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PL 177/2021: AUTORIZAÇÃO PARA A
DEVASTAÇÃO AMBIENTAL E PARA O
GENOCÍDIO
DE
INDÍGENAS
E
QUILOMBOLAS

. A CONVENÇÃO 169 DA ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)
SOBRE POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS
A Convenção 169 da OIT foi
aprovada em Genebra, na Suíça, em
1989. Na referida ocasião os
conferencistas
adotaram
o
documento pelo entendimento de
que as histórias dos povos indígenas
e tribais foram marcadas por
discriminação,
marginalização,
etnocídio ou genocídio (OIT, 2020).
O artigo sexto da Convenção 169
estabelece os estados signatários
deverão
consultar
os
povos
interessados,
mediante
procedimentos
apropriados
e,
particularmente, através de suas
instituições representativas, cada vez
que sejam previstas medidas
legislativas
ou
administrativas
suscetíveis de afetá-los diretamente.
No meio jurídico esse direito é
denominado de consulta prévia.

A previsão acima destacada
tornou-se a base para proteção
do meio ambiente nos territórios
indígenas e quilombolas. Isto
porque nenhuma intervenção
exploratória de recursos naturais
nesses
locais
pode
ser
empreendida sem a devida
autorização
dos
povos
interessados.
A consulta prévia traduz-se em
importante mecanismo de freios
e contrapesos exercido pelos
próprios indígenas e quilombolas.
Nesse sentido, pode-se também
afirmar que é uma ferramenta
que enriquece e valoriza o estado
democrático de direito.

Desde a sua promulgação, em 1989,
houveram 23 ratificações e nenhum
país jamais abandonou a convenção.
São signatários da Convenção 169
da OIT: Argentina, Brasil, Noruega,
Espanha,
Luxemburgo,
Bolívia,
República Centro-Africana, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Dominica,
Equador, Fiji, Guatemala, Honduras,
Nepal, Países Baixos, Nicarágua,
Paraguai, Peru, Venezuela, México e
Dinamarca.
O Brasil é signatário da referida
Convenção desde o ano de 2002,
tendo sido ratificada pelo Decreto
Legislativo nº143, mais tarde
promulgada pelo Decreto Federal
5051/04 e consolidada pelo Decreto
10.088/19. A Convenção nº 169/OIT
é o único tratado no sistema
multilateral aberto à ratificação que
trata de forma específica e
abrangente dos direitos dos povos
indígenas,
quilombolas
e
comunidades tradicionais.

. O PDL
Nº 177/2021

O Projeto de Decreto Legislativo nº 177/2021, de autoria do Deputado Federal Alceu Moreira (MDB/RS), pretende
dar carta branca ao Presidente da República para abandonar a Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais.

O PDL 177 aponta que a Constituição de 1988 já protege amplamente aos povos tradicionais, sendo a Convenção
obsoleta. Trata-se de uma narrativa falsa da realidade a fim de tentar mascarar a gravidade real de um possível
abandono da Convenção. Nesse sentido, o lobby exercido por madeireiros, latifundiários e mineradores tentam
esvaziar a maior barreira que encontram para a devastação ambiental nas áreas indígenas e quilombolas.
Um dos mais renomados especialistas brasileiros em direito internacional, Dr. Valério Mazzuoli, comenta o seguinte:
Como se pode notar com total clareza, é inaceitável a justificativa do referido Projeto de Decreto Legislativo pelo
qual se pretende autorizar o Chefe do Executivo a desengajar o Brasil desse importante tratado internacional de
proteção dos direitos dos povos indígenas e tribais, sob a justificativa de que o investimento em infraestrutura e a
atração de investimentos se sobrepõem às garantias internacionais previstas na Convenção nº 169 da OIT. A
justificativa do Projeto, como se vê, pretende criar a atmosfera ilusória de que as garantias previstas na Convenção
são supérfluas à luz da Constituição de 1988. Fossem verdadeiramente supérfluas tais garantias, não se pretenderia
denunciar a Convenção como está pretendendo agora um integrante do Parlamento brasileiro.
A gana pelo “desenvolvimento” em prejuízo de direitos longamente conquistados não poderá se sobrepor às
garantias que o direito internacional dos direitos humanos fez implementar nos Estados-partes da Convenção nº169
da OIT, sob pena de um retrocesso inaceitável às categorias de pessoas protegidas por essa convenção internacional.
Deste modo, denota-se que o PDL 177/2021 é uma tentativa nefasta de tirar os indígenas e quilombolas do
caminho, ante à referida necessidade consulta prévia. A jurisprudência dos tribunais brasileiros é majoritária quanto à
necessidade da referida consulta. Desse modo, a estratégia dos mineradores, grandes agropecuaristas e madeireiros é
ir na fonte do direito e extingui-la.

. DAS CONSEQUÊNCIAS
PREJUDICIAIS DO
ABANDONO DA
CONVENÇÃO 169 DA
OIT

É importante ressaltar que os povos quilombolas e
os povos indígenas são guardiões da natureza, sendo
enxergados como inimigos do desenvolvimento por
grupos que visam a exploração de recursos naturais.
O abandono da Convenção 169 da OIT implicaria em um
O PDL 177/2021 representa ameaça latente ao
retrocesso sem precedentes para os direitos humanos dos
meio ambiente dos territórios quilombolas e
povos indígenas e quilombolas desde a instituição da
indígenas.
Constituição de 1988.
Uma das consequências graves seria a exposição dos
territórios e do meio ambiente ao mero capricho dos
governantes e do forte lobby de madeireiros, de mineradores,
grandes agropecuaristas e empresários do ramo hidrelétrico.
Dessa maneira os povos indígenas e quilombolas não teriam
qualquer controle sobre aquilo que consideram como sagrado.

A segunda consequência grave é o aumento da
prática do racismo ambiental, entendido como às
injustiças sociais e ambientais que recaem de forma
implacável sobre etnias e populações mais
vulneráveis, ou seja, por meio de ações que tenham
impacto “racial”, não obstante a intenção que lhes
tenha dado origem.

. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA
PROPOSTA
Um eventual abandono da Convenção 169 da OIT potencializaria o retrocesso social, afastando-se do fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana e também dos objetivos fundamentais da Constituição de 1988, ou
seja, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a erradicação da marginalização e redução das
desigualdades sociais e regionais.
O referido projeto destoa dos valores assumidos no processo de redemocratização do Brasil, o qual necessita da
devida rejeição pelos congressistas brasileiros, por se tratar de verdadeiro atentado contra os direitos humanos
fundamentais dos povos quilombolas e indígenas.
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