
TÍTULO: O RECONHECIMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS EM
DEMANDAS TERRITORIAIS ENVOLVENDO O POVO INDÍGENA XUCURU VS. BRASIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DireitoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - UNIMARINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): JOÃO VITOR MARTIN CORRÊA SIQUEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): VALTER MOURA DO CARMOORIENTADOR(ES): 



Resumo. 

A pesquisa pretende repassar os principais avanços, nos últimos anos, do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos em matéria de direitos indígenas. A 
metodologia adotada no trabalho, foi a bibliográfica, com análise jurisprudencial, 
doutrina nacional e estrangeira. De uma perspectiva crítica, busca questionar o 
motivo pelo qual a Corte Interamericana resistia em considerar as comunidades 
indígenas como sujeitos coletivos de Direitos. Analisando  especificamente o  caso 
povo indígena Xucuru que moveu ação na  Corte Interamericana de Direitos 
Humanos contra o Brasil. 
  
Introdução. 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar a evolução jurisprudencial da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos visto que é um órgão judicial autônomo 
que tem sede em San José (Costa Rica), cujo propósito é aplicar e interpretar a 
Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de Direitos 
Humanos. Faz parte do chamado Sistema Interamericano de Proteção aos 
Direitos Humanos   que é composta também pela comissão Interamericana de 
Direitos Humanos. A Corte tem competência litigiosa para  qualquer tipo de  
interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana de Direitos 
Humanos a que lhe seja submetida apreciação.  

  

Objetivos: 
Geral: 
Estudar o papel da Corte interamericana de Direitos Humanos referente aos 
Direitos Indígenas. 
  
Específico:  

Analisar  a repercussão da decisão da Corte interamericana de Direitos Humanos 
referente a comunidade Xururu vs. Brasil. 
  

Verificar a eficácia desta jurisprudência nos cenários brasileiros  de demandas  
territoriais indígenas.  
  
Metodologia: 
Para atingir os objetivos do projeto de pesquisa, optou-se por realizar 
principalmente pesquisa do tipo bibliográfica, metodologia que, segundo Lakatos 
e Marconi (2001, p. 44), pode “ser considerada também como o primeiro passo de 
toda pesquisa científica”.  
  
a pesquisa busca aplicar a interdisciplinaridade que “tomou a forma de um paciente 
diálogo cooperativo e progressivo que se desenvolve entre ensaios e erros, 
tentativas e ajustes progressivos. Desta vez, trata-se da tradução de um idioma ao 
outro sem abrir mão das suas próprias regras de composição, nem do seu léxico” 
(OST, 2015, p. 108, tradução nossa).  
Para Morin (2000, p. 135) temos que: “[...] a interdisciplinaridade controla tanto as 
disciplinas como a ONU controla as nações. Cada disciplina pretende primeiro 
fazer reconhecer sua soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, 
as fronteiras confirmam-se em vez de desmoronar.” 
  

Desenvolvimento: 



Com os últimos acontecimentos, e sentenças emitidas pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, referente aos sujeitos coletivos, com ênfase aos povos 
indígenas, e solucionando o caso do povo Xucuru, que pendurou por dezesseis 
anos em tribunais brasileiros. Que a partir do caso da comunidade Mayagna (Sumo) 
AwasTingni que a Corte Interamericana, pela primeira vez, aprofundou a análise do 
reconhecimento de sujeitos coletivos, como vítimas de violações de Direitos 
Humanos, a qual passou a servir como paradigma para os casos julgados 
posteriormente.  
O conflito que iniciou esta ação, referente ao território onde estes povos se 
encontram, em 1989, com a criação do Grupo Técnico da FUNAI, o qual emitiu o 
Relatório de Identificação, em 6 de setembro de 1989, demostrando que os Xucuru 
tinham direito a uma área de 26.980 hectares.1 

A razão do início deste conflito, começou quando proprietários das terras 
reivindicaram para serem sublocadas, visto que a terra ocupada não acolhia 
somente os moradores indígenas, mas também por volta de seis pessoas que não 
haviam ali nascido.  
Os dois  aspectos apresentados na sentença declaratória referente a Comissão 
como os representantes alegaram um agravo ao direito de propriedade coletiva 
pela falta de segurança jurídica em duas vertentes; Por um lado,  sobre o direito 
de propriedade a respeito do território Xucuru e a falta de eficácia das ações 
realizadas pelo Estado para efetuar o registro e titulação do território e por outro, 
referente a falta de segurança jurídica no uso e gozo da propriedade, em 
decorrência da demora na desintrusão do território.  
Em virtude do exposto, a Corte realizou considerações sobre o alcance das 
obrigações decorrentes do dever geral de garantia a respeito do artigo 21 da 
Convenção bem como sua relação com a noção de “segurança jurídica”, à luz do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, com o objetivo de determinar se as 
ações e as alegadas omissões do Estado brasileiro comprometem sua 
responsabilidade internacional pelo descumprimento da obrigação geral antes 
citada, bem como pela ineficácia dos processos administrativos.2 

A Corte estabeleceu que sua Sentença constitui por si mesma uma forma de 
reparação e, adicionalmente, então ordenou ao Estado a garantir, de maneira 
imediata e efetiva, o direito de propriedade coletiva do Povo Indígena Xucuru sobre 
seu território, de modo que não sofram nenhuma invasão, interferência ou dano, 
por parte de terceiros ou agentes do Estado que possam depreciar a existência, o 
valor, o uso ou o gozo de seu território e concluir o processo de desintrusão do 
território indígena Xucuru, com extrema diligência.3 

Tendo que efetuar os pagamentos das indenizações por benfeitorias de boa-fé 
pendentes e remover qualquer tipo de obstáculo ou interferência sobre o território 
em questão, de modo a garantir o domínio pleno e efetivo do povo Xucuru sobre 
seu território, em prazo não superior a 18 meses; realizar as publicações indicadas 
na Sentença; pagar as quantias fixadas, a título de custas e indenizações por dano 
imaterial e no prazo de um ano, contado a partir da notificação desta, e apresentar 
ao Tribunal um relatório sobre as medidas adotadas para seu cumprimento. 
Por fim, esta pesquisa vem a compreender o motivo da demora de mais de 16 
anos, entre 1989 e 2005, no processo mais o papel da Corte envolvendo 
demandas territoriais como do povo Xucuru.  
 
Resultados preliminares: 



Visto a ação da Corte Interamericana em Direitos Humanos com a demanda 
territorial do povo Xucuru, e sua sentença favorável aos indígenas, colocando o 
Brasil internacionalmente responsável pela falta de segurança Jurídica e territorial 
da reserva outrora conquistada pelos indígenas.  
  

Fontes: 
I,II ,III-  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS∗ CASO DO 

POVO INDÍGENA XUCURU E SEUS MEMBROS VS. BRASIL SENTENÇA DE 5 
DE FEVEREIRO DE 2018 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas) 
RESUMO OFICIAL EMITIDO PELA CORTE INTERAMERICANA.  
  
  
  

  
 

  

  

 


