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A Propósito
da Convenção
nQ
169,
resultado
da revisão
da Convenção
nQ 107, da OIT, esta
retificada
pelo
Brasil e promulgada
pelo Decreto
nQ 58.824, de 14 de julho
de
1966, sobre ela, permil imo-nos fazer algumas
observa~ões,
considerando
para isso que a Comiss5o
não
apresenlarJ
subsídios
sobre a mal~ria
de maneira
conclusiva,
como opini~o da maioria
de seus membros,
mas reunirá
em relatório
as diversas
opini5es
dos membros
integrantes
que apresentaram
manifestações.
· De primeiro,
~ oportuno
lembrar que
no
dia
12 de março do corrente,
quando foram instalados
os
trabalhos
da presente
Comissão,
foi enlregue
a cada membro uma versão na
1 íngua espanhola
do lexto da Convenção
nQ 169,
para
exame
e
di.scuss5o de suas disposiç5es.
assinalando-se,
pois,
que
a
análise
da·maléria
será a nível de compreensão
desse idioma.

Do que se

infere desse
documento,
cuida-se
de .rever a anterior
Convenção
nQ 107, dada a sua concep,ão
integracionista,
~videnciada
no seu arl igo 2Q, calcada
em
noçio
evidenlemenle
elnocênlrica,·
o que não pode ser negado
ante
o
disposto
no seu artigo 1Q, ilem 1, alínea nau. A Convenção
nQ
169. modifi~a
subslancialmenle
tal concepção,
elimin~ndo
o caráler
inlegracionista,
trazendo
como
novidade
um
tratamento
diferente,
ao especificar
.como sujeitos
dos direi los nela
es~abRlecidos
os ~awos Lclbals e povos
considerados
indígenas,
em ~a ises independentes,
levando ao enlendimenlo
de
que
esse
in~lrumento
se aplica a colel ividade e não a indivíduos,
como
dispunha
alé então a convenção
original.
Além do mais, o
novo
lexlo coloca em relevo que a
aula-consciência
da
ídent idade
indígena ou lr1bal deve ser considerada
crit~rio
fundamenlal
p.a(p delerminar
os grupos aos quais se
aplica
suas
disposições.
Um ponto, no entanto,
merece reflexão,
com a
fin~lidade
de espancar
qualquer
d~vida no locante ao lexlo
da
Coij~enção em exame, ~ vista dos princípios
adotados
pela Constituição
de 1988, no que se refere aos índios.
-Pela
Conven~ão.
o direito
de
propriedade
e
de.posse sobre as lerras
que lrad1c1onalmenle
ocupam, será reconhecido aos povos ,nleressados.
Segundo a Consl ilui~ão é assegurado aos índios o d1re1lo ~ posse das lerras
lrad1c1onalme~le ocupadas
<§ 29 do arl. 231), permanecendo
a
propriedade
com a União (arl. 20, XI).
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Surge daí uma drferen,a. exatamente
no que
concerne a propriedade,
o que leva à
indagar:
se adotada
a
presente Convenção, não estaria o Brasil
contrariando
o seu
ordenamento constitucional?
Anleriormenle
~ promulga,ão da Carla Constitucional de 1988.
o Brasil Já reconhecia o direito de propriedade aos membros das popula,ões
ind(genas,
quando
adotou
a
Convenção nQ 107. de 1957, pois dispõe o seu artigo 11 que:
uArl. 11. O direito de propriedade, coletivo ou individual, será reconhecido aos membros das popula,ões
interessadas
sobre. as
terras que ocupam tradlcionalmenle.u
Embora
denamento

Jurídico

não

o

lenha reconhecido esse direito, o orincorporou, mesmo na Constituição
de

1967.

Esse preceilo não a asseriu
a Conslilui,ão
de 1988, dado,que foi assegurado aos índios a posse permanente
das terras individualmente
ocupadas por ~lese o usufruto
exclµsivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (§§ 1Q e 2Q do arl. 231).
Contudo.· é.de nolar, que a Conven,ão nQ
repele a disposi~ão da conven,ão original, que reconhece
somente o dicelLa de eco2cledade. No arl ígo 14, ali
está
presso que (verbis):

169

tão

ex-

uDeberá reconocerse a los pueblos
inleresados el derecho de propriedad y de posesión
sobre las l ierras que tradicionalmente
ocupan.u
O alual lexto, com essa nova formulação,
impõe que deverão ser observados pelos signatários o· respeito
a
ambos os institutos sem exclusão, ou um ou outro, consoante
o
sistema Jurídico vigente?
Afigura-se-nos
que o uso de locu,ão udireilo
e de posse". consoante posto
na Convenção nQ
não expressa _dois con~e1los diversos que se devam
cumu-

de propriedade
169,

lar. mas dois conceitos alternativos,
com a finalidade de adequa,io de cada pais s19nal~r10. E para d1r1m1r possível incer-

te~a quanlo a isso, ~- oportuno assinalar d1sposiç5es
da
própr ,a convenção.
que confirmam essa d1sl ,n,ão, como
por exemplo. no tocante às medidas que os governos deveria toma~
para
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· g a r--a n l i r a p r o l e e: ão e fel i v a- d os d i r e i l os d e pro p r i'"e d a d e e p oss e das terras ocupadas pela populac:5es indígenas (a~l. 14.a) e
no._concernenle ~ transmissão dos direitos sobre a lerra, que a
Convenção nQ 107 idenl ifica como a transmissão dos direitos da
propriedade
(art. 13.1).
Feitas essas apreciações.
verifica-se a 1nocorrªncia de obstáculos na ordem jur(dica
constitucional
pálri~ a impedirem a ratificação da Convenção nQ 169 pelo Governo brasileiro.
. Brasília,

em 11 de abril de 1991.
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