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RESUMO

Recentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos apreciou o caso do povo indígena Xukuru, sendo a primeira vez que o Brasil 
responde por violação a direitos de povos indígenas perante este Tribunal. O caso dos Xukuru foi levado à Corte pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos em 2016, tendo sido iniciada a análise da Comissão Interamericana em 2002. Após descumpridas as recomendações feitas ao 
Estado Brasileiro pela Comissão, esta decidiu por acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A análise de Corte gira em torno da 
violação dos direitos de propriedade coletiva desta comunidade indígena, do direito às garantias judiciais e de proteção judicial e dos direitos à 
integridade pessoal dos Xukuru, direitos estes previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Todas estas 
são questões relacionadas à demora do Brasil em garantir à essa população indígena a demarcação das suas terras, frequentemente invadidas por 
posseiros. A população indígena dos Xukuru se localiza na serra do Ororuba, em Pesqueira, Agreste de Pernambuco e, como resultado da 
ineficiência do Brasil no caso dos Xukuru, resultaram inúmeros assassinatos de membros da comunidade indígena e de outras pessoas que os 
auxiliavam, como Geraldo Rolim, procurador da FUNAI, morto em 1995. O objetivo deste trabalho é o de analisar a decisão da Corte 
Interamericana neste caso em que, pela primeira vez, o Brasil responde por violação de direitos de povos indígenas. Desde meados do século 
passado, com o final da Segunda Grande Guerra, a sociedade internacional retomou a preocupação com os direitos humanos. Dentre estes 
incluem-se os direitos dos povos indígenas previstos no Pacto de São José da Costa Rica – tratado que estrutura o sistema protetivo de direitos 
humanos americano – e também estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas. Sendo a proteção à dignidade 
humana e aos direitos humanos tema de total importância no estudo do Direito Internacional moderno, esta análise se justifica completamente: 
existiram outros casos de condenação de Estados por violação a direitos indígenas pela Corte? Se sim, são casos semelhantes ao que envolve o 
Estado Brasileiro e o povo Xukuru? A metodologia que se pretende utilizar neste trabalho é a da análise descritiva do fato, com pesquisa 
jurisprudencial comparativa a partir de decisões envolvendo questões indígenas da própria Corte Interamericana, com a finalidade de se verificar 
a eficiência ou não do Tribunal Interamericano em questões que envolvem violações de direitos humanos de povos indígenas.
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