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Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use 

para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo 

Senhor Jesus: dar testemunho das boas obras de Deus. 

Atos 20:24 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

Neste momento que a mim é reservada a oportunidade de agradecer, gostaria de 

memorar alguns dos mais brilhantes nomes que tive o imensurável prazer de conhecer. 

Primeiramente o meu Jesus, único e eterno salvador, bondoso, misericordioso e melhor 

amigo. Na cruz o Senhor pregou o mais puro e verdadeiro amor, andou pelos vales sombrios 

para resgatar da morte a humanidade. O meu Senhor tem cuidado de mim desde o ventre de 

minha mãe e tem estado comigo por todos os lugares em que tenho passado, me protegendo por 

todos os lados e me mostrando que a graça d’Ele permanece exuberante nas mais profundas 

águas. Quando estive no deserto, onde a dor já dominava o meu interior, o meu Senhor me 

encontrou e em minha boca colocou um novo cântico de alegria, esperança e determinação. Ao 

meu Jesus eu agradeço por Ele ser o motivo de eu me sentir cada vez mais viva, por me ensinar 

que preciso dedicar-lhe tempo para conhecer as boas e maravilhosas obras do Pai. Ao meu Jesus 

eu agradeço por me guiar até onde os meus pés perdem o chão e por me dar forças para lutar 

pelo sonho de atravessar esse mundo com Ele dentro de mim, levando comigo palavras de paz 

e justiça. 

Na mesma oportunidade agradeço aos céus pela vida da minha mãe Dalva, mulher forte 

e valente, que jamais desistiu de mim e me ensinou os valores da vida e a necessidade de 

depositar em Jesus todo o meu coração. Minha mãe, a mulher que sempre esteve empenhada 

em me impulsionar a alcançar os meus objetivos é, indubitavelmente, o maior exemplo humano 

que eu tenho para mim.  

Agradeço também ao meu Jesus por ter me presenteado com um amável e precioso 

esposo, Eric Almeida, e por permitir que eu viva com ele os mais desejáveis e encantados 

sonhos. Meu esposo, o homem que tem me protegido como a flor mais rara do mundo é, com 

certeza, a personificação do cuidado de Deus.  

Agradeço pela vida da minha sensacional irmã, Fabiana, dona de um coração pacífico e 

respeitoso, além de ser aquela que faz o melhor pudim do mundo. Obrigada, Jesus, porque foi 

através dela que nossas vidas ficaram mais divertidas com a chegada do meu sobrinho, Danilo, 

menino zeloso e com um brilhante futuro pela frente.  

Agradeço pela vida da minha formidável madrinha, Ana Maria, mulher de uma 

personalidade ímpar, que sempre esteve disposta a lutar e nos ensinar o valor do trabalho árduo, 

da dignidade e lealdade.  



7 
 

Também agradeço ao meu Senhor pela vida da minha tia Maria das Graças, mulher forte 

e virtuosa, que sempre mantém meu nome em suas orações, pedindo ao nosso Pai que me 

proteja e me faça caminhar por lugares iluminados. 

Além disso, sou grata pelas amizades inesquecíveis que fiz durante os cinco anos da 

graduação: Marcos Massena, por todo conhecimento compartilhado, pelas risadas e açaís, além 

de ser um exemplo de responsabilidade e maturidade; Andressa Almeida, pela maior aventura 

que vivemos até hoje em obediência ao Eterno, e por ter trazido ao mundo o nosso pequenino 

Murilo; e Taily Fiori, pela parceria no estágio, no rodízio de pizza, na pescaria de domingo e 

por compartilhar comigo a sua personalidade graciosa e delicada. 

Finalmente, gostaria de agradecer ao dono da invejável, magnífica e brilhante mente que 

hoje é responsável por me fazer desejar o magistério: meu professor, conselheiro e Mestre 

Carlos Eduardo Souza Nascimento, por todo apoio e dedicação desde o ensino médio, pois, em 

meio a tantos caminhos de heresia, apresentou a mim e aos meus colegas o Mundo de Sofia; e 

a Universidade Federal Fluminense, nome grandioso que levarei para sempre comigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMO 

O Brasil e alguns países vizinhos ratificaram a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, a qual prevê que todo empreendimento ou ato legislativo e 

administrativo que o Estado tenha o interesse de executar em terras tradicionalmente ocupadas 

por comunidades indígenas ou tribais, deve ser precedido de consulta livre, prévia e informada, 

além de audiências públicas e oitivas. O objetivo do trabalho é verificar se os Estados respeitam 

essa previsão e, para tanto, reunimos cinco situações de diferentes países em que esses direitos 

foram pleiteados pelas nações indígenas e tribais durante a execução de projetos e obras.  

Palavras-chave: Indígenas. Convenção 169. Empreendimento. Terras Indígenas. 
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ABSTRACT 

Brazil and some neighboring countries have ratified Convention 169 of the International 

Labor Organization, which provides that any undertaking or legislative and administrative act 

that the State has the interest of executing on lands traditionally occupied by indigenous or 

tribal communities must be preceded by consultation. free, prior and informed, in addition to 

public and hearing hearings. The objective of the work is to verify if the states respect this 

prediction and, for that, we brought together five situations from different countries in which 

these rights were claimed by the indigenous and tribal nations during the execution of projects 

and works. 

Keywords: Indigenous. Convention 169. Undertaking. Indigenous Lands. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1989, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconheceu na Convenção 

169 aos povos indígenas e tribais o direito de consulta livre, prévia e informada em relação a 

todos os atos administrativos e legislativos que dizem respeito a decisões capazes de afetar seus 

bens ou direitos1.  

Do mesmo modo, a Organização Internacional do Trabalho determinou que as consultas 

e informações devem ser realizadas através de instituições competentes para representar esses 

povos. O objetivo geral da Convenção 169 é desenvolver uma técnica de participação nos 

projetos e medidas legislativas e administrativas que podem ser lesivas ao meio ambiente 

habitado pelos povos indígenas e tribais2.  

O que se propõe com essa pesquisa, afinal, é discutir a efetiva proteção que esses grupos 

específicos têm recebido por parte dos Estados que ratificaram a Convenção 169 e que, além 

disso, são autodeclarados democráticos e protetores do direito à vida, à moradia, à cultura e ao 

patrimônio.  

Diante disso, a hipótese que levantamos é que, apesar de haver a regulamentação sobre 

a consulta, os Estados não permitem que as populações interessadas se manifestem durante as 

tomadas de decisões legislativas e administrativas que podem ser lesivas ao seu patrimônio, à 

subsistência e à vida dessas comunidades.   

Para nortear o nosso estudo nos espelharemos em uma breve análise sobre as alterações 

das Constituições Federais do Brasil entre os anos 1934 e 1988 que trouxeram em seus textos 

o direito dos povos indígenas e tribais, bem como em uma pesquisa bibliográfica sobre os 

estudos constitucionais que tratam sobre o tema. 

Além disso, reuniremos cinco casos concretos que demonstram o comportamento dos 

Estados no momento de exercer o cumprimento ao disposto na Convenção 169 e em outras 

 
1ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. C169 – Sobre Povos Indígenas e Tribais. Disponível 

em: <https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236247/lang--pt/index.htm>. Acesso em 10/09/2019. 
2INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Convenção OIT sobre Povos Indígenas em países independentes n.º 169. 

Disponível em: 

<https://pib.socioambiental.org/pt/Conven%C3%A7%C3%A3o_OIT_sobre_Povos_Ind%C3%ADgenas_e_Triba

is_em_pa%C3%ADses_independentes_n%C2%BA._169>. Acesso em 10/09/2019. 
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previsões internacionais3 que também versam sobre o direito de consulta livre, prévia e 

informada.  

Objetiva-se, portanto, analisarmos a importância da criação da Convenção 169 e de 

outas previsões legislativas relacionadas aos povos indígenas e tribais que se encontram em 

situações de vulnerabilidade frente aos empreendimentos que visam seus territórios, além de, 

especificamente, descobrirmos:  

I – Quem são os sujeitos de direito da Convenção 169, uma vez que toda norma se 

destina a alguém que pode praticar uma ação (e aqui denominamos de sujeito ativo) e a alguém 

que pode sofrer essa ação (também chamado de sujeito passivo);  

II – Quais são os objetos juridicamente tutelados pela Convenção, tendo em vista que 

uma norma, além de estabelecer quem são os seus destinatários, também visa proteger algum 

bem e/ ou direito; 

III – Quais os efeitos jurídicos de sua aplicação, pois, toda norma, quando editada, busca 

produzir resultados nas relações sociais;  

IV – Quais são os órgãos competentes para legislar sobre a matéria;  

V – Se os Estados têm respeitado o direito de consulta livre, prévia e informada quais 

são as consequências em caso de descumprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho; Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica); Declaração do Rio; e Declaração da Organização das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 
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1 O DIREITO DE CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORMADA  

A primeira vez que o Brasil teve em uma Constituição a previsão de direitos e garantias 

aos índios e suas terras foi em 1934 e, a partir de então, as Constituições subsequentes seguiram 

a mesma regulamentação. Na Constituição Federal de 1946, por exemplo, foram mantidos os 

mesmos artigos da Constituição Federal de 1934 que previam a proteção às terras indígenas e 

determinava a União como competente para legislar sobre a matéria: “Art. 216 – Será respeitada 

aos silvícolas4 a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição 

de não a transferirem.5”  

No ano de 1967, foi promulgada uma nova Constituição Federal, a qual manteve a 

garantia dos índios sobre suas terras e acrescentou o direito de usufruto dos recursos naturais. 

Além disso, dois anos depois, foi editada a Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 

19696 trazendo algumas alterações em relação aos atos jurídicos envolvendo as terras indígenas, 

como a “nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto 

o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas”. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os indígenas passaram a ser 

reconhecidos como habitantes originários daquelas terras. Esse direito, denominado pela 

doutrina como indigenato7, possui proteção no ordenamento jurídico brasileiro no artigo 231 

da Constituição Federal, competindo à União a responsabilidade de demarcação e proteção às 

terras tradicionalmente ocupadas. 

 

 
4 A lei n. 6.001 de 19/12/1973 considera os termos “índio” e “silvícola” como sinônimas, declarando-as da seguinte 

forma: “Índio ou silvícola – É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é 

identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade 

nacional. 
5 BRASIL. Planalto. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 18 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em 02/09/2019. 
6BRASIL. Planalto. Emenda constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em 

02/09/2019. 
7 Segundo José Afonso da Silva “... o indigenato não se confunde com a ocupação, com a mera posse. Ele é a fonte 

primária e congênita da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é um título adquirido (...) 

em face do direito constitucional indigenista, relativamente aos índios como habitação permanente, não há uma 

simples posse, mas um reconhecido direito originário e preliminarmente reservado a ele”. SILVA, José Afonso. 

Comentário contextual à Constituição. 8ª. ed., São Paulo, Editora Malheiros, 2012. Todavia, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu, durante a petição 3.388 (julgamento Raposa Serra do Sol), que a data da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 seria o marco temporal para reconhecimento das ocupações das terras tradicionais 

e, portanto, as terras que eram ocupadas anteriormente à data de 05 de outubro de 1988 e hoje não são mais 

habitadas, não devem ser consideradas como “terras tradicionalmente ocupadas”.  
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Diante desse contexto, surgiu a necessidade de entender o real significado de expressões 

como “territórios e moradias indígenas”, uma vez que a Constituição Federal de 1988, artigo 

6º, defende a moradia como um direito social de todo ser humano. Deste modo, a Fundação 

Nacional do Índio (doravante FUNAI) conceituou a expressão como sendo “a porção do 

território nacional utilizada para as atividades produtivas dos índios, imprescindível à sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições” (grifos nossos). No 

mesmo sentido a essa definição, em maio de 2012, o então ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Carlos Ayres Britto, interpretou o conceito de “terra indígena” durante o julgamento 

da Ação Civil Originária nº 312 no Supremo Tribunal Federal do seguinte modo: “Para os 

índios, a terra é um totem horizontal, é um espírito protetor, é um ente com o qual ele mantém 

uma relação umbilical”8.  

À luz dos significados apresentados, o professor Pedro Lenza nos ensina que, por se 

tratar de espaços do território nacional, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios podem 

ser classificadas como bens públicos de uso especial, devendo apresentar quatro características 

apontadas pelo artigo 231, §1º da Constituição Federal: (I) habitadas em caráter permanente, 

(II) utilizadas para as atividades produtivas dos índios, (III) imprescindíveis à preservação dos 

recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, e (IV) necessárias à reprodução física e 

cultural dos índios, segundo seus usos, costumes e tradições9.  

O mesmo professor também ensina que o parágrafo terceiro do artigo 231 considera 

como exclusivo dos índios o usufruto de toda riqueza produzida por suas terras, devendo ser 

autorizadas pelo Congresso Nacional todo tipo de exploração mineral e todas as pesquisas que 

pretendem ser realizadas nessas propriedades, além de respeitados os procedimentos da 

consulta livre, prévia e informada, das audiências públicas, das oitivas e a própria participação 

nos resultados das minerações.  

Além da proteção garantida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

há outra importante previsão – dessa vez em escala internacional – que diz respeito às nações 

indígenas, qual seja, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho10. Todavia, 

 
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF considera nulos títulos de terra localizados em área indígena no sul da 

Bahia. Notícias STF, Brasília, 02 de maio de 2012. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206458>. Acesso em: 10/09/2019. 
9 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.1497 e 1498. 
10 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi fundada em 1919 como parte do Tratado de Versalhes, que 

pôs fim à Primeira Guerra Mundial, e tem como objetivo promover a justiça social. Ela é responsável pela 

elaboração e execução das normas internacionais do trabalho, denominadas de Convenções e Recomendações, e 

uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. A OIT 

possui uma representação no Brasil desde a década de 1950, com programas e atividades que refletem os objetivos 
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antes de a referida Convenção ser editada e ratificada por alguns Estados, a Organização 

Internacional do Trabalho explorou diversas outras Convenções sobre o tema apenas 

tangenciavam sobre o tema dos povos indígenas com o intuito de fazer prosperar a justiça social 

através de condições igualitárias entre homens, mulheres e povos indígenas e tribais, como 

forma de reduzir a pobreza, a desigualdade e o trabalho forçado (este último tema ganhou uma 

convenção própria em 1930, denominada Convenção nº 29 – Trabalho Forçado ou Obrigatório, 

ratificada pelo Brasil em 1957)11.   

Como exemplos das publicações da Organização, podemos citar a Convenção nº 11 – 

Direito de Sindicalização na Agricultura, Convenção nº 12 – Indenização por Acidente do 

Trabalho na Agricultura, e a Convenção nº 14 – Repouso Semanal na Indústria, todas elas 

ratificadas pelo Brasil e ainda em vigor no país. Mas somente em 1926 é que finalmente foi 

criada a Comissão de Peritos em Trabalho Indígena, à qual foi conferido o dever de apresentar 

todas as recomendações necessárias sobre o tema, estando presente, inclusive, no momento de 

criação da Convenção nº 169 aprovada em 1989 na 76ª Conferência Internacional do Trabalho 

e ratificada pelo Brasil no ano de 2002, entrando em vigor no país em 25 de julho de 2003 

através do Decreto Executivo nº 5051/2004 e incorporada à legislação brasileira como norma 

supralegal e de aplicação imediata12.  

Podemos dizer que a Convenção nº 169 iniciou as atividades de maneira grandiosa por 

trazer conceitos apropriados para a matéria dos povos indígenas, estabelecendo quem são os 

sujeitos de direito, os objetos juridicamente tutelados e os órgãos competentes para representar 

esses povos.  

O artigo 1º da Convenção 169, por exemplo, estabelece dois critérios para que um povo 

seja considerado como indígena ou tribal e, por isso, sujeito de direito:  

O primeiro deles é que tenham condições sociais, culturais e econômicas os distingam 

de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou 

parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. Em 

segundo lugar, aqueles que descenderem de populações que habitavam o país ou uma 

região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do 

estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, 

conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 

políticas, ou parte delas.  

 
da Organização ao longo de sua história. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. About the ILO. 

Disponível em: <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm>. Acesso em 02/09/2019.  
11 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenções ratificadas pelo Brasil. Disponível em: 

<https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm>. Acesso em 10/09/2019.  
12 PLANALTO. Decreto n.º 5.051, de 19 de abril de 2004. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm>. Acesso em 10/09/2019. 
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Em relação ao segundo critério determinado pelo artigo 1º, significa dizer que nenhum 

Estado ou grupo social tem o direito de negar a identidade a um povo indígena ou tribal que 

como tal ele próprio se reconheça. Do mesmo modo, o artigo 232 da Constituição da República 

Federativa do Brasil reconhece aos índios, bem como às comunidades e organizações, a 

legitimidade para iniciarem demandas judiciais, devendo o Ministério Público Estadual ou 

Federal13 patronear todos os atos processuais.  

Nos artigos seguintes começamos a verificar a presença dos objetos da Convenção. Por 

exemplo, o artigo 3º diz que “os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação...”, ou seja, o bem 

tutelado pelo dispositivo é a integridade física e moral dos indivíduos. Já nos artigos 4º e 5º, 

encontramos o direito à cultura, à liberdade religiosa, e a moradia como objetos também 

tutelados:  

Artigo 4o 

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar 

as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 

interessados. 

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente 

pelos povos interessados. 

3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer 

nenhuma deterioração como consequência dessas medidas especiais. 

Artigo 5o 

Ao se aplicar as disposições da presente Convenção: 

a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais 

religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á levar na devida 

consideração a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva 

como individualmente; 

b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e instituições desses povos; 

c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos interessados, 

medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses povos experimentam ao 

enfrentarem novas condições de vida e de trabalho. 

 

Com base nisso, a Organização Internacional do Trabalho empenhou-se em garantir a 

livre e prévia consulta e participação na tomada de decisões que dizem respeito a todos os atos 

governamentais administrativos e legislativos capazes de lesionar as crenças, as terras, os rituais 

religiosos e as vidas das comunidades indígenas – são exemplos de atividades nocivas: a 

 
13 O artigo 109, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, designa os juízes federais como competentes para 

processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Por conseguinte, o Supremo Tribunal Federal entende que a 

competência somente será da Justiça Federal quando a matéria processual versar sobre cultura indígena, terras 

tradicionalmente ocupadas, bens que sejam de interesse da União. Dessa forma, quando não se tratar de uma das 

três situações, a competência será da Justiça Estadual, ainda que o fato ocorra dentro do povoado indígena. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1504.  
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instalação de usinas, o desmatamento de florestas, assentamentos e extração de recursos 

naturais. 

Logo, qualquer ato que tenha como objeto o meio ambiente habitado por essas famílias, 

deve ser precedido de oitivas, reuniões, assembleias e todos os meios eficazes para salvaguardar 

o direito.  

É importante destacar que os termos “audiência pública”, “oitiva” e “consulta prévia” 

não se confundem, e devem ser entendidas da seguinte forma:  

Por audiência pública entende-se como a parte necessária de um processo de 

licenciamento, tendo fundamento no artigo 225 da Constituição Federal da República de 1988, 

na Lei nº 9.784/99, e nas Resoluções nº 01, de 01 de janeiro de 1986 e nº 09, de 03 de dezembro 

de 1987, ambas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), sendo que este é o 

órgão dirigente para esse tipo de processo. De acordo com o artigo 1º da segunda resolução, a 

audiência pública tem a finalidade de “expor aos interessados o conteúdo do produto em análise 

e do seu referido Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), dirimindo dúvidas e recolhendo dos 

presentes as críticas14 e sugestões a respeito”, e pode ser solicitada pelo Ministério Público, 

entidade da sociedade civil, comunidades tradicionais e quilombolas. Tratando-se de povos 

indígenas, é importante que o Relatório de Impacto Ambiental seja traduzido para a língua das 

etnias interessadas, se assim for necessário, e escrito de modo acessível para que possam 

compreender com clareza e precisão o documento15. 

Diferente da audiência pública que possui um rol mais amplo de sujeitos participantes, 

a oitiva constitucional é entendida como a atuação exclusiva das comunidades indígenas, 

conforme estabelece o artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Trata-se, literalmente, de 

ouvir os povos indígenas antes da tomada de decisões referentes às atividades desempenhadas 

em suas terras, podendo o ato ser considerado como inconstitucional por violação a 

pressupostos objetivos16, se não for observado o direito de oitiva. Além disso, o órgão 

competente para dirigir o ato é o Congresso Nacional através de uma comissão especializada, 

 
14 A Resolução nº 9 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) determina que um dos objetivos da 

audiência pública é recolher todas as contribuições, sejam elas escritas ou não, através de uma ata, para que possam 

auxiliar na decisão de viabilidade do projeto. 
15 PONTES JR., Felício e OLIVEIRA, Rodrigo. Audiência Pública, Oitiva Constitucional e Consulta Prévia: 

limites e aproximações. IN Convenção n. 169 da OIT e os Estados Nacionais/Organizadora: Deborah Duprat. - 

Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2015. 
16 O Professor Pedro Lenza ensina que a inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato 

ocorre quando elementos externos ao procedimento de formação das leis não são respeitados, pois se trata de 

elementos vinculados ao próprio ato legislativo. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 20. ed. 

rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016. p.295. 
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e não é permitida a presença dos empreendedores interessados no projeto, pois, como vimos 

linhas atrás, trata-se de um empreendimento que tem por alvo o direito de usufruto exclusivo 

de território e de recursos naturais., além de prever a exploração de recursos hídricos, pesquisa 

e lavra17.  

Por consulta livre, prévia e informada, direito trazido pela Convenção 169 e pela 

Declaração das Nações Unidas, entende-se como a chance que os povos indígenas e tribais têm 

de serem consultados sobre os atos legislativos e administrativos que venham a ser considerados 

lesivos. Nesse caso, o rol de sujeitos é mais restritivo que o da audiência pública e mais amplo 

que o da oitiva constitucional, pois exclui as demais sociedades civis e abrange não apenas os 

povos indígenas, mas também as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais18. 

Retomando, ainda no artigo 6º, as consultas e informações devem ser realizadas através 

de instituições competentes19 para representar esses povos e devem acontecer durante a fase de 

planejamento das decisões, a fim de que as populações interessadas tenham tempo suficiente 

para apresentarem opiniões, exigências, reivindicações, fazendo jus a um processo ético, de 

natureza argumentativa, e que permite às partes um relacionamento respeitoso acerca de 

atividades pretendidas pelos governos, conforme determina o artigo 15, item 2, da Convenção 

169.  

Esgotada a apresentação do objetivo da Organização Internacional do Trabalho ao editar 

a Convenção 169, passaremos para as outras previsões defensoras do direito de consulta dos 

povos indígenas. São elas: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (também 

conhecida como Pacto de São José da Costa Rica), a Declaração do Rio, e a Declaração da 

Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

A primeira – Pacto de São José da Costa Rica – foi assinada em 22 de novembro de 

1969 e ratificada pelo Brasil em setembro de 1992, quatro anos depois da promulgação da 

 
17 BIM. Eduardo Fortunato. A participação dos povos indígenas e tribais. Oitivas na Convenção 169 da OIT, 

Constituição Federal e Instrução Normativa n. 1 da Funai. Revista de Informação Legislativa. Brasília: 

Coordenação de Edições Técnicas do Senado Federal, 2014.  
18 DUPRAT, Deborah. Convenção n. 169 da OIT e os Estados Nacionais. Brasília: ESMPU, 2015. 
19 Em maio de 1993 foi editada a Lei Complementar nº 75, dispondo sobre a organização, as atribuições e o estatuto 

do Ministério Público da União, e previu em seu artigo 5º, inciso II, alínea “e” a observância aos direitos e 

interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas. Posteriormente, em 1º de abril de 2014, o Conselho 

Superior do Ministério Público Federal dispôs que à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal é incumbido o dever de atuar nos feitos cíveis relativos à defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas e relacionados às comunidades tradicionais (Resolução CSMPF nº 148, art. 2º, §6º, de 1 de abril de 

2014). 
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Constituição Federal de 198820. O objetivo do Pacto de São José é deslumbrado em seu artigo 

1º, itens 1 e 2, que diz:  

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 

liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 

esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 

idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 

social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 

  
Ademais, o Pacto de São José da Costa Rica também prevê expressamente em seu artigo 

21 o direito à propriedade privada. Desse modo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos21 

entendeu que “... o Estado deve garantir a propriedade efetiva dos povos indígenas e abster-se 

de realizar atos que afetem a existência, o valor, o uso ou o gozo de seu território; e mais, o 

Estado deve, além de garantir que os povos indígenas controlem efetivamente seus territórios e 

recursos naturais, obtenham a titulação desse território, a fim de garantir o uso e gozo 

permanente dessa terra (grifos nossos)22. Portanto, mais uma vez encontramos previsão 

internacional do direito do índio em decidir sobre sua própria terra e não ser obrigado a suportar 

atos lesivos ao seu patrimônio.  

Ademais, em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento proposta pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), foi reconhecida mais uma declaração, a chamada “Declaração do 

Rio23”, cujo objetivo é incentivar o desenvolvimento sustentável.  

O texto é composto por vinte e sete princípios e dispõe, genericamente, desde a relação 

harmônica do ser humano com a natureza até a liberdade de o Estado desenvolver atividades 

de exploração.  

Embora não seja uma declaração voltada estritamente para as nações indígenas – tendo 

em vista possuir apenas um artigo destinado especificamente aos referidos povos – ela é de 

 
20BRASIL. Decreto n.º 678, de 6 de novembro de 1992. Pacto de São José da Costa Rica. Portal da Legislação – 

Planalto. Brasília. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em 

15/09/2019. 
21A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação 

e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, artigo 1. Natureza e regime jurídico. 
22 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros 

vs. Brasil. Sentencia de 5 febrero de 2018. Expeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Disponível 

em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_346_esp.pdf>. Acesso em 11/09/2019. 
23SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 

junho de 1992. Disponível em: 

<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Declaracao_Rio_Meio_Ambiente_Desenvolvimen

to.pdf>. Acesso em 11/09/2019. 
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suma importância para o tema de sustentabilidade e ambiente ecologicamente equilibrado, pois 

também prevê, no princípio 10, o direito de audiência pública como a 

“melhor maneira de tratar as questões ambientais, devendo cada indivíduo ter acesso 

adequado às informações relativas ao meio ambiente, aos materiais e atividades 

perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos 

processos decisórios” (grifos nossos).  

 

Desse modo, percebemos pela leitura do princípio que a finalidade da audiência pública 

só é alcançada quando o Estado permite a participação ativa da sociedade. Ainda, quando o 

empreendimento se estende aos povos indígenas, o princípio 22 da Declaração do Rio 

complementa:  

Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais, têm 

um papel vital no gerenciamento ambiental e no desenvolvimento, em virtude de seus 

conhecimentos e de suas práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar 

adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e oferecer condições para sua 

efetiva participação no atingimento do desenvolvimento sustentável. 

 

Desta forma, além de se tratar de um direito das comunidades que podem ser afetadas 

com os empreendimentos, também se trata de uma etapa obrigatória durante as fases de 

licenciamento de um projeto e, por isso, o princípio estabelece o envolvimento do Estado para 

garantir a efetividade do direito de consulta.  

A outra previsão mencionada – Declaração da Organização das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas24 – foi aprovada em 13 de setembro de 2007, em Nova Iorque, 

pela Assembleia Geral da ONU, após vinte anos de discussão entre os Estados. A Declaração 

de 2007, tal como a Constituição Federal de 1988, reconheceu os direitos individuais e coletivos 

das nações indígenas e trouxe à tona o direito à autodeterminação, isto é, o direito de poder 

escolher livremente e como se organizar para alcançar o desenvolvimento econômico, social e 

cultural.  

Apresentadas essas previsões, concordamos que elas são de suma importância para a 

concretização do direito de participação nos processos legislativos e administrativos. Todavia, 

há outros dois pontos comuns entre elas: I) não especificam qual território (no sentido 

geográfico) é objeto de consulta, e II) não há previsão de direito de veto para os povos indígenas 

e tribais. Vamos esclarecer cada situação. 

 
24 UNITED NATIONS. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Perguntas e 

respostas. Disponível em: <https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Q&A_Declaracao.pdf>. Acesso em 

11/10/2019. 
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Primeiro, devemos lembrar do que está disposto no artigo 15, item 2, da Convenção 

169:  

Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo 

(...), os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar 

os povos interessados (...) antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de 

prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. 

 

 

Além desse dispositivo, temos fundamento no artigo 231 da Constituição Federal de 

1988 que prevê, expressamente, que ao Congresso Nacional cabe a autorização para iniciar as 

atividades em terras indígenas.  

Embora pareça, o termo “em terras indígenas” não é genérico, e a recomendação do 

Supremo Tribunal Federal25 é de que ele seja interpretado do modo mais restrito possível. Para 

o Tribunal, quando o empreendimento não estiver dentro das terras indígenas, mas em suas 

adjacências, então não há que se falar em oitiva constitucional ou em necessidade de 

autorização pelo Congresso Nacional. 

O segundo ponto comum entre as previsões é voltado para a ausência de previsão 

expressa sobre o direito de veto, isto é, apesar de existir o direito de consulta, o texto não 

informa qual o limite para a atuação dos povos interessados pela matéria.  

Através disso e diante da necessidade de esclarecimento, a Corte Constitucional 

Colombiana emitiu uma decisão26 em 2009 esclarecendo que os povos indígenas e tribais “não 

possuem poder de veto contra a implementação de medidas legislativas por parte do Estado”, e 

complementou o entendimento sustentando que o direito de oitiva só é efetivamente necessário 

quando as medidas legislativas e administrativas podem colidir frontalmente com os povos 

indígenas ou tribais. 

No mesmo sentido à decisão da Corte Colombiana, o Ministro Roberto Barroso durante 

o julgamento da petição 3.388/RR do caso Raposa Serra Sol27, se pronunciou do seguinte modo: 

 
25 EMENTA: agravo regimental na suspensão de liminar. Direito ambiental. Competência para expedição de 

licença ambiental para construção de pequenas hidrelétricas. Suspensão deferida. Ausência de argumentos ou fatos 

novos capazes de infirmar a decisão recorrida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Supremo Tribunal 

Federal durante a suspensão de liminar 246/MT. 
26 COLÔMBIA. Corte Constitucional da Colômbia. Sentencia C175/09. Demanda de inconstitucionalidad del 

estatuto de desarrollo rural. Omisión del deber estatal de consulta previa a comunidades indígenas y grupos étnicos 

que pueden resultar afectados. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-175-

09.htm>. Acesso em 15/10/2019. 
27 Resumo da Ementa: Ação popular. Demarcação da terra indígena raposa serra do sol. Inexistência de vícios no 

processo administrativo- demarcatório. Observância dos arts. 231 e 232 da constituição federal, bem como da lei 

nº 6.001/73 e seus decretos regulamentares. Constitucionalidade e legalidade da portaria nº 534/2005, do ministro 

da justiça, assim como do decreto presidencial homologatório. Reconhecimento da condição indígena da área 
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“(...) a relevância da consulta às comunidades indígenas não significa que as decisões dependam 

formalmente da aceitação das comunidades indígenas como requisito de validade”. Na mesma 

oportunidade, o Ministro pontuou que em uma democracia é comum e plenamente legal 

existirem divergências nos interesses pessoais e coletivos de cada grupo social e, justamente 

por esse motivo, é que os indivíduos ou grupos não têm competência isolada (ou exclusiva) 

para determinarem sozinhos o destino dos projetos do Estado ou do desenvolvimento do país.  

Com base nisso, tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos em julgados 

anteriores, quanto a Corte Constitucional Colombiana – que é um dos tribunais mais empenhado 

em interpretar a Convenção 169, conforme será apresentado no capítulo seguinte –, bem como 

o Supremo Tribunal Federal do Brasil, passaram a interpretar o artigo 6º da Convenção de modo 

mais flexível, pois, para esses órgãos, é completamente possível que as medidas administrativas 

e legislativas não caminhem rumo a um acordo ou consentimento unânime, e isso não 

necessariamente invalida o ato de consulta ou torna ineficaz o princípio de participação popular.  

A conclusão que extraímos desses entendimentos é que nenhum grupo da sociedade de 

um país democrático é tão absoluto a ponto de poder obstaculizar sozinho o interesse do restante 

da população, justamente porque todos os indivíduos, ainda que de diferentes etnias, culturas e 

tradições, ao estarem inseridos em uma sociedade democrática passam a ser considerados e 

legitimados como membros dela, o que impossibilita a sobreposição de um grupo a outro. 

Entretanto, essa regra não é válida para todos os atos governamentais que dizem respeito 

a esses povos, e é a Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos Dos Povos Indígenas de 

29 de junho de 200628, aprovada pelo Conselho dos Direitos Humanos, que nos esclarece quais 

são os assuntos que dependem do consentimento final dessas populações, principalmente 

quando os planos, projetos e investimentos de desenvolvimento forem propensos a causar 

impactos violentos aos direitos das comunidades. São eles:  

I - remoção dos povos indígenas, nos termos do artigo 10 da Declaração:   

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 

 
demarcada, em sua totalidade. Modelo contínuo de demarcação. Constitucionalidade. Revelação do regime 

constitucional de demarcação das terras indígenas. A constituição federal como estatuto jurídico da causa indígena. 

A demarcação das terras indígenas como capítulo avançado do constitucionalismo fraternal. Inclusão comunitária 

pela via da identidade étnica. Voto do relator que faz agregar aos respectivos fundamentos salvaguardas 

institucionais ditadas pela superlativa importância histórico-cultural da causa. Salvaguardas ampliadas a partir de 

voto-vista do ministro Menezes direito e deslocadas para a parte dispositiva da decisão. 1. Ação não conhecida em 

parte. 
28 NAÇÕES UNIDAS. Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Disponível em: 

<https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf> acesso em 10/10/2019. 
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indígenas interessados e sem um acordo prévio sobre uma indenização justa e 

equitativa e, sempre que possível, com a opção do regresso. 

 

II - a privação de bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais, segundo o artigo 

11, “devendo o Estado proporcionar reparação ou a restituição, desde que estabelecidos 

conjuntamente com os povos indígenas” (grifos nossos);  

III - privação do território e dos recursos por meio de confisco, tomada, ocupação, 

utilização ou dano, e quando a restituição não for possível, o Estado deverá pagar uma 

indenização justa, imparcial e equitativa pelos danos causados, conforme determina o 

artigo 27;  

IV - armazenamento ou eliminação de materiais perigosos em terras ou territórios 

indígenas, de acordo com o artigo 29, item 2; e por fim,  

V - artigo 32, que dispõe sobre o tipo de 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 tipo. 

Finalizados esses esclarecimentos, notamos que tanto a Organização Internacional do 

Trabalho quanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como a Declaração da 

Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração do Rio, 

apresentam direitos que também estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo 

na Constituição Federal do Brasil de 1988, sendo certo que ao Estado compete a 

responsabilidade pela manutenção e garantia do efetivo exercício desses direitos.  

Além disso, o professor Luís Roberto Barroso29 entende que uma Constituição 

democrática possui duas funções essenciais para sua eficácia: primeiramente, ela deve 

conseguir ligar o essencial para formar a dignidade humana ao funcionamento do regime 

democrático. Em segundo lugar, é dever da Constituição defender a participação popular, as 

demandas dos grupos sociais, os meios de informação, as opiniões públicas e os direitos 

fundamentais, e com a união dessas duas funções o Estado passa a ser reconhecido como 

democrático e firmado na soberania popular e que busca o desenvolvimento social e econômico. 

 

 

 

 
29 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015. 
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1. O DESCUMPRIMENTO AO DIREITO DE CONSULTA  

Como já dito, embora haja uma grande previsão protetora do exercício de consulta, tem 

sido comum a violação a esse direito por parte dos Estados. Muitos projetos e empreendimentos 

vêm sendo autorizados pelos governos e instalados em territórios indígenas e tribais sem que 

sejam precedidos de audiências públicas, oitivas ou consultas. A partir de agora analisaremos 

alguns desses casos e suas respectivas ações judiciais.  

2.1.  Usina Hidrelétrica De Belo Monte 

O primeiro que analisaremos ocorreu na região norte do Brasil, quando o Governo 

Federal, durante o processo de planejamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (doravante 

UHE Belo Monte), uma das maiores obras do mundo30, não respeitou o processo de consulta 

livre, prévia e informada.  

Construída na Volta Grande do Xingu, município Senador José Porfírio, estado do Pará, 

trata-se de um projeto iniciado em 1980 com o nome de Kararaô e elaborado pelo grupo 

Camargo Corrêa que previa o crescimento econômico do país de maneira sustentável, com 

alcances de até 5% no produto interno bruto (PIB) e capaz de erradicar a pobreza da população 

brasileira31. O projeto também previa a construção de cinco usinas que seriam instaladas no rio 

Xingu, mas que, em contrapartida, sofreria com possíveis inundações capazes de alcançar mais 

de 18 mil quilômetros quadrados32. 

Embora o projeto seja do início da década de 1980, somente em 1989 os povos indígenas 

e demais grupos conseguiram realizar o primeiro encontro com o objetivo de confrontar o fato 

de terem sido tomadas decisões sem a consulta às populações que habitavam aquela região e 

que seriam afetadas com a instalação da usina33. Os grupos conseguiram a suspensão liminar 

da construção, mas cinco anos depois o Brasil começou a enfrentar graves crises relacionadas 

às represas da bacia do Paraná e São Francisco, o que fez com o que projeto, até então 

silenciado, ressurgisse como promessa de recuperar o país34.   

 
30 Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a UHE Belo Monte será a terceira maior usina do planeta em 

capacidade de geração de energia. 
31 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. UHE Belo Monte. Perguntas e respostas. Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/faq_belomonte_182.pdf>. Acesso em: 20/09/2019. 
32 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. De olho no Xingu. 10 de julho de 2019. Disponível em: 

<https://ox.socioambiental.org/obra/uhe-belo-monte>. Acesso em 20/09/2019;  
33 MOVIMENTO XINGU VIVO PARA SEMPRE. Histórico. 14 de outubro de 2010. Disponível em 

<http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/14/historico/>. Acesso em: 20/09/2019. 
34 MOVIMENTO XINGU VIVO PARA SEMPRE. Histórico. 14 de outubro de 2010. Disponível em: 

<http://www.xinguvivo.org.br/2010/10/14/historico/>. Acesso em 20/09/2019.  
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No entanto, o projeto precisou esperar aproximados dez anos para que fosse votado pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal através do Decreto Legislativo nº 1.785/0535 que 

autorizaria a implantação da Usina. O problema se iniciou efetivamente quando o projeto foi 

autorizado sem respeitar a previsão da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho –  direito à consulta prévia, livre e informada – uma vez que as comunidades 

habitantes daquela região e que seriam ativamente afetadas não foram ouvidas, embora o 

Ministério do Meio Ambiente afirme que o Governo Federal realizou as audiências públicas 

durante o processo de licenciamento e que foram suficientes para suprirem a falta do 

procedimento de consulta prévia36. 

Esse fato motivou a Procuradoria Geral da República a ingressar, perante o Supremo 

Tribunal Federal, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do decreto, porém, a 

ação foi julgada inapropriada e, poucos dias depois, o Senado Federal confirmou o projeto de 

decreto legislativo – que passou a ser nº 343/05 – e autorizou a instalação do Complexo 

Hidrelétrico Belo Monte37.   

A Usina foi instalada em uma área onde se localizam três comunidades indígenas e 

algumas populações ribeirinhas que tiveram que suportar os danos ambientais38 ao meio. 

Segundo a edição de um Atlas dos Impactos da UHE Belo Monte39 elaborado pelo Instituto 

Socioambiental40 (doravante ISA), alguns desses impactos que afetam os ecossistemas são 

irreversíveis e podem causar grandes transtornos para as famílias que vivem na região. Como 

exemplos de ecossistemas afetados estudados pelo ISA, podemos citar: I) o sarobal, ambiente 

importante para a captura de peixes como pacus e matrinxãs; II) os igarapés, pequenos córregos 

 
35 EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte, localizado em 

trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará a ser desenvolvido após estudos de viabilidade pela empresa Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS. PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PDC 1785/2005. 

Disponível em: 

<https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp%3Bjsessionid=D868E7EDDA42C45D939ED294738B

19D3.node2?idProposicao=292426&ord=1&tp=completa>. Acesso em 20/09/2019. 
36 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. UHE Belo Monte. Perguntas e respostas. Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/faq_belomonte_182.pdf> Acesso em 13/09/2019. 
37 BRASIL. Senado Federal. Senado aprova Complexo Hidrelétrico Belo Monte, no Pará. Senado Notícias, 

Brasília, 12/07/2005. Acesso em 13/09/2019. 
38 BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Fundação Nacional do Índio. Diretoria de Promoção ao 

Desenvolvimento Sustentável. Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental. Página 1 de 416. Informação 

nº223 /2015/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ Brasília, 23 de setembro de 2015. 
39 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Atlas dos impactos da UHE Belo Monte sobre a pesca. Organização de 

Ana De Francesco e Cristiane Carneiro, São Paulo: Instituto Socioambiental, 2015. 
40 O Instituto Socioambiental (ISA) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada 

em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e experiência na luta por direitos sociais e ambientais. Tem 

como objetivo defender bens e direitos coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos 

direitos humanos e dos povos. O ISA produz estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a 

sustentabilidade socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biológica do país. 
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e riachos que drenam nas margens do canal do rio e que abrigam cerca de 101 (cento e uma) 

espécies de peixes; III) os poços, ficam no leito do rio e possuem grandes profundidades e 

abrigam espécies de peixes maiores, como filhotes, pirararas e pirarucus41.  

Além dos impactos ambientais, um estudo realizado durante os anos de 2016 e 2017 

pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)42 mostra que algumas 

comunidades ribeirinhas foram expulsas da região, fato que afronta a Resolução 1993/77 da 

Comissão de Direitos Humanos, que dispõe: “A prática do deslocamento forçado43 constitui 

uma violação grosseira aos direitos humanos, em particular o direito à moradia adequada”. O 

próprio Ministério do Meio Ambiente confirmou a informação de que a usina seria construída 

em uma área ocupada por cerca de 5.100 (cinco mil e cem) famílias, mas que todas poderiam 

optar por indenização de tudo o que viessem perder ou pela realocação em outras zonas urbanas 

ou rurais44. 

Acontece que Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência durante esse estudo 

entrevistou 118 (cento e dezoito) famílias ribeirinhas que nasceram, foram criadas e 

permaneceram vivendo às margens do Rio Xingu e coletou muitas informações sobre as 

experiências que essas famílias tiveram com a chegada da usina, bem como descobriu que a 

maioria delas possuía autorização expressa da Secretaria de Patrimônio da União para uso e 

gozo da pesca, na região de Altamira45. 

 
41 Aqui devemos olhar com bastante atenção para essas informações, pois, se considerarmos que o Rio Xingu 

possui uma a vazão de águas de 8,728 metros cúbicos por segundo e sua extensão é de 2,7 mil quilômetros, e 

forma uma bacia hidrográfica de 51,1 milhões de hectares, isto é, o equivalente a duas vezes a área do estado de 

São Paulo* e considerarmos que um igarapé, por exemplo, é responsável por abrigar cento e uma espécies de 

peixes, imagine todos os igarapés que ficam às margens do Rio Xingu. *(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. 

Fique por dentro: a Bacia do Rio Xingu em Mato Grosso. São Paulo: Instituto Socioambiental; Instituto Centro de 

Vida, 2010). 
42 Os estudos foram iniciados após a procuradora do Ministério Público Federal em Altamira, Pará, visitar a 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em junho de 2016, oportunidade em que relatou a causa dos 

ribeirinhos do Rio Xingu que foram expulsos de suas casas para que a obra da Usina de Belo Monte continuasse. 

A pesquisa foi reunida no livro “A expulsão de ribeirinhos em Belo Monte”: relatório da SBPC: [livro eletrônico], 

organizado por Sônia Barbosa Magalhães e Manuela Carneiro da Cunha. São Paulo: SBPC, 2017, p. 99. Disponível 

em: <http://portal.sbpcnet.org.br/livro/belomonte.pdf>. Acesso em 15/09/2019. 
43 Por deslocamento forçado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos entende como “a 

remoção permanente ou temporária contra a vontade dos indivíduos, famílias e/ou comunidades das suas 

respectivas casas e/ou terras, as quais ocupam sem o fornecimento e acesso à proteção jurídica adequada ou 

qualquer outra proteção”.  
44 BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Perguntas e respostas. Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/faq_belomonte_182.pdf>. Acesso em 15/09/2019. 
45 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. A expulsão de ribeirinhos em Belo Monte. 

São Paulo: SBPC, 2017, p. 58. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/livro/belomonte.pdf>. Acesso em 

15/09/2019. 
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Durante as entrevistas, alguns ribeirinhos relataram que havia promessa de indenização 

para aqueles que deixassem a região, mas o que realmente aconteceu, segundo um morador, foi 

“casa incendiada com tudo dentro: fogão, colchão, panela, e o recebimento de R$610,00 

(seiscentos e dez reais) pelos pés de fruta da ilha, mais nada” (grifos nossos)46. 

Toda essa situação caótica chamou a atenção do Ministério Público Federal, que, como 

órgão legítimo47, ingressou com uma ação civil pública48, utilizando, entre outros fundamentos, 

o disposto no artigo 231, §3º da Constituição da República Federativa do Brasil e a Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho, que, como já vimos no capítulo anterior, garante 

aos povos indígenas o direito de audiência pública, a oitiva constitucional, e a consulta livre, 

prévia e informada. 

No dia 02 de novembro de 2009, o caso foi levado para a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, em Washington, Estados Unidos A audiência foi resultado de uma 

solicitação feita por mais de quarenta organizações ambientalistas, além de comunidades 

afetadas e apresentou como pauta o impacto que os direitos humanos e o meio ambiente 

sofreriam devido as grandes obras na América Latina, dentre elas estava a UHE Belo Monte49. 

Em 2010, a Justiça brasileira determinou a reestruturação da Fundação Nacional do 

Índio (doravante FUNAI) como uma das condicionantes da obra. A decisão foi motivada pelo 

fato de a Fundação não ter sede própria na região capaz de atender às demandas das populações 

interessadas e impactadas pelo projeto. Todavia, a referida ordem judicial não foi atendida e, 

por isso, o Ministério Público Federal exigiu medidas mais severas acerca do 

 
46 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. A expulsão de ribeirinhos em Belo Monte. 

São Paulo: SBPC, 2017, p. 106. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/livro/belomonte.pdf>. Acesso em 

15/09/2019. 
47 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 232. “Os índios, suas comunidades e organizações são partes 

legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos 

os atos do processo”.  
48 “EMENTA: Constitucional, administrativo, ambiental e processual civil. Ação civil pública. Embargos de 

declaração. Exploração de recursos energéticos em área indígena. Usina hidrelétrica de belo monte, no estado do 

Pará. Autorização do congresso nacional (decreto legislativo n.º 788/2005) desprovida de audiência prévia das 

comunidades indígenas afetadas. Violação à norma do § 3º do art. 231 da constituição federal c/c os arts. 3º, item 

1, 4º, itens 1 e 2, 6º, item 1, alíneas a, b, e c, e 2; 7º, itens 1, 2 e 4; 13, item 1; 14, item 1; e 15, itens 1 e 2, da 

convenção n.º 169/OIT. Nulidade. Omissão do julgado. Ocorrência. Efeitos modificativos. Possibilidade. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Manual de Jurisprudências dos Direitos Indígenas. Câmara de Coordenação 

e Revisão, 6, 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais. –  Brasília: 

MPF, 2019. p. 380. 
49 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Caso de Belo Monte será apresentado em Washington nesta segunda-feira. 

Ambiente Brasil Notícias, 02/11/2009. Disponível em: 

<https://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2009/11/02/49379-caso-de-belo-monte-sera-apresentado-em-

washington-nesta-segunda-feira.html>. Acesso em 15/09/2019. 
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descumprimento50. Assim sendo, diante da promoção, a Juíza Maria Carolina Valente do Carmo 

suspendeu, em decisão liminar, a Licença de Operação da obra enquanto não fossem cumpridas 

as condicionantes impostas às empresas responsáveis pela construção da usina.  

Não suficiente, em 2015, as áreas urbanas de Altamira51 e Volta Grande do Xingu 

receberam a visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos52 que constatou que a maioria 

das recomendações feitas aos órgãos públicos não foram cumpridas53.  

Apesar da disputa judicial que contorna o caso de Belo Monte até os dias atuais, os 

dados do Instituto Socioambiental Xingu+ (lê-se Xingu Mais) apontam que aproximadamente 

40 mil (quarenta mil) pessoas que compunham aquelas regiões foram removidas para áreas 

urbanas sem a mínima garantia do direito de se pronunciarem ou decidirem o que fazer de suas 

vidas a partir de então54.  

Após o ingresso da ação civil pública, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-

1) atendeu ao pedido formulado pelo Ministério Público Federal que exigia a suspensão do 

licenciamento da Usina enquanto não se realizasse a consulta55. Deste acórdão56 podemos 

extrair alguns dos fundamentos que foram utilizados:  

 
50 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Procuradoria da República no Pará. Justiça suspende Licença de 

Operação de Belo Monte por desobediência a decisão judicial. Notícias, Pará, 14 de janeiro de 2016. Disponível 

em: <http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/justica-suspende-licenca-de-operacao-de-belo-

monte-por-desobediencia-a-decisao-judicial-1>. Acesso em 15/09/2019. 
51Altamira é uma cidade debruçada sobre o rio Xingu, com uma área de 159.533,328 km². A ilha do Arapujá, que 

se avista do cais da cidade, sintetiza as características econômicas, sociais e ambientais da região. No interior da 

ilha, existem três lagos, ambientes de procriação de um enorme conjunto de espécies entre peixes, quelônios e 

aves. 
52 PLANALTO. Secretaria de Assuntos Parlamentares. “Artigo 2º: O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, 

vinculado ao Ministério da Justiça, tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos, mediante ações 

preventivas, corretivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações que lhes são contrárias”. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/pl4715.htm>. Acesso em 20/09/2019. 
53INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Conselho Nacional de Direitos Humanos volta ao Xingu e cobra 

recomendações feitas em 2015. Belo Monte, 18 de outubro de 2016. Disponível em: 

<https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/conselho-nacional-de-direitos-humanos-volta-

ao-xingu-e-cobra-recomendacoes-feitas-em-2015> Acesso em 15/09/2019. 
54 XINGU+. UHE Belo Monte. Visão Geral. Disponível em: < https://xingumais.org.br/obra/uhe-belo-monte>. 

Acesso em 15/09/2019. 
55 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF/PA: Acórdão do TRF1 é publicado e Norte Energia paralisa obras 

de Belo Monte. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/trf1-sobre-belo-monte-

201cnao-podemos-admitir-um-ato-congressual-no-estado-democratico-de-direito-que-seja-um-ato-de-

ditadura201d>. Acesso em: 15:/09/2019. 
56 JUSTIÇA FEDERAL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Inteiro teor de acórdãos, decisões e despachos. 

Processo de número: 0000709-88.2006.4.01.3903 (2006.39.03.000711-8). Disponível em: 

<https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200639030007118&pA=200639030007118&pN=709

8820064013903>. Acesos em 20/09/2019. 
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I - Nos termos do artigo 231, § 3º, da Constituição Federal, "o aproveitamento dos 

recursos hídricos, (...) só pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, ouvidas 

as comunidades afetadas”57.  

II - Quanto a responsabilidade do Estado, o acórdão dispõe: 

(...) Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados 

para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam (...) além 

de  respeitar a importância especial que têm as culturas e valores espirituais dos povos 

interessados com as terras que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, 

particularmente, os aspectos coletivos dessa relação”58. (grifos nossos).  

 

Além disso, o extrato também afirmou que “a incolumidade do meio ambiente não pode 

ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 

meramente econômica (...)59”. 

Ato contínuo, durante a elaboração do acórdão foi reconhecida a obrigação do Poder 

Público de defender e preservar o meio ambiente, pois trata-se de uma atitude benéfica não 

apenas para a geração atual, mas também para as futuras gerações, além de ser garantia 

constitucional de que todos os cidadãos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, 

essencial à sadia qualidade de vida, como estabelece o artigo 225 da Constituição Federal.  

Como fundamento baseado em jurisprudência internacional, foi reforçado o conceito de 

boa-fé nos seguintes termos:  

As consultas devem realizar-se de boa-fé, através de procedimentos culturalmente 

adequados e devem ter como objetivo alcançar um acordo. Além disso, o povo deve 

ser consultado, de acordo com suas próprias tradições, nas primeiras etapas do projeto 

de desenvolvimento ou investimento e não unicamente quando surja a necessidade de 

obter a aprovação da comunidade, se for o caso60. (grifos nossos).  

 

Obviamente, mais uma vez estamos diante de uma previsão/interpretação que não 

condiz com a realidade de Belo Monte, haja vista só ter sido tratado o assunto “consulta prévia” 

após vários anos do início do projeto.  

 
57 BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Câmara de Coordenação e Revisão, 6. Manual de 

jurisprudência dos direitos indígenas / 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades 

Tradicionais. Direito à consulta livre, prévia e informada. Extratos do acórdão. –  Brasília: MPF, 2019, p. 381. 
58 BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Câmara de Coordenação e Revisão, 6. Manual de 

jurisprudência dos direitos indígenas / 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades 

Tradicionais. Direito à consulta livre, prévia e informada. Extratos do acórdão. –  Brasília: MPF, 2019, p. 384. 
59 BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Câmara de Coordenação e Revisão, 6. Manual de 

jurisprudência dos direitos indígenas / 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades 

Tradicionais. Direito à consulta livre, prévia e informada. Extratos do acórdão. –  Brasília: MPF, 2019, p. 387. 
60BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Câmara de Coordenação e Revisão, 6. Manual de jurisprudência 

dos direitos indígenas / 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais. 

Direito à consulta livre, prévia e informada. Extratos do acórdão. –  Brasília: MPF, 2019, p. 487. 
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Durante a reforma da sentença embargada pelo Ministério Público Federal, o Tribunal 

considerou procedente o pedido para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) deixasse de executar qualquer ato administrativo e 

que reprimisse os que já haviam sido praticados em relação a UHE Belo Monte61. 

Atualmente, contudo, o status da Usina de Belo Monte consta “em operação” desde 

2011 e o valor da obra já ultrapassa o montante de 30 bilhões de reais, 14 bilhões a mais do que 

a previsão inicial do projeto, de acordo com o Instituto. Além disso, no primeiro semestre de 

2018 o Instituto Socioambiental detectou no radar que mais de seis milhões e duzentos mil 

hectares de florestas foram desmatadas62, razão pela qual o Ministério Público Federal tem 

enviado, nos últimos meses, recomendações ao IBAMA para que seja revisada a licença de 

operação da usina, com o intuito de preservar a vida na região de Volta Grande63. 

2.1.1. Conclusões sobre Belo Monte 

Ao longo da análise sobre a UHE Belo Monte, nos deparamos com conflitos existentes 

desde a fase de planejamento até o momento atual da obra. Além disso, vimos que o processo 

instaurado pelo Ministério Público Federal aborda não apenas as questões ambientais 

propriamente ditas, mas também questiona as recomendações feitas aos órgãos públicos e as 

fases do licenciamento, isso porque são temas que possuem conceitos que específicos.  

Por esse motivo, antes de seguirmos para uma conclusão sobre a Usina Hidrelétrica de 

Belo Monte, é importante apresentar ao leitor alguns desses conceitos. O primeiro deles é a 

diferença entre licença prévia, licença de instalação, e licença de operação.  

 
61BRASIL. MINISTÉIRO PÚBLICO FEDERAL. MPF/PA obtém liminar para suspender licenciamento da 

hidrelétrica de Belo Monte. Notícias Procuradoria Geral da República, 26 de janeiro de 2007. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/MPF-PA-obtem-liminar-para-suspender-licenciamento-da-hidreletrica-

de-Belo-Monte>. Acesso em 20/09/2019. 
62BLOG DO XINGU. Em um mês, o equivalente a 5 mil campos de futebol foi desmatado na Bacia do Xingu. 

Instituto Socioambiental, 02 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-

do-xingu/em-um-mes-o-equivalente-a-5-mil-campos-de-futebol-foram-desmatados-na-bacia-do-xingu>. Acesso 

em 20/09/2019. 
63THAYNÁ SCHUQUEL. MPF quer correção da licença de Belo Monte para “preservar vida” no PA. Metrópoles, 

04/09/2019. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/justica/mpf-quer-correcao-da-licenca-de-belo-

monte-para-preservar-vida-no-pa>. Acesso em 15/10/2019. LUCIANO COSTA. MPF quer rever vazão da 

hidrelétrica de Belo Monte, que teme 'enormes prejuízos'. Extra, 04/09/2019. Disponível em: 

<https://extra.globo.com/noticias/economia/mpf-quer-rever-vazao-da-hidreletrica-de-belo-monte-que-teme-

enormes-prejuizos-23927152.html>. Acesso em 15/10/2019. FABIANO MAISONNAVE. Procuradoria 

recomenda revisar licença ambiental de Belo Monte. Diário do Nordeste, 

04/09/2019.Disponível:<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/pais/online/procuradoria-

recomenda-revisar-licenca-ambiental-de-belo-monte-1.2145358>. Acesso em 15/10/2019. 
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Por licença prévia, o ambientalista Édis Milaré explica que se trata de uma solicitação 

feita na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade, a fim de que seja 

comprovada a viabilidade ambiental da obra. Tal viabilidade é confirmada ou negada quando, 

além de serem realizados os estudos dos impactos ambientais, também são ouvidas as 

comunidades possivelmente afetadas e quando elaboradas as medidas que possam reduzir ao 

máximo todo dano ambiental previsto64. 

Depois de atendida a solicitação da licença prévia, a próxima etapa é obter a licença de 

instalação que, nas palavras do mesmo autor: 

Trata-se do detalhamento do projeto e do Plano Básico Ambiental – PBA, que deve 

conter a descrição das medidas mitigadoras e compensatórias, visando a 

implementação do empreendimento ou atividade. Essa licença dá validade à estratégia 

proposta nos estudos ambientais para o trato das questões afloradas durante a fase de 

construção/implementação, para que, então, a obra possa ser iniciada65. (grifos 

nossos). 

 

A terceira e última licença é a de operação, a qual é obtida após o cumprimento das 

determinações feitas ao ente interessado no empreendimento para que possa, finalmente, iniciar 

as atividades pretendidas66.  

Feita a diferenciação dos tipos de licenças, o outro tema relacionado a elas e que também 

foi repetidas vezes pleiteados pelo Ministério Público Federal é sobre as condicionantes 

impostas, as quais são impostas durante a fase da licença de instalação e como necessárias para 

a outorga da licença de operação. Todavia, Édis Milaré esclarece que apesar do nome 

“condicionantes”, não se trata de embargar a obtenção da fase seguinte, mas é, na verdade, 

maneiras de reduzir, sempre que possível, os impactos que o empreendimento venha provocar67.  

Apresentados esses conceitos, concluímos que os pedidos do Ministério Público Federal 

em Belo Monte são motivados pelos descumprimentos dessas medidas administrativas que 

deveriam, na verdade, servir de garantias para a construção adequada da obra e buscar uma 

relação harmônica entre o governo interessado na usina hidrelétrica e as comunidades indígenas 

e tribais que habitam a região do Xingu.    

 

 

 
64 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 11 ed., São Paulo: Tomson Reuters Brasil, 2018, p. 1096. 
65 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 11 ed., São Paulo: Tomson Reuters Brasil, 2018, p. 1097. 
66 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 11 ed., São Paulo: Tomson Reuters Brasil, 2018, p. 1098. 
67 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 11 ed., São Paulo: Tomson Reuters Brasil, 2018, p. 1098, 1099. 
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2.2.  Comunidade Saramaka versus Estado Do Suriname 

O segundo caso chama-se Comunidade Saramaka vs. Suriname68, e é referente a uma 

disputa judicial em face do Estado do Suriname, localizado na América do Sul e fronteiriço à 

Guiana Francesa e Brasil. A demanda diz respeito a violações sofridas pela comunidade tribal69 

Saramaka que habitava as regiões do Rio Suriname quando o Estado concedeu para terceiros a 

autorização de exploração minerária e madeireira sem que houvesse o reconhecimento do 

direito de uso e gozo do território que tradicionalmente pertence àquelas pessoas.  

Conforme se extrai da sentença, o processo do povo Saramaka foi submetido à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos70 em 23 de junho de 2006 sob a alegação de que os 

conflitos não haviam sido resolvidos pelo sistema interno do país e que o Estado não havia 

patroneado de modo efetivo o direito de acesso à justiça desde o momento em que foi ingressada 

a ação judicial no ano 2000. 

Além disso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também verificou que a 

comunidade afetada pelas ações do Estado não havia passado pelo procedimento de consulta 

prévia e, mesmo assim, as atividades de exploração foram iniciadas. A condenação foi 

elaborada nos moldes da Convenção 169, da qual podemos extrair alguns trechos:  

(...) devido a conexão intrínseca entre os integrantes dos povos indígenas e tribais e 

seu território, para garantir sua sobrevivência é necessária a proteção do direito à 

propriedade sobre este território. (...) Por essa razão, a reclamação pela titularidade 

das terras dos integrantes dos povos indígenas e tribais deriva da necessidade de 

garantir a segurança e a permanência do controle e uso dos recursos naturais, que por 

sua vez mantêm esse estilo de vida (...)71. 

(...) ainda que seja certo que toda atividade de exploração ou de extração no território 

Saramaka poderia afetar, em maior ou menor grau, o uso e gozo de algum recurso 

natural utilizado tradicionalmente para a subsistência dos Saramakas, também é certo 

que não se deve interpretar o artigo 21 da Convenção de maneira que impeça o Estado 

 
68 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia 

Serie C n. 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: 05/10/2019 
69 Como vimos anteriormente, aos povos indígenas e tribais é garantido o direito de serem submetidos a medidas 

especiais e adequadas durante o processo de reconhecimentos dos seus direitos. Entretanto, durante a ação judicial 

do povo Saramaka, o Estado do Suriname se mostrou contrário ao termo “tribal”, alegando que não era cabível 

para aquele povo. Todavia, o que se extrai da sentença é que tanto a Comissão quanto a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos reconheceram que, apesar de a comunidade não ser nativa da região, tendo em vista que foram 

levadas para lá durante o período da colonização holandesa, eles fazem jus à qualidade de povo tribal pelo fato de 

possuírem características semelhantes aos povos indígenas, desde a relação espiritual com a terra até o modo como 

buscam a própria subsistência. 
70 O artigo 62, item 3, da Convenção Americana dispõe que a Corte é competente para conhecer qualquer caso 

relativo à interpretação e aplicação de suas disposições, desde que os Estados tenham reconhecido a referida 

competência, fato que se deu em 12 de novembro de 1987 quando o Estado do Suriname ratificou a Convenção. 
71 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia 

Serie C n. 172 del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), p. 38. 

Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>. Acesso em: 05/10/2019.  
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de emitir qualquer tipo de concessão para a exploração ou extração de recursos 

naturais dentro do território Saramaka (...)72. 

(...) a Corte manifestou que ao garantir a participação efetiva dos integrantes do povo 

Saramaka nos projetos de desenvolvimento ou investimento dentro de seu território, 

o Estado tem o dever de consultar ativamente esta comunidade, segundo seus 

costumes e tradições, devendo ser realizadas de boa-fé, através de procedimentos 

culturalmente adequados e devem ter como objetivo alcançar um acordo73. (grifos 

nossos). 

 

Ato contínuo, após analisar outras questões processuais, a Corte considerou que as 

pessoas que compõem esse povo, em caráter de vítimas, são legítimos beneficiários para 

receberem as reparações por parte do Estado do Suriname, o qual deveria revogar todas as 

disposições legais impeditivas ao direito de proteção da propriedade das terras tradicionalmente 

ocupadas, bem como realizar consultas para estabelecer métodos legislativos e administrativos 

que possam tutelar essas terras, inclusive com a realização de estudos de impactos ambientais 

causados por terceiros74.  

Além disso, o Estado foi sentenciado a demarcar e conceder o título coletivo da 

propriedade daquele território, reconhecer a capacidade jurídica da comunidade para que 

possam ter garantido o livre acesso à justiça, efetuar o pagamento de indenização por dano 

material no montante de US$75.000 (setenta e cinco mil dólares estadunidenses) além da 

indenização por dano imaterial no valor de US$600.000,00 (seiscentos mil dólares 

estadunidenses) a fim de que água potável e eletricidade sejam disponibilizadas para essas 

comunidades75. 

2.2.1. Conclusões sobre Saramaka versus Suriname 

Sobre este segundo caso analisado, obtemos algumas informações importantes sobre o 

modo de interpretação e aplicação da Convenção 169 por parte da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.  

 
72 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia 

Serie C n. 172 del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), p. 39. 

Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>. Acesso em: 05/10/2019. 
73 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia 

Serie C n. 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: 05/10/2019. 
74 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia 

Serie C n. 172 del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), p. 59. 

Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>. Acesso em: 05/10/2019. 
75 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia 

Serie C n. 172 del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), p. 62. 

Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf>. Acesso em: 05/10/2019. 
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A primeira consideração que extraímos da sentença trata da proteção ao direito de 

propriedade como forma de assegurar os costumes e o estilo de vida da comunidade, além de 

preservar a própria subsistência da população.  

Na sequência, temos o trecho que diz “que não se deve interpretar o artigo 21 da 

Convenção de maneira que impeça o Estado de emitir qualquer tipo de concessão para a 

exploração ou extração de recursos naturais dentro do território Saramaka”. Aqui já observamos 

o surgimento de um posicionamento semelhante ao que a Corte Constitucional da Colômbia 

teria em 2009, que diz que os povos, ainda que afetados pelo empreendimento ou exploração, 

não possuem poder de veto contra a implementação de medidas legislativas por parte do 

Estado76, ou seja, mesmo que a consulta prévia seja realizada, a palavra final não pertence aos 

povos indígenas da região, devendo ser mantida a soberania estatal de poder explorar livremente 

seus os recursos naturais dessas terras. 

Entretanto, ainda que a decisão final não dependa integralmente dos interesses dos 

povos indígenas, isso não afasta a obrigação do Estado realizar as consultas, as quais devem 

obedecer ao princípio da boa-fé, isto é, de acordo com os costumes e tradições desses povos77. 

Todavia, mesmo sem a exclusão da responsabilidade do Estado, as consultas não foram 

realizadas durante o planejamento de exploração minerária e madeireira e as atividades foram 

iniciadas do mesmo modo.  

 

2.3.  Comunidade Xákmok Kásek versus Estado do Paraguai 

O terceiro caso jurisprudencial é da Comunidade Indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguai78. O assunto do processo é relacionado a uma solicitação do ano de 1990 acerca de 

uma reivindicação territorial sobre uma terra ancestral da comunidade indígena, além de buscar 

a responsabilidade governamental pela inércia do Estado no não oferecimento de alimentos, 

assistência médica e sanitária, fatos que ofendem o direito à vida, à propriedade privada e que 

ameaçam a sobrevivência dos membros da comunidade. 

 
76 COLÔMBIA. Corte Constitucional da Colômbia. Sentencia C175/09. Demanda de inconstitucionalidad del 

estatuto de desarrollo rural. Omisión del deber estatal de consulta previa a comunidades indígenas y grupos étnicos 

que pueden resultar afectados. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-175-

09.htm>. Acesso em 15/10/2019. 
77 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia 

Serie C n. 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: 05/10/2019. 
78 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos / Secretaria Nacional de Justiça, Comissão de Anistia. Tradução da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. 
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Desta forma, em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu a 

demanda do povo Xákmok Kásek, e depois das análises do caso e da notificação do Estado 

Paraguaio que se deu em 05 de agosto de 2008, decidiu denunciar o fato para a Corte 

Interamericana em julho de 200979. 

Ademais, durante o processo que já tramitava em esfera internacional, foi informado 

pela Assessoria Jurídica da Secretaria do Ambiente no Paraguai – conforme se extrai da 

sentença – que mais de 4.175 (quatro mil cento e setenta e cinco) hectares foram declarados 

pela Presidência da República em 2008 como reserva natural protegida por domínio privado, 

sem que antes tivesse ocorrido a consulta aos membros da Comunidade Xákmok Kásek ou 

mesmo levada em consideração a disputa territorial que existia há aproximados dezoito anos80.  

A atitude da Presidência da República foi fundamentada na Lei n.º 352/94 do país e 

implica na restrição do uso e domínio sobre as terras declaradas como domínio privado, do 

mesmo modo que impede a continuidade dos exercícios tradicionais das comunidades 

indígenas, como pesca, caça e agricultura81. 

Após a apreciação do caso pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado do 

Paraguai foi considerado responsável pelos fatos reportados. Os trechos que podemos extrair 

da sentença82 são os seguintes: 

(...) A Corte dispõe que enquanto se entrega o território tradicional, o Estado deverá 

adotar de maneira imediata, as seguintes medidas: a) fornecimento de água potável 

para os membros da Comunidade; b) revisão e atendimento médico e psicossocial de 

todos os membros da Comunidade; c) atendimento médico especial para as mulheres 

que estão grávidas; d) entrega de alimentos em qualidade e quantidade suficientes para 

assegurar uma alimentação adequada; e) instalação de latrinas ou qualquer tipo de 

serviço sanitário, e f) dotar a escola dos materiais e recursos humanos necessários para 

garantir o acesso à educação básica para meninos e meninas da Comunidade, devendo 

ser respeitadas suas tradições culturais e garanta a proteção de sua própria língua83. 

(grifos nossos).  

 
79 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas), p. 2. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf>. Acesso em 05/10/2019.  
80 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas), p. 22. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf>. Acesso em 05/10/2019. 
81 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010 (fondo, reparaciones y costas), p. 22. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf>. Acesso em 05/10/2019. 
82CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da comunidade indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguai. Sentença de 24 de agosto de 2010 (mérito, reparações e custas). Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_por.pdf.>. Acesso em 05/10/2019. 
83 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da comunidade indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguai. Sentença de 24 de agosto de 2010 (mérito, reparações e custas), p. 76. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_por.pdf.>. Acesso em 05/10/2019. 
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(...) a Corte considera que a fim de garantir o direito à propriedade dos povos 

indígenas, conforme o artigo 1.1 da Convenção 169, o Estado deve assegurar a 

participação efetiva dos membros da Comunidade em relação com todo plano ou 

decisão que afete suas terras tradicionais e que possa implicar restrições no uso, gozo 

e desfrute destas terras84. (grifos nossos).  

(...) O Estado deverá devolver aos membros da Comunidade Xákmok Kásek os 10.700 

hectares reclamados por esta, na forma e nos prazos estabelecidos nos parágrafos 281 

a 290 desta Sentença (...) bem como realizar um ato público de reconhecimento de 

sua responsabilidade internacional pelas violações declaradas85. (grifos nossos).  

 

Por conseguinte, a Corte esclareceu que a importância da devolução está relacionada ao 

vínculo que as comunidades possuem com suas terras tradicionalmente ocupadas, tornando-as 

indispensáveis à sobrevivência alimentar e cultural. A Corte também declarou que se as terras 

não fossem devolvidas, então o Estado Paraguaio estaria obrigado ao pagamento de 

US$10.000,00 (dez mil dólares estadunidenses) por meses atrasados aos líderes da 

Comunidade. Por fim, a Corte afirmou que supervisionaria o cumprimento integral da sentença 

proferida contra o Paraguai, o qual deverá apresentar um relatório sobre as medidas adotadas 

pelo seu regimento interno para a preservação e proteção das terras indígenas86. 

 

2.3.1. Conclusões sobre Xákmok Kásek e Paraguai 

Sobre a relação entre o Estado do Paraguai com a comunidade Xákmok Kásek 

encontramos mais uma situação em que houve violação aos direitos garantidos pela Convenção 

169, entre eles está o direito de propriedade e o direito de consulta em relação aos atos que 

visem seus territórios.  

Quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o caso em questão, 

considerou, além da obrigação de garantir alimentação e saúde adequada para a comunidade, a 

necessidade em devolver as terras que haviam sido declaradas pela particulares. Tal fato foi 

fundamentado, como vimos no trecho da sentença, como forma de proteger o “vínculo que as 

comunidades possuem com suas terras tradicionalmente ocupadas, tornando-as indispensáveis 

à sobrevivência alimentar e cultural”. Aqui retornamos ao que estudamos no capítulo anterior 

sobre o significado que a terra possui para os povos indígenas e foi defendido pelo Ministro 

 
84 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da comunidade indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguai. Sentença de 24 de agosto de 2010 (mérito, reparações e custas), p. 41. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_por.pdf.>. Acesso em 05/10/2019. 
85 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da comunidade indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguai. Sentença de 24 de agosto de 2010 (mérito, reparações e custas), p. 72. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_por.pdf.>. Acesso em 05/10/2019. 
86CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso da comunidade indígena Xákmok Kásek vs. 

Paraguai. Sentença de 24 de agosto de 2010 (mérito, reparações e custas), p.73. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_por.pdf.>. Acesso em 05/10/2019. 
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Carlos Ayres Britto como “um totem horizontal, um espírito protetor, um ente com o qual o 

índio mantém uma relação umbilical”87.  

Desta forma, concluímos que a Corte não apenas analisa as questões voltadas ao estrito 

cumprimento dos processos administrativos de licenciamento e execução de empreendimentos, 

mas também considera os fatores subjetivos que podem ser prejudicados por projetos que não 

respeitam o direito de consulta.  

 

2.4. Povo Indígenas Kichwa de Sarayaku versus o Estado do Equador 

O quarto caso é sobre o Povo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador88. Segundo as 

informações da sentença, esse povo é dividido em vários grupos espelhados pelo território da 

Amazônia Equatoriana e todos pertencem à nacionalidade Kichwa. O grupo que habita a região 

da Pastaza é denominado Kichwa de Sarayaku, e formavam, à época dos fatos, 

aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) habitantes.  

Segundo os documentos organizados no corpo da sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, o povo de Sarayaku mantém a própria subsistência através da agricultura 

familiar, da caça e da pesca. Além disso, se organizam politicamente e encaminham suas 

demandas para a Assembleia Comunitária Tayja Saruta-Sarayacu89.  

O caso judicial é sobre uma autorização, da década de 1990, concedida pelo Estado do 

Equador à uma empresa petrolífera para realizar atividades de exploração e extração de petróleo 

no território do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku, sem antes realizar o procedimento de 

consulta ou buscado o consentimento daquele povo. Mesmo sem a consulta, a empresa iniciou 

as atividades de exploração fazendo uso de explosivos de alta potência. Tais atividades 

desencadearam uma série de problemas para esse povo, como a dificuldade de buscarem meios 

para a própria subsistência, tendo em vista a contaminação das águas e do solo por causa da 

exploração90.  

 
87 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF considera nulos títulos de terra localizados em área indígena no sul 

da Bahia. Notícias STF, Brasília, 02 de maio de 2012. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206458>. Acesso em: 10/09/2019. 
88CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
89 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 3. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019.  
90 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 4. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
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O caso foi estudado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual, em 

maio de 2003, confirmou que o Estado do Equador, juntamente ao Ministério do Meio 

Ambiente, desrespeitou a própria constituição do país ao não consultar previamente a população 

indígena sobre os projetos e a extensão da exploração petrolífera. Ademais, no mesmo ano 

houve denúncia de ameaças e agressões físicas praticadas contra os membros da comunidade. 

Após a análise petitória apresentada pelo povo de Sarayaku, a Comissão decidiu apresentar o 

caso perante a Suprema Corte em 26 de abril de 201091.  

Durante o processo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pleiteou pelo 

direito à propriedade privada do povo indígena de Sarayaku, pelas garantias e proteção judicial, 

pelo direito de circulação e residência, e pela proteção à integridade pessoal. Do mesmo modo, 

o Secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República do Equador, Alexis Mera, em 

nome do então Presidente da República, Rafael Vicente Correa Delgado, se pronunciou durante 

uma das audiências perante a Corte Interamericana, do seguinte modo: “(...) todas as coisas que 

se denunciaram nessa jornada, todos os testemunhos, todos os atos invasivos da extração 

petrolífera ocorridos em 2003, o governo não os quer confrontar (...)”. Na mesma fala, o 

representante afirmou que o governo reconhecia a responsabilidade do Estado e, por isso, estava 

disposto a reparar todos os danos causados ao povo indígena Sarayaku92.  

Diante desse fato, o povo indígena, mesmo com o posicionamento do Estado durante a 

audiência, preferiu esperar a sentença da Corte, a qual, em momento posterior, afirmou que 

aquele ato de reconhecimento de responsabilidade foi, por si só, amplo e genérico, cabendo à 

ela o dever de declarar os efeitos práticos disso, uma vez que não apenas reconhecia a confissão 

do Estado, mas também julgava admissível todos os depoimentos das vítimas, bem como as 

provas testemunhal e pericial.  

Além disso, em relação ao direito de consulta, a Corte decidiu do seguinte modo: 

(...) o Estado tem o dever de consultar ativamente e de maneira fundamentada essa 

comunidade, segundo seus costumes e tradições, no âmbito de uma comunicação 

constante entre as partes. Além disso, as consultas devem-se realizar de boa-fé, por 

 
91 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 4. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
92 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 10. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
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meio de procedimentos culturalmente adequados, e devem ter por finalidade chegar a 

um acordo93.  

(...) também deve-se consultar o povo, ou a comunidade, em conformidade com suas 

próprias tradições, nas primeiras etapas do plano de desenvolvimento, ou 

investimento, e não unicamente quando surja a necessidade de obter a aprovação da 

comunidade, quando seja o caso94 . A Corte complementou a interpretação do que 

seria “caráter prévio” do seguinte modo:  

(...) antes de empreender-se, ou autorizar-se, qualquer programa de prospecção, ou 

exploração, dos recursos existentes nas suas terras. Sobre o assunto, este Tribunal 

observou que se deve consultar, em conformidade com as próprias tradições do povo 

indígena, nas primeiras etapas do plano de desenvolvimento95 – esse entendimento 

refere-se ao disposto no artigo 15, item 2, da Convenção 169. A Corte também 

informou que, apesar do processo de consulta ser crucial durante a fase “preliminar” 

dos planejamentos, nada impede que esse direito também seja exercido ao longo das 

demais fases do empreendimento96.  

Desse caso podemos extrair algumas outras informações complementares que podem 

esclarecer ainda mais algumas expressões da Convenção 169. Uma delas, por exemplo, é a 

interpretação de “boa-fé” feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e que também 

verificamos no caso de Saramaka versus Equador:  

mero trâmite formal, que deve, sobretudo, estabelecer um diálogo entre as partes, 

baseado em princípios de confiança e respeito mútuos, isto é, ausente de qualquer tipo 

de coerção por parte do Estado e seus agentes, com vistas a alcançar um consenso 

entre elas. (grifos nossos).  

 

Além disso, a Corte verificou outro fato que também podemos identificar no caso da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte: a responsabilidade do Estado de realizar o processo de 

consulta, não devendo ser delegada a outro essa função. Em Belo Monte, por exemplo, a 

Fundação Nacional do Índio realizou mais de 30 reuniões com alguns indígenas para discutirem 

os assuntos voltados ao projeto97. O mesmo aconteceu em Sarayaku, quando a empresa 

 
93 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 58. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
94 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 58. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
95 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 59. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
96 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 59. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
97 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Informação nº223 /2015/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ. Brasília, 23 de 

setembro de 2015. Disponível em: http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2015/img/11-

nov/analisetecnica.pdf. Acesso em 05/10/2019. 
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interessada na extração dos recursos naturais também realizou alguns atos de diálogo com o 

povo Kichwa na tentativa de criar uma relação sociável com a população local: 

Durante o processo, o Estado alegou que a companhia petrolífera CGC buscou, 

posteriormente à assinatura do contrato, um “entendimento” ou forma de 

“socialização” com as comunidades, visando à execução de suas atividades 

contratuais e que, além disso, realizou, em 1997, um estudo de impacto ambiental, por 

intermédio da Consultora Ambiental Walsh, subcontratada da companhia CGC, o qual 

foi atualizado e aprovado em 2002, após várias reformas legais e a entrada em vigor 

da Constituição de 1998 e de acordo com os artigos 34 e 41 do Regulamento 

Substitutivo do Regulamento Ambiental para as Operações Hidrocarboríferas. O 

Estado alegou que esse estudo havia sido devida e oportunamente socializado com as 

comunidades afetadas, embora, de fato, nunca tenha sido colocado em prática98. 

 

Por esse motivo, a Corte determinou que a obrigação de consultar é responsabilidade do 

Estado, ainda que as instituições (como a FUNAI, no caso que se deu no Brasil) sejam legítimas 

para estarem presentes em reuniões e representando os interesses dos indivíduos, razão pela 

qual o planejamento e realização do processo de consulta não é um dever que pode ser evitado 

pelo Estado. 

Após todo o trâmite processual, a Corte determinou que os explosivos que haviam sido 

instalados nos territórios indígenas deveriam ser retirados, bem como o Estado deveria passar 

a adotar medidas legislativas e administrativas suficientes para proteger os interesses coletivos 

dos povos indígenas que habitam a região da Amazônia Equatoriana e outras localidades do 

país. Por fim, a Corte julgou pertinente a fixação de indenização no valor de USD$1.250.000,00 

(um milhão, duzentos e cinquenta mil dólares americanos) ao povo Sarayaku como forma de 

reparação do dano imaterial. Foi estabelecido que esse valor seria entregue à Associação 

Tayjasaruta, e que a Corte supervisionaria o cumprimento da sentença99. 

 

2.4.1. Conclusões sobre o povo de Sarayaku versus Equador 

O caso do povo Kichwa de Sarayaku não foi o único enfrentado pelo Estado do Equador, 

pois, como vimos, o caso do povo de Saramaka também foi levado à Corte. Todavia, embora 

os processos sejam em face do mesmo país, para o caso de Sarayaku algumas interpretações 

foram mais amplas, por exemplo a reafirmação da obrigação de o Estado consultar ativamente 

 
98 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 62. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
99 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 102. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
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e de maneira fundamentada a comunidade – consideração que também foi vislumbrada em 

Saramaka.  

Contudo, a interpretação se estendeu e seguiu a mesma linha de ensino do ambientalista 

Édis Milaré quanto ao momento mais adequado de realizar a consulta, cujo entendimento é 

vinculante aos outros casos, mas que permanece sendo violado: 

(...) também deve-se consultar o povo, ou a comunidade, em conformidade com suas 

próprias tradições, nas primeiras etapas do plano de desenvolvimento, ou 

investimento, e não unicamente quando surja a necessidade de obter a aprovação da 

comunidade, quando seja o caso100. 

 

 

 

2.5. Comunidade Garífuna Triunfo de la Cruz versus o Estado de Honduras 

O quinto caso jurisprudencial é sobre a Comunidade Garífuna Triunfo de la Cruz e seus 

membros vs. Honduras101. O caso é referente ao título de propriedade de um território 

tradicional que o povo Garífuna de la Cruz utilizava e sobre o qual desejava o reconhecimento 

idôneo e culturalmente adequado. Todavia, o que a comunidade conseguiu foi a omissão estatal 

em proteger o território que sofreu com situações de ocupação e esbulho, já que o Governo de 

Honduras vendeu uma parcela do território ao setor de turismo sem antes consultar a população. 

A denúncia foi feita perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no dia 29 de 

outubro de 2003, e em 21 de fevereiro de 2013 a Corte analisou a responsabilidade do Estado 

pelos assédios causados por seus agentes à comunidade Garifuna de la Cruz quando esta tentou 

defender o território102. 

Na mesma oportunidade, a Corte declarou que o descumprimento a essa obrigação 

configura prejuízo à responsabilidade internacional dos Estado de reparar os danos, e 

reconheceu mais uma vez que as reuniões informais, entre as pessoas jurídicas privadas e os 

representantes legítimos da Comunidade, não configuram processo de consulta prévia: “(...) 

este Tribunal recuerda que la mera socialización con la Comunidad o brindar información no 

necesariamente cumple con los elementos mínimos de una consulta previa adecuad”103. 

 
100 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 58. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
101 CENTRO PELA JUSTIÇA E DIREITO INTERNACIONAL. Caso Comunidade Garífuna de Triunfo de la 

Cruz e seus membros Vs. Honduras. Disponível em: <https://summa.cejil.org/pt/entity/5atchx2173slwhfr>. 

Acesso em: 05/10/2019. 
102CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIREITO INTERNACIONAL. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 

miembros. Disponível em: https://summa.cejil.org/pt/entity/5atchx2173slwhfr. Acesso em 05/10/2019. 
103 “(...) este Tribunal recorda que a mera socialização / reunião com a comunidade para tratar de informações, não 

necessariamente cumpre com os elementos mínimos de uma consulta prévia adequada” (tradução nossa).  
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Portanto, como já vimos, não se trata de um procedimento delegável a uma empresa privada, 

menos ainda à empresa interessada na atividade exploratória.  

Por fim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu fixar uma indenização no 

montante de US$ 10.000 (dez mil dólares americanos) como forma de cobrir os custos 

processuais que a comunidade Garífuna precisou desembolsar, bem como por ter suportado a 

violação ao direito da propriedade coletiva, a violação aos direitos judiciais, e o direito à vida. 

Além do valor da indenização, a Corte determinou que o Estado teria o prazo de dois anos, a 

contar da notificação do teor da sentença, para entregar o título da propriedade que fora 

reivindicada, já demarcada e delimitada geograficamente104. 

 

2.5.1 Conclusão sobre Comunidade Garífuna Triunfo de la Cruz e Honduras 

Semelhantemente aos outros casos que vimos, a Corte também obrigou o Estado de 

Honduras a criar mecanismos internos para proteção de suas populações indígenas, os quais 

seriam fiscalizados pela própria Convenção Americana de Direitos Humanos105. Por fim, 

concluímos que durante a decisão a Corte levou em consideração os seguintes elementos 

essenciais ao direito interamericano: a) o caráter prévio de consulta; b) a boa-fé e o objetivo 

fim de se alcançar um acordo; c) a consulta adequada e acessível; d) o estudo dos impactos 

ambientais; e f) a consulta informada106.  

 

2.6. Análise comparativa entre os casos  

Ao longo desse capítulo, vimos cinco situações em que o direito de consulta livre, prévia 

e informada foi violado por diferentes países. Além desse fato em comum entre esses Estados, 

percebemos alguns outros pontos que devem ser relembrados. 

Em primeiro lugar temos a confirmação de que a maioria dos Estados já possuía a 

previsão do direito de consulta no ordenamento jurídico interno e era signatária da Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho. Aqueles que não possuíam previsões suficientes 

para abordar o tema dos povos indígenas – como o caso do Estado de Honduras107 – foram 

 
104 CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIREITO INTERNACIONAL. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 

miembros, p. 79. Disponível em: https://summa.cejil.org/pt/entity/5atchx2173slwhfr. Acesso em 05/10/2019. 
105 CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIREITO INTERNACIONAL. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 

miembros, p. 81, 82. Disponível em: https://summa.cejil.org/pt/entity/5atchx2173slwhfr. Acesso em 05/10/2019. 
106 CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIREITO INTERNACIONAL. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 

miembros, p. 7. Disponível em: https://summa.cejil.org/pt/entity/5atchx2173slwhfr. Acesso em 05/10/2019. 
107 CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIREITO INTERNACIONAL. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 

miembros, p. 81, 82. Disponível em: https://summa.cejil.org/pt/entity/5atchx2173slwhfr. Acesso em 05/10/2019. 
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obrigados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a criar os meios necessários para a 

proteção dos povos indígenas.  

Em segundo lugar, todos os casos, com exceção de Belo Monte, precisaram ser 

submetidos à Corte Interamericana de Direitos Humanos para solucionarem seus conflitos 

internos. Alguns deles, como o Estado do Equador no caso do povo Kichwa de Sarayaku, 

reconheceram a responsabilidade internacional diante da violação ao direito de consulta, mas 

só o fez diante da Corte108. 

Em terceiro lugar, percebemos que durante as fases de planejamento, os Estados 

delegaram suas funções de consulta e indenizações para outras pessoas, a maioria delas, 

empresas privadas. Nesse sentido, a Corte desconsidera as reuniões informais como suficientes 

para suprirem a necessidade de audiências públicas, processos de consulta prévia, e oitiva 

constitucional. Para ela, portanto, nenhum ato tendencioso a afastar o cumprimento legal do 

que está previsto na Convenção 169 e nas próprias constituições dos Estados é considerado 

como processo de consulta prévia, ainda que realizados pelas instituições representativas – 

como a FUNAI no Brasil109 – tendo em vista que não se trata de uma faculdade do Estado, mas 

sim de uma obrigação indelegável110.  

Em quarto lugar, há ainda outra expressão utilizada como fundamento da proteção 

ambiental e social dessas regiões: o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Pela 

expressão entende-se como sendo:  

A extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria existência física e saúde 

dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignidade dessa existência, além de ser 

um dever do Estado defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações111. (grifos nossos). 

 

 Em nossa pesquisa, a expressão aparece sendo utilizada como fundamento para o 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) acerca do pedido 

formulado pelo Ministério Público Federal que exigia a suspensão do licenciamento da UHE 

 
108 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Povo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador. 

Sentença de 27 de junho de 2012 (mérito e reparações), p. 10. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2016/04/dd8acea6c7256808b84889d6499e6aaa.pdf> Acesso em 05/10/2019. 
109 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. Informação nº223 /2015/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ. Brasília, 23 de 

setembro de 2015. Disponível em: http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2015/img/11-

nov/analisetecnica.pdf. Acesso em 05/10/2019. 
110 CENTRO PELA JUSTIÇA E O DIREITO INTERNACIONAL. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 

miembros. Disponível em: https://summa.cejil.org/pt/entity/5atchx2173slwhfr. Acesso em 05/10/2019. 
111 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 11 ed., São Paulo: Tomson Reuters Brasil, 2018, p. 263, 264. 
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Belo Monte enquanto não se realizasse a consulta aos povos indígenas112, com respaldo na 

Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 225, que prevê:  

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. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desses estudos pudemos perceber que a relação dos povos indígenas e tribais 

com o Estado raramente é harmônica e satisfatória. Muitas vezes, quando se mostram 

resistentes, têm suas casas incendiadas e suas tradições, culturas e histórias compradas pelas 

empresas privadas a preços inescrupulosos. Quando não, são impedidos dos exercícios de fala, 

de argumentação, de defesa e de contraposição.  

O Estado, por outro lado, se mostra resistente em suas decisões, protetor dos grandes 

empreendimentos, violador das leis que ele mesmo elabora, aprova e executa. É ágil quando o 

judiciário lhe dá decisões favoráveis, mas moroso diante das condicionantes que lhe são 

impostas, como verificamos em Belo Monte. 

Entretanto, mesmo diante do desrespeito grosseiro do direito de consulta que vem 

acontecendo ao longos dos anos, permanecemos considerando que a hipótese mais favorável 

para essa situação é de que os atos de “consentir” ou “não consentir” com determinado projeto 

ou determinação legal é, positivamente, uma forma de garantir a democracia dos Estados, e que 

quanto mais o direito de consulta livre, prévia e informada for pleiteado, mais esse 

procedimento tende a se desenvolver rumo a uma participação efetiva dos povos indígenas 

através da construção de um espaço firmado na boa-fé e no diálogo harmônico, para que 

exerçam de maneira satisfatória o direito de argumentação que a Convenção 169 tanto prevê. 

Por esse motivo, por mais complexa que pareça ser a relação entre esses dois sujeitos 

de direito (Estado e povo indígena), não podemos defender a criação de uma revolução em todo 

o sistema nacional, pois, quando lemos a Constituição da República Federativa do Brasil e todas 

as normas infraconstitucionais, bem como os tratados internacionais, quando criamos órgãos 

fiscalizadores das leis como o Ministério Público Federal e a Comissão Interamericana de 

 
112 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF/PA: Acórdão do TRF1 é publicado e Norte Energia paralisa obras 

de Belo Monte. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/trf1-sobre-belo-monte-

201cnao-podemos-admitir-um-ato-congressual-no-estado-democratico-de-direito-que-seja-um-ato-de-

ditadura201d>. Acesso em: 15:/09/2019. 
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Direitos Humanos, quando ratificamos convenções e declarações de direitos fundamentais à 

dignidade da pessoa humana, percebemos que o sistema ideal já existe, e ele é democrático, é 

pautado nas lutas diárias dos povos que compõem os países e que buscam, incansavelmente, o 

direito de participação nas tomadas de decisões públicas, pois, como analisamos ao longo dessa 

pesquisa, todos os casos possuem um lado que busca a preservação ao meio ambiente e aos 

costumes tradicionais dos povos regionais, e outro lado que planeja um avanço social e 

econômico. Justamente por esses dois últimos pontos em comum a todos os casos analisados, 

é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Constitucional da Colômbia e o 

Supremo Tribunal Federal (re)afirmam que o intuito do direito de consulta é se aproximar de 

uma compensação entre as partes interessadas.113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 COLÔMBIA. Corte Constitucional da Colômbia. Sentencia C175/09. Demanda de inconstitucionalidad del 

estatuto de desarrollo rural. Omisión del deber estatal de consulta previa a comunidades indígenas y grupos étnicos 

que pueden resultar afectados. Disponível em: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-175-

09.htm>. Acesso em 15/10/2019. 
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