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1. Carta aos delegados 

 

Queridos delegados,  
 
É com imenso prazer que nos encontramos na CorteIDH na XVI edição do Onu 

Jr. 
 
A Corte Interamericana de Direitos Humanos apresenta-se como uma instituição 

judicial independente e autônoma, cuja missão é a interpretação da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. Nesta XVI edição do Onu Jr., a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) examina o caso 12.728, Povo Indígena 

Xucuru e seus membros, a respeito do Brasil.  
 
Não tenham medo de aprofundar o tema por estar em julgamento o Brasil. 

Nesses tempos tenebrosos que vivemos, quando o país parece escolher flexibilizar os 

direitos humanos, nunca as nações indígenas estiveram tão ameaçadas, nunca 

precisaram tanto de Justiça. 
 
O que já foi conquistado pela nação Xucuru parece ameaçado e não é possível 

garantir que o Brasil cumprirá o que já foi decidido sobre essa empolgante questão. 
 
Nunca foi tão urgente e necessário tomar uma posição em favor dos Xucurus.  
 
Convidamos enfaticamente a todos que participem o máximo possível e deem o 

melhor de si mesmos. 
 
Estamos prontos a ajudar esclarecendo dúvidas e cooperando com a construção 

de uma estratégia de resultados positivos, que por isso mesmo não pode prescindir do 

talento de cada um.  

 
Nenhum conhecimento nos ajudará se perdermos a capacidade de nos 

comover com a desgraça de outro ser humano, com o olhar amável de outro 

ser humano, com o canto de um pássaro, com o verde de um jardim. Se o 

homem se faz indiferente à vida, não há nenhuma esperança de que possa 

fazer o bem. 

Erich Fromm. El corazón del hombre, 1992. – Tradução livre 

 

 

Cordialmente,  
 

Carolina Byrro 
Ingrid Faria 

Matheus Muros 
Paulo Rocha 

Stephan Sailer 
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2. Histórico Institucional do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

 

A Segunda Guerra Mundial havia sido travada sob o ideal de liberdade, com 

custo de milhões de vidas humanas, tanto pelo conflito em si, quanto pelo horror do 

holocausto. Então, com o exemplo da Liga das Nações e onde esta fracassou, criou-se a 

Organização das Nações Unidas – ONU. Na Conferência de Ialta, estabeleceram-se o 

tratado sobre os direitos políticos e civis e o pacto internacional sobre os direitos 

econômicos, sociais e culturais. Esses acordos buscavam encerrar rapidamente a guerra 

e reafirmar os ideais de direitos humanos e liberdade, além de serem a base para o 

direito internacional. Eles também prepararam o terreno para a criação e ratificação, em 

1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) documento que 

reafirmava a fé nos direitos fundamentais, nos direitos do homem e da mulher, 

promovendo o progresso social e a melhoria das condições de vida. Esse documento é a 

maior conquista dos direitos humanos da história e serve de égide a muitos crimes 

contra os direitos humanos. 

Ao lado do Sistema Internacional de defesa dos direitos humanos, representado 

pela Declaração dos Direitos do Homem, nasceram os sistemas regionais, que buscam 

reforçar os direitos humanos na América, África e Europa, de acordo com as 

necessidades de cada região.  

Deste modo, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é firmado em 1969, 

no pacto de San José, atual sede da Comissão, pela Organização dos Estados 

Americanos (apenas 10 membros da OEA não participaram do pacto), em que são 

afirmados patamares mínimos de direitos humanos, de modo a comprometer os Estados 

a respeitarem direitos e liberdades reconhecidos, com o livre e pleno exercício das 

mesmas sob sua jurisdição. A Convenção é bem detalhada no que se diz a direitos 

políticos e civis em comparação a outros sistemas regionais, enquanto é mais genérica 

na parte econômica e sociocultural. Isso é causado pelo grande histórico de ditaduras 

ultraconservadoras nos países-membros, em que quase sempre foram violados muitos 

direitos de boa parte da população americana. A função do SIDH foi o de transformar 

completamente o cenário político antidemocrático e repressor da América, 

principalmente a Latina. 

 Compreendido tal histórico, devemos aprofundar os estudos a respeito de seu 

documento de maior importância: a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(doravante também denominada “Pacto”, “Pacto de San José da Costa Rica” ou 
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“Convenção”).  

2.1. A Convenção Americana de Direitos Humanos 

 

Mister é para um estudo apurado sobre a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (doravante “Corte” ou “Tribunal”) compreender seu documento originário e 

responsável por emanar seu conteúdo material como parâmetro interpretativo das suas 

decisões. Muito embora seja de absoluta importância que se conheçam, de uma forma 

mais geral e zelosa, os direitos previstos na Convenção, bem como a estruturação dos 

órgãos nela previstos, nesse tópico centramos o escopo do estudo no contexto histórico 

envolvido em sua feitura, no dimensionamento estrutural do Pacto, aprofundando 

também alguns tópicos anteriormente mencionados. 

A história de existência formal – no sentido de previsão juridicamente válida - 

da Corte começa no mês de novembro do ano de 1969, ocasião em que a Costa Rica 

acolhia os delegados dos Estados-membros da OEA (Organização dos Estados 

Americanos) para a Conferência Interamericana Especializada em Direitos Humanos, 

que teria como resultado, quase dez anos depois, em 18 de junho de 1978, a vigência da 

Convenção Interamericana de Direitos Humanos, após o depósito em sede do 11º 

documento ratificado.1 Tratou-se de um momento fundamental para os esforços 

dedicados à observância dos Direitos Humanos em âmbito regional. 

Não se pode aduzir, contudo, que tal evento adveio de concepção visionária e 

original no tocante à proteção dos direitos humanos. Em verdade, o caráter evolutivo 

dessa gama de direitos encontrou nos eventos posteriores à Segunda Guerra Mundial 

tamanha força estruturante, que a elaboração de tal sorte de Carta protetiva sequer é 

peculiaridade das Américas.2 É, pois, em reflexo às atrocidades da Segunda Guerra 

                                                 
1
 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. History. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/historia-de-la-corteidh>. Acesso em: 28 mai. 2018. 

Nesta fonte é possível ter acesso a um histórico objetivo e acurado, para aqueles que dominam a língua 

inglesa ou espanhola. 
2
 Já havia um tratado regional de proteção aos direitos humanos na Europa, a Convenção para a Proteção 

dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, celebrada em 4 de novembro de 1950. 

EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS. Convenção Europeia Dos Direitos Humanos. 

Disponível em: <https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2018. 

Posteriormente, o continente africano também viria a possuir semelhante de arcabouço protetivo, cujo 

texto foi aprovado em assembleia da Organização da Unidade Africana em 1981 e entrou em vigor em 

outubro de 1986. AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS. Carta Africana 

Dos Direitos Humanos E Dos Povos. Disponível em: <http://www.achpr.org/pt/instruments/achpr/>. 

Acesso em: 01 ago. 2018. 
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Mundial que os tratados internacionais de direitos humanos ensejaram a conformação 

de novas categorias doutrinárias3, em especial uma nos é relevante: O Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. (PIOVESAN, 2017, p. 59) 

Com a ratificação desses documentos, os Estados assumiram uns para com os 

outros um compromisso com o gênero humano indistintamente, obrigando-se para com 

as pessoas em sua individualidade, coletividade e relação com o meio que as cerca. Nas 

palavras de Richard Bilder, que sintetiza o teor dessa categoria: 

 

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na 

concepção de que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos 

humanos de seus cidadãos e de que todas as nações e a comunidade 

internacional têm o direito e a responsabilidade de protestar, se um Estado 

não cumprir suas obrigações. O Direito Internacional dos Direitos Humanos 

consiste em um sistema de normas internacionais, procedimentos e 

instituições desenvolvidas para implementar esta concepção e promover o 

respeito dos direitos humanos em todos os países, no âmbito mundial. (apud 

PIOVESAN, 2017, p.60) 

 

A partir desse movimento histórico, Flávia Piovesan aponta para o que ela 

considera serem duas importantes consequências: (1) a revisão do conceito de soberania 

tradicional e (2) a consolidação da ideia de que o ser humano deve ter direitos 

protegidos na esfera internacional na condição de sujeito de direitos.4 (PIOVESAN, 

2017, p.61) Nessa senda, o conjunto de órgãos criado com o intuito de garanti-los 

confere ao indivíduo a possibilidade de recorrer à esfera internacional quando lesado 

pelo Estado em seus direitos humanos ou quando o aparato estatal é ineficaz ou 

negligente em sua observância.  

                                                 
3
 O Pós-Guerra trouxe contundentes alterações no direito. Em exemplo, na seara do Direito Civil, antes 

da Guerra, grande parte dos Códigos mais avançados ainda eram silentes a respeito dos direitos de 

personalidade, uma categoria que passou a ser tutelada somente em momento posterior, com forte 

influência do próprio direito alemão, que, preocupado com os atos atentatórios contra a humanidade, 

defrontou-se com a necessidade de proteger a pessoa humana e sua integridade. FARIAS, Cristiano 

Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte geral e LINDB. 16ª ed.  Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2018. p. 191 
4
 A autora aponta uma transição do conceito hobbesiano de soberania absoluta, voltada essencialmente 

para o Estado, para uma abordagem kantiana, assentada na cidadania universal. É interessante perceber 

como o filósofo Immanuel Kant, apregoador de uma teoria deontológica, impactou diversas áreas do 

Direito. Sua teoria moral, de teor universalista, em muito deixou suas heranças sobre a concepção de 

direitos humanos e ainda enseja embate teórico. O empirismo, corrente contrária, realiza críticas também 

pertinentes – é preciso considerar as condições fáticas de cada local para determinar o direito. Kant, sobre 

isso, afirmou: “Uma doutrina do direito meramente empírica é (como a cabeça de madeira na fábula de 

Fedro) uma cabeça que pode ser bela, mas infelizmente não tem cérebro”, em defesa do caráter 

apriorístico de princípios metafísicos da doutrina do direito. KANT, Immanuel. Princípios Metafísicos 

da Doutrina do Direito; (tradução Joãosinho Beckenkamp). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2014. 34 p. 
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Entendido esse panorama conceitual, podemos adentrar na estrutura5 adotada 

pelo Pacto de San José da Costa Rica para proporcionar a observância aos seus 

desígnios. Para esse fim, cabe apontar sua divisão central em duas partes principais: 

Deveres Dos Estados e Direitos Protegidos e Meios Da Proteção.6 

Na primeira parte, veremos o objeto de proteção do tratado, isto é, a gama de 

direitos vinculados à pessoa humana e os deveres dos Estados-partes atinentes à sua 

observância e efetivação material. Em resumo conciso, Francisco Rezek nos elucida um 

pouco sobre o teor do conteúdo: 

 

Ali se discriminam [...] direitos individuais situados entre aquela faixa 

elementar que concerne à vida, à integridade e à liberdade físicas, e aquela 

outra, de maior apuro, relativa à nacionalidade, à propriedade privada, ao 

acesso às fontes da ciência e da cultura. Entre um e outro desses planos, trata 

o pacto de dispor sobre o princípio da anterioridade da lei penal, e as 

condições de sua retroatividade; sobre as liberdades de consciência, de 

expressão e de culto confessional; sobre a proteção da honra e o direito de 

resposta; sobre os direitos políticos, o de reunião e o de associação; sobre o 

princípio da igualdade perante a lei; e sobre a proteção devida pelo Estado a 

seus nacionais e aos estrangeiros encontráveis no âmbito de sua soberania. 

(REZEK, 2011, p.257) 

 

A saber, a Convenção muito pouco acrescenta ao rol de direitos e garantias 

fundamentais - que se aplica a todos, indistintamente - para o Estado brasileiro, dada a 

superveniência de sua incorporação ao direito interno (processo que veremos melhor 

mais adiante) em relação à promulgação da Constituição de 1988, célebre por sua 

diligência ao tratar da matéria. Rezek afirma7 que o único acréscimo trazido pela 

Convenção, em termos de direitos, é o que possui o depositário infiel de não ser preso 

civilmente, possibilidade constitucionalmente prevista no inciso LXVII do art. 5º da Lei 

                                                 
5
 Aqui trataremos da estrutura material, isto é, a divisão do conteúdo de que se presta o tratado em exame. 

Em termos de estruturação geral, o Ex-Ministro Francisco Rezek trata de sintetizá-la em: preâmbulo – em 

que se alocam o rol de partes pactuantes, a motivação, as circunstâncias e pressupostos do ato 

convencional, bem como configura-se em valiosa fonte para a interpretação dos dispositivos que se 

seguem, embora não possua valor normativo-; parte essencial do tratado, o dispositivo – lavrado em 

linguagem jurídica e ordenado por artigos, por vezes também sob a forma de cláusulas -; e anexos – faz 

parte do conteúdo compromissivo pactuado, sendo sua existência vinculada à necessidade de cada tratado, 

também possuindo linguagem jurídica, de modo que, para se evitarem enxertos de gêneros distintos de 

linguagem, pode demandar uma flexibilização metodológica em sua feitura. REZEK, Francisco. Direito 

Internacional Público: Curso elementar. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 463. 
6
 Há também a terceira parte, que trata das disposições gerais de transitórias, em geral, estabelecendo 

medidas para o início da vigência do que se pactuou, tal como a possibilidade de emendas ao texto ora em 

questão. Não há dispositivos de maior relevância prática p ara o caso em questão. Acesso 05/02/2017 -   

COMISSÃO IDH. Convenção interamericana sobre direitos humanos. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 01 ago. 2018. 
7
 Afirmação feita em palestra. Link para assisti-la na íntegra: < 

https://www.youtube.com/watch?v=OvBuRfRMGPY&t=3751s > 
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Maior.8 Para efeitos do Caso a ser simulado, os direitos pleiteados, focalizam nas 

garantias judiciais previstas no Artigo 8, no direito de propriedade, no Artigo 21 e na 

proteção judicial, do Artigo 25. 

Já na segunda parte, encontram-se os dispositivos destinados à organização dos 

meios garantidores, ou seja, os mecanismos criados com o intuito de efetivar os direitos 

convencionados e responsabilizar os Estados em caso de omissão ou atos atentatórios. 

Enfocando a Corte, são expressas no Pacto certas características estruturais dignas de 

menção para efeitos informativos: o artigo 52-1. assinala a composição do tribunal, que 

se dá por sete juristas nacionais dos Estados-membros da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), eleitos dentre os juristas de mais proeminente respeitabilidade 

moral e autoridade em matéria de Direitos Humanos e capazes de exercer funções 

judiciais em seus Estados de origem, sendo vedado pelo inciso 2. que dois juízes de 

mesma nacionalidade componham, ao mesmo tempo, cadeiras da Corte. Também 

delimita o prazo de exercício das atribuições dos juízes a seis anos, com possibilidade 

de uma reeleição para o cargo, em conformidade com o artigo 54-1. O quorum mínimo 

de para a realização de sessões é de cinco juízes (aspecto que não necessariamente se 

manterá para efeitos desta Corte), como indica o artigo 56 e a Comissão deve estar 

presente em todos os casos perante a Corte, aspecto delineado pelo artigo 57. 

Já dentre as suas competências, elencadas em seção específica, cabe apontar 

algumas disposições importantes: o artigo 61-2 remete às competências da Comissão, 

na figura de suas atribuições prescritas do artigo 48 a 50 para que haja admissibilidade 

de um caso perante a Corte, sendo nevrálgico evidenciar que uma demanda apenas pode 

ser aceita pela Comissão, como indica o artigo 46(a), somente após esta situação:  

que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de 

acordo com os princípios de Direito Internacional geralmente reconhecidos.  

(COMISSÃO IDH, 1969) 

 

É esse, pois, o locus - local, lugar - normativo no qual se encontra o princípio do 

esgotamento das vias internas como requisito prévio, havendo exceções previstas no 

artigo 46-2. A Corte, nos moldes do artigo 62-3. tem competência para conhecer casos 

que remetam à aplicação e interpretação da Convenção e sua decisão, como nos mostra 

o artigo 67, será definitiva e inapelável. 

Como retomaremos adiante, para que a Corte possa exercer jurisdição a respeito 

                                                 
8
 Em caso de curiosidade sobre a temática consultar: < 

https://nestorsampaio.jusbrasil.com.br/noticias/112108420/direitos-humanos-e-a-prisao-civil-do-

depositario-infiel >, Acesso em: 1 de ago. 2018 
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de um Estado, não basta sua simples adesão ao Pacto: é preciso ainda manifestar 

expressamente o reconhecimento da sua competência para interpretar a Convenção, 

conforme dicção do Artigo 62. Trata-se de dispositivo denominado na doutrina de 

Cláusula Facultativa de Jurisdição Obrigatória, ou Cláusula Raul Fernandes9, idealizada 

para que o Estado tenha a escolha de aceitar ou não a jurisdição da Corte, mas, uma vez 

aceita, deva cumprir sua decisão. 

Com esse panorama sobre o que prevê o Pacto, podemos continuar nossos 

estudos, agora, buscando entender ainda mais sobre a Corte. 

 

3. A Corte 

3.1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

 

Criada em 1959, na quinta reunião de consulta aos ministros de relações 

exteriores, celebrada em Santiago, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) é um órgão autônomo e consultivo, sendo o principal encarregado da OEA pela 

promoção, observância e  defesa dos direitos humanos na América, sendo este o motivo 

de sua criação, uma vez que não havia órgãos no continente americano que velassem 

pelo cumprimento e manutenção de tais direitos.  

Segundo a Convenção, a CIDH representa todos os estados-membros da OEA 

(art. 35), os membros devem ser eleitos a cada 4 anos por meio de assembleia, de modo 

que não haja mais de 1 nacional de cada estado na comissão(Art. 36 e 37), cada país tem 

direito a indicar 3 pessoas para o cargo por eleição. As funções da comissão são 

delimitadas no Art. 41 como:  

A) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América;  

B)formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o 

considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em 

prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos 

constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido 

respeito a esses direitos;  

C)preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o 

desempenho de suas funções; 

D)solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem 

informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos;  

E)atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos 

Estados Americanos, lhe formularem os Estados membros sobre questões 

relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, 

                                                 
9
 A análise sobre esse tipo de cláusula pode ser encontrada na palestra do ex-ministro Francisco Rezek 

supramencionada.  
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prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem;  

F)atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua 

autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta 

Convenção; e  

G)apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos 

Estados Americanos. 

 

O modo operante da comissão é através de visitas in loco, ou seja, visitas 

locais. No ano seguinte a sua criação, as atividades já começaram. Até hoje, foram 92 

visitas em 23 países da OEA. Uma vez feita uma observação geral do país em questão, a 

CIDH publica um informe especial. Atualmente, existem 60 destes. 

A partir de 1965, a CIDH passou a receber, sob autorização expressa da OEA, 

denúncias e petições sobre violações individuais dos direitos humanos (os meios e 

condições para tal são explícitos nos art. 45, 46, 47 e 48 da convenção) , até o presente 

momento, mais de 19 mil denúncias foram ou estão sendo processadas e esses são 

publicados nos informes anuais da comissão. 

3.2. Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Foi fundada em 18 de julho de 1978, 

quando entrou em vigor a Convenção Americana de Direitos Humanos. Sua sede é em 

São José da Costa Rica e se constitui em um órgão judicial autônomo, cujo objetivo é 

aplicar e interpretar a Convenção Americana, possuindo funções contenciosa e 

consultiva, além da de editar medidas provisórias, as quais serão melhor explicadas nos 

tópicos seguintes.  Sua primeira reunião foi realizada em 29 e 30 de junho 1979 na sede 

da OEA em Washington, D.C. 

É essencial o reconhecimento expresso da jurisdição e competência 

contenciosa desta Corte para que o Estado esteja submetido a ela. Devido a tal fato, seus 

primeiros anos foram de lento desenvolvimento, pois muitas das nações americanas não 

haviam reconhecido tal competência, de modo que nela não estavam tramitando casos 

contenciosos, nem mesmo contava com pessoal suficiente ou instalações adequadas 

para exercer suas funções. Outra dificuldade enfrentada, a qual tornava baixas as 

esperanças de, um dia, suas atividades serem eficazes, era a postura adotada pela 

maioria dos governos do Continente Americano à época. Cabe relembrar que as 

Américas do Sul e Central eram dominadas por ditaduras, com costume de perpetrar 
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violações sistemáticas aos direitos humanos, desaparecimentos forçados, mortes e 

repressão política (MOLLER, 2011). 

Entretanto, a partir do momento que a Comissão iniciou sua atividade de 

encaminhar casos contenciosos à Corte, os Estados que reconheciam sua jurisdição, ao 

invés de apenas ignorar o fato de estarem sendo processados perante à Corte, passaram 

a contestar as demandas nela presentes, defender sua posição, ou a entrar em acordo 

com a parte que os processava. Desse modo, tal órgão foi construindo sua imagem e 

legitimidade, abrindo espaço para que países como Brasil e México, em 1998, também 

reconhecessem sua competência contenciosa (MOLLER, 2011). 

Deve ser ressaltado, ainda, que, pelo artigo 61.1 do Pacto de São José da Costa 

Rica, apenas os Estados-partes e a Comissão Interamericana possuem direito de 

submeter casos à Corte. 

Atualmente, o Tribunal realiza quatro sessões períodos ordinários de sessões ao 

ano, sem contar as sessões extraordinárias, planejadas conforme a necessidade do órgão 

jurisdicional. Reconhecem a competência contenciosa da Corte:  Argentina, Barbados, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 

Suriname, Trinidad e Tobago e Uruguai.10 A Venezuela havia reconhecido a 

competência da Corte em 1981, porém denunciou11 o Pacto de São José da Costa Rica 

em 2012, retirando-se da jurisdição da Corte.   

A Corte Interamericana vem como um dos mecanismos encontrados pelos 

Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos Humanos, a exemplo do Europeu (Corte 

Europeia de Direitos Humanos) e do Africano (Corte Africana de Direitos Humanos e 

dos Povos), de, mediante um órgão jurisdicional próprio, buscar a responsabilização 

internacional dos Estados que desrespeitassem os direitos humanos consagrados nos 

tratados e convenções internacionais, inspirados pelo Sistema Onusiano de proteção dos 

direitos humanos, construído após a II Guerra Mundial (RAMOS, 2016).  

 

 

 

                                                 
10

 https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm 
11

 Denunciar um tratado internacional significa ‘’revogá-lo’’, deixar de ser parte signatária do mesmo. 
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3.3. Composição da Corte 

 

Aqui entraremos com mais detalhes em um aspecto já mencionado ao longo 

deste guia: a Composição da Corte. Na Seção 1 do Capítulo VIII da Convenção, que 

versa sobre a CIDH, são estabelecidas as suas medidas organizacionais. Cabe aludir, de 

antemão, que além da Convenção, o Regulamento e o Estatuto da Corte regem o seu 

funcionamento. Como antes dito, a Corte é composta por sete juízes, nos moldes do 

artigo 52-1., também estabelecido no Estatuto, da seguinte forma, no artigo 4: 

 

A Corte é composta de sete juízes, nacionais dos Estados 

membros da OEA, eleitos a título pessoal dentre juristas da 

mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em 

matéria de direitos humanos, que reúnam as condições 

requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, 

de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do 

Estado que os propuser como candidatos. 

 

A impossibilidade de se haver mais de um juiz de mesma nacionalidade também 

é encontrada no Estatuto, em seu artigo 4-2. Além disso, ficam elencados no seu artigo 

5 a 9 os processos necessários para a eleição de juízes, tal como datas relativas a seus 

mandatos. De modo sintético, o procedimento se dá da seguinte forma e moldes: em 

primeiro plano, cabe ratificar que o período de mandato dos juízes é de seis anos, 

contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição e se estendendo 

até o dia 31 de dezembro do ano de sua conclusão, com possibilidade de uma única 

reeleição. Se houver algum caso, em fase de sentença, já conhecido pelo juiz, este 

continuará a ele dedicado. A eleição se realiza no período de sessões da Assembleia 

Geral da OEA, imediatamente anterior ao período de término do mandato do juiz. Em 

casos nos quais seja necessário preservar o quorum da Corte, de no mínimo 5 juízes, 

como aponta o artigo 56 da Convenção, os Estados Partes da Convenção, em sessão do 

Conselho Permanente da OEA, podem nomear um ou mais juízes interinos, caso seja 

requerido pelo Presidente da Corte. Os candidatos devem ser indicados pelos Estados 

Partes da Convenção e a votação é realizada de maneira secreta, sendo eleito o 

candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos dos Estados Partes. 

Apenas dois brasileiros foram eleitos para exercício de mandato na CIDH, são 

eles Antônio Augusto Cançado Trindade e Roberto de Figueiredo Caldas, ambos ex-

presidentes da Corte – cabe dizer que o mandato de Roberto Caldas se encerrou em um 
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alarmante escândalo, o qual não vale menção neste guia. Além desses, nomes de 

respeitabilidade no âmbito jurídico internacional também fazem ou já fizeram parte do 

quadro de juízes da Corte, dentre os quais Eugenio Raúl Zaffaroni, que já foi ministro 

da Suprema Corte da Nação Argentina, Humberto Sierra Porto, outrora membro da 

Corte Constitucional da Colômbia, Sergio García Ramírez, político, autor e antigamente 

Procurador Geral da República do México e Cecilia Medina Quiroga, ganhadora de 

prêmios como o Premio Gruber a los derechos de las mujeres. 

Os juízes da Corte gozam, no exercício de suas atribuições, das mesmas 

imunidades que os agentes diplomáticos do Direito Internacional, também possuem 

privilégios e imunidades previstos no Acordo sobre Privilégios e Imunidades da 

Organização dos Estados Americanos, de 15 de maio de 1949, observadas as devidas 

equivalências, tal como a importância e independência da Corte. Os juízes devem estar 

à disposição para a prestação de serviços para a Corte e são responsáveis por transladar-

se ao local de reuniões quantas vezes forem necessárias, sendo ao presidente atribuídas 

funções peculiares. 

Não bastando a necessidade de reconhecida autoridade moral e acadêmica na 

temática dos Direitos Humanos, devem ser respeitadas uma série de cláusulas 

impeditivas estabelecidas no Estatuto, sendo vedada, por exemplo, a participação de um 

juiz da Corte em exercício, compor altos cargos do poder executivo, salvo aqueles que 

não originam subordinação hierárquica,  realizar quaisquer atividades comprometedoras 

à sua imparcialidade ou independência e julgar casos atinentes ao seu país de 

nacionalidade. Compreende-se, pois, que apenas um grupo realmente seleto consegue 

galgar esse cargo, aspecto nada surpreendente, dada a extrema importância de suas 

funções. 

 

3.3.1. Funções da Corte 

 

Como visto, a tarefa concentradora da produção jurisprudencial - indicativo da 

forma com que a Corte costuma decidir - que envolve a aplicação da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos reveste a Corte com uma grande importância no 

que tange a proteção regional dos DHs. O Pacto atribui-lhe certas vias para exercer esse 

dever jurisdicional – juris + dicto, isto é, dizer o que é o direito -, a saber: (a) uma 

função consultiva; (b) a faculdade de adotar medidas provisórias e (c) uma função 
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contenciosa. Dentro do exercício de cada uma delas, caso sejam 

processualmente/formalmente provocadas, o órgão manifesta suas competências. 

A começar pela competência consultiva, estabelecida, de maneira principal, no 

artigo 64 da Convenção, mas que também aparece nos artigos 2 e 25 do Estatuto – no 

primeiro sob a forma de ratificação e, no último, mencionado como exceção da 

possibilidade de delegar ao Presidente da Corte partes da tramitação processual – e nos 

artigos 10, 60, 62, 63, 64 e 65 do Regulamento. A possibilidade de emitir pareceres 

consultivos, até 2015, já havia sido requerida por diferentes Estados membros da OEA 

ou por seus órgãos 21 vezes, ensejando oportunidades de manifestação da Corte sobre 

diversos temas que tratassem sobre a proteção dos Direitos Humanos. A despeito de a 

Corte ser instituída pela Convenção, lhe é cabível pela competência consultiva 

interpretar também outros tratados que versem sobre DHs, desde que pertinentes aos 

Estados americanos e sobre a compatibilização de normas estatais internas com os 

instrumentos protetivos do Sistema Interamericano.12 

Sobre as medidas provisórias, cabe assinalar seu papel de extrema importância 

para a proteção em caráter de urgência dos Direitos Humanos. Ocorre a ordenação de 

medidas provisórias se observados três requisitos, cuja comprovação deverá ser 

realizada em audiência sobre medidas provisórias. São eles: (1) haver risco de dano 

irreparável às pessoas, em casos de extrema (2) urgência e (3) gravidade.13 O pedido de 

medidas provisórias pode ser realizado pelos representantes das supostas vítimas 

sempre que possuírem caso conhecido pelo Tribunal. Em caso de contemplação do 

pedido, a supervisão do cumprimento dar-se-á pela emissão de relatórios, por parte do 

Estado, em que estejam presentes observações dos beneficiários ou de seus 

representantes, aspecto contribuidor para a efetividade da Corte, para celebração de 

eventual acordo entre as partes e para a atuação em medidas concretas advindas do 

Estado. 

Por fim, a competência contenciosa, responsável por buscar dirimir os conflitos 

judiciais perante a Corte atinentes à violação dos Direitos Humanos: é a partir do 

exercício de sua função contenciosa que a Corte julga se houve violação de direitos 

expressos na Convenção ou em outro texto componente do Sistema Interamericano, 

                                                 
12

 É possível encontrar todos os pareceres consultivos, a título de pesquisa, na seguinte fonte, oficial: < 

http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es>, Acesso 11 de ago. 2018 
13

 Vide artigo 63.2 da Convenção, que estabelece que a Corte pode ser provocada a pedido da Comissão 

para atuar em casos que se enquadrem nessas categorias, mas ainda não tenham adquirido conhecimento 

da Corte 
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sendo particularmente importante para este comitê. O vocábulo “contencioso”, de 

natureza eminentemente jurídica, faz parte do vasto e pouco acessível jargão da área do 

Direito e, como aponta o dicionário14, remete àquilo que pode ser objeto de contestação 

e disputa, em outros termos, é atrelado ao litígio.  

Sendo assim, o prosseguimento do litígio no Tribunal observa o cumprimento de 

duas fases, divididas em etapas processuais. Na primeira fase, a chamada contenciosa, 

observam-se as etapas de escrita inicial, oral ou de audiência pública, escritos de 

alegações e observações finais das partes e da Comissão e, por fim, estudo e emissão de 

sentença. Na segunda, por outro lado, resta a fiscalização/supervisão do cumprimento da 

decisão proferida pela Corte. Para efeitos desta simulação, ocorrerão adaptações 

pensadas com o intuito de garantir uma experiência próxima, mas compatível com o 

tempo que dispomos, de maneira que as etapas processuais a serem seguidas estão 

observadas no Guia de Regras, cuja leitura é fundamental para a fluidez do comitê. 

3.3.2. Os atos processuais componentes de um caso 

 

1. Apresentação da petição inicial;  

2. Recebimento, apreciação e despacho na petição inicial; 

3. Instrução do feito:  

3.1. Manifestações das partes interessadas por escrito; 

3.1.1 Informações adicionais as partes  

3.2. Fixação dos pontos controvertidos da questão. 

4. Colheita de provas: 

4.1. Designação de audiência; 

4.1.1. Oitiva das partes; 

4.1.2. Oitiva das testemunhas. 

5. Alegações finais por escrito; 

6. Julgamento do caso: 

6.1. Sustentação oral; 

6.2. Colheita dos votos dos juízes; 

6.3. Veredito; 

6.4. Sentença; 

                                                 
14

 Verificar em: < DICIO. Significado de contencioso. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/contencioso/>. Acesso em: 11 de ago. 2018. 
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7. Apresentação de recurso 

4. Histórico do Tema 

 

Em 1989 dá-se início a demarcação das terras do povo Xucuru.  Todavia, até 

2005 o processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação 

de suas terras não havia sido concluído.  

Dentro da terra indígena Xucuru vivem 7.726 indígenas, distribuídos em 24 

comunidades dentro de um território de aproximadamente 27.555 hectares, no 

município de Pesqueira, estado de Pernambuco.  

Além disso, aproximadamente 4.000 indígenas vivem fora da terra indígena na 

cidade de Pesqueira.  

Desde 1996 a Funai promove o reconhecimento do direito territorial das 

comunidades indígenas na modalidade de Reserva Indígena, conforme o disposto no 

Art. 26 da Lei 6001, de 19 de dezembro de 1973, o Estatuto do Índio.  

O processo de demarcação compreende cinco etapas e ocorre por iniciativa e 

sob orientação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), mas o ato administrativo final 

de demarcação é atribuição exclusiva da Presidência da República.  

Em 16 de outubro de 2002, a Comissão recebeu a petição inicial, apresentada 

pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos/Regional Nordeste, pelo Gabinete de 

Assessoria Jurídica das Organizações Populares (GAJOP) e pelo Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), à qual foi atribuído o número de caso 12.728.  

De acordo com a Comissão, o estado brasileiro violou o direito à propriedade 

coletiva e às garantias e proteção judiciais, consagradas, respectivamente nos artigos 21, 

8 e 25 da Convenção Americana em relação aos itens 1.1 e 2 da mesma. 

 

5. Tramitação do Caso 

 

I - Tramitação perante a Comissão: 

A. 16 de outubro de 2002: Recebida a petição inicial (caso nº 12.378) 

B. 29 de outubro de 2009: A Comissão aprova o Relatório de Admissibilidade Nº 

98/08, resultado da leitura da petição inicial que verificou  que as regras do Regimento 

Interno da Corte foram cumpridas e eram consistentes as narrativas de violação de 

Direitos Humanos coletivos (nação Xucuru), com apropriação das terras dos indígenas; 
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C. 28 de julho de 2015: A Comissão aprovou o Relatório de Mérito Nº 44/15, em 

conformidade com o artigo 50 da Convenção Americana, julgando procedente a 

representação e dando razão a Nação Xucuru. 

D. Na sequência, a Comissão demonstrou à Corte as ações e omissões estatais que 

ocorreram, ou continuaram ocorrendo, após 10 de dezembro de 1998, data de aceitação 

por parte do Estado brasileiro da competência da Corte para conhecer o caso.  

 

II – Procedimento perante a Corte  

A. Notificação ao Estado e seus representantes - Em 19 de abril de 2016, a 

apresentação do caso foi notificada, tanto ao Estado como aos representantes das 

supostas vítimas; 

B. Observações sobre as exceções preliminares - Em 26 de outubro de 2016, a 

Comissão apresentou suas observações sobre as exceções preliminares e julgou-as 

improcedentes, logo, sem mérito; 

C. Audiência pública - A audiência pública foi realizada em 21 de março de 2017, 

durante o 57° Período Extraordinário de Sessões da Corte, que ocorreu na Cidade da 

Guatemala, Guatemala; 

D. Co petição - Em 21 de fevereiro de 2017, os representantes informaram que a 

organização Justiça Global atuaria como Co peticionária do Caso. 

E. Amicus Curiae - De forma conjunta, o Tribunal admite como Amicus Curiae a 

Clínica de Direitos Humanos (Human  Rights  Research  and  Education Centre) e a 

Universidade  de  Ottawa, interessados no caso e que deveriam restringir a intervenção 

quanto aos limites do objeto de litígio, ou seja, focando na titulação das terras indígenas 

e nas alegações sobre violência criminosa contra os índios; 

F. Alegações finais – os representantes e o Estado enviaram suas alegações finais 

por escrito com anexos, e a Comissão apresentou suas observações finais escritas; 

G. Observações das partes e da comissão;  

H. Apresentação de provas solicitadas; 

I. Deliberação do presente caso – 5 de fevereiro de 2018 - Sentença julgando 

procedente a representação e assinando prazo para o Estado brasileiro demarcar as terras 

indígenas nas quais deverão ser assentados apenas os xucurus. 
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5.1. Incorporação do Tratado no Direito Interno Brasileiro 

 

O Pacto de São José da Costa Rica foi ratificado em 09 de julho de 1992, sendo 

depositado em 25 de setembro de 1992 e publicado no Diário Oficial da União em 09 de 

novembro de 1992. Cabe lembrar que o tratado nasceu e foi assinado pelos seus 

primeiros países signatários em 1969 (Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 

Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Uruguai e Venezuela), 

na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos. A demora na 

adesão do Estado brasileiro ao referido tratado já foi anteriormente explicada neste guia, 

especialmente na seção concernente às origens da Corte Interamericana. 

Entretanto, todos esses verbos, ratificado, depositado e publicado, devem ser 

objeto de explicação, tendo em vista se tratarem de matéria de Direito Internacional, 

especificamente Direito dos Tratados. Desse modo, existem três conteúdos a serem 

explicados a fim de proporcionar a melhor compreensão sobre a incorporação deste 

tratado ao Direito Interno Brasileiro, bem como o espaço que ocupa o Pacto no mesmo. 

São eles: os modelos monista e dualista dos ordenamentos jurídicos, o processo de 

incorporação dos tratados internacionais em geral, e o status dos tratados de direitos 

humanos no ordenamento brasileiro. 

 

Modelos monista e dualista 

 

Esses modelos são concernentes à relação existente entre o Direito interno e o 

Direito Internacional e o modo como este último é incorporado ao primeiro. 

 O monismo jurídico, de forma bastante breve, teve como seu principal defensor 

o jurista Hans Kelsen e tem como ponto de partida a unidade das normas jurídicas 

nacionais e internacionais. Desse modo, o Direito interno e o Direito Internacional são 

dois ramos de um só sistema jurídico, aplicando-se o Direito Internacional diretamente 

na ordem jurídica dos Estados, ou seja, não há previsão de um processo de 

internalização. A partir do momento que o tratado é ratificado, ele possui eficácia no 

âmbito interno do Estado, não sendo necessária sua transformação em uma norma de 

Direito interno (MAZZUOLI, 2016). Exemplos de países que adotam o monismo são os 

membros da União Europeia, em relação ao que concerne às normas do bloco 

econômico. 
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 Já o dualismo, que possui como seu maior expoente o jurista Carl Heinrich 

Triepel, prega que o Direito interno e o Direito Internacional são dois sistemas jurídicos 

independentes, que não se comunicam. Desse modo, para uma norma de Direito 

Internacional possuir eficácia no meio interno, deve ser previsto um procedimento para 

transformá-la em norma interna (MAZZUOLI, 2016). 

 Ambos os sistemas apresentados possuem desdobramentos em suas concepções, 

como o dualismo radical e o dualismo moderado, e o monismo radical e o monismo 

moderado. Porém, não cabe a nós discorrer nesse momento sobre tais variações. Deve 

ser frisado, essencialmente, que o Brasil adota o modelo dualista, contextualizando as 

próximas explicações sobre a incorporação do tratado no Direito interno. 

 

Processo de Incorporação 

 

 Os tratados internacionais, para serem incorporados ao Direito Interno, passam 

por um processo de cinco etapas, quais sejam: a assinatura, a aprovação pelo Poder 

Legislativo, a ratificação, a publicação e o depósito. 

 A primeira etapa, a assinatura, é de competência somente do Presidente da 

República, conforme o artigo 84, VIII, da Constituição Federal. Entretanto, as 

negociações que o precedem podem ser realizadas por pessoas munidas de plenos 

poderes para negociar em nome do Presidente, quais sejam, os Chefes de Missões 

Diplomáticas, sob a responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. Cabe citar 

breve explicação da internacionalista Flávia Piovesan sobre esta etapa:  

A assinatura do tratado indica tão somente que o tratado é autêntico e definitivo diz 

ainda que o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado pode ser 

expresso mediante assinatura, troca de instrumentos constituintes do tratado, 

ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou através de qualquer outro meio 

acordado. (PIOVESAN, 1997) 

 

 Contudo, conforme o art. 49, I, da Constituição Federal, é necessária a 

aprovação pelo Poder Legislativo do tratado assinado pelo Presidente, a fim de lhe 

conferir a legitimidade necessária e manter o equilíbrio dos Três Poderes, Executivo, 

Legislativo e Judiciário (MAZZUOLI, 2016). Desse modo, o Congresso realiza a 

votação para aprovação do tratado, sendo-lhe vedada qualquer interferência em relação 

ao conteúdo, impedindo a realização de emendas. Entretanto, é possível a realização de 

ressalvas sobre a interpretação e aplicação do tratado. Por exemplo, o Estado Brasileiro, 

conforme consta no artigo 2º do Decreto nº 678/92, no qual é informada a adesão do 
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Brasil à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, apresentou a seguinte 

ressalva:  

O Governo do Brasil entende que os arts. 43 e 48, alínea d, não incluem o direito 

automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado. 

 

Aprovado o tratado pelo Congresso Nacional, é editado um decreto legislativo, 

conforme artigo 59, VI, da Constituição Federal, instrumento adequado para autorizar o 

Chefe do Poder Executivo, o Presidente, a realizar a próxima etapa, qual seja, a 

ratificação, também de sua competência privativa. 

Cabe ressaltar, no entanto, que o Presidente jamais será obrigado pelo decreto 

legislativo a ratificar o tratado, sendo tal ato discricionariedade sua, baseada no interesse 

público, como todos os atos realizados pela Administração Pública devem ser. 

Ratificado o tratado, restam duas etapas para o procedimento de incorporação 

ser finalizado. São elas o depósito e a publicação. Essas etapas se dão 

concomitantemente, não havendo ordem necessária a ser seguida. O depósito consiste, 

redundantemente, no depósito do instrumento de adesão do tratado junto ao organismo 

internacional do qual este provém e inicia a vigência em âmbito internacional da norma 

em relação ao Estado aderente. Já a publicação consiste, mais uma vez, na publicação 

de decreto comunicando a ratificação do tratado no Diário Oficial da União, a qual 

inicia a vigência do tratado internacional em âmbito nacional.  

  

Status dos tratados de direitos humanos no Brasil  

 

 Neste momento, será explicada uma grande questão envolvendo os tratados 

internacionais de direitos humanos no Brasil, qual seja, qual o status que eles possuem, 

que posição eles ocupam em nosso ordenamento. 

 É essencial, primeiramente, falar, de forma bastante breve, sobre a hierarquia 

das normas dentro do ordenamento nacional. Um dos maiores positivistas do século 

XX, Hans Kelsen, quem, inclusive, iniciou dentro de suas obras o pensamento sobre a 

construção de um sistema de direito internacional como o onusiano, elaborou uma 

explicação sobre a organização das normas dentro dos ordenamentos nacionais, a qual 

hoje é batizada de ‘’Pirâmide de Kelsen’’. 

 A Pirâmide de Kelsen é assim chamada pois ele organizou os tipos de normas 

em uma hierarquia normativa, umas vigendo sobre outras, até chegar ao cume, o qual 
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seria ocupado pela ‘’norma fundamental’’, compreendida comumente como a 

Constituição15.  

Os juristas compreendem de diversas formas a hierarquia normativa, 

estabelecendo que a base da pirâmide seria constituída por, desde ordens municipais, até 

as sentenças judiciais. Entretanto, a forma mais comum de compreender a Pirâmide 

Kelseniana seria a de que a base estaria ocupada pelas resoluções normativas, seguida 

pelos decretos, após as medidas provisórias e leis delegadas, então as leis ordinárias, as 

leis complementares e, enfim, a Constituição Federal e suas emendas, apresentando-se 

da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, é possível compreender que a Constituição prepondera sobre todas as 

demais normas, dando fundamento ao controle de constitucionalidade das normas 

exercido pelo Supremo Tribunal Federal, vez que todas elas devem estar de acordo com 

a Constituição. As leis complementares, por sua vez, vigem sobre as demais, menos a 

Constituição. As leis ordinárias vigoram sobre as medidas provisórias, leis delegadas, 

decretos e resoluções normativas e assim se segue até chegarmos às resoluções, a base 

da pirâmide.  

 Desse modo, onde, nessa pirâmide, estão situados os tratados internacionais? 

 Quanto aos tratados internacionais de matérias que não versem sobre direitos 

                                                 
15

 Há quem afirme, também, que a norma fundamental é algo além da Constituição, seria o 

primeiro animus, vontade ou elemento que levou à coletividade de indivíduos a se organizar com base em 

um ordenamento conjunto, a Constituição.   
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humanos, fácil é a resposta: eles possuem o mesmo status que leis ordinárias, vez que 

são aprovados do mesmo modo que estas pelo Poder Legislativo e não há qualquer 

previsão constitucional que afirme o contrário. 

 Entretanto, quanto aos tratados internacionais de direitos humanos, esse 

questionamento apresenta faceta diversa.  

 A Emenda Constitucional nº45/04, popularmente chamada como ‘’a emenda da 

reforma do Judiciário’’, introduziu novo parágrafo ao artigo 5º da Constituição Federal, 

o §3º: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

  

 Desse modo, passou-se a prever, positivamente e constitucionalmente, o status 

desses tratados, que seria constitucional caso fosse aprovado pelo mesmo procedimento 

que o de uma emenda constitucional. O questionamento que restou, portanto, foi qual 

era o status dos tratados internacionais de direitos humanos anteriores a essa 

modificação constitucional. 

 No julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343/SP pelo Supremo Tribunal 

Federal, essa questão foi enfrentada. Tal caso versava sobre a possibilidade de prisão 

civil16 do depositário infiel17, permitida pelo artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal. 

 Ocorre que esta modalidade de prisão era vedada pelo Pacto de São José da 

Costa Rica, norma incorporada ao Direito Brasileiro em 1992, após a promulgação da 

atual Constituição, em seu artigo 7º, item 7, com a seguinte redação: ‘’Ninguém deve 

ser detido por dívidas.  Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária 

competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar’’. 

 Assim, havia um conflito entre uma norma derivada do ordenamento 

internacional, incorporada fora do procedimento previsto para emendas constitucionais, 

                                                 
16

 Atualmente, apenas uma única hipótese de prisão por dívida é permitida, a por dívida relacionada a 

obrigações alimentares, por exemplo, salário ou pensão para filhos menores de idade, vez que tais 

quantias envolvem a própria sobrevivência do indivíduo. Portanto, conflitando os direitos humanos e 

fundamentais à liberdade e à vida, prevalecendo o da vida. 
17

 Um dos tipos de contrato existentes é o contrato de depósito, pelo qual uma pessoa se compromete a 

guardar determinado bem, sendo esta pessoa o depositário, e quem dá o bem para ser depositado é o 

depositante. Depositário infiel é aquele que, enquanto guarda o bem, o aliena (tira de seu poder, trocando-

o por outro bem ou vendendo-o) ou o oculta de seu proprietário, o depositante, impedindo que ele retorne 

ao poder deste no fim do contrato de depósito.  
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e uma norma de ordem interna.  

 Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em 16 de dezembro de 2009, que 

as normas incorporadas anteriormente à Emenda Constitucional nº 45/04 teriam 

natureza supralegal, ou seja, acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição, 

bem como proibiu a prisão civil do depositário infiel, através da edição da Súmula 

Vinculante18 nº 25. Conforme o Ministro Gilmar Mendes, essa proibição foi possível 

pois, pelo caráter supralegal que assume o Pacto de São José da Costa Rica em nosso 

ordenamento, e por essa modalidade de prisão civil estar regulada em norma de status 

infralegal (Código de Processo Civil), o primeiro estaria acima do segundo, e proibindo 

o Pacto esse tipo de prisão, então esta não poderia permanecer no ordenamento. 

 Essa é a jurisprudência majoritária sobre o status dos tratados de direitos 

humanos no ordenamento brasileiro. Entretanto, há muitas críticas a essa interpretação, 

especialmente por parte de autores e doutrinadores de Direito Internacional. 

 Antônio Augusto Cançado Trindade19, por exemplo, defende o status 

constitucional de todas os tratados internacionais de direitos humanos, até mesmo 

aqueles introduzidos antes da EC nº 45/04. Essa status seria conferido pelo § 2º do 

artigo 5º da Constituição Federal, o qual afirma:  

 

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte’. 

 

 É essencial salientar que esse parágrafo já estava presente na redação original da 

Constituição de 1988, antes de ser introduzido o §3º. É possível perceber, assim, que 

tais tratados já eram cuidados pelo texto constitucional e lhes era ofertado tratamento 

equivalente aos demais direitos previstos no artigo 5º. Desse modo, todos os tratados de 

direitos humanos já possuíam status constitucional (TRINDADE, 1997). 

 Outra crítica possível de ser feita ao posicionamento do STF é que, com tal 

manobra interpretativa, hermenêutica, que eles aplicaram para explicar o status 

supralegal da Convenção Interamericana e como a mesma poderia proibir a prisão civil 

do depositário infiel, incorreu em contradição. Esse fato ocorre pois, como explicado, 

                                                 
18

 Súmula vinculante é um instrumento pelo qual o STF procura uniformizar o tratamento dado a uma 

matéria, mostrando seu entendimento e obrigando todo o Poder Judiciário a segui-lo (por isso vinculante, 

pois vincula todos os magistrados a seguir o determinado pelo STF). 
19

 Um dos maiores doutrinadores de Direito Internacional no Brasil. Desenvolveu estudos especializados, 

principalmente, no acesso à justiça no ambiente internacional pelos indivíduos e a sociedade como sujeito 

de Direito Internacional Público. Foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, atualmente, é 

juiz na Corte Internacional de Justiça. 
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essa modalidade de prisão estava prevista e permitida pela Constituição Federal. 

Conforme exposto pela pirâmide de Kelsen, apenas outra norma de status constitucional 

poderia modificar uma norma de status constitucional, e o Pacto de São José da Costa 

Rica influenciou e modificou a eficácia de norma prevista no ordenamento 

constitucional, o que nos leva a inferir que, na realidade, ele possui status 

constitucional, conforme defendido por Cançado Trindade. 

 Por fim, conclui-se que o Pacto de São José da Costa Rica é considerado, pela 

jurisprudência majoritária e pelo STF, possuindo status supralegal. Porém, 

doutrinadores e estudiosos se opõem a esse entendimento, afirmando que, na realidade, 

seu status seria constitucional. 

5.2 Comissão 

5.2.1 Denúncia 

Em 16 de outubro de 2002, o Movimento Nacional de Direitos 

Humanos/Regional Nordeste, o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 

Populares (GAJOP) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), apresentaram uma 

petição perante a Comissão de Direitos Humanos (CIDH) contra a República Federativa 

do Brasil, em que realizou a denúncia acerca da violação do direito à propriedade 

coletiva, às garantias e proteção judicial, presentes respectivamente nos artigos 21, 8 e 

25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) em conjunto também 

com os artigos 1.1 e 2 deste tratado que versam sobre a obrigação geral de respeitar os 

direitos em caráter amplo e também da obrigação dos Estados partes, em adotar medidas 

de direito interno para cumprir o rol do artigo 1.1 da CADH. 

O Brasil alega a demora da demarcação das terras indígenas, por se tratar de um 

processo complexo, pois no local não vive somente índios, também vivem terceiros não 

indígenas, e em relação a isso, se deve ser respeitado o direito de todos neste conflito, 

ou seja, esta população não indígena não pode ser desalojada arbitrariamente. 

Necessário é, que ocorra o devido processo legal e a indenização justa. 

O Estado reconhece que apesar de o processo administrativo de demarcação do 

território indígena já estar concluído desde novembro de 2005, ainda há a presença de 

ocupantes que não pertencem ao povo Xucuru. Entretanto, o Brasil destaca o esforço da 

FUNAI entre os anos de 2001 a 2005, que realizou o pagamento de 296 indenizações a 

ocupantes não indígenas. O Estado brasileiro ressalta ainda, que em meados de 2010, 
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mais de 90% dos terceiros não indígenas já haviam sido retirados do local e foram 

devidamente indenizados. A República Federativa do Brasil chegou a este número, pois 

em 2007 a FUNAI concluiu um estudo em que pode observar a presença de 624 

ocupações não indígenas no território pertencente ao povo Xucuru. 

Em 16 de outubro de 2002 de uma forma paralela a petição inicial das 

organizações supracitadas, foi solicitado medidas cautelares para o chefe do povo 

indígena Xucuru, Marcos Luidson de Araújo (“Cacique Marquinhos”) e de sua mãe, 

Zenilda Maria Araújo, com objetivo de garantir a vida e a integridade física de ambos, 

devido a supostas ameaças de morte recebidas por eles. 

Em 29 de outubro de 2002, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) determinou medidas cautelares a favor do chefe do povo indígena Xucuru 

(“Cacique Marquinhos”) e de Zenilda Maria Araújo, solicitando assim que o Estado 

inicie de forma imediata uma investigação séria e exaustiva a respeito dos fatos que 

originaram as medidas cautelares, bem como também a garantia da proteção da 

integridade pessoal e a vida dos beneficiários desta medida. 

Em 29 de outubro de 2009, a CIDH emitiu o Relatório de Admissibilidade No. 

98/0920, em que admitiu a petição do caso, com relação às supostas violações 

apresentadas pelos peticionários. 

Em 28 de julho de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

emitiu o Relatório Preliminar do Mérito No. 44/1521, em que concluiu que a República 

Federativa do Brasil teria violado os artigos 21 e 5.1 da Convenção Americana, em 

relação com os artigos 1.1 e 2°, assim como os artigos 8.1 e 25.1 da Convenção 

Americana, em relação com o artigo 1.1 da Convenção e também a violação do artigo 

XXIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem em detrimento do 

povo Xucuru. 

Diante disso a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomendou que 

o Estado brasileiro adotasse tais medidas: realizar a desintrusão efetiva do território 

ancestral do povo indígena Xucuru – retirada de não indígenas da terra ancestral, 

finalizar os processos judiciais interpostos por pessoas não indígenas sobre parte do 

território do povo Xucuru, realizar reparações individuais e coletivas e adotar medidas 

de não repetição, em particular adotar um recurso simples, rápido e efetivo que tutele o 
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 Relatório No. 98/09 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://cidh.oas.org/annualrep/2009port/Brasil4355.02port.htm> 
21

 Relatório Preliminar do Mérito No. 44/15 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12728fondopt.pdf> 
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direito dos povos indígenas do Brasil a reivindicar seu direito a terras ancestrais e 

exercer seu direito pacificamente de propriedade coletiva. 

5.2.2 Abertura do Caso 

 

Em 6 de janeiro de 2010, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

notificou às partes sobre o Relatório Preliminar do Mérito No. 44/15 informando-lhes 

que o caso foi registrado sob o número 12.728, comunicando ainda a CIDH a total 

disposição para a solução deste conflito de forma amistosa, porém nenhuma das partes 

se manifestou a respeito da utilização deste mecanismo. Doravante em 19 de abril de 

2016, o Brasil foi notificado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da 

submissão do caso à sua jurisdição. 

Em 13 de julho de 2016, a Secretaria da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, notificou o Estado Brasileiro acerca da ausência do Escrito de Petições, 

Argumentos e Provas pelas vítimas, diretamente ou por meio de seus representantes. 

Diante disso, o que fora alegado e analisado pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos no Relatório No. 44/15 constitui a demanda integral a ser julgada pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

5.3. Corte 

 

O caso em questão foi submetido à Corte em 16 de março de 2016 pela 

Comissão. Foi recebido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que notificou 

ao Estado e aos representantes das vítimas da apresentação do caso perante a Corte em 

19 de abril de 2016.  

Em 14 de setembro de 2016, o Estado apresentou cinco exceções preliminares 

em seu escrito de contestação. Esse mecanismo funciona nos termos do artigo 41 e 42 

do Regulamento do Tribunal22 e serve para que o acusado, nesse caso o Brasil, possa 

declarar como este se posiciona frente as acusações, além de anexar evidências ou 

alegar irregularidades no processo. As cinco exceções preliminares apresentadas foram 

referentes à: (1) inadmissibilidade do caso na Corte, em virtude da publicação do 

Relatório de Mérito pela Comissão; (2) incompetência ratione temporis a respeito de 

                                                 
22

  Link: http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_por.pdf 
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fatos anteriores à data de reconhecimento da jurisdição da Corte; (3) incompetência 

ratione temporis quanto a fatos anteriores à data de adesão do Estado à Convenção; (4) 

incompetência ratione materiae a respeito da suposta violação da Convenção 169 da 

OIT; e (5) falta de esgotamento prévio de recursos internos. Como as exceções 

preliminares se referem ao processo anterior ao da Corte, ou seja, a tramitação na 

Comissão, essa pode se pronunciar no prazo de trinta dias23 e proferir suas observações. 

Em outubro de 2016, a Comissão pediu para que todas as exceções preliminares fossem 

declaradas improcedentes.  

Mediante resolução do Presidente do Tribunal24, publicada em janeiro de 2017, 

foi convocada uma audiência pública para ouvir as partes sobre as exceções 

preliminares que foram enviadas, bem como sobre o mérito, reparações ou custas. Nessa 

resolução, o Presidente em exercício também solicitou o depoimento de testemunhas e 

peritos designados para o caso. 

O tribunal recebeu cinco amicus curiae25 das seguintes instituições: 1) de forma 

conjunta, pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Ottawa, pela Fundação 

para o Devido Processo, pelo Núcleo de Estudos em Sistemas Internacionais de Direitos 

Humanos da Universidade Federal do Paraná e pela Rede de Cooperação Amazônica; 2) 

também de forma conjunta, pela Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental da 

Universidade do Estado do Amazonas e pelo Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos 

do Amazonas; 3) pela Associação de Juízes para a Democracia;4) pela Clínica de 

Direitos Humanos do Amazonas, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Direito 

da Universidade Federal do Pará; e 5) pela Defensoria Pública da União, do Brasil. 

Ocorre que o Estado manifestou que não aprovava tais contribuições, uma vez que todas 

se mostraram parciais tendendo para o lado da acusação e que algumas instituições não 

teriam nem sequer competência para tanto. É possível questionar tal visão, uma vez que 

geralmente o amicus curiae defende sim um posicionamento e isso não prejudica a 

admissibilidade dos documentos, no entanto, o Estado frisou que a Defensoria Pública 

da União, por exemplo, nunca poderia participar de um caso como esse indo contra o 
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 Art. 42, 4 do Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Link: 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_por.pdf 
24

 RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. Link: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/xucuru_31_01_17.pdf 
25

 Trata-se da permissão que diversas cortes concedem para que outros órgãos que não fazem 

parte do litígio, ou seja, que não sejam defesa ou acusação se manifestem sobre o caso, apresentando 

estudos, pesquisas e novas perspectivas sobre objeto em questão. Significa literalmente “amigo da corte”. 

Esse instrumento existe no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que recebe em processos centrais a 

manifestação de diversos núcleos de universidades brasileiras. 
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Estado brasileiro, uma vez que se trata de uma instituição do Estado. A Corte, em 

virtude do questionamento exposto e do atraso do Estado em se manifestar sobre tais 

questões, julgou as reclamações improcedentes.  

Em seguida, as partes e a Comissão puderam acrescentar suas alegações finais. 

A Comissão não se manifestou e o Estado fez seus acréscimos em maio de 2017. A 

Corte iniciou a deliberação do caso em 5 de fevereiro de 2018.   

 

6. Posição das Partes 

 

Acusação 

 

O posicionamento da Acusação, isto é, do povo Xucuru é de que houve uma 

violação grave por parte do Estado aos direitos da comunidade indígena especificada. 

As queixas referem-se a 1) violação à propriedade coletiva do povo Xucuru e a sua 

integridade pessoal, 2) violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial. 

A primeira refere-se a suposta demora no processo administrativo26 de reconhecimento, 

titulação, demarcação e delimitação das terras e territórios ancestrais do povo Xucuru 

(16 anos, de 1989 a 2005). Também está relacionada à demora na desintrusão das terras, 

ou seja, a desocupação ou liberação de quaisquer outros residentes, proprietários etc. 

para que a comunidade pudesse exercer seus direitos. A segunda queixa está relacionada 

ao descumprimento do prazo administrativo razoável para que as terras fossem 

formalizadas como sendo do povo Xucuru, assim como a demora nos processos 

judiciais abertos por pessoas não indígenas com relação às terras conclamadas pelo 

povo indígena em questão.   

Os direitos dos povos indígenas estão positivados, isto é, escritos na legislação 

brasileira, em decretos e também no texto constitucional27. Neste último, existe um 

capítulo reservado para os direitos dos índios, o capítulo VIII, que inicia no art. 231, que 

dispõe no §4° que as terras indígenas são “inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 

sobre elas, imprescritíveis.” Outros decretos também tratam sobre o tema e conferem 

                                                 
26

 “o processo administrativo de demarcação de terras indígenas inclui as seguintes etapas: i) 

identificação e delimitação; ii) contestação de terceiros interessados; iii) decisão do Ministro da Justiça; 

iv) homologação por Decreto do Presidente da República; e v) registro da terra indígena.” Link: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2016/12728FondoPt.pdf 
27

 Constituição da República Federativa do Brasil: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
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proteção às populações indígenas, como o “Estatuto do Índio” – Lei 6.001 de 19 de 

setembro de 197328. Fato é que o ordenamento jurídico brasileiro (conjunto de normas 

válidas no país) protege em variados níveis e formas os direitos das comunidades 

tradicionais. De igual modo, a disputa pelo território que esses povos habitam gera 

também muita disputa. Infelizmente, tais disputas não se encerram no campo jurídico.  

No procedimento da Comissão, foi denunciada a impunibilidade de tentativas 

assassinato que ocorreram durante o período de demarcação das terras e abalaram o 

processo. Também foi alegado que existia uma estratégia por parte dos não indígenas 

interessados na não demarcação das terras de criminalizar as lideranças indígenas, que 

através da atuação do MPF foram responsabilizados penalmente por diversos crimes 

após a tentativa de assassinato em 2003 do Cacique Marquinhos.  

Resumidamente, a posição da acusação é de que a demora em demarcar 

propriamente as terras e expulsar os não indígenas que não possuíam quaisquer direitos 

sobre essas, consiste em violação aos direitos citados acima. 

 

Defesa 

 

A defesa, isto é, a República Federativa do Brasil, representada pelo seu 

Embaixador e pelo Advogado Geral da União argumenta que na verdade, o processo 

transcorreu como deveria e a demarcação foi realizada em 2005. O problema aqui seria, 

portanto, a demora em expulsar os não indígenas das terras. A dificuldade de sustentar 

esse argumento reside no fato de que o Decreto No. 1.775 de 1996 criou novas sobre o 

processo de demarcação das terras indígenas, permitindo que os não indígenas que 

quisessem pleitear pelas terras pudessem entrar na Justiça para impugnar a demarcação. 

Obviamente centenas de processos foram gerados. Logo, é difícil sustentar que o Brasil 

não tem responsabilidades administrativas nesse caso, no entanto, o processo da 

demarcação em específico realmente terminou em 2005.  

No final do processo, em 2002, ocorreu que o Oficial de Registros Móveis de 

Pesqueira interpôs uma ação sobre as terras e só em 2005 ela foi recusada e então nessa 

mesma época ocorreu o registro. Dessa forma, o argumento é que a demora não se deve 

a falta de compromisso do governo brasileiro com o povo Xucuru e seus direitos, mas à 

burocracia legal envolvida. O povo Xucuru, do contrário, entende que faz parte do dever 
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 Estatuto do Índio: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm 
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do Estado promover mecanismos que acelerem o cumprimento dos direitos em disputa.  

O Estado argumenta ainda que durante o período de 2001 a 2005 não mediu 

esforços para retirada dos não indígenas das áreas reclamadas pelo povo Xucuru. 

Afirma que em 2005, mais de 90% desses já teriam sido devidamente indenizados e que 

os que restam não saíram ou por falta de indenização ou por processos judiciais 

pendentes.  

Resumidamente, o Estado afirma que o tempo levado nesse processo é razoável 

dada a complexidade do assunto e a impossibilidade de simplesmente retirar, sem o 

devido processo legal, os moradores não indígenas da região que por sua vez, também 

estariam interessados nas terras. Com relação às alegações de criminalização das 

lideranças, o Estado afirma que tal acusação é genérica e não diz respeito ao mérito 

definido no início no processo29.    

6.1. Casos semelhantes no SIDH 

 

Nessa parte, faremos referência a casos similares ao do Povo Indígena Xucuru já 

submetidos ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a fim de oferecer os 

parâmetros apresentados pela Corte quando trata de casos de Direito dos Povos 

Indígenas e Tribais. 

Dentre os casos semelhantes, cabe destacar: Comunidade Mayagna (Sumo) 

Awas Tingni Vs. Nicarágua; Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai; Yatama 

Vs. Nicarágua; Povo Saramaka Vs. Suriname; Chitay Nech e Outros Vs. Guatemala; 

Comunidade Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguai e Povo Indígena Kichwa de 

Sarayaku Vs. Equador. Contudo, faremos um recorte de apenas três casos, uma vez que 

os enumerados acima possuem resultados e tratamentos bastante similares, envolvendo 

a violação às garantias judiciais e o direito à proteção judicial, ao direito de propriedade 

da comunidade e à vida de seus membros. 

Portanto, cabe destacar os casos Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 

Nicarágua, Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai e Comunidade Indígena 

Xákmok Kásek Vs. Paraguai. 

No primeiro caso, a comunidade indígena Awas Tingni, formada por mais de 

600 pessoas, em março de 1992, na ocasião de um projeto de extração florestal, 
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 É importante esclarecer que as acusações de criminalização apareceram no processo da 

Comissão e não da Corte. No entanto, faz parte da construção do argumento favorável ao povo Xucuru. 
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celebrou um contrato com a empresa MADENSA, cuja finalidade era de determinar a 

utilização integral do bosque, reconhecendo-se, assim, certos direitos de participação 

sobre o território ocupado pela comunidade em virtude de sua “possessão histórica”. 

Dois anos depois, a Comunidade, a empresa MADENSA e o Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) celebraram um convênio mediante o qual 

o Ministério se comprometeu a facilitar a definição das terras comuns da Comunidade. 

Em março de 1996, o Estado outorgou uma concessão por 30 anos para o 

manejo e aproveitamento florestal de, aproximadamente, 62 mil hectares à empresa 

SOLCARSA, sem que a Comunidade houvesse sido consultada a respeito. A 

Comunidade solicitou a diversos organismos estatais que não avançassem com a 

outorga da concessão e que delimitassem, finalmente, seu território. Porém, nenhum dos 

pedidos foram atendidos. 

Após o devido trâmite perante a Comissão e, após, a Corte, foi proferida 

sentença em 31 de agosto de 2001. O que difere essa decisão, podendo ela ser 

considerada um parâmetro no tratamento dos casos concernentes aos povos indígenas, é 

que nele foi considerado que o Estado da Nicarágua foi responsável internacional pela 

violação ao direito definido no artigo 21 da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, qual seja, o direito à propriedade. 

Foi tratado o direito de propriedade, na sentença, como extensível ao direito à 

propriedade comum e coletiva da terra dos povos indígenas do lugar que eles habitam e 

seus ancestrais habitaram, devendo, portanto, o Estado delimitar suas terras de forma a 

respeitar essa herança e garantindo esse direito a esses povos. Desse modo, é uma 

decisão parâmetro pois, pela primeira vez, a Corte definiu seu tratamento para os casos 

de ausência ou demora na delimitação das terras indígenas, como aconteceu no caso 

brasileiro mais atual perante a corte e que será abordado nessa simulação, o do povo 

indígena Xucuru. 

O segundo caso trata da Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, 

formada por mais de 300 pessoas. No final do século XIX, grandes extensões de terra 

do Chaco30 paraguaio foram vendidas.  Nessa mesma época e como consequência da 

aquisição destas terras por parte de empresários britânicos, começaram a instalar-se 

várias missões da igreja anglicana na zona. Além disso, se instalaram algumas fazendas 

de gado na zona e os indígenas que habitavam estas terras foram empregados nessas 

                                                 
30

 Região semi-árida no Paraguai, com uma densidade populacional muito baixa. 
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fazendas.   

No início de 1986, os membros da Comunidade indígena Yakye Axa mudaram-

se para outra terra, devido às péssimas condições de vida que tinham nas fazendas de 

gado. Contudo, essa mudança não trouxe melhoria nas condições de vida dos membros 

da Comunidade. Portanto, em 1993, os membros da Comunidade decidiram iniciar os 

trâmites para reivindicar as terras que consideravam seu local de origem. Foram 

interpostos uma série de recursos junto ao Estado, sem resultados.  

Em 10 de janeiro de 2000, a Comunidade apresentou sua petição à Comissão 

Interamericana e, em 17 de março de 2003, o caso foi submetido à Corte, a qual decidiu 

que o Estado do Paraguai havia violado os direitos às garantias judiciais e à proteção 

judicial, consagrados nos artigos 8 e 25, respectivamente, da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, relacionados aos artigos 1.1. e 2 da mesma, em prejuízo dos 

membros da Comunidade indígena Yakye Axa. 

Ainda, afirmaram que o Paraguai violou o direito à propriedade, consagrado no 

artigo 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nos moldes do decidido no 

caso da Comunidade Awas Tingni, bem como violou o direito à vida, presente no artigo 

4.1 da Convenção. 

O terceiro caso, por fim, trata da Comunidade Indígena Xákmok Kásek, também 

da região do Chaco paraguaio, formada por 66 famílias. Assim como a comunidade 

Yakye Axa, esta sofreu com a venda das terras do Chaco pelo Paraguai. Seu território se 

encontrava, originalmente, onde se instalou a Estancia Salazar, onde a comunidade 

precisou se concentrar. Consequentemente, a Comunidade sofreu restrições ao uso de 

seu território, as quais foram se intensificando cada vez mais, afetando, inclusive, seu 

modo de vida, suas atividades de subsistência e sua mobilidade dentro das terras. 

Devido a essa situação, em 25 de fevereiro de 2008, os membros da Comunidade 

se locomoveram e se assentaram em 1.500 hectares cedidos por um grupo de 

comunidades Angaité, terras cuja titularidade não foi passada ao Povo Xákmok Kásek. 

Em 1990, os líderes da Comunidade iniciaram um procedimento administrativo 

a fim de recuperar parte de sus terras tradicionais. Em 1999, antes o fracasso da via 

administrativa, onde tentaram diversos modos de negociação, o Povo procurou o 

docorro do Congresso da República para solicitar a expropriação das terras, o que foi 

sem sucesso. Ainda, em 2002, parte do território que reivindicavam foi adquirido pela 

Cooperativa Menonita. Em 2008, a Presidência da República declarou 12.450 hectares 

da Estancia Salazar como uma Área Silvestre Protegida sob domínio privado, sem 
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consulta aos membros da Comunidade. Contra o decreto mencionado, o Povo promoveu 

uma ação de inconstitucionalidade perante a Corte Suprema de Justiça, cujo 

procedimento permaneceu suspenso até a data de emissão da sentença pela Corte 

Interamericana. 

Devido a todo esse contexto, em 15 de maio de 2001, apresentou a Comunidade 

petição à Comissão Interamericana, a qual submeteu o caso à Corte em 03 de julho de 

2009. A mesma declarou que o Estado violou o direito à propriedade comunitária, às 

garantias judiciais e à proteção judicial, descritos nos artigos 21.1, 8.1 e 25.1 da 

Convenção Americana, respectivamente, relacionados com os artigos 1.1 e 2 da mesma, 

em prejuízo dos membros da Comunidade Xákmok Kásek. 

Compreendeu a Corte, ainda, que o Estado violou o direito à vida, consagrado 

no artigo 4.1 da referida Convenção, em prejuízo de todos os membros da comunidade, 

bem como de outras pessoas individualizadas na sentença que sofreram represálias 

diretas devido à sua atuação no caso. Ademais, violou o Estado o direito à integridade 

pessoal, determinado no artigo 5.1 da Convenção, em relação a toda a comunidade. 

Contudo, esse caso merece destaque não pelas condenações acima referenciadas, 

já repetidas em outros julgados de casos análogos, mas pela responsabilização pela 

violação ao direito de reconhecimento da personalidade jurídica, previsto no artigo 3 da 

Convenção Americana, em prejuízo de 19 pessoas da comunidade, vez que, apesar do 

Estado ter realizado esforços a fim de superar a situação de sub-registro dessas pessoas, 

não garantiu o acesso adequado aos procedimento do registro civil, tendo em vista a 

particular situação vivida pelos membros da comunidade. Portanto, é reconhecido o 

direito do indígena de possuir os documentos necessários para ter sua personalidade 

jurídica reconhecida pela Estado e poder exercer plenamente sua cidadania, ainda que 

este se mantenha ligado à sua comunidade e tradições. 

Por fim, o Estado violou os direitos da criança, consagrados no artigo 19 da 

Convenção Americana, prejudicando todos as crianças da Comunidade Xákmok Kásek. 
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