa uma evolução jurisprudencial
semelhante por parte de tribunais superiores dos países da região, como o Canadá ou
os Estados Unidos da América, ou de fora da região como Nova Zelândia. Ou seja, a
obrigação de consulta, além de ser uma regra convencional, também é um princípio
geral do direito internacional. [...] 166. A obrigação de consultar as comunidades e
povos indígenas e tribais sobre toda medida administrativa ou legislação que afete
seus direitos reconhecidos na regulamentação nacional e internacional, bem como a
obrigação de garantir os direitos dos povos indígenas à participação nas decisões de
questões que afetam seus interesses, têm relação direta com a obrigação geral de
garantir o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos na Convenção (artigo 1.1)
(tradução livre).
[...] 167. Considerando que o Estado deve garantir esses direitos à consulta e
participação em todas as etapas de planejamento e desenvolvimento de um projeto
que pode afetar o território em que se situa uma comunidade indígena ou tribal, ou
outras direitos indispensáveis à sua sobrevivência como povo, esses processos de
diálogo e de consenso devem realizar-se a partir dos estágios iniciais de
desenvolvimento ou planejamento da medida proposta, de modo que os povos
indígenas possam realmente participar e influenciar o processo de tomada de
decisão, de acordo com as normas internacionais "
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15. Percebe-se portanto, que um projeto de lei enquadra-se, sob todos os aspectos, entre
as normas passíveis de consulta. Considera-se, assim, que a realização da consulta livre,
prévia e informada é requisito imprescindível para a validade da norma que os debates
legislativos visam produzir.
16. Ainda sobre o tema, afirma Deborah Duprat:
A consulta é prévia, de boa fé, bem informada e tendente a chegar a um acordo. Isso
significa que, antes de iniciado o processo decisório, as partes se colocam em um
diálogo que permita, por meio de revisão de suas posições iniciais, se chegar à
melhor decisão. Desse modo, a consulta traz em si, ontologicamente, a possibilidade
de revisão do projeto inicial ou mesmo de sua não realização. Aquilo que se
apresenta como já decidido não enseja, logicamente, consulta, pela sua
impossibilidade de gerar qualquer reflexo na decisão. A Convenção 169 não deixa
dúvidas quanto a esse ponto: a consulta antecede quaisquer medidas administrativas
e legislativas com potencialidade de afetar diretamente povos indígenas e tribais.
Também decorre da racionalidade do sistema que, nas medidas que se desdobram
em vários atos, como ocorre, por exemplo, no procedimento de licenciamento
ambiental, a consulta prévia seja renovada a cada geração de novas informações,
especialmente aquelas relativas a impactos a serem suportados pelos grupos. O
consentimento inicial para a obra se dá a partir dos poucos dados disponíveis. Uma
vez realizado o estudo de impacto ambiental e adicionadas outras tantas informações,
a consulta tem que ser renovada, e, mais uma vez, iniciado o processo dialógico
tendente ao acordo. Esse é um imperativo que decorre, primeiro, dos próprios vetores
da consulta (especialmente, nesse ponto, o seu caráter de boa fé), e, segundo, da
natureza do licenciamento ambiental, que agrega informações novas a cada etapa.
A Consulta também só se qualifica como tal se for compreendido o seu propósito em
toda a sua extensão. Daí o imperativo de que seja culturalmente situada. A primeira
consequência é de que não há um modelo único de consulta; ao contrário, ela se
desenvolve de acordo com as peculiaridades de cada grupo.
17. A quebra do dever de consulta das populações diretamente atingidas pelo ato legislativo
fica evidente na medida em que, conforme consta nas informações supracitadas, o projeto
de lei tramitou sem qualquer estabelecimento de diálogo com as comunidades tradicionais
impactadas pela medida. Foi realizada apenas uma audiência pública no dia 13.06.2015,
convocada com apenas um dia de antecedência de sua realização, o que obviamente
impossibilitou a efetiva participação das mais variadas comunidades tradicionais presentes
na região.
19. Ressalta-se que a organização social de cada uma das comunidades pode diferir
bastante, não só entre a sociedade envolvente mas entre elas próprias, o que significa que
o tempo para que a comunidade possa se organizar e debater o tema da Lei Estadual
poderia variar bastante, sendo certo que apenas uma audiência, noticiada às vésperas de
sua realização, afigura-se flagrantemente insuficiente.
20. Como demonstrado, a medida violou os preceitos constitucionais mencionados acima e
os dispositivos da Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, bem como
desconsiderou o que estabeleceu o precedente do STF na PET 3388/RR, visto que
impossibilitou a prévia participação das comunidades impactadas na forma de consulta livre
e informada que é a sua precípua finalidade.
21. Por oportuno, trago em anexo valioso artigo de autoria do Procurador Regional da
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República Felício Pontes Junior e do Pesquisador Rodrigo Oliveira intitulado "Audiência
Pública, Oitiva Constitucional e Consulta Prévia: limites e aproximações", documento que
aborda de forma pormenorizada essa questão.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Subprocurador-Geral da República
Coordenador da 6ª CCR
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Audiência Pública, Oitiva Constitucional e Consulta Prévia: limites e
aproximações1
Felício Pontes Jr2
Rodrigo Oliveira3
Introdução
A intensificação dos empreendimentos que exploram recursos naturais é uma
das características deste início de Século XXI na América Latina. No Brasil, o
Programa de Aceleração do Crescimento, política governamental, prevê para a
Amazônia 43 obras que afetam terras indígenas, apenas no chamado eixo
transporte, sem falar em hidrelétricas ou em projetos privados de mineração que
batem recordes de exploração a cada ano4.
Segundo dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), estão em curso
cerca de 350 processos de licenciamento de projetos que afetam povos indígenas.
Desse montante, 33% correspondem a Usinas Hidrelétricas (UHE) e Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCH), 19% a rodovias, e 18% a linhas de transmissão 5.
O fenômeno - isto é, o crescente interesse público e privado sobre os
recursos naturais de uso dos povos indígenas6 – pode ser estudado sob prismas
variados. Este artigo se propõe estudar as consequências jurídicas no que se refere
ao direito de participação dos povos indígenas na definição desses projetos.
1

Optou-se por restringir este artigo à participação dos povos indígenas – em detrimento de outros
grupos étnicos – em razão de a oitiva constitucional ter como sujeito somente esses povos, como
prevê o artigo 231, §3º da Constituição Federal. No que diz respeito às diferenças traçadas entre
audiência pública e consulta prévia, estas são perfeitamente válidas para as comunidades
quilombolas e outras comunidades tradicionais.
2
Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Procurador da
República no estado do Pará, autor, juntamente com outros procuradores, de algumas das demandas
judiciais em favor dos Direitos Indígenas no caso da UHE Belo Monte. Contato:
feliciopontes@mpf.mp.br.
3
Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, Pesquisador do Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Contato: digovsk@gmail.com.
4
VERDUM, Ricardo. As obras de infraestrutura do PAC e os povos indígenas na Amazônia brasileira.
Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2012, p. 223.
5
MEIRA, MÁRCIO. “Consulta e autorizações para empreendimentos que impactam terras indígenas”
In ROJAS GARZON, Biviany (org.). Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais:
oportunidades e desafios para sua implementação no Brasil. São Paulo: Instituto Socioambiental,
2009, p. 323-324.
6
David Harvey aponta que uma das características do capitalismo contemporâneo é a pressão sobre
os recursos naturais localizados em territórios “de fronteira” (isto é, ainda não explorados), como as
terras habitadas por povos indígenas, historicamente removidos de seus territórios ancestrais.
(HARVEY apud RODRÍGUEZ GARAVITO, César. Etnicidad.gov Los recursos naturales, los pueblos
indígenas y el derecho a la consulta previa en los campos sociales minados. Bogotá: Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2012, p. 13).
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As três formas de participação estudadas serão (i) audiência pública
(Resoluções 001/1986 e 009/1987 do Conselho Nacional do Meio Ambiente); (ii)
oitiva constitucional (Constituição Federal, artigo 231, §3º) e; (iii) consulta prévia
(Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, artigos 6 e 15, e
Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, artigos 18 e
19).
Não se desconhece que a participação institucionalizada dos povos indígenas
vai muito além das formas citadas, a exemplo dos fóruns e conselhos deliberativos.
No entanto, a delimitação do tema se deve à frequente sobreposição que se faz
entre os três institutos, não sendo raro tomá-los como idênticos ou considerar que a
consulta prévia é o gênero do qual audiência pública e oitiva constitucional são
espécies.
Os Memoriais apresentados pela FUNAI nos autos da Ação Civil Pública nº
2006.39.03.000711-8 podem ilustrar a questão. Na oportunidade, o órgão indigenista
incluiu quatro audiências públicas dentre as reuniões que chamou de consulta, e que
teriam precedido a construção de UHE Belo Monte7.
De igual modo, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), através de sua Diretoria de Licenciamento Ambiental, justificou
que a exigência de consulta prévia aos povos indígenas potencialmente afetados
pela construção da UHE Cachoeira dos Patos estaria satisfeita com a realização de
audiências públicas8.
A frequente troca de termos entre as locuções, como se observa nas
expressões “audiência prévia”, “oitiva prévia”, “consulta pública”, evidencia a
imprecisão com que se empregam os institutos, a despeito de possuírem
características e efeitos jurídicos bem distintos.
Em vista da problemática, este artigo busca identificar e definir os contornos
7

Entre o período de dezembro de 2007 a outubro de 2009, foram realizadas pela FUNAI 42 (quarenta
e duas) reuniões de consulta (incluídas as 4 audiências públicas em Brasil Novo, Vitória do Xingu,
Altamira e Belém), junto aos povos e comunidades indígenas, todas documentadas em áudio e
vídeo”(Tribunal Regional Federal (1º Região). Apelação Cível nº 2006.39.03.000711-8. Apelante:
Ministério Público Federal. Apelados: Centrais Elétricas Brasileiras S/A e outros. Relator:
Desembargador Federal Fagundes de Deus. Brasília, 14 nov. 2011, p. 53, itálicos dos autores).
8
“No que se refere à participação dos povos indígenas no processo de licenciamento ambiental, o
exercício desse direito é resguardado por meio da realização de audiências públicas, conforme
previsto na Resolução Conama nº 09/1987 [...]” (IBAMA. Ofício 02001.011305/2013-95 DILIC/IBAMA.
Resposta à Recomendação/2ºOfício/PRM/STM nº 1, de 29 de julho de 2009, do Ministério Público
Federal, recomendando ao IBAMA que consulta previamente os povos indígenas antes de emitir
qualquer licença no sentido da construção da UHE Cachoeira dos Patos. Brasília: IBAMA/DILIC, 3 de
setembro de 2013, p. 2, itálicos dos autores).
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entre audiência pública, oitiva constitucional e consulta prévia. A maior nitidez dos
institutos poderá contribuir para garantia da participação efetiva e diversificada dos
povos indígenas em projetos que possam afetar seus direitos coletivos.

Audiência Pública Ambiental
Principais características
As audiências públicas fazem parte do processo de licenciamento ambiental.
A base jurídica está na Constituição, na Lei 9784/99 e, principalmente, em duas
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA): a Resolução nº
001, de 23 de janeiro de 1986 e na Resolução nº 009, de 03 de dezembro de 1987.
A primeira resolução prevê que toda atividade modificadora do meio ambiente
deve ser submetida ao licenciamento ambiental e, consequentemente, à
possibilidade de realização de audiência pública 9. Recebido o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o órgão
licenciador “determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos
pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário,
promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus
impactos ambientais e discussão do RIMA”10.
A Resolução nº 009, de 03 de dezembro de 1987, por sua vez, esclarece as
características da audiência pública. Sua finalidade é “expor aos interessados o
conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e
recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito” 11. A Resolução também
amplia os proponentes da audiência. Além do órgão ambiental que pode realizá-lo
por iniciativa própria, estão legitimados a propô-la entidade da sociedade civil,
Ministério Público, ou cinquenta ou mais cidadãos 12. O tempo para a solicitação será
de 45 dias a partir do recebimento do EIA/RIMA 13. Uma vez solicitada, a não
realização da audiência redundará na invalidade da licença concedida 14.
Outras características relevantes da audiência pública ambiental são a
escolha de local acessível e a possibilidade de haver várias audiências públicas,
9
10
11
12
13
14

Resolução CONAMA 01/1986, art. 2º c/c art. 11, §2º.
Ib. Idem, art. 11, §2º.
Resolução 09/1987, art. 1º.
Ib. idem, art. 2º.
Ib. idem, art. 2º, §1º.
Resolução CONAMA 01/1986, art. 2º, §2º.
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dependendo da solicitação dos interessados e da complexidade da obra 15. Sua
dinâmica, suscintamente, inicia-se sob a presidência do órgão licenciador que
repassa a palavra ao expositor do projeto e, em seguida, abre as discussões com os
interessados.
A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a audiência
pública ambiental passa a ter status constitucional:
art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade. (grifo nosso)

A publicidade ao EIA/RIMA se dá através da audiência pública, embora esta
não seja a única forma. A disponibilidade do estudo no sítio do órgão ambiental na
internet é também uma forma de publicização. Porém, para a sociedade civil em
geral, e para os povos indígenas em particular, é a audiência pública que deve
promover o contato mais eficaz, diante das alteridades culturais.
O evento não se restringe à apresentação do projeto. Também é objetivo da
audiência pública recolher contribuições escritas ou não, através de ata, que vão
subsidiar a decisão de viabilidade socioambiental do projeto pelo órgão licenciador 16.
É o momento chave para que a sociedade civil (movimentos sociais, organizações
não governamentais, universidades, etc.) apresente suas críticas, apontando erros
e/ou omissões nos estudos. É preciso considerar especialmente as reivindicações
da população atingida, a qual detém conhecimentos qualificados sobre a dinâmica
do ambiente local.
Daí o relevo que assume a audiência pública para a decisão de viabilidade
ambiental da obra, como ensina Paulo Affonso Leme Machado:

15

Ib. idem, art. 2º, §§4º e 5º
Resolução CONAMA 09/1987, Art. 4º - Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata
sucinta.
Parágrafo Único - Serão anexadas à ata, todos os documentos escritos e assinados
que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a seção;
Art. 5º - A ata da(s)
audiência(s) pública(s) e seus anexos, servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e
parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto.
16
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[a] Audiência Pública – devidamente retratada na ata e seus anexos –
não poderá ser posta de lado pelo órgão licenciador, com o mesmo
deverá pesar os argumentos nela expendidos, como a documentação
juntada. Constituirá nulidade do ato administrativo autorizador – que
poderá ser invalidada pela instância administrativa superior ou por via
judicial – quando o mesmo deixar de conter os motivos
administrativos favoráveis ou desfavoráveis ao conteúdo da ata e de
seus anexos17.

É possível afirmar, nesses termos, que a audiência pública ambiental é um
mecanismo da democracia participativa, que resguarda o direito à participação à
informação. Aliás, o Princípio n° 10 da Declaração do Rio demonstra a justificativa e
o objetivo da participação popular nas audiências públicas:
[a] melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados.
No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a
informações relativas ao meio ambiente de que disponham
autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a
oportunidade de participar em processos de tomada de decisões. Os
Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a
participação pública, colocando a informação à disposição de todos.
Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e
administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e
reparação de danos.

A audiência é parte de um processo administrativo e, como tal, está
submetida aos princípios gerais expostos na Constituição Federal e na Lei 9.784/99.
Esta lei, em seu art. 2°, elenca os princípios que norteiam a Administração Pública,
destacando-se a atuação conforme o Direito, adequação entre meios e fins, e
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados,
dentre outros18.
A audiência pública ambiental somente alcança sua finalidade com a
participação política da sociedade civil em sua plenitude, o que significa igualdade
de tratamento aos participantes, permitindo que todos possam expor argumentos,
dúvidas, questionamentos, e que estes sejam levados em consideração.
Audiência Pública Ambiental e Povos Indígenas
Quando o empreendimento atinge povos indígenas, é necessário que a
17

18

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 308.
Lei nº 9.784, art. 2°.
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audiência pública observe certas exigências, além daquelas usuais, em respeito à
diversidade cultural.
O fundamento está no pluralismo político, princípio fundamental da
República19 e na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
ao declarar que os governos deverão “incluir medidas que assegurem aos membros
desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que
a legislação nacional outorga aos demais membros da população” 20.
Também é fundamento da participação diferenciada dos povos indígenas na
audiência pública ambiental o Princípio 22 da Declaração do Rio:
[a]s populações indígenas e suas comunidades, bem como outras
comunidades locais, têm papel fundamental na gestão do meio
ambiente e no desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos
e práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar de
forma apropriada a identidade, cultura e interesses dessas
populações e comunidades, bem como habilitá-las a participar
efetivamente da promoção do desenvolvimento sustentável.

Diante da clara obrigatoriedade em realizar audiências públicas com povos
indígenas, é necessário estudar as exigências diferenciadas que são requisitos de
validade específicos dessa modalidade de audiência.
O primeiro deles é que o RIMA seja traduzido para a língua falada pelas
etnias afetadas. Não há condições efetivas de participação se o documento que está
sendo avaliado estiver escrito em língua que o grupo social não domine.
Considerando que a legislação nacional assegura aos não-índios que o RIMA
seja escrito em sua língua, que seja “apresentado de forma objetiva e adequada a
sua compreensão” e suas informações “traduzidas em linguagem acessível” 21,
somente haverá condições de igualdade dos direitos e oportunidades se ao menos o
RIMA for traduzido à língua falada pelos povos indígenas afetados pelo
empreendimento. Pelas mesmas razões, a audiência pública também deve contar
com tradução simultânea.
O segundo requisito é que a dinâmica do evento seja diferenciada. Cada povo
indígena possui a sua própria organização social e política. Assim, a data, a duração
e a forma de participação na audiência devem ser previamente coordenadas com a
própria comunidade indígena, tudo devidamente registrado em ata.
19
20
21

Constituição Federal, art. 1º, V.
Convenção 169, art. 2°, item 2, letra a
Resolução CONAMA nº 001/1986, art. 9º, parágrafo único.
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Em conclusão, a audiência pública ambiental é etapa de todo e qualquer
processo de licenciamento ambiental de atividades modificadoras do meio
ambiente22. Quando a obra atinge povos indígenas, o processo de licenciamento
deve conter especificidades que levem em conta as características do grupo social
que possa ser atingido. Essas especificidades possuem o objetivo de assegurar
condições de igualdade, em direitos e oportunidades, aos povos indígenas, e
permitem ao órgão licenciador receber informações diferenciadas e valiosas para
deliberar sobre a viabilidade socioambiental da obra.
Como se nota, a audiência pública ambiental não possui caráter deliberativo,
isto é, neste evento a manifestação dos povos indígenas favoravelmente ou
contrariamente à atividade não é dotada de repercussões jurídicas na deliberação
do órgão ambiental, o que se diferencia profundamente da oitiva constitucional e da
consulta prévia.
Todavia, a incompreensão dos institutos resulta que audiências públicas
realizadas com povos indígenas, dentro do processo de licenciamento ambiental,
sejam tomadas como consulta prévia, mesmo que não haja qualquer possibilidade
de deliberação.
Oitiva Constitucional
A Constituição Federal de 1988 consolidou-se como marco jurídico e político
na garantia de direitos dos grupos culturalmente diferenciados. Reconhecendo o
Brasil como país pluriétnico, inaugura no ordenamento jurídico uma série de direitos
diferenciados. No caso específico dos povos indígenas, positiva o respeito à
organização social, aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições, além de
resguardar os direitos territoriais e o usufruto exclusivo dos recursos naturais em
suas terras.
De maneira inovadora, prevê a oitiva constitucional no artigo 231, §3º, forma
sui generis de participação exclusiva dos povos indígenas. Sem qualquer paralelo na
legislação de outros países, a Carta Magna exige que o Congresso Nacional ouça
os povos indígenas antes da autorização de atividades específicas – aproveitamento
de recursos hídricos e minerais - em seus territórios:

22

Resolução CONAMA 01/1986, art. 2º c/c art. 11, §2º.
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art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais
em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei
(itálico dos autores).

Como a leitura sugere, o próprio constituinte possibilita a mitigação dos
direitos territoriais e do usufruto exclusivo dos recursos naturais pelos povos
indígenas, por entender, de forma abstrata, que a mineração e a hidroeletricidade
seriam atividades estratégicas ao interesse nacional 23. Todavia, a Constituição não
descuidou dos interesses indígenas, exigindo que a execução das atividades citadas
seja precedida de autorização do Congresso Nacional, emitida após serem ouvidos
os povos indígenas afetados.
A oitiva indígena surge, portanto, para resguardar os direitos territoriais e o
usufruto exclusivo dos recursos naturais dos povos indígenas, que podem ser
impactados com a implantação de projetos hidrelétricos e minerários.
A jurisprudência referente ao direito à oitiva constitucional é bastante escassa.
Os principais julgados constam nos autos da Ação Civil Pública nº 2006.39.00.0711824, na qual se discute, de maneira incidental, a constitucionalidade do Decreto
Legislativo nº 788/2005, que autorizou o Poder Executivo a implantar a UHE Belo
Monte, no rio Xingu25.
A primeira controvérsia sobre a oitiva constitucional diz respeito à hipótese de
incidência da norma. Deverá haver oitiva quando as atividades descritas forem
desempenhadas em terras indígenas. O sentido da expressão parece claro: estará
localizado em terra indígena aquele empreendimento cujas obras civis estejam no
interior dos limites geográficos delimitados da área. Porém, a questão não é tão
23

Art. 176, § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se
refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da
União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que
tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas (itálicos dos
autores).
24
BRASIL. Ministério Público Federal. Processo nº 2006.39.00.0711-8. Anular o Decreto 788 e
assegurar a oitiva dos povos indígenas. Belém: MPF, 2006.
25
A constitucionalidade fora questionada de maneira incidental em Ação Civil Pública pelo fato de o
Supremo Tribunal Federal ter julgado Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3573-8/PA, por
considerar o Decreto Legislativo nº 788/2005 ato normativo de efeitos concretos, portanto insuscetível
de controle concentrado de constitucionalidade.
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simples quanto parece.
Se a norma resguarda, além dos direitos territoriais, o direito ao usufruto
exclusivo

dos

recursos

naturais,

o

que

ocorrerá

quando

determinado

empreendimento explorar recursos naturais dos indígenas, sem que suas obras civis
estejam dentro das divisas da terra delimitada?
A situação pode parecer rara, mas é exatamente um dos pontos discutidos no
caso da UHE Belo Monte. O rio Xingu será desviado em 100 km de extensão. No
leito natural do rio, o volume de água será reduzido a cerca de 24% da média anual.
Este componente de engenharia foi chamado pelo Estudo de Impacto Ambiental de
Trecho de Vazão Reduzida26, e é onde se localizam duas terras indígenas.
O artifício é essencial ao funcionamento da usina e possibilitou retirar as
barragens e o alagamento do interior das Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da
Volta Grande. No entanto, o leito natural do rio Xingu é divisa dessas terras e seu
desvio significa que os Juruna e os Arara usufruirão do rio com volume reduzido em
quase 80%.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região teve a oportunidade de enfrentar o
tema. Inicialmente, o Acórdão proferido em 14 de novembro de 2011 justificou que a
usina não estaria em terras indígenas e por isso o decreto legislativo autorizador era
válido, já que não se impunha a oitiva constitucional 27.
Posteriormente, em 14 de agosto de 2012, após apresentação de Embargos
de Declaração, a turma reviu seu posicionamento. De forma unânime, foi decidido
que o artigo 231, §3º incidiria no caso28.
É o entendimento mais razoável. Se determinados recursos naturais (de
26

“Em linhas gerais, o aproveitamento hidroelétrico projetado compreende um barramento principal no
rio Xingu (no local denominado, nos Estudos de Viabilidade, de Sitio Pimental), de onde as vazões
são derivadas por canais para que a geração de energia possa ser realizada no Sitio Belo Monte,
local distante 50 km por estrada, favorecendo-se, desse modo, de uma queda com cerca de 90 m de
altitude. Resultante dessa configuração, formar-se-á um trecho de cerca de 100 km de extensão (vide
subitem a.2) no rio Xingu a ser submetido a uma vazão residual, que será também aproveitada para
geração de energia em uma Casa de Força complementar, localizada junto a Barragem Principal”
(LEME ENGENHARIA. Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte. Caracterização do
Empreendimento. Vol. 1, p. 39).
27
Quanto à alegação do Ministério Público que o art. 231, § 3º, da Constituição, exigiria a oitiva das
comunidades indígenas antes da concessão da autorização do Congresso Nacional, não vislumbro,
ainda que fosse indispensável, já que o Projeto está fora das terras indígenas, nenhuma previsão
legal, pois não consta do texto constitucional. (BRASIL. Tribunal Regional Federal (1º
Região). Apelação Cível nº 2006.39.03.000711-8. Apelante: Ministério Público Federal. Apelados:
Centrais Elétricas Brasileiras S/A e outros. Relator: Desembargador Federal Fagundes de Deus.
Brasília, 14 nov. 2011, p. 71).
28
BRASIL. Tribunal Regional Federal (1º Região). Embargos de Declaração na Apelação Cível
2006.39.03.000711-8/PA. Embargante: Ministério Público Federal. Embargados: Centrais Elétricas
Brasileiras S/A e outros. Relator: Desembargador Federal Souza Prudente. Brasília, 14 ago. 2012.
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usufruto exclusivo de povos indígenas) são indispensáveis à concretização do
empreendimento, entende-se que ele está localizado em terra indígena.
O que se está a defender é a interpretação da norma conforme o bloco
constitucional, entendendo-se que estarão localizados em terras indígenas não
somente os empreendimentos cujas obras civis estejam no interior, mas também
àqueles em que os recursos naturais dos indígenas são essenciais ao projeto.
Os métodos de hermenêutica jurídica corroboram esta conclusão. Nem
mesmo o emprego do método gramatical leva a concluir, restritivamente, que as
obras civis devem se situar no perímetro da Terra Indígena para incidência da norma
constitucional:
[o] critério da necessidade de autorização legislativa para o
'aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos', diz com sua vinculação às terras indígenas, ao invés de
se referir ao local da construção da represa ou de inundação por lago
artificial. O parâmetro constitucional é a relação entre, de um lado, os
recursos hídricos e os potenciais hidrelétricos e, de outro, as terras
indígenas: a autorização parlamentar válida é imprescindível para o
aproveitamento de águas e de potenciais hidrelétricos em terras
indígenas. Expressa a ideia com os termos do § 3º, o critério
constitucional é 'o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, em terras indígenas', e não 'o aproveitamento
em terras indígenas dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos'. A hipótese é de pertença entre as terras indígenas e os
recursos naturais a serem explorados, ao invés de se cuidar de
relação de localidade onde situado o conjunto gerador de energia,
composto pela represa e seu lago artificial. Os atos que afetarem os
atributos naturais listados no § 3º dependerão de autorização
parlamentar válida29.

A mesma interpretação se dá a partir dos métodos sistemático e teleológico.
A regra geral é o usufruto exclusivo de suas terras pelos indígenas, o que inclui
todos os recursos naturais. Assim sendo, a norma presente no artigo 231, parágrafo
29

BRASIL. Parecer do Ministério Público Federal na Apelação em Ação Civil Pública 00070988.2006.4.01.39038-PA. Brasília: Ministério Público Federal, 19 mai. 2011. O critério histórico exarado
no parecer também merece destaque: “As etapas mais recentes da evolução do direito brasileiro
permitem extrair com mais segurança o sentido do art. 231, § 3º, da Constituição. Confirmam, na
verdade, os resultados obtidos com a interpretação sistemática. O art. 186 da Carta de 1967 e o art.
198 da Carta de 1969 deferiram aos índios o usufruto exclusivo das terras que habitavam. Tal
orientação se manteve no art. 381 do Anteprojeto da ‘Comissão Afonso Arinos’. Mas, não foi afinal
incorporada ao texto da Constituição vigente. A Assembleia Constituinte preferiu a solução do § 3º,
isto é, a possibilidade de mitigação da regra geral do usufruto exclusivo dos indios, mediante a
autorização do Congresso Nacional. Do ponto de vista histórico, portanto, o § 3º é a garantia
constitucional compensatória da diminuição do âmbito da regra geral do § 2º, segundo o qual cabe
aos índios a exploração das riquezas naturais de suas terras. Tal compensação deve incidir, sempre
que em risco o fator que deu causa a sua criação – a interferência da sociedade hegemônica na terra
indígena ou em seus atributos. Assim, não parece adequada a interpretação restritiva de garantia
dada em compensação a perigo tão grave para as comunidades indígenas.”

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 30/09/2021 19:11. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8abbe003.71ce3b20.5e7bf036.c72ca96c

Procedimento 1.34.001.000286/2016-55, Documento 44.1, Página 10

3º somente pode ser compreendida como exceção, e como tal deve ser tratada. A
ênfase não pode estar no local da obra em si, mas na proteção dos recursos
naturais, os quais são imprescindíveis à reprodução física e cultural dos grupos
indígenas30.
A própria definição de terra indígena não corresponde somente aos limites da
demarcação física. O Supremo Tribunal Federal reconhece o instituto do
indigenato31, segundo o qual a relação indígena-terra é transcendental e leva em
conta fatores sociais, políticos, ambientais, indispensáveis ao desenvolvimento físico
e cultural do grupo indígena, e que não estão retidos nos limites clássicos do direito
civil. Logo, uma obra que faz o aproveitamento dos recursos hídricos indispensáveis
aos indígenas necessita da aprovação parlamentar, após a oitiva constitucional dos
indígenas.
A interpretação restritiva abre precedente para que se criem projetos com o
intuito de burlar a incidência da norma constitucional, com prejuízo à participação e
ao uso dos recursos naturais pelos indígenas.
Complementarmente, é importante destacar que a Portaria Interministerial nº
419, de 26 de outubro de 2011 - regulamenta a atuação dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal no licenciamento ambiental – dispõe que são Terras
Indígenas “as áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de
identificação e delimitação tenha sido aprovado por portaria da FUNAI, publicada no
Diário Oficial da União”32. Significa que não é necessário que a Terra Indígena esteja
homologada ou registrada (últimos atos administrativos do processo de demarcação)
para a incidência da norma constitucional em estudo.
A edição do Decreto Legislativo 788/2005 também suscitou discussão quanto
ao momento da oitiva constitucional. É que o artigo 2º, IV do Decreto determina que
sejam elaborados estudos de natureza antropológica, “devendo, nos termos do §3º
do art. 231 da Constituição Federal, ser ouvidas as comunidades afetadas” 33. Ou
seja, a autorização foi emitida e a oitiva postergada.
O voto vencedor no primeiro Acórdão do TRF1 sustentou que a Constituição,
30

Ib. idem.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cível Ordinária nº 312. Relator: Min. Luiz Fuz.
Requerente: Fundação Nacional do Índio. Requeridos: Ananias Monteiro da Costa e outros. Brasília:
Supremo Tribunal Federal, 2 mai. 2012.
32
Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011, art. 2º, inciso X.
33
Art. 2º, IV - estudo de natureza antropológica, atinente às comunidades indígenas localizadas na
área sob influência do empreendimento, devendo, nos termos do § 3º do art. 231 da Constituição
Federal, ser ouvidas as comunidades afetadas (itálicos dos autores).
31
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embora estabeleça tanto a necessidade de autorização do Congresso Nacional,
quanto a oitiva, “[n]ão explicita, contudo, a precedência de uma medida sobre a
outra”34. Não haveria irregularidade na postergação.
A tese não prevalece diante da interpretação literal ou teleológica do texto
normativo. Releia-se a oração controvertida: “só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas”.
O verbo “ouvir” conjugado no particípio passado “ouvidas” denota que a ação
“ouvidas as comunidades afetadas” se desenvolve anteriormente à “autorização do
Congresso Nacional”. Há sucessividade nas ações: primeiro se ouve, depois se
autoriza ou não.
A interpretação é referendada pela decisão mais recente do mesmo TRF1,
que encadeou os atos na seguinte cronologia: (i) o aceite do Estudo de Impacto
Ambiental pelo órgão licenciador; (ii) oitiva dos povos indígenas afetados e; (iii)
deliberação do Congresso Nacional35.
A posição se coaduna com o pressuposto lógico de que não há sentido em
primeiro autorizar o empreendimento para só então ouvir os afetados. Nesse caso, a
oitiva constitucional estaria esvaziada de qualquer efeito prático ou jurídico.
No magistério de Dalmo de Abreu Dallari, a oitiva é “um condicionamento para
o exercício de legislar”36. Portanto, é requisito formal do processo legislativo. Sua
inobservância implica em inconstitucionalidade formal originária do Decreto
Legislativo

autorizador,

por

desrespeitar

procedimento

estabelecido

pela

Constituição37. Este é o entendimento jurisprudencial mais acertado 38.
Também foi objeto de debate no mesmo Tribunal a natureza da obrigação de
o Congresso Nacional ouvir as comunidades afetadas. Com a edição do Decreto
Legislativo 788/2005, o Congresso Nacional delegou a oitiva constitucional ao Poder
34

É preciso levar em consideração que o Texto Magno consubstanciado no art. 231, § 3º, enuncia
dois requisitos prévios para o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, quais sejam: autorização do Congresso Nacional e oitiva das comunidades afetadas.
Não explicita, contudo, a precedência de uma medida sobre a outra (BRASIL, 2011, op. cit., p. 37).
35
“No caso em exame, a autorização do Congresso Nacional, a que alude o referido dispositivo
constitucional em tela (CF, art. 231, § 3º), afigura-se manifestamente viciada, em termos materiais, à
mingua de audiência prévia das comunidades indígenas afetadas, que deveria ocorrer à luz dos
elementos colhidos previamente pelo estudo de impacto ambiental, que não pode, em hipótese
alguma, como determinou o Decreto Legislativo 788/2005, ser um estudo póstumo às consultas
necessárias à participação das comunidades indígenas” (BRASIL, 2012, op. cit., p. 54).
36
DALLARI, Dalmo de Abreu. “Mineração em área indígena” In Informe jurídico da Comissão PróÍndio. Brasília: abril a agosto de 1990, ano 2, n. 9/13.
37
SILVA, José Afonso da. Curso de Direitos Constitucional Positivo. São Paulo: Editora Malheiros,
2010, p. 47.
38
BRASIL, 2012, op. cit.

Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, em 30/09/2021 19:11. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8abbe003.71ce3b20.5e7bf036.c72ca96c

Procedimento 1.34.001.000286/2016-55, Documento 44.1, Página 12

Executivo, através da FUNAI e do IBAMA, no caso específico da UHE Belo Monte. O
centro da questão é saber se a oitiva constitucional é delegável ou não.
O TRF1 já se posicionou nos dois sentidos. Em dado momento, julgou
constitucional o Decreto por entender que a Constituição “não confere ao Congresso
Nacional a atribuição de ouvir as comunidades afetadas, muito menos de forma
direta e pessoal [...]”39.
De maneira oposta, o voto da Desembargadora Federal Selene Almeida, no
julgamento do efeito ativo do Agravo de Instrumento nº 2006.01.00.017736-8/PA que
suspendeu o licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, ressaltou que a oitiva
constitucional é intuito personae40, obrigação indelegável do Congresso Nacional.
A questão encontra solução no próprio texto constitucional, que silencia a
respeito da possibilidade de delegação. Se fosse admitida, deveria estar expressa
na redação do artigo. Mas este não é o argumento mais contundente.
A finalidade da oitiva constitucional é garantir que a deliberação do Congresso
Nacional seja qualificada (e/ou condicionada) pela perspectiva das comunidades
indígenas afetadas. Qual é o sentido de se delegar a oitiva a órgão estranho ao que
vai deliberar? Antes de deliberar, o próprio Congresso Nacional ouvirá os indígenas.
Essa conclusão pode gerar dúvida de caráter prático a respeito da forma
como o Congresso Nacional irá conduzir a oitiva. O artigo 231, §3º, da CF não
esclarece qual deve ser a metodologia do processo.
Como não há caso concreto em que se basear, pois nunca houve oitiva
constitucional indígena, o voto condutor de Acórdão em estudo propõe método
bastante factível: “[o] Congresso, concluído o EIA, ouvirá a comunidade indígena,
mediante a instalação de comissão, ex vi do art. 58, § 2º da CF/88”41, sendo que “[a]
audiência às comunidades faz-se na área que será afetada”42.
Deve ser instituída comissão temporária (Constituição Federal, art. 58, caput),
com a resolução específica de ir à terra indígena realizar a oitiva constitucional. Este
39

“A Carta Constitucional, da mesma forma, não confere ao Congresso Nacional a atribuição de ouvir
as comunidades afetadas, muito menos de forma direta e pessoal por seus representantes” (BRASIL,
2011, op. cit., p. 64).
40
“Assim como a comunidade indígena não pode ser substituída por outrem na consulta, o Congresso
Nacional também não pode delegar o ato. É o Congresso Nacional quem consulta, porque é ele que
tem o poder de outorgar a obra. Quem tem o poder tem a responsabilidade pelos seus atos.”
(BRASIL. Tribunal Regional Federal (1º Região). Agravo de Instrumento nº 2006.01.00.017736-8/PA.
Agravante: Ministério Público Federal. Agravados: Centrais Elétricas Brasileiras S/A e outros.
Relatora: Desembargadora Federal Selene Almeida. Brasília, 13 dez. 2006, p. 24-25).
41
BRASIL, 2006, op. cit., p. 26, itálico dos autores.
42
BRASIL, 2006, op. cit., p. 27.
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ato se enquadra nas atribuições do Congresso Nacional, que pode, de maneira
análoga, instituir comissões temporárias para realizar audiências com entidades da
sociedade civil (art. 58, §2º, II).
O local da oitiva deve ser a terra indígena, como bem observou o voto
condutor. É válido fazer analogia com o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) do Habeas Corpus nº 80.240, no qual se concluiu que intimar indígena para
depor em Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha fora de seu território
viola as normas constitucionais protetivas dos direitos indígenas e constitui
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção 43. Do mesmo modo, a oitiva
constitucional deve ser no território indígena, em respeito à diversidade cultural.
O último aspecto da oitiva constitucional para este trabalho é certamente o
mais sensível e controvertido. Diz respeito aos seus efeitos jurídicos. Discute-se
quais repercussões o conteúdo das manifestações dos indígenas terá sobre a
deliberação do Congresso Nacional. Os tribunais brasileiros não enfrentaram o tema
de maneira clara, apenas tangenciaram.
Há diversos posicionamentos quanto aos efeitos da oitiva, que conferem
graus diferenciados de repercussões sobre a deliberação congressual.
A concepção menos garantista, na perspectiva dos direitos indígenas, é a de
que a oitiva não vincula a deliberação do Congresso Nacional, que deverá apenas
considerar a manifestação dos indígenas e motivar a sua decisão. Esta foi a posição
adotada pelo Desembargador João Batista Moreira, no julgamento do Acórdão
estudado, entendendo que o Congresso Nacional “[n]ão estará vinculad[o] às
reivindicações, mas para rejeitá-las, terá que motivar, sujeita essa motivação a
controle judicial de sua existência, adequação e suficiência” 44.
A crítica ao posicionamento recai sobre seus desdobramentos práticos. Se a
oitiva constitucional for destituída de poder deliberativo, ela não terá qualquer
sucesso em resguardar os direitos territoriais e o usufruto exclusivo dos recursos
naturais dos povos indígenas.
Surgem então posições intermediárias, nas quais a regra é que a
manifestação dos indígenas não vinculará. Excepcionalmente, se os povos
indígenas demonstrarem que a execução do projeto será muito nociva as suas vidas
e culturas, o Congresso estaria impedido de autorizar o empreendimento. É a tese
43

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 80.240. Relator Ministro Sepúlveda
Pertence. Brasília: 20 jun. 2001.
44
BRASIL, 2012, op. cit., p. 74.
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defendida por Dalmo de Abreu Dallari:
[s]e elas (comunidades indígenas) demonstrarem que será tão
violento o impacto da mineração ou da construção de hidroelétrica,
será tão agressivo que pode significar a morte de pessoas ou a
morte da cultura, cria-se um obstáculo intransponível à concessão de
autorização45.

De igual modo, os constitucionalistas Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra
Martins:
[a]s comunidades indígenas não têm, todavia, o poder de veto. Se
forem contrárias à exploração, mas se o Congresso Nacional for
favorável, há de prevalecer a opinião deste sobre a opinião das
comunidades.
É de se entender, todavia, que se tal oposição decorrer de
argumentos que mostram que a comunidade será extinta, a
autorização poderá ser tida por inconstitucional, em face da violação
do princípio da preservação conformada no art. 23146.

O entendimento atribui aos povos indígenas o dever (ônus) de demonstrar a
agressividade dos impactos. Há uma inversão das obrigações. Aquele que deseja
implantar projeto é quem deve demonstrar que os impactos serão brandos ou que
poderão ser controlados, sem risco às vidas e às culturas dos indígenas. Estes
podem sofrer impactos sociais e culturais significantes, que autoridades não
indígenas não são capazes de prever em função da alteridade. Por isso, podem
contestar a demonstração de viabilidade.
É também criticável o uso da expressão “impacto agressivo” como elemento
para distinguir os efeitos da oitiva constitucional. Não se tem clareza dos critérios
utilizados para classificar o impacto como “agressivo”. Se agressivos forem apenas
os que coloquem em risco às vidas ou culturas dos indígenas, o projeto em si é
inconstitucional, independentemente da oitiva. Assim como o é quando houver
ameaça de deslocamento compulsório (Constituição Federal, art. 231, §5º). Nesses
casos, a autorização ao empreendimento não pode nem ser cogitada.
Na corrente mais garantista, José Afonso da Silva propõe solução
interessante para sopesar os “interesses dos índios” e o interesse na prática da
atividade hidrelétrica ou minerária. Comentando o artigo, o constitucionalista
defende que a ponderação deve ser solucionada com base no princípio da
45

DALLARI, op. cit.
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Editora Saraiva, 2004.
46
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prevalência dos interesses indígenas47.
A questão que surge é saber quem definirá quais são os “interesses
indígenas”. Não se olvida que o Congresso Nacional é a instituição legitimada para
representar toda a sociedade brasileira 48. Porém, no caso estudado, se os indígenas
se manifestarem contra o projeto, o Congresso ainda poderá declará-lo conforme os
“interesses indígenas”?
Responder positivamente significaria o retorno da tradição tutelar que
predominou no direito indigenista brasileiro até a promulgação da Constituição de
1988. Os próprios indígenas devem dizer se o projeto está ou não de acordo com
seus interesses, que prevalecerão, caso o princípio seja respeitado.
Em favor do princípio está o acórdão do STF no caso Raposa Terra do Sol,
no qual se julgou que: “[o] desenvolvimento que se fizer sem ou contra os índios, ali
onde eles se encontrarem instalado por modo tradicional, à data da Constituição de
1988, desrespeita o objetivo fundamental do inciso II do art. 3º da Constituição
Federal [...]”49.
Se a oitiva constitucional deve resguardar os direitos territoriais e os recursos
naturais dos indígenas, garantir que os próprios indígenas deem a palavra final a
respeito de projetos em seus territórios é condição para tanto.
Em resumo, a oitiva constitucional é o processo pelo qual o Congresso
Nacional ouve as comunidades indígenas, como pressuposto para autorizar ou não
um empreendimento hidrelétrico ou minerário que aproveite seus recursos naturais.
É um instituto jurídico de proteção dos direitos territoriais e do usufruto dos recursos
naturais dos povos indígenas.
Como

se

verá

a

seguir,

as

características

da

oitiva

a

diferem

significativamente da consulta prévia, livre e informada, não sendo possível justificar
sobreposição entre os institutos.
Consulta prévia, livre e informada
47

“Ao Congresso Nacional se imputou o julgamento de cada situação concreta, para sopesar os
direitos e interesses dos índios e a necessidade da prática daquelas atividades, reconhecido que
o princípio é o da prevalência dos interesses indígenas [...]”. (SILVA, José Afonso da. Comentário
Contextual à Constituição. São Paulo: Editora Malheiros, 2007, p. 871-872, itálico dos autores).
48
Esta afirmação não significa que a representatividade dos povos indígenas no Congresso Nacional
não possa ser problematizada em termos pragmáticos, pois nenhum dos 594 parlamentares atuais se
identifica como indígena.
49
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pet 3.388/RR. Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Brasília: 13
mar. 2009.
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A Convenção 169 (C169) de 1989 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) criou um promissor instrumento de diálogo intercultural. Trata-se do instituto da
consulta prévia, livre e informada.
A nova legislação representou uma ruptura no paradigma presente na
Convenção 107 de 1957, também da OIT, cujo marco teórico era o integracionismo,
corrente que defende a progressiva integração dos povos indígenas à sociedade
nacional50.
Sob essa ótica, a Convenção 107 não previa qualquer forma de participação
dos povos indígenas em projetos públicos ou privados. A racionalidade hegemônica
era tida como única e impermeável às racionalidades locais. Inexistia previsão
formal de diálogo entre os sujeitos.
No lugar do integracionismo, a C169 propõe o respeito à diversidade étnica.
Orientada por uma concepção intercultural dos direitos humanos, ela não só tem
como fio condutor o direito à autodeterminação 51, superando o paradigma
integracionista, como prevê instrumentos para concretizá-lo.
Sem dúvida, a consulta prévia, livre e informada 52 é o principal desses
instrumentos, a ponto de a Comissão de Peritos na Aplicação de Convênios e
Recomendações (CEACR), órgão da OIT, afirmar que o “espírito de consulta e
participação” constitui o fundamento de todas as disposições da C169 53.
No Brasil, a C169 foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional através do
Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002, entrando em vigor apenas em
junho de 2003.
Na qualidade de tratado internacional de direitos humanos, as normas da
50

Convenção 107, Artigo 2º, 1. “Competirá principalmente aos governos pôr em prática programas
coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das populações interessadas e sua integração
progressiva na vida dos respectivos países”. (OIT. Convenção 107 Concernente à proteção e
integração das populações indígenas e outras populações tribais e semitribais de países
independentes, 1957).
51
Convenção 169, Artigo 7º, 1. “Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas,
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele
afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou
utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento
econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e
avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los
diretamente”. (OIT. Convenio número 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989).
52
Neste artigo, o termo “consulta” figura como gênero, de que são espécies a “consulta” e o
“consentimento”, com os efeitos jurídicos que lhe são próprios.
53
“[…] el espíritu de consulta y participación constituye la piedra angular del Convenio 169 en la que
se fundamentan todas las disposiciones del mismo”. (CEACR, Observación Individual sobre el
Convenio 169 Argentina, 2005).
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C169

são

de

aplicabilidade

imediata,

vinculando

os

Estados

signatários

independentemente de regulamentação, e possuem hierarquia “supralegal” 54,
significando dizer que são paradigmas para o controle difuso de convencionalidade55
e parâmetros para interpretação da legislação ordinária.
De forma ampla, o documento prevê que os sujeitos da C169 deverão ser
consultados sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas
suscetíveis de afetá-los diretamente:
Artigo 6º
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos
deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas,
cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas
suscetíveis de afetá-los diretamente;
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão
ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias,
com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

Em 2007, foi emitida Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos
Indígenas (DRIPS), que embora não possua força cogente – pois é uma soft law -, é
um instrumento político que estabeleceu importantes estandartes do direito à
consulta prévia:
Artigo 19
Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos
indígenas interessados, por meio de suas instituições
representativas, a fim de obter seu consentimento livre, prévio e
informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas e
administrativas que os afetem.

A governança em torno do direito à consulta prévia é intensa. Existem, no
plano internacional, inúmeras normas e decisões discutindo os vários aspectos
deste direito complexo56. Neste artigo, será priorizado o estudo dos aspectos que
54

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 466.343/SP. Recorrente: Banco
Bradesco S/A. Recorrido: Luciano Cardoso Santos. Relator: Ministro Cezar Peluso. Brasília, 3 dez.
2008.
55
O controle difuso de convencionalidade das leis consiste na verificação de compatibilidade vertical
entre as leis ordinárias e as disposições dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados
pelo Brasil. Diz-se difuso por ser feito incidentalmente e por qualquer juízo (MAZZUOLI, Valerio de
Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009).
56
Para o estudo dos estandartes internacionais do direito à consulta prévia, livre e informada, conferir
GARAVITO RODRÍGUEZ, César; MORRIS, Meghan (dirs.); SALINAS ORDUZ, Natalia; BURITICÁ,
Paula. La consulta previa a los pueblos indígenas. Los estándares del derecho internacional . Bogotá:
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permitam comparar a consulta prévia à oitiva constitucional e à audiência pública,
como a finalidade, efeito jurídico, sujeitos, hipótese de incidência, momento, etc.
O primeiro desses aspectos é o fundamento jurídico. Pode-se dizer que a
consulta prévia é uma modalidade sui generis de participação, diferenciando-se dos
instrumentos tradicionais, como audiências públicas, em razão de seu fundamento, o
direito à autodeterminação, enquanto as audiências públicas resguardam o direito à
informação e à participação. Daí o caráter eminentemente deliberativo, não somente
informativo e participativo, da consulta prévia.
A autodeterminação – máximo controle sobre seus destinos – pressupõe
possibilitar que os sujeitos consultados decidam ou influenciem na tomada de
decisão. Contraria a C169 qualquer interpretação que restrinja a consulta prévia a
um direito meramente informativo.
A C169 tem como sujeitos povos indígenas e tribais. Ela própria estabelece
critérios para o reconhecimento desses povos, e, portanto, para definição de quais
povos têm direito subjetivo à consulta prévia.
No que diz respeito aos povos indígenas, há três critérios objetivos para o
reconhecimento: a continuidade histórica (a comunidade deve descender de povo
que habitava o território anteriormente à conquista ou à colonização), a conexão
territorial (os antepassados devem ter habitado a região geográfica que hoje
pertence ao país) e a manutenção de “suas próprias instituições sociais,
econômicas, culturais e políticas, ou parte delas”57.
Já para ser reconhecido enquanto tribal, o povo deve possuir “condições
sociais, culturais e econômicas [que] os distingam de outros setores da coletividade
nacional” e estar regido “total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou
tradições ou por legislação especial”58.
Tanto em relação aos povos indígenas, quanto aos tribais, prevalece como
fundamental o critério subjetivo da autoidentificação, entendida como “a consciência
de sua identidade indígena ou tribal”59.
Para visualizar a utilização desses critérios na prática, recomenda-se o estudo
do Caso Saramaka vs. Suriname, julgado pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) em 2007. Após análise das provas, a Corte reconheceu que
Universidad de los Andes/Facultad de Derecho, Programa de Justicia Global y Derechos Humanos,
2010.
57
Convenção 169, art. 1º, 1, b.
58
Ib. Idem, art. 1, 1, a.
59
Ib. Idem, art. 1, 2.
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os Saramaka conformam uma comunidade tribal, cujas características se distinguem
da sociedade nacional, “particularmente graças à relação especial existente com
seus territórios ancestrais”, e porque são regulados por suas próprias normas e
costumes60.
O estudo dos critérios da C169 permite concluir que ela deveria ser aplicada a
todos os grupos culturalmente diferenciados. No entanto, num primeiro momento, o
Estado brasileiro reconheceu a aplicabilidade apenas aos povos indígenas, negando
às comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais.
Para o Decreto nº 4.887/2003 – que regulamenta a titulação dos territórios
das comunidades quilombolas -, são consideradas comunidades quilombolas “os
grupos étnicos-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas” e com ancestralidade negra
“relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” 61.
Os critérios são os mesmos da C169. Apesar disso, o Estado brasileiro não
admitia a aplicação da norma internacional às comunidades quilombolas. Tanto o é
que o Governo Federal não incluía a situação das comunidades quilombolas nos
relatórios enviados à OIT, para o acompanhamento do cumprimento da C169 nos
países signatários.
Coube ao Poder Judiciário reconhecer a aplicabilidade da C169 às
comunidades quilombolas. A primeira decisão judicial nesse sentido foi proferida nos
autos do Mandado de Segurança nº 2006.37.00.005222-7, que determinou ao
Diretor Geral do Centro de Lançamento de Alcântara, Maranhão, que se abstivesse
de impedir as comunidades quilombolas de Trajano, Peptal, Marudá e Peru de
manterem roças em seus territórios tradicionais. A sentença foi fundamentada no
artigo 14 da C16962.
60

“84. Por ello, de acuerdo con lo expuesto, la Corte considera que los miembros del pueblo
Saramaka conforman una comunidad tribal cuyas características sociales, culturales y económicas
son diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, particularmente gracias a la relación
especial existente con sus territorios ancestrales, y porque se regulan ellos mismos, al menos en
forma parcial, a través de sus propias normas, costumbres y tradiciones”. (CORTE IDH. Caso del
Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia Serie C Nº 172 del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones
Preliminares,
Fondo,
Reparaciones
y
Costas).
Disponível
em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2013. p. 41,
p. 26).
61
Decreto nº 4.887/2003, art. 2º
62
“De efeito, não pode o Estado negligenciar a proteção constitucionalmente eleita como um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, ‘promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer formas de discriminação’ (CF/88, art. 3º, IV),
incluindo, assim, as comunidades remanescentes de quilombos, máxime quando, conforme
destacado pelo ilustre Representante Ministerial em seu Parecer, pelo Estado Brasileiro estou
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Mais recentemente, o Poder Executivo passa a reconhecer as comunidades
quilombolas como sujeitos da C169. Prova disso é a inclusão da situação das
comunidades quilombolas nos relatórios enviados à OIT a partir de 2008. Assim,
pode-se dizer que hoje há relativo consenso quanto à aplicabilidade da C169 às
comunidades quilombolas.
O mesmo não se pode dizer quanto às comunidades tradicionais, pois seu
reconhecimento enquanto sujeitos da C169 pelo Estado brasileiro ainda é
controvertido.
O Decreto nº 6.040/2007 – que institui a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – considera comunidade
tradicional os grupos autoidentificados como culturalmente diferenciados 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”63. Como se observa, os critérios são os mesmos da C169, de
modo que inexiste justificativa jurídica para a não aplicação do tratado às
comunidades tradicionais.
Em fevereiro de 2013, ao editar a Portaria Interministerial nº 9 – que altera a
Portaria Interministerial nº 35 que instituiu Grupo de Trabalho para regulamentar o
direito à consulta prévia -, o Poder Executivo sinalizou que irá aplicar a C169 às
comunidades tradicionais, pois o artigo 2º do ato normativo afirma que o Grupo de
Trabalho

dialogará

constantemente

com

representantes

das

comunidades

tradicionais, a fim de regulamentar o direito à consulta prévia 64.
É possível concluir que, segundo o Estado brasileiro, povos indígenas,
comunidades quilombolas e comunidades tradicionais são os sujeitos da C169 e,
consequentemente, possuem direito subjetivo à consulta prévia.
confirmado seu entendimento em estabelecer políticas públicas voltadas ao combate à discriminação
dos modos de vida tradicionais dos povos indígenas e tribais, quando da edição do Decreto
Legislativo nº 143/2002, ratificando a Convenção nº 169/ da OIT, que dispões em seu art. 14 que
‘deverão ser reconhecidos os direitos de propriedade e posse dos povos em questão sobre as terras
que tradicionalmente ocupam”. (BRASIL. Justiça Federal Seção Judiciária do Maranhão. Sentença nº
027/2007/JCM/JF/MA no Mandado de Segurança nº 2006.37.00.005222-7. Impetrantes: Joisael Alves
e outros. Impetrado: Diretor Geral do Centro de Lançamento de Alcântara. Juiz: José Carlos do Vale
Madeira.
Altamira,
13
fev.
2007.
Disponível
em:
<http://www.cpisp.org.br/acoes/upload/arquivos/sentenca_Alcantara.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2014).
63

Decreto nº 6.040/2007, art. 3º, I.
Portaria Interministerial nº 9, de 19 de fevereiro de 2013, art. 2º. “O Grupo de Trabalho
Interministerial dialogará de forma permanente com representantes dos povos indígenas,
comunidades tradicionais e com a sociedade civil organizada, nos termos da Convenção nº 169 da
OIT”.
64
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O direito subjetivo à consulta surge sempre que previstas medidas legislativas
ou administrativas suscetíveis de afetar os sujeitos da C169 diretamente. Importante
lembrar que o critério de incidência afetar não se resume à interferência negativa,
pois atividades em princípio benéficas à comunidade também devem ser
consultadas.
São exemplos de medidas legislativas que exigem consulta prévia: projeto de
lei de educação diferenciada para povos indígenas, projeto de lei que altera
procedimento de titulação de territórios quilombolas, etc.
Projetos hidrelétricos e minerários, planos de extração de petróleo,
construção de estradas e construção de postos de atendimento diferenciado ilustram
medidas administrativas que devem ser precedidas de consulta quando afetarem os
grupos culturalmente diferenciados.
Quanto ao momento, é evidente que a consulta deve ser “prévia” à
autorização da medida. O art. 15 da C169 dispõe que os povos deverão ser
consultados “antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de
prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras”.
Um projeto hidrelétrico, por exemplo, não pode ser autorizado e/ou ter sua
construção

iniciada

sem

consulta

prévia

às

comunidades

potencialmente

impactadas.
A Corte IDH, em duas oportunidades, enfatizou que a consulta deve ser
levada a cabo desde as primeiras fases do planejamento e desenvolvimento de um
projeto que possa afetar comunidade indígena ou tribal 65 e não somente quando
surja a necessidade de aprovação da medida 66. A inobservância da consulta prévia
implica na nulidade da autorização concedida.

65

“167. Puesto que el Estado debe garantizar estos derechos de consulta y participación en todas las
fases de planeación y desarrollo de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cual se asienta
una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo,
estos procesos de diálogo y búsqueda de acuerdos deben realizarse desde las primeras etapas de la
elaboración o planificación de la medida propuesta, a fin de que los pueblos indígenas puedan
verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los
estándares internacionales pertinentes” (CORTE IDH, 2012, op. cit., p. 49-50).
66
“Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones,
en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad
de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un
tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al
Estado” (CORTE IDH, 2007, op. cit., p. 42).
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A Corte também entende que o povo afetado deve participar diretamente da
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental do pretenso empreendimento,
contrariando a tese de que a consulta é posterior a esses estudos 67.
Outro aspecto fundamental é a definição do condutor do processo de consulta
prévia. O artigo 6º, 1, da C169 deixa claro que a obrigação de consultar é do
governo.
A Corte IDH, no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador,
dispôs que a consulta é obrigação intransferível do Estado, não passível de
delegação a terceiro ou a empresa privada, sobretudo quando a empresa for
diretamente interessada na execução do projeto 68. Fixou, ainda, o entendimento de
que é dever do Estado demonstrar a realização da consulta prévia, bem como a
observância de todas as suas garantias69.
Neste ponto, é importante destacar que o adjetivo “livre” exige que o povo
consultado não seja alvo de qualquer pressão, seja por parte do condutor do
processo (Estado) ou de atores privados, para participar do processo de consulta ou
tomar uma decisão. Na prática, isso impede a presença de atores armados (Polícia
ou Exército), a negociação direta e individual com membros da comunidade
desrespeitando a organização social70, que se dê presentes (como dinheiro, animais
e serviços) em troca da participação ou decisão, etc. Esses impedimentos também
expressam a boa fé que deve nortear o processo de consulta 71.
A metodologia é um dos aspectos mais sensíveis do processo de consulta
prévia, pois essa se dá em um contexto intercultural com profundas assimetrias
socioeconômicas. A ausência de garantias – e, portanto, de mecanismos de
mitigação temporária das assimetrias entre comunidade consultada, empresas e
Estados – faz com que a consulta se torne um espaço no qual a comunidade tem
67

CORTE IDH, 2012, op. cit., p. 64.
“199. Es decir, el Estado no sólo delegó en parte, inadecuadamente, en una empresa privada su
obligación de consulta, en incumplimiento del referido principio de buena fe y de su obligación de
garantizar el derecho del Pueblo Sarayaku a la participación, sino que desfavoreció un clima de
respeto entre las comunidades indígenas de la zona, al favorecer la ejecución de un contrato de
exploración petrolera”. (CIDH. Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia
Serie C Nº 245 del 27 de junio de 2012, p. 61-62).
69
“179. Es necesario aclarar que es deber del Estado – y no de los pueblos indígenas– demostrar
efectivamente, en el caso concreto, que todas las dimensiones del derecho a la consulta previa fueron
efectivamente garantizadas.” (CORTE IDH, 2012, op. cit., p. 53).
70
No caso Kichwa de Sarayaku vs. Equador, a Corte pontuou que a CGC, ao negociar diretamente
com alguns membros do povo, desrespeitou a organização política dos Kichwa de Sarayaku, motivo
pelo qual as reuniões não podem ser tidas como consulta adequada e acessível (CORTE IDH, 2012,
op. cit., p. 64).
71
Convenção 169, art. 6º, 2.
68
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escasso poder de negociação e um mínimo poder de decisão 72.
Processo de consulta adequado e acessível deve respeitar a organização
política da comunidade e possibilitar sua plena compreensão, atentando para a
diversidade linguística e valendo-se de intérpretes, caso seja necessário 73.
A atenção à diversidade linguística é chave para que a consulta seja de fato
“informada”. O Estado deve assegurar que os povos consultados tenham
conhecimento dos possíveis riscos, incluindo riscos ambientais e de sobrevivência,
para que a discussão ocorra com o pleno conhecimento e que o projeto seja aceito
ou rejeitado de forma voluntária e consciente 74.
A C169 fala em procedimentos apropriados, o significa configurar as
especificidades do processo de consulta de acordo com o caso concreto específico,
isto é, de acordo com as características peculiares do povo consultado e da medida
a ser implementada:
[a]sí, tales procesos deben incluir, según criterios sistemáticos y
preestablecidos, distintas formas de organización indígena, siempre
que respondan a procesos internos de estos pueblos. La adecuación
también implica que la consulta tiene una dimensión temporal, que
de nuevo depende de las circunstancias precisas de la medida
propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de
decisión75.

Por essa razão, é necessária a realização da etapa pré-consultiva, na qual a
comunidade consultada definirá a metodologia do processo, em especial a duração,
data, local, língua, representantes, forma de deliberação, etc. Os parâmetros
definidos devem ser respeitados necessariamente ao longo da consulta.
Por fim, cabe discutir os efeitos do processo de consulta. O art. 6º, 2 da C169
estatui que a consulta tem como objetivo “chegar a um acordo e conseguir o
consentimento acerca das medidas propostas”. O objetivo não se confunde com os
efeitos. O consentimento como finalidade significa que o Estado deve buscar que a
comunidade consultada concorde com a medida. O consentimento enquanto
requisito, no entanto, impõe que a manifestação da comunidade condicione a
72

RODRÍGUEZ GARAVITO, op. cit., p. 46.
CORTE IDH, 2012, op. cit., p. 62.
74
O dever de consultar “requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una
comunicación constante entre las partes” y que el Estado debe asegurarse de que los miembros de
las comunidades consultadas “tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos
ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con
conocimiento” (CORTE IDH, 2007, p. 42).
75
CORTE IDH, 2012, op. cit., p. 62-63.
73
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deliberação estatal76.
A C169 se limita a dizer que o consentimento é finalidade do processo, não
determinando quais serão os efeitos da consulta, isto é, se o consentimento é ou
não requisito para que o Estado tome a decisão.
Em 2003, a OIT se posicionou esclarecendo que a C169 não outorga aos
povos indígenas e tribais o direito ao veto:
[e]l Convenio no otorga a los pueblos indígenas y tribales el derecho
de veto. El Convenio especifica que no debe tomarse ninguna
medida contraria al deseo de los pueblos indígenas y tribales, pero
esto no significa que en caso de desacuerdo nada puedan hacer77.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou nesse sentido no voto do Ministro
Luís Roberto Barroso em julgamento de embargos de declaração no caso Raposa
Serra do Sol:
[o]s índios devem ser ouvidos e seus interesses devem ser honesta e
seriamente considerados. Disso não se extrai, porém, que a deliberação tomada, ao final, só possa valer se contar com a sua aquiescência. Em uma democracia, as divergências são normais e esperadas.
Nenhum indivíduo ou grupo social tem o direito subjetivo de determinar sozinho a decisão do Estado. Não é esse tipo de prerrogativa
que a Constituição atribuiu aos índios78.

Todavia, este posicionamento se releva pouco garantista aos direitos indígenas e contrário à Declaração das Nações Unidas sobre direitos dos povos indígenas
e à jurisprudência da Corte IDH. As hipóteses em que é exigido o consentimento
prévio, livre e informado para a autorização da medida estão crescendo.
A Declaração prevê cinco casos em que o consentimento é exigência para
que o Estado adote a medida: (i) remoção dos povos indígenas para fora de seus

76

“Aquí cabe distinguir el consentimiento como la “finalidad” de un proceso de consulta, del
consentimiento como “requisito” para que el Estado tome una decisión. El consentimiento como
finalidad del proceso de consulta significa que el Estado debe organizar los procedimientos de tal
modo que estén orientados al logro del consentimiento o acuerdo. Sin embargo, si aún instaurados
dichos procedimientos de buena fe, no se logra dicho consentimiento o acuerdo, la consulta sigue
siendo válida y el Estado está facultado a tornar una decisión.” (YRIGOYEN FAJARDO, 2009, p. 385).
77
OIT. Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales: um manual. Genebra: OIT, 2003, p.
16.
78
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração na Pet 3.388/RR. Relator Ministro
Luís Roberto Barroso. Brasília: 23 out. 2013, p. 30.
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territórios79; (ii) privação de bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais 80; (iii)
privação do território e dos recursos por meio de confisco, tomada, ocupação, utilização ou dano81; (iv) armazenamento ou eliminação de materiais perigosos em terras
ou territórios indígenas82, e; (v) projeto que afete as terras, territórios ou outros recursos, particularmente em relação ao desenvolvimento, à utilização ou à exploração de
recursos minerais, hídricos ou de outro tipo83.
A Corte IDH, por sua vez, entende, de maneira mais genérica, que quando se
tratar de grandes planos de desenvolvimento ou de investimentos suscetíveis de
causar impactos profundos nos direitos da comunidade, o Estado deve obter o consentimento prévio, livre e informado, não sendo suficiente a simples consulta:
[l]a Corte coincide con el Estado y además considera que,
adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya un
plan de desarrollo o inversión dentro del territorio tradicional
Saramaka, la salvaguarda de participación efectiva que se requiere
cuando se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que
puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de
los miembros del pueblo Saramaka a gran parte de su territorio, debe
entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener
el consentimiento libre, previo e informado del pueblo Saramaka,
según sus costumbres y tradiciones84.

Portanto, os efeitos da consulta – consulta ou consentimento – dependerão
da natureza da medida proposta.
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Art. 10º. Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras ou territórios. Nenhum
traslado se realizará sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados
e sem um acordo prévio sobre uma indenização justa e eqüitativa e, sempre que possível, com a opção do regresso.
80
Art. 11, 2. Os Estados proporcionarão reparação por meio de mecanismos eficazes, que poderão
incluir a restituição, estabelecidos conjuntamente com os povos indígenas, em relação aos bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais de que tenham sido privados sem o seu consentimento livre, prévio e informado, ou em violação às suas leis, tradições e costumes.
81
Art. 28, 1. Os povos indígenas têm direito à reparação, por meios que podem incluir a restituição
ou, quando isso não for possível, uma indenização justa, imparcial e eqüitativa, pelas terras, territórios
e recursos que possuíam tradicionalmente ou de outra forma ocupavam ou utilizavam, e que tenham
sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados ou danificados sem seu consentimento livre, prévio e
informado.
82
Art. 29, 2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir que não se armazenem, nem se eli minem materiais perigosos nas terras ou territórios dos povos indígenas, sem seu consentimento livre, prévio e informado.
83
Art. 32, 2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas
interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de obter seu
consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou territórios
e outros recursos, particularmente em relação ao desenvolvimento, à utilização ou à exploração de
recursos minerais, hídricos ou de outro tipo.
84
CORTE IDH, 2007, op. cit., p. 44.
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