
| 329 |

CORTE INTERAMERICANA  
DE DIREITOS HUMANOS

CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MEMBROS  
DA ASSOCIAÇÃO LHAKA HONHAT  
(‘NOSSA TERRA’) VS. ARGENTINA

SENTENÇA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 
(Fundo, Reparações e Custas)

TRADUÇÃO DO RESUMO OFICIAL  
EMITIDO PELA CORTE INTERAMERICANA1

Em 6 de fevereiro de 2020 a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (daqui em diante “Corte” ou “Tribunal”) ditou uma 
Sentença, mediante a qual declarou a responsabilidade interna-
cional da República Argentina pela violação de diversos direitos 
de 132 comunidades indígenas que habitam os lotes identificados 
com as matrículas cadastrais 175 e 5557 do Departamento Riva-
davia, da Província de Salta, antes conhecidos como “lotes fiscais 
14 e 55”. 

A Corte determinou que o Estado violou o direito de proprieda-
de comunal. Ademais, determinou que o Estado violou os direi-
tos à identidade cultural, a um meio ambiente são, à alimentação 
adequada e à água, em razão da falta de efetividade de medidas 
estatais para deter atividades que resultaram lesivas aos mesmos. 

1 Tradução realizada por Gabriela Cristina Braga Navarro.
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Dado o anterior, o Tribunal concluiu que Argentina violou, em 
relação com sua obrigação de respeitar e garantir os direitos es-
tabelecida no artigo 1.1 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (daqui em diante, “Convenção” ou “Convenção Ame-
ricana”), as seguintes disposições do mesmo tratado: (i) artigo 
21, que reconhece o direito de propriedade, em relação com os 
direitos a garantias judiciais e à proteção judicial, prescritos nos 
artigos 8.1 e 25.1 e a obrigação de adotar disposições de direito 
interno prevista no artigo 2; (ii) o citado artigo 21 e os direitos 
políticos, estabelecidos no artigo 23.1; (iii) o artigo 26, que reco-
nhece direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e (iv) 
o artigo 8.1, pela demora na resolução de uma ação judicial.

 Por outro lado, a Corte considerou que o Estado não é responsá-
vel pela violação do direito ao reconhecimento da personalidade 
jurídica nem das libertardes de pensamento e de expressão, de 
associação, e de circulação e de residência, conforme estabele-
cem os artigos 3, 13, 16 e 22.1 da Convenção. 

O Tribunal ordenou ao Estado a adoção de diversas medidas de 
reparação.

I. Considerações prévias

Antes de examinar o mérito do caso, a Corte advertiu que o mes-
mo envolvia comunidades indígenas cujo número havia variado ao 
longo do tempo. Isso, a partir do processo chamado “fissão-fusão”, 
típico de sua estrutura social ancestral. Portanto, embora o Rela-
tório de Mérito emitido em 26 de janeiro de 2012 pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos tenha indicado um núme-
ro menor, a Corte considerou que deveria examinar o caso em  
relação às 132 comunidades indígenas que habitam os lotes 14  
e 55.

O Tribunal observou que os lotes indicados estão habitados tam-
bém por residentes “criollos”.2 Deixou claro que as pessoas ou 

2 Nota da tradutora. Optou-se por manter a expressão em espanhol “criollo” 
ao longo do texto. A expressão refere-se a famílias campesinas não-indíge-
nas, que se dedicam a pecuária e agricultura.
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famílias não indígenas não são parte do processo internacional 
e que não podem pronunciar-se diretamente sobre seus direitos. 
Não obstante, notou que em um sentido material estão envolvi-
dos em um conflito substantivo pela terra. Por esse motivo, en-
tendeu pertinente considerar sua situação, no marco das pautas 
processuais que regem a atuação da Corte. 

Por outro lado, rejeitando um argumento estatal, o Tribunal de-
terminou procedente examinar certos fatos supervenientes ocor-
ridos depois de 26 de janeiro de 2012 mas que guardavam relação 
com o marco fático apresentado no Informe de Fundo. 

II Fatos 

Os fatos do caso referem-se a uma reivindicação das comunida-
des indígenas pertencentes aos povos Wichí (Mataco), Iyjwaja 
(Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) e Tapy’y (Tapie-
te), de propriedade dos lotes fiscais 14 e 55, adjacentes e juntos, 
que cobrem uma área aproximada de 643.000 hectares (ha). Na 
área acima mencionada, que fica dentro da província de Salta e 
faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia, houve presença constan-
te de comunidades indígenas, pelo menos desde antes de 1629. 
Além disso, a terra foi ocupada por mestiços desde o início do 
século XX. 

A reivindicação indígena foi formalizada em 1991. Durante os 
mais de 28 anos que se passou desde então, a política estatal em 
relação à propriedade indígena foi mudando e o Estado realizou 
ações diferentes em relação à propriedade reivindicada. 

Em 15 de dezembro de 1991, foi emitido o Decreto nº 2609/91, 
que estabeleceu a obrigação de Salta de unificar os lotes 14 e 55 
e de alocar uma área sem subdivisões, por meio de um título de 
propriedade exclusivo, às comunidades indígenas. 

Um ano depois, em dezembro de 1992, formou-se formalmente 
a “Associação de Comunidades Aborígines Lhaka Honhat” (do-
ravante denominada “Lhaka Honhat”), formada por pessoas de 
diferentes comunidades indígenas, com o objetivo, entre outros, 
de obter o título de propriedade da terra. 
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Em 1993, o Estado criou uma “Comissão Consultiva”, que em 
1995 recomendou alocar dois terços da superfície dos lotes 14 e 
55 às comunidades indígenas, o que foi aceito por essas comuni-
dades. 

Em 1995, teve início a construção de uma ponte internacional. Em 
setembro daquele ano, a ponte foi ocupada pacificamente pelas 
comunidades indígenas. O então governador de Salta prometeu 
emitir um decreto que garantiria a adjudicação definitiva da ter-
ra. A ponte foi concluída em 1996, sem antes desenvolver um 
processo de consulta às comunidades indígenas. 

Apesar do compromisso do Governador, em 1999, através do 
Decreto 461, o Estado fez adjudicações de frações do lote 55, 
concedendo parcelas a algumas comunidades e indivíduos ali as-
sentados. Então, em dezembro de 2000, a Província apresentou 
uma proposta para a concessão do lote 55, prevendo a entrega de 
frações a cada comunidade. Isso foi rejeitado por Lhaka Honhat 
porque a oferta não contemplava o lote 14 ou a unidade do terri-
tório, entre outros motivos. Durante os anos seguintes, os agen-
tes estatais realizaram algumas tarefas no terreno, como medir e 
marcar, mas não houve progresso nas definições de propriedade 
da terra. Em 2007, o Tribunal de Justiça de Salta, a partir de uma 
ação de amparo apresentado por Lhaka Honhat em março de 
2000 resolveu revogar o Decreto 461. 

Em 23 de outubro de 2005, Salta realizou um referendo, no qual 
os eleitores do Departamento de Rivadavia foram questionados 
sobre se era sua vontade “que as terras fossem entregues corres-
pondentes aos lotes 55 e 14 aos seus ocupantes atuais”. O “Sim” 
obteve 98% dos votos. 

Em uma reunião de 14 de março de 2006 entre Lhaka Honhat e 
representantes de Salta, foi acordado que 400.000 ha dos lotes 14 
e 55 deveriam ser reconhecidos aos povos indígenas, em um títu-
lo único. Nesse sentido, as comunidades indígenas reduziram sua 
reivindicação, que anteriormente era de 530.000 ha. O mesmo 
acordo foi alcançado em outubro de 2007 entre Lhaka Honhat 
e a “Organização de Familias Criollas”. No último mês indicado, 
Salta adotou o Decreto 2786/07, endossando o exposto acima. 
Em outubro de 2008, Salta criou uma “equipe técnica”, compos-
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ta pela Unidade Provincial de Execução (UEP), criada em 2005 
para executar tarefas relacionadas à distribuição de terras para 
os lotes indicados. Nos anos seguintes, houve ações e reuniões 
destinadas a alcançar acordos entre comunidades indígenas e fa-
mílias “criollas” sobre adjudicação territorial. 

Em 25 de julho de 2012, Salta emitiu o Decreto 2398/12, que 
previa “atribuir, com destino à sua subsequente adjudicação”, 
243.000 ha dos lotes 14 e 55 para famílias “criollas” e 400.000 ha 
para comunidades indígenas, “em propriedades comunitárias e 
sob a modalidade de título que cada um deles determina”. 

Em 29 de maio de 2014, Salta emitiu o Decreto 1498/14, através 
do qual reconheceu e transferiu a “propriedade da comunidade”, 
em favor de 71 comunidades indígenas, de aproximadamente 
400.000 ha dos lotes 14 e 55, e a “propriedade em condomínio” 
dos mesmos lotes em favor de várias famílias “criollas”. O mesmo 
decreto previu que, por meio da UEP, seriam especificados os 
atos e procedimentos necessários para a “determinação específi-
ca” do território e lotes correspondentes às comunidades indíge-
nas e famílias “criollas”. 

Apesar do exposto, a implementação de ações relacionadas ao 
território indígena ainda não foi concluída e apenas poucas famí-
lias “criollas” foram transferidas. 

Por outro lado, no território reivindicado, foram desenvolvidas 
atividades de extração ilegal de madeira e as famílias “criollas” 
desenvolveram gado e instalaram cercas. Isso gerou uma dimi-
nuição nos recursos florestais e na biodiversidade. Isso afetou a 
maneira pela qual as comunidades indígenas tradicionalmente 
buscavam seu acesso à água e alimentos. 

III Mérito 

O mérito do caso foi analisado   pelo Tribunal em três seções da 
Sentença, nas quais foram determinadas as seguintes violações: 
1) ao direito de propriedade comunal, bem como de outros di-
reitos relacionados a ele; 2) ao direito a um ambiente saudável, 
alimentação adequada, água e participação na vida cultural, prin-
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cipalmente no que se refere à identidade cultural; e 3) ao direito 
às garantias judiciais, em relação a uma ação judicial iniciada no 
caso.

a. Direito de propriedade comunal indígena

A Corte alertou que, no caso, o direito de propriedade das co-
munidades indígenas sobre o território ancestral não estava em 
disputa, mas sim se a conduta do Estado seguida lhe dera segu-
rança jurídica adequada e se havia permitia o livre exercício e 
gozo desse direito. 

Nesse sentido, a Corte lembrou que o direito de propriedade, 
incorporado no artigo 21 da Convenção, inclui, em relação aos 
povos indígenas, a propriedade comunitária de suas terras. Des-
tacou que a posse tradicional das terras pelas comunidades in-
dígenas deveria ser suficiente para o reconhecimento oficial da 
propriedade. 

A Corte afirmou que o Estado deve dar segurança jurídica ao di-
reito, dando um título legal que a torne oponível perante as pró-
prias autoridades estatais ou terceiros e garantindo o uso pacífico 
da propriedade, sem interferência de terceiros externos. Tam-
bém destacou que o direito de propriedade comunal implica que 
as comunidades tenham participação efetiva, com base em pro-
cessos de consulta adequados que sigam determinadas diretrizes, 
no desempenho, pelo Estado ou por terceiros, de atividades que 
possam afetar a integridade de suas terras e recursos naturais. 

A Corte entendeu que os Decretos 2786/07 e 1498/14 consti-
tuiram atos de reconhecimento da propriedade da comunidade 
sobre a terra reclamada. Da mesma forma, valorizou o processo 
de acordos relacionados à propriedade, ocorrido em 2007 entre 
comunidades indígenas, organizações “criollas” e o Estado, já que 
teve potencialidade de permitir que o Estado cumpra suas obri-
gações e satisfaça os direitos envolvidos. Nesse sentido, destacou 
que o Estado deve cumprir suas obrigações com relação às co-
munidades indígenas, mas, ao fazê-lo, também deve observar os 
direitos da população “criolla”. 
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Apesar disso, o Tribunal observou que o processo para finalizar 
a propriedade da comunidade ainda não foi concluído. Depois de 
mais de 28 anos desde que o reconhecimento da propriedade foi 
reivindicado, ela não foi totalmente garantida. O território não 
foi adequadamente titulado, a fim de proporcionar segurança ju-
rídica, não foi demarcado e a permanência de terceiros subsiste.

 O Tribunal também avaliou que a Argentina não possui regu-
lamentos adequados para garantir suficientemente o direito à 
propriedade comunal. Isso implicou que as comunidades indíge-
nas não tiveram proteção efetiva de suas propriedades. A Corte 
concluiu, então, que o Estado violou o direito de propriedade da 
comunidade, em relação ao direito para ter procedimentos ade-
quados e com as obrigações de garantir as diretrizes e adotar dis-
posições no direito interno, em violação ao artigo 21 da Conven-
ção, em relação aos artigos 8, 25, 1.1 e 2. 

Por outro lado, a Corte observou a relevância da ponte interna-
cional construída, que envolve o tráfego fronteiriço e a política 
do estado em relação às fronteiras do país. A ponte, apesar disso, 
foi construída sem processos adequados de consulta prévia. Por 
esse motivo, a Argentina violou a propriedade e a participação 
das comunidades, violando os artigos 21 e 23 da Convenção em 
relação ao artigo 1.1 do tratado. 

b.Direitos a um ambiente saudável, comida, água e 
participação adequadas na vida cultural 

Pela primeira vez em um caso contencioso, a Corte analisou o 
direito a um ambiente saudável, alimentação adequada, água e 
identidade cultural de forma autônoma a partir do artigo 26 da 
Convenção Americana. 

O Tribunal considerou adequado examinar esses quatro direitos 
em sua interdependência e de acordo com suas especificidades 
em relação aos povos indígenas. Entendeu que a extração ilegal 
de madeira, bem como as atividades realizadas no território pela 
população “crioula”, especificamente gado e cercas de arame, 
afetaram os ativos ambientais, afetando a maneira tradicional 
de alimentar as comunidades indígenas e seu acesso à água. O 
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mencionado alterou o modo de vida indígena, prejudicando sua 
identidade cultural, pois, embora tenha caráter evolutivo e di-
nâmico, as alterações no modo de vida indígena no caso não se 
basearam em interferências consensuais. O Estado tomou conhe-
cimento das atividades prejudiciais e tomou várias ações, que não 
foram eficazes para detê-las. Essa falta de efetividade também se 
enquadra em uma situação em que a Argentina não garantiu às 
comunidades indígenas a possibilidade de determinar atividades 
em seu território. Por esse motivo, o Estado violou o artigo 26 da 
Convenção Americana em relação ao artigo 1.1.

c. Garantias judiciais 

Por último, a Corte observou que, com base no amparo apresen-
tado por Lhaka Honhat contra o Decreto 461/99 (e contra uma 
resolução), em 15 de junho de 2004, o Supremo Tribunal de Jus-
tiça da Nação ordenou que o Poder Judiciário de Salta emitisse 
uma decisão e que, apesar disso, apenas três anos depois, em 8 
de maio de 2007, o Tribunal de Justiça de Salta anulou o decre-
to e a resolução. Nenhuma justificativa foi apresentada para esse 
atraso. Portanto, o Estado violou a garantia judicial do prazo ra-
zoável. Consequentemente, violou o artigo 8.1 da Convenção, em 
relação ao artigo 1.1.

IV Reparação

A Corte ordenou ao Estado, como medidas de reparação, que 
o mais rápido possível e dentro de um período máximo de seis 
anos: 

a) Conclua as ações necessárias para delimitar, demarcar e 
conceder um título que reconheça a propriedade das 132 
comunidades indígenas sobre o seu território. O título deve 
ser único, ou seja, um para o conjunto de todas as comuni-
dades e relativo a todo o território, sem prejuízo dos acor-
dos das comunidades sobre o uso do território comum.

b) Remova as cercas e o gado dos colonos “criollos” do ter-
ritório indígena e realize a transferência da população 
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“criolla” para fora deste território, devendo privilegiar 
que esta seja voluntária, evitando despejos obrigatórios 
durante os primeiros três anos e, em qualquer caso, bus-
cando proteção efetiva dos direitos da população “crio-
lla”, o que implica possibilitar reassentamento ou acesso 
a terras produtivas com infra-estrutura predial adequada. 

Além disso, a Corte ordenou que seu julgamento constituísse 
uma forma de reparação e também ordenou à Argentina: i) abs-
ter-se de realizar atos, obras ou empreendimentos em território 
indígena ou que possam afetar sua existência, valor, uso ou gozo, 
sem o fornecimento prévio de informações às comunidades indí-
genas vítimas, bem como a realização de consulta prévia, livre e 
informada de acordo com as diretrizes indicadas na Sentença; ii) 
apresentar à Corte um estudo que identifique situações críticas 
de falta de acesso a água potável ou alimentos, formular um plano 
de ação para lidar com essas situações e iniciar sua implementa-
ção; iii) elaborar, no prazo máximo de um ano, um estudo que es-
tabeleça ações que devem ser implementadas para a conservação 
da água e para evitar e remediar sua contaminação; garantir aces-
so permanente à água potável; impedir a continuação da perda 
ou diminuição dos recursos florestais e buscar sua recuperação 
e permitir o acesso a alimentos adequados nutricional e cultu-
ralmente; iv) criar um fundo de desenvolvimento comunitário e 
implementar sua execução dentro de um período não superior a 
quatro anos; v) realizar, em período máximo de seis meses, pu-
blicações da Sentença e seu resumo oficial, bem como atos de 
divulgação deste último documento, inclusive por radiodifusão, 
em línguas indígenas e em espanhol; vi) adotar, dentro de um 
prazo razoável, as medidas legislativas e/ou outras necessárias 
para proporcionar segurança jurídica ao direito de propriedade 
comunal indígena, prevendo procedimentos específicos para 
esse fim; vii) pagar, no prazo de seis meses, a quantia em dinhei-
ro fixada na Sentença, como forma de reembolso de despesas e 
custos; viii) submeter ao Tribunal relatórios semestrais sobre as 
medidas de restituição do direito de propriedade; e ix) informar 
à Corte no prazo de um ano as medidas adotadas para dar cum-
primento a todas as medidas ordenadas.

----- 
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos monitorará o cum-
primento integral da Sentença, no exercício de seus poderes e no 
cumprimento de suas obrigações previstas na Convenção Ameri-
cana de Direitos Humanos, e considerará o caso encerrado uma 
vez que o Estado cumpra plenamente as disposições da Sentença. 

O texto completo da Sentença pode ser consultado no seguinte 
link [em espanhol]: http://www�corteidh�or�cr/docs/casos/articu-
los/seriec_400_esp�pdf
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