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ORGANIZACAO DOS ESTADOS AMER/CANOS
COMiSsAo INTERAMER/CANA DE DIRE/TOS HUMANOS

CASO 12.478
SElIMO GARIBALDI

BRASiL

AlEGACOES FINAlS ESCR/TAS

I. INTRODUl;AO

1. A Comissao Intersmericsns de Direitos Humanos (doravante "Comissao" ou "CIDH")
apresenta II Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante "Corte" ou "Corte
Interamerieana") as suas alegacoes finais escritas no Caso 12.478 contra a Republica Federativa do
Brasil (doravante "Brasil", "Estado brasileiro" ou "Estado") por sua responsabilidade deoorrente do
descumprimento da obrigac!io de investigar diligentemente e punir 0 homicfdio do Senhor Setimo
Garibaldi. ocorrldo em 27 de novembro de 1998. Nessa data um grupo de aproximadamente 20
pist:>ieiros realizou ume operecl\o extrajudioial de despejo des fammas de trabalhadores sem terra
que ocupavam uma fazenda no Municipio de Querencia do Norte, Estado do Parana. Os fatas foram
den~noiados II pollcla, sendo instaurada uma investiga9ao polioial. caracterizads ate 0 presente
momenta par a90es para descartar a responsabiiidade dos supostos responsaveis, e omissoes
capltais por parte do Estado, as quais constituem obstaculos e mecanismos que manlem a
impunidade no Caso, sem que hajam side concedidas as gsrsntias jUdiciais suficientes para
diligenciar 0 processo e sem se conceder uma repara9ao adequada aos familiares do Senhor Setimo
Garibaldi - a Senhora Iracema Garibaldi e os fllhos do Senhor Setimo Garibaldi.

2. 0 Caso tramitou de scordo com a disposto pela Convencao Amerioana sobre Direitos
Humanos (doravante a "Convencao Americana" ou a "Conven9ao"). Em 27 de mar90 de 2007, a
Comissao aprovou a ReJat6rio de Admissibilidade e Merlto 13/07, elaborado em cumprimento do
artigo 50 da COnven9aO, no qual conoiuiu que 0 Estado havis violado os anigos 4, 6 e 25 da
Conven9ao em conjunto com a artigo 1.1, 2 e 26 do mesmo instrumento. Este relal6rlo foi
encamlnhado ao Estado em 24 de maio de 2007, com um prazo de dois meses para que adotasse
as 'eoomenda90es da Comissao. Eete prazo fol prorrogado em 21 de agosto de 2007; nessa
comunlca9aO, solicitou-se ao Brasil que apresentasse relat6rios sobre as medidas adotadas para
oumprir as recomenda90es e para soluclonar a sltua9aO constatada ern 21 de outubro e 21 de
no"embro de 2007. Alem disso, a Comissao convidou as partes a uma reuniao de trabalho sabre a
implementa9ao das reoomenda90es neste Caso, celebrada em 11 de outubro de 2007. Nessa
reuniao, ambas as partes apresentaram informa90es a CIDH. No entanto, as prazos para que 0

Estado apresentasse os relat6rlos pertinentes sabre 0 cumprimento das recomenda90es transoorreu
serr que a Comissao recebesse qualquer Informacao. Por todo a exposto, e de acordo com 0

disposto nos anigos 51.1 da Convenyi'io e 44 do Regulamento da CiDH, esta submeteu a Corle sua
Demanda no Caso 12.476, em 24 de dezembro de 2007.

3. Nessa demanda a Comissao Interamericana solioitou 11 Corte que estabele9a a
responsabilidade internacional do Estado, 0 qual nao oumpriu suas obriga90es internacionais aO
incorrer oa vioia9ao dos artlgos 6 (garantias judicials) e 25 (protec!io judicial) da Convencao

HORA DE RECEPCloN JUN. 10. 2:31PM



2

141 003/018

Americana a dascumprimento da obrigagM geral de reapelto e garantia dos diraitos humanoa
estabeleclda no artigo 1.1 a do daver de adotar disposig5as da direito interno constante do artigo 2
do mesmo instrumento. bam como am considaragao das diretivas decorrentes da c1ausula fadaral
constante do artigo 26 de Convengao. AiI"m disso, a Comissao conslderou que este Caso reveste
se de particular reievi'lncla porqua representa uma oportunidade para 0 dasenvolvimento da
jurisprud~ncia interamericana sobra os deveres de investigacao penal do Estado frente a execugoes
extrejudicieis, bem como e eplicag!io de normes e princfpios de direito internacional e os efeitos de
seu descumprimento no tocente II regularidade da investigagao e do processo penal; e a
necessidade Imperativa de justiga para oombater a impunidade em casos de violencia rural no Brasil.
Alem de simb6fico. 0 presente Caso pOSsibilita a Corte interamerioana pronunoiar·se a respeito da
responsabilidade do Estado palo ancobrimento de perseguigl5es e agressoes que sofram os
trabalhedores rurais sem terra e a Impunldade, uma des prinoipais rsz5es para germinar a violencia
no campo no Brasil. Em ultima instancla, 0 Caso Irata da necessidade de fazar justica aos familJares
do Senhor Setimo Garibaldi, oferecendo-Ihes uma repera9ao adaquada em decorr€lncia da faita de
dilig€lncia do eparato estatel para investigar, julgar e sancionar os respons8veis pela exeoucao do
Sanhor Garibaldi.

4, Ap6s ser devidamente notificados, e de acordo com 0 Regulemento da Corte. os
representantes dos familiares de Setimo Garibaldi (doravante "representantes des vrtimas")
apresentarem 0 seu escrito de peti95es, srgurnentos e provas, e 0 Estado apresentou seu escrlto de
interposigao de exce<;oes prelimlnares, contesta9ao II Demanda. a observagBes ao escrito de
peti9l5es, argumentos e proves, no qual interp6s exceg5es preliminares relativas a falta de
competencia retione remporis da Corte Interamericana, dos prazos previstos no Regulamento de
CIDH, da impossibilidade de alagar violagao nao apontada durante 0 procedimiento perante e CIDH e
do nao esgotsmento dos recursos internos. Tanto a Comissao quanto os representantes das vftimas
apresenteram suas razoes por escrito sobre as exce915es prelimineres. Em 20 de novembro de
2008, a Presidenta da Corte convocou uma audillncia publica sobre exce90es preliminares e
eventuais merlto e reparagoes. que sa celebreria em 22 de janeiro de 2009. Em 1 de dezembro de
2008. a Corte informou as partes que a audiancla havia sido postergada para 0 parfodo da sessBes
subsequente. A audiancia foi realizada em 29 e 30 de abril de 2009; durante a aUdillncia publica, a
Corte esoutou testemunhos e relat6rios periclais apresentados pela Comissao a pelo Estado; bem
como escutou os argumentos orais das tras partes.

5. Em conformldade com sua demanda a sua argumente9ao oral apresentada II Corte durante a
reterida audlancla, a CIDH considera que os depoimentos apresentados durante a eudiencia publica,
juntamenta com as demais provas dos autos indicam a responsabilidade intarnacional do Estado
brasilelro no Caso Setimo Garibaldi pelo descumprlmento da sua obrigagao geral de respelto e
garantia contida no artigo 1.1 da Convencao. bem como do dever de garantias e prote9ao judioial
previstos nos artigos B,1 e 25, e descumprimento dos artigos 2 a 28 do mesmo instrumento. Em
sagulda. a Comissao apresentara as suas alegsc6es fineis sobre a responsabilidade internacional do
Estado pela falta da devida diligl'mcia na investigagao a julgamento, e consequente faita de sangao
dos responsaveis pela execu9ao de Setimo Garibaldi no contexto do conflito agr(lrio, violllncia e
impunidade na area rural brasileira; bem como a respeito das repara~oes devidas as vitimas.

II. EXCEC;:OES PRELIMINARES

SOBRE A COMPETt:NCIA RA TlONE TEMPORIS

6, Como fundamento de sua excecao prelimlnar sobre falta de competiincla temporal, 0 Estado
fez referiincia a data de Bceita9ao da competencia da Corte (10 de dezembro de 1998) e a dete em
que ocorreu a morte do Senhor Setimo Garibaldi (27 de novembro de 1998) para alegar que a Corta
carece de competiincls para conhecer aste caso. 0 Estado do Brasil acresoantou que. apessr dos
artigos cuja violacilo a CIDH soHoita na demanda corresponderem as gerantias judiciais e a protegeo
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judicial em conexao com a obriga9ao de respeitar os direitos, a Comissao busea uma eondenac;ao
encoberta contra 0 Estado pela morte do Senhor S~timo Garibaldi e consequentemente uma
declara9ao da violac;ao do direito a vida e 11 integridade pessoal (artigos 4 e 5 de Corwen9ao). 0
Estado tembem fez um ergumento de inadmissibilidede baseado na conexao entre os direitos
elegados e as medides de repara9ao solicitadas na demanda.

7. A Comissao Interamericana reitera qua 0 argumento do Estado e incorreto no tocante aos
fatos, e juridlcemente improcedente. A aprasentac;ao de demanda refere-se ao "deseumprimento da
obrigac;ao de investigar e punir 0 homicfdio do Senhor Setimo Garibaldi" e a falta de investigaC;ao
eficaz, em cuia consaqullncia nao foram respeitadas as garantias judiciais suficientes para diligeneiar
o processo nem para conceder uma reparaQao adequada eos familiares do Senhor Setimo Garibaldi.
Os tatos que ainda nao foram investigados efieazmente correspondem 11 morte do Senhor Setimo
Garibaldi, mas daf nao se pode concluir que a CIOH vise uma eondena9ao por estes e procure alegar
a inadmisslbilidade do caso argumentando ume interpreta9ao extensive do expressamente solicitado
pela Comissao em sua demanda a respaito da falta de investigac;ao diligente.

8. A este respeito, a Corte Interamericana ja decidiu em urn caso em que 0 Estado brasilairo
apresentou urn ergumento semelhan!e que, 0 Tribunal

e competente para oonfieoer as alegadas violalf6ss dos artigos 8 e 25 de ConvenQfio
Americana a partir da data de reconhecimento da compet&nola contenclOSB por parte do
Estado 13, por conseguinte, se rejeita a presents axcec;ao preliminar1,

9. Ante 0 exposto, a CIDH daseja rassaltar que a demanda apresentada peie Comissao
ralaciona-se com e negs9ao de just;9a que sofreram e continuam sofrendo atualmente os familiares
do Senhor Setimo Garibaldi - a Senhora Iracema Garibaldi e os filhos do Senhor Setimo Garibaldi - e
pela qual e responsavel 0 Estado brasileiro desde a data da ratificac;ao da Convenlfao Amaricana e,
pare efeitos da competMcia do Tribunal, a partir da data em que 0 Estado aceitou a jurisdilfao
contenciosa da Corte.

SOBRE 0 ARGUME;NTO DE IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR NOVAS VlOLAr;6ES AS
ANALISADAS DURANTE 0 TRAMITE PERANTE A CIDH

10. 0 Estado referiu·se a impossibilidade de alegar 0 descumprimento do artigo 28 da
Convenc;ao Americana (Clausula Fedaral), porquanto conslderou que este contsm normas de
interpreta\lilo e aplicecao da Conven9ao e nao pode ser examinado como uma vioiac;ao. Por OUtrO
lado. 0 Estado sustentou que esta questao nao foi materia da discussao durante 0 tramite perante a
Com ssao.

11. A Comissao deseja reiterar que, em conformidade com os termos do arti90 28, tanto 0

Governo federal como 0 Governo estadual devem adotar as medidas necessarias para assegurar 0

cumprimento das obrigac;oes constantes de Convenc;ao Americana'. Sobre este particular, a
ComiSSao observa que 0 artigo 28 da COnvenQao estabelece obrigac;oes cujo cumprlmento. da
mesMa forma que 0 das obrigac;oes emanades dos er!igos 1.1 e 2 da Conven9ao, e suscet(vel de
verifica9ao e pronunciamento pelos 6rgaos de supervisao do Sistema Interamericano. Alem disso, a
Comissao considera que a obriga9ilo decorrenta do artigo 2 da Convenlfilo Americana e apoiada, em
virtuda da estrutura federal do Estado brasileiro, pelo artigo 28 da masma. Eata disposic;ao,

I Con:~ Inreramerioana de Direitos Humanos. Caso Nogueira de Carvalho e outro V5. BrasIL £xcepciones Prefiminares y Fonda,
SentenQa de 28 de l1ovembro de 2006. Bllrle C N° 161, para. 46.
1 A prop6sito, var CIDH, RelBt6rlo N° 102/05 (aolUlfBo ~miato5a), 12.080, Sergio Schiavini e Maria Terestl Schneck de
Schia...ini, Argentina, 27 de outubra de 2005.
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interpretada tambam a luz do anigo 1.1 do tratado, descarta a possibilldade de Que 0 Estado
invoque a oomplexidade de sua estrutura oom vistas a fugir das obriga<;oes por ele contrafdas.3

12. 0 anigo 28 da Conven<;ao Americana impoe aos Estados federais 0 cumprimento das
obriga90es internacionais estabelecidas no instrumento em lOdo 0 seu territorio. Todo Estado federal
deve levar em conta Que as "medidas peninentes" das Quais trata 0 artigo 28 da Conven<;ao
Amwicana, enquanto aspacifica~~o do anigo 2 da mesma, devem produzir resultados coerentes
com 0 pleno cumprimento das obrlga.oas do Estedo Parte em todo 0 seu territorio. Neste semido, e
Cor:e tem 0 poder de anallsar 0 eumprimento das obriga<;oes emanadas do anigo 28 da Conven<;ao.
Por conseguinte, a exce<;ao preliminer de Que a norma 6 somente uma regra de interpreta<;ao Que
nao estabelece obriga<;ao alguma e improeedente no presente easo.

SOBRE A FAL TA DE ESGOTAMENTO DOS RECURSOS INTERNOS

13. 0 Estado manlfestou em sua resposta que, em 6 de junho de 2006 apresentou, durante a
tramita<;ao da denuncia peranta a CIDH, seus argumentos sobre a falta de esgotamento dos
reCLrSOS da jurisdi<;ao interna porparte dos peticionarios neste caso. 0 Estado brasileiro argumentou
tamoem Que nao houve demora InJustificada Que excuse 0 requisito de previo esgotamento dos
reCL..rsos internos.

14. Como se conciui da lelture da se.ao pertinente do escrito de eontestac;:ao a demanda, a
excsc;:ao proposta peio Estado baseia-sa na inconformidade deste com 0 decidido pela Comissao no
momento processua! oportuno. A sste rsspeito, a Comissao reltera Que e informa<;ao de que
dlspunha a Comissao foi devidamente analisada Ii !uz da Convenc;:ao Americana, da jurisprud~ncia do
sistema, da evidencia apresentada e das caraoterrstieas do eeso particular. Como resultado de sua
analise, a Comissao oonsiderou que tinham sido esgotados os recursos da jurlsdi.ao interna, inrer
alia e declarou 0 caso admissrval, em estrlto apego ao princlpio do contradit6rio.

15. Por outro lado, ao estabalecer 0 ambito dos fatos do caso, a Comissao levou ao
conhecimento da Corte que as denunoias apresentadas no ambito da jurisdi~~o interne foram
ineflcazes. A Comissao observe Que esta materia, ou seje, os fatos do coso que oonstituem
viola<;oes dos dlreitos as garantias judiClals e a inefieacia dos rscursos internos, bam como a
razoabilidade do prazo nos processos intarnos no tocante IJ complexidade das investigac;:oes sao
preelsamente elementos do merito da oontroversia submetida 11 Corte, A soiu<;iio destes assuntos,
portanto, n~o corresponde a netureza de uma exoe<;ao preliminar.

III. FUNDAMENTOS DE FATO

16. 0 Movimento dos Trabalhadoras Rurels Sam Terra (doravante "MST"), surgiu da extrema
eoncentrac;:ilo de terra em grandes latifundios, da prlitioa de apropriac;:ao de terras, danominada
grilagam,· e do processo de modernizac;:ilo e liberaliza<;ao da agricultura, que for~ava os oamponeses
a abandonarem as terras em que habltavam. Os agricultores que perderam suas tarras a maios de
subsistencia inioiaram 0 MST como melo de defender seus dlraitos. 0 movimanto expandiu-sa por
todo 0 pars, Iniciendo ocupa<;oes pere reclemar a posse de terras. Embora a ocupa<;ao de terres
tenha oomprovado sua ellcacia, 0 processo de negoclac;:ao com as autoridades e longo, devendo

3 Sobre este ponto var CIDH, Caso 10,180 Moxico. Relat6rio N° 8/91, 22 de fevereiro de 1991: "0 Governo do Mexico
efirmv que 0 Governo Naoionel nao estB obrlgado em virtude da salvaguarda conliltente do artigo 28 do Pacta de San Joe41 e
tomar medlda alguma para que as autoridsdes c:ompetentes do Esrado de Nueva Le6n adotem ou madHiquem, em urn sentido
au err, outro, B Jegisle9ao que estas des9jam a que oonstitul seu regime intl;lrno (, ..) A POS!980 do GovElrno do Mexico e, Bob
todos os aspectos, incongruente com Il reapon~ebmdade assumida palo Es.tado mexicano ao ratlflcar a Convenoao Americana
sabre Direito5 Hurnanos", paras. 40A2. Ver tambem ComitA de Direi,oa Humanos das Nalf~es Unidas. Case Toonen v,
Austrtilla, ComuniC6r;eo W4BS/l.992.
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familias inteiras, nesse interim, viver am condi<;:6as inadequadas, sendo freQuentemente objeto de
violf!l1cia infringida pelos latifundiiirios, millcias armadas particulares e pollcia.

17. 0 Estado do Parana pode ser considerado como urn dos que apresente maior incidilncia de
viola<;:6es de direitos humanos contra trabalhadores rurais. A situa9ao egravou-se principalmente no
Governo Estadual de 1995 a 2002, Quando foi estabelacida ume polltica reprassiva contra os
trabalhadores. Em conformidade com 0 entarior, a Secretaria de Saguranya iniciou uma s<lrie de
despejos em acempamentos de famflies sem terra a os fazendeiros intimidevem os trabaihedores
rureis, empregando grupos armedos e pressionavem 0 Governo e Que fizesse despejos de familias
sem terra. contrariando a politice governamental de tratar a questao agraria sem 0 uso de for9a. Em
diversas opereqoes de despejo violentas ocorridas, toram identificados. atuando em con/uio com a
for9a publica. pistolsiros particulares, eontratados pelos proprietarios das terres objeto do despejo.

18. Uma das principais razoes para germinar a violimcia no campo no Brasil Ii a impunidade. Ela
se transformou em importante cumpiice da violencia rural ao incorporar ao contexto nao somente a
falta de puni\lao dos responsaveis pelos fatos, mas tambem uma atemorlza<;:ao da populayao, diame
da ilercia des autoridades frenta aos fatos ocorridos. Nesse contexto, 0 Senhor Setimo Garibaldi,
uabalhador rural sem terra, morreu em 27 de novembro de 1998 em consequilncia de um disparo
de arma de fogo recebido em meio a uma opera9ao de despejo extrajudicial levada a cabo por um
grupo armado civil, composto de aproximadamente 20 homens, no assentamento localizado na
Faz~nda Sao Francisco, Estado do Parana.

19. Entre a OCUpayao da fa>:enda, no inlcio de novembro de 1998 e 27 de novembro de 199B,
as Olcupantes Tinham conhecimento de que os proprietarios da Fazenda Sao Francisco tinham
inH",<;:i!io de desaloja·los da propriedade por meios pr6prios. A opera9ao de despejo come yOU
quando os integrantes do grupo armado apareceram no acampamsnto transportedos em dois
cam'nhoes e uma caminhoneta. portando armas de grOS80 calibre, forqando os ocupantes a salrem
de suas barraeas e dirigir-se ao centro do local. No meio da ayao, Setimo Garibaidi fol atingido por
uma baia dispareda por uma das armas dOS agressores, e devido ao impacto, 0 Senhor Setimo
Garibaldi caiu. Quando os integrantes do grupo armado perceberam 0 ocorrido. procederam a sua
retirSlda do local.

20. 0 homicldio do Senhor Setimo Garibaldi foi denunciado aos pol/ciais militares Ademar Bento
Mariano e Fabio de Ol/veiro pelo filho da vltima - Vanderlei Garibaldi - em 27 de novembro de
1998, e nesse mesmo dia a policia comparaceu a Fa>:enda S~o Francisco. Com efeito, do auto de
prisllc em flagrante deiito de AUton Lobato, desprande-se "que 0 filho da vltima ( 1 deu conta qua
aproximadamente vinte eiementos encapu>:ados chegaram ao acampamento invadido pelos sem
terras, na fazenda Sao Francisco, por volta das 5:00 horas do dia [27 de novembroj, intitulando-se
polic;ais e passaram a atirar para 0 alto, com arma de grosso calibre. ". Varias das testemunhes
oculares de temalive de despejo foryedo consegulram identificar a urn co-proprietario da Fezenda
Sao Francisco. Morivai Favoreto. e ao capataz de outra fazenda de qual 0 primeiro e co-proprietario.
Allton Lobato, conslituindo 0 grupo armado Que tentou efetuar 0 despejo. Nesse mesmo dia, 27 de
nove-nbro de 1998. foi Inslrulda 0 Inquerito Policial (doravame "IPL") 179/98 e fol detido 0 Senhor
Loba:o por considerar que 6stava am delito flagrante por posse ilegal de arma e forma<;:ao de
Quadrilha. Nos dies subseguintas, foram racebidos depoimemos sobre a morte do Senhor Garibaldi e
eventuais autores intelectuais e materlais da operayao de despejo e 0 Delegado de Pollela de
Querilncia do Norte sollcitou a prisao temporaria do Senhor Morival Favorato.

21. Em 9 de dezembro de 1998. 0 Ministerio Publico solicitou a realiza\lao de algumas
dillgilncias, por exemplo: indlciar indiretamente 0 Senhor Morival Fevoreto; fazer 0 reconhecimento
dos verculos identificados pelos lrabelhadores rurais; reallzar pericias do projetil de arma de fogo

1 Auto:s do lnquerito Polici:~1 (doravante .... IPL") N° 179/99, plig. 3. Anexo 4 da Contesta1;lio de Demands.
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encontrado no cadaver do Senhor Setimo Garibaldi; determinar quem sram os proprletarios e
edministredores da firma Favoretto Colheitas, asslm como 0 proprietario da Fazenda Sao Francisco;
colher declaragoes de empregados de Morival Fevoreto e outros possfveis suspeitos; e, colher
declarac5es de OUlres testemunhas que eslavem presentes na Fazenda Sao Francisco em 27 de
novembro de 1998, Nessa mesma ocasi~o, 0 Minlsterio Publico pronunciou-se favoravelmente a
respeito de posslvel prlsao lemporaria do Senhor Morival Favoreto,'

22, Em 14 de dezembro de 1998, a julza do caso negou a solicita9ao de prisao lemporaria de
Morival Fevoreto e determlnou que "s diligencias requ"ridas pelo Mlnisterlo publico fossem
cUr'lprldas; "Deixo de decretar a pris§o temporaria de Morival Fevoretto, pOsta que .s t"stemunhas
sea divergemes, par ora, 6aixem a [Delegacia de Policla - DEPOLl de origem, para dar atendimenlo e
cota reuo, Ap6s, deliberarei sobre 0 pedido de prisao lemporaria de Morival FaVoretto",' .

23. Em 15 de dezembro de 1996, Morivsl Favoreto, de livre" espontanea vontade, pelicionou
nos autos em virtude de ter tornado conhecimento atraves d. Imprensa que hevl. sido Indiciado pelo
crime ocorrldb na Fazenda Sao Frencisco, em 27 de novembro de 1998. Informou, alnda, que era
"um dos co-proprietarlos d. Fazenda Silo Francisco, com familiares. "7 Apresentou ademais, .scrilura
da Fazenda Sao Francisco, indicando que a mesma era de proprladade de Morival Favoreto, Darel
Fav::lreto e Maurilio Favor.to! assim como contralO sooial da Empresa Favorello'Colheilas Agrlcolas
SIC Ltda., tambem de propriedade de Morival Favoreto, Darcl Favoreto e Maurilio Favoreto.'

24. Em 17 de dezembro de 1998, atendendo ao pedido da Jurza da Comarca de Loanda, 0

e5crivao de policla Cazar Napoleao Casimir Ribeiro acoslOu um documento de Informacrao aos autos
do lPL 179/98, 0 escrlv!io refere, sam Indlcar a data do acontecimento, qua aproxlmadamente as
6hOO chegou ao local do crime do Senhor Garibaldi, acompanhado de polielals militares, • constatou
que as daclaracroes das testemunhas nilo faziam referencla 1l perticipa<;!io de Aliton Lobato e Morival
Favoreto no ataque 1l Fazenda S§o Francisco. De acordo com esse funciom\rlo publico, as
testemunhas 56 mencioneram que. opera<;ao foi reaiizada por homens encapuzados, com arrnas de
grosso calibre e que a unica suspeita correspondia ao reconheclmento de urn camlnhilo Volkswagen
branco, constantamente dirigido palo capataz Aliton Lobato. 0 ascrivao Indica lambem que, ante
esse indfcio, cs policlais resolveram ir a Fazenda Amambay, local em que encontraram 0 indlciado
Ailton Lobato dirlgindo uma camlnhonete, acompanhado de dois tratorlstas. 0 Investigado, que nilo
tlnha licencra para portar arma, levava consl90 um rev61ver calibre 36 que, segundo ele, era utilizado
para defender-se das amaagas dos trabalhadoras sem terra. Ailton Lobato, em conformldade com a
documento de informaQao, cooperou com os policlals, permltlnda ravlstes em sua casa e na
fazenda, sem terem sldo enoontradas outras armas nesses lugares.

25. 0 Senhor Cezar Ribeiro, escrivao de po/rela, Informou que, na masma data, ao conduzir em
comboio a famma do Investigado AHton Lobato e os dois tratorlstss que 0 acompanhavam, na
Fa<e"da Amambay, para evitar a represalia dos integrantes do MST, tinha acordado com os policlals
que dispararia um tiro para 0 alto para avisar-Ihes que urn velculo parado na fazenda neo oferecia
ameavs. Pare tanto, 0 escrivao efirmou ter utHizado a arma apraendida em poder do indic/edo AUton
Lobato,

26, Alem disso, 0 escrivilo Ribeiro Indicou que ABton Lobato leria sldo vllima de amea,as de
mortp. por parte dos trabalhadores acampados na Fazenda Sao Francisco, fatos lavrados no Iivro de
ocorrenclas da Delegacia de Polfcia de Querencia do Norle, no final de oUlUbro de 1998. Em

& Autos do lPl. Nt' 179/98. psgs. 34 e 35. Anexo 4 de Conte~ta9ao da Demanda.
6 AlJt09 do Iflo NCl 179198, p~gs. 35 verso. Anexo 4 da Comestsc;Ao da Demande.
r Autos do JPL NO" 17S/98, p~gs. 37 e ss. Anexo 4 da Contesta9~o del Oemanda.
8 AlJtOa do IPL N° 179/98, pAgs. €i5 e ss. Ana:ar:o 4 de Conteat6t;1;o da Demands.
Q Autos do IPL N° 179/98, P~9$, 71 8 5S. Ane:r:o 4 da Contss't(ilt;llo Oa Dernanda.
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conformidade com a exposto par esse funcionario pUblico. Allton Lobato deeldiu n~o Inielar uma
at;:ao contra as trabalhadores para evitar maiores transtornos. 'O

27 Em 17 de fevereiro de 1999, a Promotora do Minlsterio Publioo, Nayani Kelly Garcia.
reiterou seu pareeer anterior no sentido de neeessidade d. prisao temporari. de Morival Fevoreto."
Em 09 de mart;:o de 1999, a indielado Morival fevoreto prestou sua primeira deeleraciio perante 0
Delegado de Policia da Quer~neia do Norte. Negou as acusa90es formuladas contra ele, alegando
qu,e na data dos fatos estava na cidade de Sao Bernardo do Campo, Estado de Sao Paulo,
acompanhando seu Irmao. Darci Favoreto, em uma consulla medioa ao Dr. Flair Carrilho. Ah\m
disso. afirmou ter-se hospedado na resid~ncia de seu primo, Eduardo Minutoli Junior, e aportou aos
autos da inVesliga9ao 0 raeibo do pagamento da consulta. sem numero de registro, assinado pelo
referido medico, com dala de 25 de novembro de 1998. 0 Senhor Morivel FaVoreto indieou em sua
declaracao que a uilima vez que linha estado em sua fazenda tinha sido em agosto de 1998. Alem
disso, sabra os dois vefoulos identifieados pelos trabalhadores no alaque ao acampamenlo, aduziu
que a eamloneta F 1000. de cor negra. tinha sido vendida antes dos fatos e a caminhllo VW 7100,
de cor branca, pertenCenle a sua sociedade, nao estava na regiao dos fatos quando eSles
ocorreram. 12

28. Em 4 de agosto de 1999. a Promotora Nayani Kelly Garcia raitera 0 pedido feito em 9 de
dezembro de 1998 (supra para. 21), e raquere adicionalmente"a oitiva de pessoas que confirmem a
alib' apresentado pelo indieiado Morival Fa\(oreto pera a dia dos fatos." 13 A partir dessa data, ate 10
de novembro de 1999 - tres meses depois - a investigacao polic!si permanece parada. sem
nenhuma diligencia realizada, passando da Jurza de Direito a Delegaeia da origem, de voita a Jufza
de Direito, entilo ao Ministerio Publico. de novo a Jufza de Direito, ate retomar a Delegacia de
origem pare realizar as diilg~nclas requeridas. 14

29. Em lOde novembro de 1999, diante do cumprimento apenas pareiai da cota ministerial de 9
de dezembro de 1998, a Ministerio Publico solicitou novamente que fossem compietadas as demeis
diligenclas requeridas. 15 A pertir dassa data, ate 23 de fevereiro de 2000 - tres meses depois - a
investlgat;:ao poileial permanece parada, sam nenhuma dliig~ncia realizada, pessando da Jufza de
Direito a De/egaeia de origem, de volta a Juiza de Dlreito, entao ao Ministerio Publico. de novo "
Jufza de Direito, ate retornar Ii Delegacia de origem para realizar as mesmes dHigencias requeridas.
meciante despacho emitido pe/o Delegado de Polfcia ordenando diligencies."

30. A segunda declera9ao de Morival favoretlo data de 24 de marcO de 2000. Nessa
oportunidade, 0 investigado reiterou a versilo de que nao estava na regiao dos fatos na data do
crime e que a eamioneta f 1000 tinha sido vendida. Alem disso. Morival Favoreto informou a
autoridade policial 0 endere90 do medico Flair Carrilho,17 A partir de 27 de mar90 de 2000, ete
junho de 2000, quando sllo juntados doeumentos aos autos - tres meses depois - a investiga9ao
policial permanece parada, sem nenhuma dillgencia reailzada, passando da Juiza da Direito a
Delegacia de origem. da voila a Jufza de Direito, entao ao Minislerio Pubilco. de no\(o II JUfza de
Dire·to. ate retomar II Delegacia de origem para realizar es diligenelas raqueridas."

10 Vel' Auto-i do IPl W' 179/98, p6g6. 100 e 101. Anaxo 4. da ContestaQAo da Oemanda.
II Autoe do IPL N° 179/9B, p~g. 104, Anexo 4 d~ Contestat;rio da Demenda,
12 AUi:oS do IPL NB 179/96, pags. 109 l:l tllJ. Anexo 4 da ContestaQ€io da Demanda.
1:1 AUi:OS do IPL N4 179/9B, p.4Q. 113. Anexo 4. da ContQst:a9ao de Demanda.
14 Autos do IPL Nt! 179/96, p~gs. 103 verso, 104 e 105. Anexo 40a Contes,a<;tlo de Demenda.
1~ AutO$ do lPlo Nit 179/98, pag. 1 Hi verso. Anexo 4 da Conte5ta~I1o da Demands.
Iii Autos do IPL N° 179/98, p~gJ;l. 116, 117 e 118. Anaxo 4 da Contest8Qao de Dernanda,
17 Aut.os do fPl N° 179/.98, pag. 130. Anexo 4 d~ Contaate'i~o de Oemanda.
18 Autos do lPL N° 17.9/98, p~gs. 121 verso, 122 e 123. Anexo 4 da COnt9StSyaO da Demanda.
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31. A partir de 30 de junho de 2000, ate julho de 2001- 1 ano depois - a investiga91l0 policial
permanece parada, Sem nenhuma dlligencla realizada, passando da Julza de Dlreito a Delegacia de
crigsm, de volta Ii JUlza de Direito, entao ao Ministerio PUblico, de novo a Juiza de Direito, ate
retornar Ii Delegada de origem para realizar as dlligenoias requeridas,"

32. A carta precat6ria referente as declara96es (colhidas em outra Comarca em 28 de setembro
de 2000) de Eduardo Minutoli Junior (primo de Morival Favoreto) lo junlada aos autos em 5 de jUlho
de 2001.'° Conforme a sue breve declara98o, "seu primo Morival Favoreto esteve hospedado em
sua casa, em companhia do irml'io Darci Favoreto e da esposa de Darci, de nome Sandra Favoreto.
Nadl'l mais disse nem Ihe foi perguntado."21 Nao consla do termo de declara9ao informa9ao adicional
nem a data em que teria ocorrido a mencionada vlsita.

33, Em 4 de julho de 2001, 0 mesmo (anteriormente) escrivao de policia Clozar Napolello CaSimir
Ribeiro (supra para, 24), agora Deiegado de PoHcia, passou a presidir os autos do IPL 179/98, por
for9a do provimenlo 03/01 da Corregedoria da Policia Civil e por designa9ao do Delegado Regional
de Policia,zz Em 25 de julho de 2002, 0 medico Flair Jose Carrllho apresentou declara9ao indloando
que assistia a Daroi Favoreto desde 1994 e eSle fazia consulws medicas a cada tres ou seis meses,
Semore acompanhado de Sua esposa e de outro familiar. No entanto, declarou que nao podia
confirmar a presen9a de Morival Favoreto em sua clfnica em 25 de dezembro de 1998. Indlcou
tembem que 0 recibo do pagamento da consulta e a assinatura presenle no mesmo eram
aut~nticos.23

34. A partir de 13 de jUlho de 2000, ate setembro de 2002 - mais de 2 anos depois - a
investige9ao policlal permanece parada, sem nenhuma dllig(mcla realizada, passando da Juiza de
Direito a Delegaoia de origem, de volta a JulZa de Direito, entao ao Ministerio Publico, de novo a
Ju(za de Direito, ate retornar aDelegacia de origem pare realizar as diligenoias requeridas."

35, Finalmente, em 12 de setembro de 2002, 0 Delegado de Pollcia de Querencla do Norte,
Paulo Cezar da Silva, solicita 11 Jufza de Direilo Elizabeth Khater, 0 rev61ver apreendido com Ailton
Lobato e os dois eSlojoS calibre 38 "para posterior envio ao Instituto de Criminallstica para ser
periciado. "26 A partir de 10 de outubro de 2002, ale maio de 2004 - 1 ana e 7 meses depols - a
invesllga9ilio policial permanece parada, sem nenhuma diligencia realizada, passando da Juiza de
Dlre;,o a Delegacia de origem, de volta a Juiza de Direito, entao ao Minislerlo Publioo, de novo a
Juiz<l de Direito, ate retornar a Delegacia de origem para realizar as dilig,mcias requeridas."

36. Segundo informaoao contirmada durante a audienoia publica do presente caso, tanto pela
testemunha do Estado como pelo perilo da CIDH, tal arma havla desapareoido sob cust6dia do
Estado, conforme oertidao oonstante dos autos." Em consequ(,ncia do anterior, e Jufza de Direito
solioita que 0 Ministerio Publico opine a respeito de tel fato, mas ao inves de faze-Io, posteriormente
o Minlsterio PublIco solicila 0 arquivamento do IPL 179/9B,

37, Em 12 de maio de 2004, sem que 0 IPL 179/98 eSllvesse devidamente finalizado com 0

consequente Relat6rio do Delegado de Pollois responsavel, e sem que se dilucidasse a queslao do
desapareclmento da arme, 0 Promotor do Mlnlsttirio Publico, Edmarcio Real, emitiu pronunciamento

1l:l Autos do IPL N" 179/98, p~gs. 141 verso et~ 149 verso, Anexo 4 da Conte5talfao da Demanda.
20 Autos do IPL N<1 179/9B, p6g6. 160 verso. Ans)(o 4 cia ContestaQiJo de Dernanda.
:0 Aut@s do IPL N° 179/98, pllg. 152. AnexQ 4 de Comest8y50 da Oemenda.
2~ Aut(!ls do IF'l Nil 179/98, psg. 150. Ane:co 4 da Cont6st2Q:!O da Demanda.
~:J Autos do IPL N<l 179/96, p~g. 176. Ane)(o 4 da ConteatB9ao de Demands,
24 AlitoS do IPL Nt> 179/98, p6gs. 15:3 verso 8t6 154 verso. Anexo 4 da Contelifay!!o da Demanda.
2S Autos dO IPL N" 179/96, P~Q. 165. Anexo 4 da COOlestflQBo da Demanda.
26 AulOS do lPL N<1179/98, pligs. 176 e 179. Anaxo 4 de Contesta9uO de Demenda.
27 Au~os do lPL Nt> 179/98, pags. , sa e 189. Anexo 4 cia Contestat;~o da Demf;lnda.
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favoravel ao arquivamento do IPL 179/98. Ao expor as razOes de seu pedido, Indicou que: quetro
teSlJemunhas apontaram a participal'~o de Morival Favoreto e Ailton Lobato no ataque a Fazenda
Sao Francisco; os outroS membros do MST nao menclonaram em suas declara90es terem visto
essas pessoas; 0 Investigado Ailton Lobato, por ocaslao de sua deten9ao em flagrante, estava
dirigindo no sentido da cidade de Santa Cruz de Monte Casteio; os dois indiciados negam a
par1lICIPa9aO nos tatos; 0 medico Flair Jose Carrilho confirma a presen9a de Morival Favoreto em seu
consult6rio na data dos fatos; 0 escrivao Cezar Napolaao Casimir Ribeiro relatou a diverg~ncla entre
as declarar,:oes das testemunhas; uma pessoa encapuzada disparou 0 tiro que causou a morte de
Setimo Garibaldi e n§o era nanhum dos investigados; ql.la nao se pode Idantifioar a pessoa que
disparou esse tiro; que este n§o tlnha a Inten9§o de assassinar 0 Senhor Setlmo Garibaldi. uma vez
que disparou contra a perna dele; a que nao foi comprovado ql.la os verculos utilizados no ataql.le
pertenclam a Morival Favoretto?'

38. Com efeito, da analise dos autos da investiga91io policial IPL 179/98 - Anaxo 4 da
Contestal'ilo da Demanda - pode-se concluir que ap6s instrl.lfdo 0 referido inql.lerlto policial e antes
da declsao de arquivamento:

a} Os co-proprietMos da Fazenda Sao Francisco, Darci Favoreto e Maurflio Favoreto,
diretamante interessados na desocupar,:ao da mesma. nunea foram investigados ou seql.ler
chamados a depor nos autos do IPL 179/98;

b) Os co-proprietarios da Empresa Favoretto Colheitas Agrlcolas, Darci Favoreto e Maurflio
Favt>reto, cl.ljo veiculo supostamente havia sido utilizado durante a desocupa9aO da Fazenda Sao
Francisco. nunca foram investigados OU sequer chamados a depor nos autos do IPL 179/98;

c) Nenhl.lma outra testemunha ocular dos fatos e da morta do Senhor Garibaldi, alem dos 8
trab~lhadores sem-terra ouvidos nos 7 dias ap6s 0 crima, jamas foi ouvida ou proeurada pela
autoridade policial, apesar de qua haviam dezenas de famfllas de sem-terras, num total de
aprmdmadamente 200 pessoas, no acampamento localizado na Fazenda Sllo Francisco;

d) Nanhum outro fl.lneionarlo da Fazenda Sao Francisco ou da Empresa Favoretto Colheitas
Agrlcolas jamais foi OUVldo ou procurado pela autoridade policial;

e} 0 indivfduo Cezar Napoleao Casimir Ribeiro, que havia prestado uma "informar,:1io" nos
autos dirigida a expliear 0 disparo recente da arma apraendida com 0 indieiado Ailton Lobato, atuou
como Delegado de Poifcia rasponsavel pelo lPL 179/98, a partir da 4 de julho da 2001;

f} 0 irmao de Morival Favoreto, Darci Favoreto, que ara a figura-chave do iilibi daquele, por
ser a passoa que terla reeebido a consulta medica no dla 25 de novembro de 1998, jamals foi
ouvido ou procurado pela autoridade polioial sobre 0 referido alibi:

g) Sobre esse mesmo ponto, 0 primo de Morival Favoreto, com quem ambas as pessoas
refer:das supra teriam estado hospedadas, quando Interrogado pela autorldade policial, nunca foi
perguntado sobre a data na qual os irmiios Favoreto estlveram hospedados em sua casa;

h) Ha diversos lapses temporais indicadOS (suprEJ paras. 28, 29, 30, 31 e 34). nos quais as
autoridades do Estado, mosuando nagligenela na Investlga9ao dos fatos, nao realizaram
abso utamente nenhuma atividade substencial para dUucidar a verdade a respaito de morte do
Senhor Garibaldi;

i) Comando os investigadores com a arma calibre 38 encontrada am poder de Allton
Lobato, nao consta que sa tanha faIto uma parreia tendente a coteja-Ia com as duas capsulas de
projeteis calibre 38, enuegues apolicia em 2 de dezambro de 1998;

j) A arma apraandida em poder de Ailton Lobato desapareoeu da Vara Judicial sem que
fossem feitos os exames bal[stieos pertinentes, como por exemplo para coteja-Ia com os estojos de
calibre 38;

k) Os autos foram enviados ao Mlnisterlo Publico pela Julza de Direito, para manifestar,:ao
do 6rgao a respelto do dasaparecimento da arma apreendida com Ailton Lobato: no entanto, 0

MiniMerio Publico nao se referiu a tal fato, nem a possrveis responsabiildades administrativas ou

a AU1;QS do IPL N° 1'9/9S, pegs. 191 6 SSt Anexo 4. da Contestaqao da Dernanda.

HORA DE RECEPCloN JUN,10. 2:31PM

Gabriela Guevara
Sticky Note
None set by Gabriela Guevara

Gabriela Guevara
Sticky Note
MigrationNone set by Gabriela Guevara

Gabriela Guevara
Sticky Note
Unmarked set by Gabriela Guevara



10

141011/018

pamals relaeionadas, nem II aventual relageo com a investigaeo sobre 0 crime do Senhor Garibaldi,
senao que solicitou 0 arquivamento do Inqu~rlto Pollcia!.

39. Em 18 de maio de 2004, a Jufza Elizabeth Kether, seguindo 0 parecer do Minlst~rio Publico,
detBrminou 0 arquivamento de investiga9ao da morte do Senhor Setimo Garibaldi, atraves da
seguinte deeis~o judicial de arqulvamento, in verbis: "Acolho 0 r. parecer retro, e via de
consequllncia, determlno 0 arquivamento destes autos, oom as anotat;Bes de praxe".29 0 anterior,
apesar de Que a Constitui9ao Federal btasileira, no seu artigo 93, IX exige que a decisao que arquiva
um Inquerito Policial deve estar minimamente fundamentada, sob pena de nulidada.so

40. Contra tal deeisao, a Senhora Iracema Garibaldi. viuva do Senhor Garibaidi, impetrou urn
Mandado da Segurant;a em 16 de setembro de 2004, sollcitando a reabertura da investiga<;1io. a
qual foi arQuivada oom "absoluta ausencla de fundamentos", em conformidade com 0 artigo 93,
inciso IX, da Constitui<;ao Federal. Em 17 de setembro de 2004, 0 Tribunal de Justi<;a negou dito
recurso e confirmou 0 arquivamento do IPL 179/98.

41. Em dezembro de 2004, 0 Governo Federal adotou uma emenda constiwcional no sentido de
que as graves vioiayBes de direitos humenos passariam a ser ofensas federals. A mudan<;a admite
Que certas Violay6eS contra os direitos humanos sejam transferidas pare 0 sistema federal, diferente
do estadual, para serem investigades e juigedas. Ate a presente data, a Comissao carece de
informa<;6es se alguma causa de viol"'ncia rural foi transfarida pata a Justlt;a Federal.

42. Em 29 de abril de 2009, durante a audienoia publica do caso, 0 Estado informou anaves de
dec!lera<;8o de testemunhe Fabio Andr~ Guaregni, que 0 Ministerio Publico do Estado do Parana
requeteu, em 20 de abrii de 2009, a Jurza de Direlto da Vara Criminal da Comarca de Loenda 0

desarquivamento do IPL 17S/98, "oom fundamento em fatos novos" relecionados oom depoimentos
e pr:lVas novas apresentedas na tramita9~0 do presente caso perante a Corte Intetemericena e nao
ooleledos durante 0 referido inquerito policial.

43. Durante a audiencia do caso, a testemunhe tembem informou que em 20 de abril de 2009, a
Jufza de Dlteito da Comerca de Loanda determinou 0 desarQuivamento do IPL 179/98.

44. Ate 0 presente momento, a CIDH nao tem conhecimento sobre as diligenoias investigatlvas
que forem realizadas em nlver interno a partir do desarqUIVamento do InQUllrito Policial, Quase onze
anos ap6s a morte do Senhor Setimo Garibaldi.

IV. FUNDAMENTOS DE DIREITO

A. DIREITO As GARANTIAS JUDICIAIS E PROTEc;:Ao JUDICIAL (VIOLAC;:AO DOS
ARTIGOS 8(1) E 25 DA CONVENC;:AO AMERICANA) EM RELAyAO COM 0 ARTIGO 1(') DA
CONVENc;:Ao

45. Em primeiro lugar, a CIDH tessalta Que 0 Bresil aceitou a oompetencia oontenciosa de Corte
rntetamerioana epenes para fatos ocorridos a partir de 10 de dezembro de 1SS8. Portanto, falteria
compet1}ncie a Corte pera examiner os fatos enteriores a morte, e e pr6pria morte de Setimo
Garibaldi. A oontroversla que se apresenta a Corte, entao, Iimite-se a Quest~o relacionada com a
garentia do ecesso a justi<;a as vltimas, dentro do prace.so interno, conforme 09 parametros
estabel.cidos pele Conven<;ao Amerioana.

:1:1\ Autos do IPL N° 179/98, P~9S, 191 e Be:. Anexo 4 da Contesta<;ao do Oemanda.
~o Constituiy60 Fed~ral. Art. 93, IX: "todos os Julgamentos dos 6rgaos do Pader Jr;dioiario s9r~0 pubUcos, e flJodamentadas
todas as decis6es. sob pene de nulidade. podendo e lei Iimitar II praaeny8, ern determinado$ !:'Jtos, h pr6prlas partes e a seus
advogsdos, au somente a estes, em casas nog quais a preserva9so do dlreito III intlrnldade do lnteressado no sigllo n80
prajudlque 0 interesse publico ~ lnforme9ao."
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46. A Comissao enfatiza, porem, que e dentro dO contexto da impunidade pela morte de um
trabalhador rural sem terra numa operaQ§o extrajudioial de despejo e dentro do contexto de
necessidede imperativa de justlQa para combater a impunidade em oasos de violenoia na area rural
brasileira que passe e tecar os seus argumantos relacionados ao direito as garantias judiciais a a
protaQao judiclel.

47. E um princlpio basico do Direito Internacional dos Direitos Humanos que os Estados
respondem internaoionalmente pela aQao ou omissao de quaisquer orgaos ou agentes saus, ino/usive
dos 6r9;;oS judiciais e de investigaQao policial, que violem os dire/tos humanos internaoionalmente
reconhecidos. 31

48. Em situa90es como a do presente Caso, que envolvem os artigos 8.1 e 25 da ConvenQ§o
Amerioana, para poder oonc/uir se os referidos direitos foram violados, a Corte dave exeminar os
respect/vos processos internos e fim de deoidir Sa as a90es ou omissaes dos orgiios polioiais ou
jud/deis na investiga9§0 e prooessamento do caso impilceram ne responsebilidade interneclonal do
Estado. "

49. A Corte tem observado reiteradamente que, a partir dos eritarios estabeleoidos pala
ConvenQao Amerieena, os direitos aqui implicados exigem que:

os Estados Partes {.. ,] forne9am recursos Judiciais efetivos as vrtjrnas de vlolaQilio dos direitos
hurnanos (artigo 251, reoursos Que devam sar conduzido& conforme as regrss do devido
processo legal (artigo S.1), tudo isto no contexto da obri9afj:~O garal. B cargo dos mesmos
Estados, de garantir 0 livre a pleno exercrcio dos direltos recoliheoldos pela Conven~ao a
todas as pessoas sob sua jurisdiq50 (artigo 1.1 }.33

50. Com efeito, a efetividade dos recursos internos "constitui um dos pilares basicos, n~o s6 da
Convenc;~o Americana, como tembem do pr6prio estado de direito numa sociedade democratioa nos
termas da Conven9ao. ,,34 A Comiss~o ressalta e raitere que, a Cone Interamericana estabeieoeu
que "0 artigo 25.1 da ConvenQao incorpora 0 princlpio da efetividede dos insuumentos ou
mecanismos processuais de protec;ao destinadOS a garantir tais direitos. "34

51. Ante 0 exposto, no entender da Comissao, uma finaiidade elementar de todo processo
criminal e a de esclarecer a verdade do fato investigado, A investigaQ§o judicial deve ser
empreendida de boa fii, de maneira diligente, exaustiva e imparoial e deve estar orientada a explorar
todas as linhas investigatives posslveis que permitam a idenlificeQao dos au!ores do delito pera sau
posterior julgamento a puniQ1io. No presente caso, iSIO significa que a eutoridade investig.ative tinha
a obrigac;iio de reaiizar todas as diligl!noies e averiguac;aes que se demonstrassem necessarias a fim
de obter 0 resultedo dasejado, quel seja, a descoberta de verdade sobre a morte de Setimo Garibaldi

51 Ver Corte I.D.H., Ci!JSO riBS IrmDs Ssrrano Cruz VS. ~I Salvador. Sentenlfa de 01 de margo de 2006. S6rle C No. 120,
pare. 54; Caso das Irmaos Gdmez Paquiyauri, Sententta da 8 de julho de 2004. S6rie C No. 110. paras. 71~73; C(;I$Q 19
Comercianr8s. Senten98 de 5 de Julio de 2004. Serie C No. 10e, para, 181; a C(;Isa Herrera (JI/oa, SentanQQ de 2 de julho de
2004. S~ri. C No. 107, para. 144.
32 Var Corte I.D.H., Caso d(;ls IrmtJs Serrano Crl.lz Vs, £1 Sa/vadof, pars. 57; Caso LOli Berenson MejIa vs, Peru, SentenQB de
20 de novembro de 2004. $erie C No. 119, para. 133; Caso 19 Comerciantes, pard. 182; e Ceso Herrera Ulloa, para. 146.
33 (Esp:anhol original, tradulfllo J/WEI) CortEl lDH. Caso do Mf1s'!JBC~ de M8p/rJplm V,s. Colombia. Sent¢n~;:] de 15 de 5etembro
de 2005. S~rlB C No. 134, para. 195; Ceso d8 ComunJdads Mo;wan8 Vs, SurimiJme. Sentenca de 15 da junho de 2005. S~rle

C No. 124. pere. 142; C8S0 das IrmtJs Serrano Ctuz Vs. £1 Selvadof" para. 7G; e CIlJSO 19 Comsroiames, pera. 194.

34 (Espanhol original, tradug9.o livre) Cone IDH. Cas,o des Irmlls 8srt<Jno Crvz Vs. EI Salv.,dar, para. 76; Caso Tibl, Sentanqe
de 7 da aetembro de 2004. Serle C No. 114. para. 131; Coso 19 Comsrcianres, para. 193; G CasQ M8rir~l:J Urrutia, SantanqB
de 27 de novembro de 2003. Saris C No.1 03, para. 117.
:loG lEspanhol original, tr8duq~o livrel Corte IDH. Caso das Irmlls Serrano Cruz Vs. £1 So/vadof, pafa. 76.
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e $ pUnJ9ao dos responsavais. Do oontrario, nao sa pode aflrmar que a investigac;:ao toi efetiva
segundo os padroe. estabelecidos pela Convenc;:ao.,.

52. No presente oaso, a respectiva investiga<;ao foi aberta para examinar quaisquer autores
materiais e intelectuais do homicfdlo do Senhor Setlmo Garibeldi. No entanto, foram realizades
powcas gest6es e nao se indagou sobre a intervengeo de malliplos executores materiais em
diterentes graus de autoria. Tampouco sa considerou de manalra contundente a teoria de que 0 fato
terla sido anteriormenle planejado, nem sobre os eutores intelectuais do mesmo ou os possiveis
interessados no despejo, Isso, acrescentado a que os ocupantes da fazenda tinham conhecimento
previo dos pianos de despejo e que exlstiam aproximadamente 200 possiveis testemunhas oculares,
dos quais somente oito toram ouvidos.

53. A Comissao ressalta que as invastigac;:6es e 0 proeasso levados a cabo apos lOde
dezembro de 199B, data am Que 0 Brasil aceitou a competanela contenciosa da CorIa, parecem tar
ignorado 0 fato de que 0 crime foi praticado em concurso de pessoas, pois foram centradas (jnica e
exclusivamente em Morival Favoreto e Allton Lobato. Ni!lo se considerou de forma seria e exaustiva
que 0 motivo do crime havia sido a desocupa<;ao violenta e extrajudicial da Fazende Sao Francisco a
as Iinhas de investiga9~0 que surgiarn a partir desse fato. Tampouco fol seriamente considerado 0

nlvel de planificac;:~o do despejo, a probabilldade de eXistancia de autores inteiectuais. alem dos
aproximadamente 20 participantes no despejo qua seriam os autores materiais. A propria
testamunha do Estado durante a audiencia pOblica, em resposta a perguntas dos rapresentantes de
CIDH, alegou que, por exemplo, os co-proprietarios de Fazenda Sao Francisco nao foram jamais
investigados, urna vez que ninguem havia reconhecido os referidos co-proprietarlos como
part'c1pantes da operac;:ao de despejo, 0 que demonstra Que jamais se considerou seriamente Que
exis:iam possiveis autores intelectuels no presente caso.

54. A desfdia nas Inve.tiga~6es fornecem uma ilustra9~0 clara do descaso com Que aluou 0
Estado brasileiro. contribuindo para 0 eneobrimento dos responsaveis. A inforrna9ao de que 0 Estado
dispunha desde 0 Inlcio de sua investigagao devia slgnificar a ad09ao de certas medides mlnimas de
investigac;:ao que nao constam dos autos. Sobre este particular, as defici;;ncias do processo Interno
sao muito serias e multlplas, e entre aias sao Inclufdas as que n~o foram ordenadas e as provas
essenciais neo praticadas, bem como etos de minima diiig8ncia em uma investiga9ao, apeoar da
haver depoimentos de diversos sujeilos Que presenciaram os fatos, sendo efetivamente identificados
dols componentes do grupo armado que perpetrou a operageo; e que a policie tomou conhecimento
do mesmo apenas e poucas horas apos 0 ocorrido.

55. A Comissao estima Que a alua9ao deficiente des autoridades estatais, vista am seu
conjwnto, (SUW8 para, 38l crlou ume faita de investigac;:ao e, portanto, de esolarecimento dos fatos.
pers"gui9ao, oaptura, julgamento e condena9~0 dos responsaveis pelo homieidio do Senhor Setimo
Garibaldi, a Quai representa urna vioiac;:ao ao devido processo legal e implica na vioia<;ao de uma
serie de disposi90es da Conven~iio Americana, dentro de um contexto de desocupac;:oes violentas
contra pessoas em siwageo de vulnerabilidade. Transcorridos mais de 10 anos apos esse homio(dio.
nao "oram identificados nem punidos os responsaveis e, portanto, os familiare. do Senhor Setimo
Garibaldi alnda nlio puderam obter justl9a nem interpor urn recurso com '0 objetivo de conseguir uma
oompensa<;ao pelos danos sofrldos.

56. Apesar do recente deserquivamento do Inquerito policiai (fato do qual a CIDH toma nola e
valor;;). a Comissao enfatiza que, a partir de lOde dezembro de 199B, as vftimas no presente Caso
tinham a expectativa, e mals ainda, 0 direito de Que a morte de SMimo Garibaldi fosse efetlvamente

36 Ver Corte IDH. C8S0 das km#s Serrana Ctvz Vs, EI Salv;;Jdor, para. 83.
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inv~stigada, que todos os responsaveis fossaIT' prooessados e, oportunamente sanclonados, e que
seu" danos e prejurzos Ihes fossem ressaroldos. 37

57. Ao aplicar as considerac;oes anterlores ao presente caso, cumpre ressalter que em lOde
dezembro de 199B, e Investiga9ao do homicldio do Senhor Setimo Garibaldi acabava de ser abarta
(27 de novembro de 1998) e qua, desde entao e apesar da haver diferentes elementos informativos
- par exemplo, as oeupantes da fazenda sabiam de antemao que se ia realizar a a9;;0, a
identiflca9;;0 efetiva de pelo menos duas pessoas que compunham 0 grupo encarregado do
fracassado despejo, bern como a informa9ao a reapello daqueles que teriam interesse direto na
real!Za9aO da opera9ao de deapejo e pudessem te-Ia ordenado como autores intelectuais - 0 Estado
nao alimlnou as obstaculos nem atuou diligentemente com 0 objetivo de romper a barreira de
impunidadB que caractedza este caso.

58. A obriga<;ao de cumprir com tudo Isto, garantindo 0 acesso das vltlmas a justlga era do
Estado brasileiro. Nao obstante, no presente caso, a perfcia apresentada peio Dr. Carvalho e 0

depoimento do Dr. Guaragny oomprovam que a investiga9ao iniciada em 1998 foi absolutamente
deficiente, e nllo esteve encaminhada a reallzar diiigl'mcias minimas probat6rias para esclarecer os
fatos relativos a morte do Senhor Setimo Garibaldi. As atuagoes que constam dos autos parecem
indlcar que a investiga9ao focalizou-se em comprovar a n~o participa9ao dos suspeitos ao Inves de
Investigar e sanclonar todos os responsiiveis e buscar a verdade sobre os falOs e justitia para os
famfliares do Senhor Garibaldi.

59. Especificamente, de acordo com a previsto no anigo 1.1 da Conven91lo, os Sstados Partes
lern a obriga9ilo de investigar e punir os responsaveis por violag5es de direitos humanos, e
eventualmenle, indenizer as vltima. das referides viola<;oes, OU seus familiares. Ao nao cumprlr
devidamente com suas obriga9eies de invesligar de forma dlligente, logo, efetiva, 0 Estado acaba
senc'o responsiivel pela eventual impunidade de vlola<;oes de direitos humanos, situa9ilo que e de
especial importllncla no caso de trabalhadores sem terra porque a impunidade e uma das principais
raz6es para germinar a violeneia no campo no Brasil. Nesse sentido, a Corte Interamericana tambllm
tern reiteradamente afirmado que e dever do Estado evitar e combater a impunidade.

60. Adiclonelmente, a Corte estabeleceu que, em casos como 0 presente - onde hii tolerancia
do Estado em rela9ao a execu<;oes, falta de investiga<;llo adaquada e de san9ao efetiva dos
everrtuais responsaveis - 0 Estado viola as obriga90es de respeltar e garantir os dlreitos
reconhecidos pela ConvBn<;ao aos familiares de pessoa morta, alam de impedir que a sociedade
conhe9a e verdada," e reproduz as condl90es propfcias iJ impunidade que permitem e repeti9ao des
vioJa90es.>' Esta sltua9ao tem um efBito parricularmante claro no presente caso, no qual, como se
regiSitrou na demanda e manifestou a Dr. Carvalho durante a aUdiencia do caso, exiate uma dupia
punibilizaQao que Se manlfesta num indice muito alto de violencla contra trebalhadores sem terra
paralielamente a uma marcada impunidade nos processos relaclonados.

61. Nesse sentido, da prove documental ajuntada eos autos e dos depoimentos e perfcia
apresentadas na audiencia, a CIDH argumenta Que as deficlencias que foram apresentadas no
presente caso inserem-se dentro de um padrao comum de falta de dlligencia nas investiga<;oes de

37 VeT Corte IDH. Case d88 lImOs Serrano Cruz Vs. £1 Salvac/or, para. 64; Ceso 19 ComfHelamss, parr, 167; Caso Las
PiJlme,rasl Senten/fEl de 6 de d8zembro de 2001. Serle C No. 90, para. 65: e Caso Durand y Ug8ne, SentenQ8 de 16 de
agosto de 2000. Serie C No. 68. para. 130,
3lf Var Corte JOH. Caso do Massacre de Pueblo Bello vs, Colombia. Sentenqa de 31 de janeiro de 2006. Sede C No. 140,
pafa.146; Caso do Massacre de MfJplrlpan, para. 238: Caso dOl Comunid8dB Moiwanil, para. 153, G Caso Jven HfJmbet10
SfJnohsz, para. 134.

~!l Ver Cone IDH. CasQ do MfJSS8Cf6 de Mapirlpan, para. 238: Csso dos IrmOos G6mez Pequiyautl, pere. 130, e easa Myrna
Mack Chang, para, 156.
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da.ocupa<;oes violentas contra trabalhadores rurals no Brasil. Com efeito, os fatos do caso seguem
um padrao comum que, par um lado, deveria gerar uma resposta judicial especialmente dedicada a
esta tipo de conflitos; e por outro lado, facilitava 0 trabalho de investigaqao do Estado para que se
flzesse justi9a. Nao obstante, a presen9a de tais elementos e earaeterlstica nao fol aproveitada no
presente caso. Fazer justlqa neste caso, alem dos efeitos partlculares, gerarla um processo tendente
a conduzir ao termlno da lmpunldade que, por sua vez, promove a germinaqao da violancia na zona
rural do Estado.

62. Portanto, com base no direito Ii verdade das vltimas do presente Caso e na obrigay!io do
Est.do de combater a Impunidade por todos os meios disponlveis, conforme 0 estabelecido pela
Corte Interamerlcana, a obrigaqao de investigar e punir as violayoes de djreitos humanos "deve[ria
terl s[idol empreendida com seriedade e n§o como uma simples formalidade condenada de antem§o
a ser Infrutifera. ,,40 Em outras palavras, as Investigayoes e 0 juigamento das viola90es de direitos
humanos n§o poderlam ter side realizadas atraVes de uma mera repetiyao meci'lnica de atos
processuais Que nao tinham de fato 0 objetivo de descobrir a verdade, identlfiear os responsliveis e
sanelone-Ios.

63. No presente caso, depois de mais de dez anos de ocorridos os fatos, a CIDH considera que
o Estado brasilelro nao cumpriu com suas. obrigac;5es de investigay§o diligente e garantia de um
recurso efetivo as vrtlmes, de eluclda<;!io da verdede dos fetos, de combate a impunldade
caracteristioa de casos relaoionados oom a violeneia rural, e, portanto, afetivamente denegou as
vitimas 0 acesso a justlya ate 0 momento. A Comissao oonsldera que e execuy~o meoimica de
formalidades processuais nao constitui uma busce efetiva da verdade e da justi9s, e qua 0 presente
Caso constitulu ata 0 seu arquivamento em 2004 um exemplo cabal de uma investlgacao Que foi
reali.ada oomo ums mera formslidade, sem 0 menor esforyo inquisitivo e sem que as autoridades
estatais efetivamente perseguissem a verdade, portanto, condenada de antemeo a ser infrutlfera em
detrimento dos familiares de Setimo Garibaldi. A Comiss§o reitera, portanto, que a partir de lOde
dezembro de 199B, a devida dillgancla exigida para que 0 Estsdo oumprisse com sua obrigay1io de
prover um recurso efetivo e garantlr 0 acesso Ii justica as v'tlmas exigia que 0 Estado promovesse
medidas mrnimas de investlgayao, as quais nao foram realizadas diligentemente ou sequer foram
ordenadas ou requeridas.

64. 0 qus as autoridades judicials flzeram, no entento, ignorando os reQuisitos de minima
diligencia, e com total negligilncia, foi nao investigar nenhuma pessos aiam dos dois suspeitos, e em
especial nilo investigaram 0 envolvlmento de outros possivels autores intalectuais que tivessem
interesse na desoeupacao da Fszenda S§o Francisco, nem outros possrveis autores materials
vinc~'ados aDs autores intelectuals.

65. Por todos os fundamentos anterlormente expostos, e diente da faita de devids dillgencia ne
condu9§0 des investlgayoes e da falta de efetividade dos recursos Intemos, e CIDH conclui que 0

Estado breslleiro violou os artigos 8.1 e 25 em conjunto com 0 artigo 1.1, todos da Conven9ao
Americana, em detrimento das vltimes no prasente Caso.

B. OESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 1(1). 2 e 28 DA CONVEN<;:AO AMERICANA

66. A Comissao demonstrou que 0 Estado brasilelro descumpriu seu daver de respeitar os
direitos protegidos pelos ertigos 8 e 25 da Conven<;~o Americana, incorrendo ao mesmo tempo no
descumprimento de suas obriga90es nos termos do artigo 1.1 do tratado, em prejuizo das vltimas.

40 (ESDsnho! original, traducao !lYre) Cone 101-1. Caso dEJ$ (fmDs Sertano Crv:z Vs. EI Salvador, para. 61; C~so 19
Come~CilJnr8S, para. 184; Ceso 8tJ18C/O r pare, 112; Casa JVf/n Humbena S6nchez, para. 144; e Caso 8am8cB VBI/JSQuez.
Semen1;a de 25 de novembro de 2000. Serie C No. 70. para, 212.
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67. A segunda obriga9~0 prevlsta no artlgo 1.1 e a de garantir 0 livre e pleno exsrcfcio dos
dlreJtos e Iiberdades reconhecidos na COnVen9ao. A Comissao consldera que 0 Estado, ao violar em
prejufzo das vltlmas 0 dlreito as garantlas jUdiclals e e prote9ao judiciaL descumpriu a obrlga9ao de
garantlr 0 exercfcio livre e pleno dos direit09 das vrtlmas.

68. Por outro lado, 0 artigo 2 da Conven9ao Americana expliclta e desenvolve um ambito da
obriga91l0 geral de respelto e garantia constante de seu artigo 1.1. Com efelto, 0 dever de adotar
disposiy5es de dlrelto interno exige dos Estados Partes nao somente expedlr e Implementar medldas
de eanlter leglslatlvo, mas tambam de todas as medldas necessarias para assegurar 0 pleno e
efst.vo gozo dos direitos e Iiberdades garantldos peia Conven<;ao Americana a todas as psssoas
suj6ltas a sua jurisdi9ao (effet "tile).

69. Concernsnte ao estipulado no artigo 28 da ConvenQao, cum pre manifestar que,
Independentemente da dlvlsao interna de compstancias, 0 Brasil deveria adotar medidas adequadas
para que 0 Senhor Setimo Garibaldi nao fosse morto por um grupo ermado a servi90 ds fazendeiros
do Estado d'o Parana, que tsntava pratlear um despejo clandestino, Alem disso, era imperativo que 0

Estado proporcionasse aos famlliares do Senhor Setimo Garibaldi uma Investiga980 efetiva dos
fatos, com 0 consequents julgamento e san9ao dos responsaveis, aos quais deverla seguir uma
ade,quada indeniza9aO civil dentro de um prazo razoavel. Por nilo ter agldo desse modo, configurou
sa um descumprlmento do disposto no artigo 28 da Conven9ao Americana.

70. Sobre esse particular, caba ressaltar que a CIDH vem ha mals de uma decada aflrmando
que, em rela9so ao 8rasll,

a Comissao nao pode de!><ar de manifestar preocupac;:ao palo nBo cumprimento, por parte do
Estado brasileiro, de muitas obrigac;:6es constantes de instrumentos internacionais de direitos
humanos em virtude de que os Estados federados au entidades estatais que formam a
Republica Federative exercem jurisdi/(ao e U}m compet~ncia em relar;:ao a dalltos cometidos
em seus respectlvos territ6rios. 0 chamado "princfpio federativo", de acordo com 0 qual os
E:stados gozam individualmente de autonomia, tern sido freqOentemente osado como
expliG6,;ao para impedir a inv8stiga930 e determinaQBo dos responsaveis pelas vlolaqoes 
muitas vezes graves - de direitos humanos e contribuiu para acentuar a impunidade dos
autoras de tais violac;5es.41

71. Ponanto, faz-se neeess~rio analisar as obrlga.,oes emergentas da Conven<;ao Americana em
Estados federais atravas da leltura e interpreta950 conjunta e integral de todo 0 texto convencional,
e nan da clausula federal isoladaments.42 Isto posto Que a clausula federal nao Ilmita as obriga9oes
gerais decorrentes dos anigos 1.1 e 2, senao que serve para defini-Ias com maior preclsso, no
referents aos Estados federais, e outogar as obriga90ea gerais mancionadas anteriormente
verdadeiro effet utile.

72. No Que concerne ao presente caso, tanto 0 Estado Federal como 0 estado do Parana
deveriam ter tom ado medidas eficazes destinedas a evltar a proliferayao de grupos arm ados que
axscutam despejos c1andestlnos vlolentos, alam de outras medidas qus levassem 11 efetlva
investlga9ao, julgamento e san9ao dos atos partlculares, bem como a uma indeniza950 dos
afstados, de modo tal que 0 sistema ds justl9a se tornasse eficaz, Unicamente mediante essa
maneira de agir 0 Estado taria dado cabal cumprimento ao dever da adotar as medidas internas
destinadas a tornar efetivos as iiberdades e direltos reconhecidos pela Conven9ao Americana.

41 CIDH. Re/vc6ria saQre a SitVfJt;/Jo dos Dlre/ros HlJmal10s no Brasil. 29 de setembro de 1997. Cap(tulo L para. 5.
42 V&r. a esSe respeito, DULITZKY, Ariel E. FedfJrallsmo y Derechos Hl.lmenos: £/ coso dB /0 Conv8t1cl6n Amsdc<lt/d dB
Def'ecJJos Humi5Jnos. Acervo de Bibliotoca JlJrld[ca Vlftual do Instituto de lnvestigs95es Jur(dicas da UNAM, disponrvel em
www.h:nidic:m:L1nam "'i;(,.
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73. 0 Estado do Parana vive urn grave problema relacionado com a ocupa98o da terra por
grupos de trabalhadores rurais que dela carecem. Com rela9ao e esse assunto, vem praticando ume
serie de politicas que, no parecer desta Comissao, violam as garantias consagradas na Conven<;ao
Americana, levando a prolilera<;i!io de grupos armados que praticem despejos violentos, lesando
direitos da mesma natureza, que provocam, por consegulnte, situa<;oes como a que nos cabe
avallar.

74. A forma de governo federal visa conferlr maior autonomla • ampla mergem de gestao aDs
governos que constituem a Uni§o, conservando 0 Governo Federal algumas fun90es Mslcas, a fim
de que cada Estado possa, fundamentado em suas caracteristices perticulares, adotar as medidas
que considere meis idOneas, de acordo com sues necessidades. Dene modo, uma das
caracterfstices essenciais do federalismo e a dlversidade de respostas, dependendo do lugar onde
oco'ra a situa9ao, bem como ume grande variedade de legisla90e$. De acordo com 0 artigo 23, I, da
Constltui9ao Federal, compete conjuntemente a Uniao, eos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municfpios zelar pela guarda de Constitui9ao e da$ leis. Assim, esses componentes deveriam ter
atu,ado concatenadamante, com 0 lim de garantir a investiga9ao dos fatos, a instru9ao da a980
penal e 0 julgemento da questao. Como os mecanismos mostraram-se inoperantes, o Estado Federel
nao pOde elagar em nenhum caso sua faita de responsabilidade emrela9ao !l questao.

75. A vincula9ao das entidades federativas num Estado federal aos direitos humanos de fonte
internecional ap6ie-se, do ponto de vista jurfdico-internaclonel, no disposto na Conven9aO de Viena
sobre 0 Dlreito dos Tratados e nas denominadas cl~usulas federais. Nessa teleologia, a Conven9§0
Americana em seu artlgo 28 consagra a chamada clausula federal, da qual deoorre a obrlga9i:io do
Governo Federal de tomar as madidas pertinentes a fim de que as autoridades competentes dos
estados da Federa9ao, ou Uni§o, como se denomina no caSD do Brasil, possam adoter es
disposi90es para 0 cumprimento do referido tratado internacional.

76. Esta Comissao reitera a convic<;ao de que. !l luz do Dlreito Internaeional, e indilerente toda
referencia ao ordenamento juridico interno dos Estados com vistas a justificar a inobservaneia das
obriga95es que tenham eontrardo. Por esse motivo, qualquer argumento ao qual possa recorrer 0
Estado, alegando assuntos de natureza domestica com vistas a esquivar-se das obriga90es
internacionais assumidas, acha-se de pronto deseartado, mediante a conjuga9ao dos artlgos 1.1 e
28 ea Conven9ao Americana.

77. Nesse sentido, a finalidade de salvaguarda dos direitos humanos imposta pela Conven960
Americana em geral e peias disposl96es meneionedas em particular prescindem de qualquer
referencla i'J distribu";ao interna de competilncias ou organiza<;i:io das entidades componentes de
ume federa9i:io.

76. Essa proposi<;ao e plenarnente aplicavel aD artigo 28 da Conven9ao Americana, cujo sentido
coerente recomenda aos Estados federais 0 cumprimento das obriga95es internacionais em todo 0
seu territ6rlo. A esse respeito, nao se pode esquecer que os estados da Federa9ao, enquanto parte
do Estado, encontram-se igualmente vincuiados pelo disposto nos tratados internacionais ratificados
pelo Governo Federal.

79. 0 Estado lederal deveria ter ievado em conta que as "medidas pertinentes" de que trata 0
artiga 28 da Conven9§0 Americana devem gerar resultados coerentes com 0 pleno eumprimento das
obriga96es pelo Estado Parte. Ante 0 exposto, a Comissao solicita 11 Corta que declare a
descumprimento, por parte do Brasil, das normae eonvencionais referidas.

V. REPARACOES E CUSTAS
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80. A Comissao demonstrou que 0 Estado incorreu em responsabilidade internacional pelas
violac;6es dos direitos humanos consagrados nos artigos 8.1, 25 ,a 1.1 da Conven<;ao. em
detrimento das vftimas. Em virtude das referidas violac;oes e da jurisprudenoia de Corte
Interamericana, a Comissao apresenta a Corte sua opinlao sobre as repara<;oes e custas que 0

Estado brasileiro deve efetuat como conseqOMcia de sua responsabilldade pelas violaQoes
cOfPetidas no preseme Caso.

81. Prelimlnarmente, a Comissao ressalta que a obrigac;llo de reparar, a qual e regulamemada em
todQS os seus aspectos - aloanoe, natureza, modalidades e determlnaQao dos beneficiarios - palo
Dlreito Imernacional, nao pode sar modificada au desoumprlda pelo Estado em questeo invooando,
para isto, disposiQoes de seu direito interno,',·3

82. De aoordo com 0 artlgo 63.1 da ConvenQ/io Amerioana e os artigos correietos do
Regulamento da Corte, a Comissao emende que corresponde e parte lasada concretizar suas
pretensoes. Nao obstante, a CIDH apresent. sua posic;ao geral am rela9ao a criterios mlnimos que
dev"m ser levados em considera9ao pela Corte no que se rafere a repara90es e custas. Alem de
reparar as viola90es oometidas, a Comissao Interamerlcana solicita i'l Corte que ordene 0 Estado a
rsaldzar 0 pagamento das custas e gastos legals que os familiaras da Setimo Garibaldi Ineorreram
como resultado ds denaga91lo de justi<;a que se mantem no presente Caso a do tramite do mesmo
no Sistema Interamerloano,

83. Alem disso, a Comissao ressalte qua, 0 presente Caso uata fundamentalmeme de
denegac;llo de justi<;a, oU de acesso a mesma atraves da um reourso efetivo, a, portanto, e Corte
deve ordenar medidas que fayam cessar as viola96es atuais, a, alem disso, sirvam como uma
mensagem clars a toda a sociedade, no sentido de luta contra a impunidade em casas de
uabalhadores rurais sem terra. Neste sentido, a CIDH reconhece os esfor90s estatais para 0

desarquivamanto do inquerito policial a antende, nesse sentido, que e fundamental que 0 Estado
eumpra com seu dever de evitar e combater a impunidade auaves da realiza<;ao de uma investlga9ao
seria, axaustlva, imparcial a efetiva da exeeu9ao sumaria de Setimo Garibaidi.

84. A esse raspelto, 0 Estado devers adotar todas as medidas judioials a adminlstratives
necessarias para raabrir a investlga9ao e que seja diliganta no sentido de localizer, julgar e punir
todos os autoras do crime. As vftimas deveriio ter pleno acesso e eapacidade de atuBr em todas as
etapas e instaneias destas invastiga<;oas, da acordo Com a lei intarna e as normas da Conven9"0
Americana. 0 resultsdo do prooesso devers ser publieamente divulgado, para que a sociedade
brasileira conhe9a a verdade. Somema a elimina9/io da impunidade enviar!! uma mansagem
exemplar a oontundente a toda a soeledade e deixars claro aos trabalhadores rurals sem terra que os
ataqwes contra eles serao pravenidos, devidamenta investigados e punidos.

85. Adioionalmente, a Comissao destaca qua 0 Estado devsrs adotar e implementar as
medidas necessarias para uma implemanta<;ao efetiva da disposi<;ao constante do srtigo 10 do
C6digo Prooessual Penal Brasilalro raferenta a toda investiga9ao policial, bem como 0 julgamento
dos "atos punfveis qua tenham ocorrido oom rela9ao a despejos for9ados em assentamemos de
trab"lhadores sem terra com consaq(l~ncies de morta, de maneira a ajustarem-se aos per~metros

impostos pelo Sistema Interamericano.

86. A Comissao observa a import€mcia de adotar e implememar as medldas. necessarias para
que sejam observados os direitos humanos nas poHticas governamentais que tratam sobre a assunto
da ooupa9ilo de terras, levando em considera<;ao a obriga<;/io que 0 artigo 2B, em rela<;ao com 0
artigo 1.1 de Conven9ao Americana, Ihe impoe, de acordo com 0 que determina a Cli!iusula Federal.

43 (El3panhol original. tradu980 livre) Corte IDH. Caso Ricardo Canese, para. 194; Caso 19 Comerci!imres, para, 2.21; e Casr;
Molina Theissen. para. 42.
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E so mesmo tempo, a importllncie de adotar e implementer medides edequadas dirigidas eos
funcionariOs de justige e de polleia, a tim de evitar a proiiteragao de grupos armados Que fagam
despejos arbitriirios e violentos.

87. Sabre a indenizagao compensat6ria par danos, tanto materiais como por imeteriais ou
morais, a Comissao considera Que os representantes da vitima encontram-se em meihor posic;ao
para detalhar suas pretensoss. Nao obstante, a CIDH considera necessario destacar que, em relagao
ao dano Imaterial, no presente caso, as vitimas foram e sao sujeite. a sofrimento psicol6gico
inte~so, angustie, incerteza e altersgao de vida, em virrude de falte de justic;a pela morte de Setimo
Garibaldi. Mais de dez anos desde a execugilo de Setimo Garibaidi, as vftimas tem Que eonviver com
a fato de Que a inQuerito poiicial foi recentemente desarquivado, e tambem com a certeza de Que os
assessinos andam iivrernente pelas ruas do Parana. Com afeito, em easos de denegag80 de justll;a
que resulta em impunidede, e nos quais os familiares atueram nos processos internos ativamante em
busea da verdade, 0 dana moral tem que compreender a frustragao e 0 sentimento de impot~ncia

resultantes de impunldade e de ineficiicia dos 6rgaos policiais e jUdiciais na apuraqao dos fatos.

VI. CONCLUSOES E PETlT6RIO

88. Com fundarnento nos argumentos de fato e de direito expostos, a Comissao
Interamericana de Direitos Humanos soliclta a Corte que conolua e declare que a Republica
Fed'erativa do Brasil e responsavel pela violag!io dos artlgos 6.1 (direito as garantlas judiciais) e 25
Idireito II protec;ao jUdicial) da Conveng/io Americane, cOm relaqao as obrlgsgoes gerais de respelto e
garantia sstabelecidas no artigo 1.1 do mesmo instrumento, bern como 0 dever de adotar madldas
legi~lativas e de outra natureza no ambito interno estabelecido no arrlgo 2 do tratado, em
considersgflo tambern das diretivas emergentes da clilusula federal constante do artigo 28 do
tratado, em prejulzo das vitimas. Ante 0 exposto, a Comissao Interamericans reitera os pedidos e
conclus5es expostas durante 0 tramite do caso perante a Corte e sollcita a esta que ordene eo
Estado as reparaqoes pertinentes.

Washington D.C.
10 lie junho de 2009
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