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I Observar Contesta,iio do Estado brasileiro, pan\grafos 28 a 39.
2 Caso Blake v. Guatemala pan'tgrafo 34; Caso Hermanas Serrano Cruz; Caso Moiwana v. Suriname
3 Corte !DH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Merito, Repara,6es e Custas. Senten,a de 25 de
novembro de 2003. Serie C No.1 01. Paragrafos 153 e 157.

As organizayoes peticionarias refutam os argumentos apresentados pelo Governo brasileiro
e voltam a afirmar que 0 Estado e responsave1 pe1a morte de Setimo Garibaldi entendendo
que este fa1hou ao nao rea1izar uma investigayao exaustiva, nao responsabilizar autores e
mandantes, assim como, nao prevenir que fatos similares voltassem a ocorrer.

o Brasil afirma ainda que embora a Comissao Interamericana sustente em seus escritos que
nao houve 0 cumprimento da obrigayao internacional do Estado em respeitar as garantias e
proteyao judicial (artigos 8° e 25 da Convenyao Americana), a sua verdadeira intenyao seria
condenar 0 Estado brasileiro pela violayao dos artigos 4° (direito a vida) e 5° (direito a
integridade fisica). Desta forma, a possivel condenayao seria inaceitavel, ja que a morte de
Setimo ocorreu anteriormente aratificayao da competencia da Corte pelo BrasiL

Para a1em do entendimento acirna exposto, no caso de Mack"Chang vs Guatemala a Corte
entendeu que 0 dever de investigar e um elemento fundamental do direito avida e que ao
nao promover uma investigayao di1igente 0 Estado viola 0 artigo 4° mesmo nao tendo sido
responsave1 pe1a vio1ayao original. Desta forma, embora 0 Estado brasileiro alegue que nao
teria responsabilidade na morte de Setimo Garibaldi, a jurisprudencia da Corte ja
determinou que a falha na investigayao revela-se como componente da vio1ayao do artigo 4°
da Convenyao.3
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0008081. Das excecoes preliminares

1.1 Da competencia ratione temporis

o Estado brasileiro alega em sua contestayao que haveria uma suposta incompetencia
temporal da Corte Interamericana de Direitos Humanos para analisar 0 caso de Setimo
Garibaldi. Argumenta que de acordo com 0 artigo 62 da Convenyao Americana a Corte tem
competencia para conhecer qualquer caso, desde que 0 Estado membro ja tenha
reconhecido a competencia da Corte. Portanto, considerando que 0 assassinato de Setimo
Garibaldi ocorreu em 27 de novembro de 1998 eo Governo brasileiro somente ratificou a
competencia da Corte em 10 de dezembro de 1998, a analise do caso de Setimo estaria fora
do alcance da jurisdiyao da Corte Interamericana.1

A Corte Interamericana possui em sua jurisprudencia decisoes que comprovam que 0

reflexo de determinadas vio1ayoes se reproduzem para a1em do cometimento do ato
manifesto e que em muitos casos a vio1ayao nao sera sanada ate que 0 Estado responda ou
repare 0 dano provocado} Os peticionarios ressaltam que a Corte ja reconheceu que a
vio1ayao nao se encerra com 0 ato de violar, ao contrario, e1a persiste ate que se tomem
medidas apropriadas - que incluem investigar, responsabilizar e reparar - para promover 0

termino da vio1ayao, sua responsabilizayao, bem como a prevenyao da ocorrencia de
violayoes simi1ares.
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Em sua defesa 0 Estado se refere a reserva presente no documento que reconheceu a
competencia da Corte 1nteramericaua, "... 0 Estado brasileiro reconheceu a jurisdi<;ao
obrigat6ria da Corte com reserva de reciprocidade e apenas para (Gtos posteriores a 10 de
dezembro de 1998.,,4 Desta forma, entende que a Corte nao teria competencia para
conhecer 0 caso de Setimo Garibaldi, assassinado em 27 de novembro de 1998.

A obrigayao internacional do Governo brasileiro de respeitar os direitos constantes da
Convenyao Americana ja existia antes de lOde dezembro de 1998 e se renova para alem
desta data. A situayao continuada de violayoes no caso em tela possui fatos e efeitos
posteriores a data de reconhecimento da competencia da Corte. A condiyao imposta pelo
Brasil para reconhecer a jurisdiyao da Corte nao 0 exime de pronunciar-se sobre 0 caso e
restabelecer a justiya denegada aos famiiiares de Setimo Garibaldi. Os peticionarios
reconhecem que as reservas devem ser respeitadas, no entanto, ressaltamos que estas nao
podem representar negativa a proteyao aos direitos humanos, objeto e fim da Convenyao
Americana.

A este respeito a Corte 1nteramericana tern feito distinyao entre a possibilidade dos Estados
realizarem reservas aConvenyao Americana de acordo com 0 artigo 755 da mesma, ao qual
se refere a Convenyao de Viena Sobre 0 Direito dos Tratados e 0 ato de reconhecer a
jurisdigao da Corte de acordo com 0 artigo 626 da Convenyao - 0 qual se refere a
possibilidade de reservas por tempo limitado ou a casos especificos. Sobre esta diferenya a
Corte tern se manifestado da seguinte fOlma:

"En este sentido, resulta claro del texto de la Convenei6n que
un Estado puede ser parte en ella y reeonoeer 0 no la
eompeteneia obligatoria de la Corte. El articulo 62 de la
Convencion utiliza eL verba "puede" para significar que eL
reconocimiento de La competencia es facultativo. (..) Ademds,
es preeiso distinguir entre "reservas a la Convenci6n" y
"reeonocimiento de la eompetencia" de la Corte. Este ultimo
es un acto unilateral de cada Estado condieionado pOI' los
terminos de la propia Convenei6n Americana como un todo y,
pOI' 10 tanto, no estd sujeta a reservas. Si bien aLguna doctrina
habLa de "reservas" al reconocimiento de La competencia de

4 Observar Contestayao do Estado brasileiro, paragrafo 31.
5 Articulo 75: "Esta Convencion solo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de Ia
Convencion de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita eI23 de mayo de 1969."
6 Articulo 62: "1. Todo Estado parte puede, en el momento del deposito de su instrumento de ratificacion 0

adhesion de esta Convencion, 0 en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de
pleno derecho y sin convencion especial, Ia competencia de Ia Corte sobre todos los casos relativos a Ia
interpretacion 0 aplicaci6n de esta Convenci6n; 2. La declaraci6n puede ser hecha incondicionalmente, 0

bajo condicion de reciprocidad, por un plazo determinado 0 para casos especificos. Debera ser presentada al
Secretario General de Ia Organizacion, quien transmitira copias de Ia misma a los otros Estados miembros de
la Organizacion y al Secretario de Ia Corte; 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso
relativo a Ia interpretacion y aplicacion de las disposiciones de esta Convencion que Ie sea sometido, siempre
que los Estados partes en el caso hayan reconocido 0 reconozcan dicha competencia, ora por declaraci6n
especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convenci6n especial."



un tribunal internacional, se trata, en realidad, de 00081 0
limitaciones al reconocimiento de esa competencia L.!!Q
tecnicamente de reservas a un tratado multilateraL,,7(grifo
nosso)

Neste sentido, as organizay5es peticionarias reafirmam seu pedido de que a Corte considere
os argumentos e provas de que 0 Brasil violou e continua violando os direitos it vida e it
integridade fisica, no caso em tela, devendo 0 Estado tambem ser condenado neste aspecto,
na medida em que nao foi capaz de proteger 0 direito it vida de Setimo Garibaldi.

o artigo 28 da Convenyao de Viena Sobre 0 Direito dos Tratados - que determina que H a
nao ser que uma intem;ao diferente se evidencie do tratado, ou seja estabelecida de outra
forma, suas disposit;oes nao obrigam uma parte em rela/;ao a urnato ou fato anterior ou a
uma situal}ao que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, em relal}ao a essa
parte" - nao se aplica aos casos em as violayoes se iniciaram antes da entrada em vigor do
tratado e que estenderam ao longo do tempo, continuando a ocorrer depois da entrada em
vigor do tratado.

Interpretando 0 artigo 28 da Convenyao de Viena, a Corte Interamericana entendeu que ela
tern competencia para analisar violay5es continuadas que embora iniciadas antes da data de
reconhecimento da sua jurisdiyao, continuam ocorrendo depois daquela data. Ou seja, a
Corte tern competencia para conhecer de violay5es continuadas sem que esteja infringindo
o principio da irretroatividade. Vejamos manifestayao da Corte neste sentido:

H( ..)de conformidad con 10 dispuesto en el mencionado articulo 28 de
la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la
Corte puede conocer de los actos 0 hechos que hayan tenido lugar con
posterioridad a la fecha de reconocimiento de la competencia del
Tribunal y de las situaciones que a dicha ftcha no hubieren dejado de
existir. Es decir, el Tribunal tiene competencia para conocer de
violaciones continuas que siguen ocurriendo con posterioridad a
dicho reconocimiento, con base en 10 estipulado en el referido
articulo 28 y, consecuentemente, no se infringe el principio de
irretroactividad". 8 (grifo nosso)

Cabe a Corte Interamericana analisar a reserva feita pelo Estado brasileiro e determinar 0

limite de sua competencia sobre as violay5es denunciadas pelos peticionarios. Caso este
Tribunal entenda, preliminarmente, que em razao da limitayao imposta pelo Brasil a morte
de Setimo Garibaldi nao esta compreendida em sua jurisdiyao, os peticionarios
demonstrarao a seguir elementos suficientes que reafirmam a responsabilidade do Governo

7 Caso Alfonso Martin del Campo Dodd. Exces:6es Preliminares, paragrafo 68; e caso Cantos. Exces:6es
Preliminares, paragrafo 34.
8 Corte lnteramericana de Direitos Humanos. Caso das Hermanas Serrano Cruz vs. EI Salvador. Sentens:a de
23 de novembro de 2004 (Exce,6es Preliminares), paragrafo 65.
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brasileiro ao violar as garantias judiciais dos familiares de Setimo Garibaldi e demais
artigos, apos lOde dezembro de 1998.

No caso de Las Hermanas Serrano vs. El Salvador a Comissao Interamericana de Direitos
Humanos se manifestou da seguinte forma:

"(..)La Comisian expresamente sefiala que hay "hechos y efectos
posteriores a la fecha de reconocimiento de la competencia de la
Corte pOI' el Estado salvadorefio" que "permanecen ", se "repiten" y
"tienen comienzo" y "ejecucian" con posterioridad a la referida fecha
de aceptacian de la competencia de la Corte pOI' el Estado. Segun la
Comisian "fhlav actuaciones judiciales completamente
independientes. nuevilS decisiones de archival', cerraI' causilS
judiciales, decisiones de reabrir, conducir actuaciones iudiciales
como simples (ormalidades, f, ..! hostigamiento a testigos 0 a
(ami/iares de las victimas" y una "actitud permanente pOl' parte del
Estado de no permitir el restablecimiento de la identidad de las
niiias ". (..) ,,9(grifo nosso)

Na sentenya que decidiu sobre as exceyoes preliminares do caso acima mencionado e
levando em considerayao as alegayoes da CIDH, a Corte Interamericana reconheceu que:

"(..)La Corte considera que todos aquellos hechos acaecidos con
posterioridad al reconocimiento de la competencia de la Corte pOI' El
Salvador referentes a las alegadas violaciones a los articulos 8 y 25 de
la Convencian, en relacian con el articulo 1.1 de la misma, no estiin
excluidos poria limitacian realizada pOI' el Estado, puesto que se
trata de actuaciones judiciales que constituyen hechos
independientes cuyo principio de ejecuci6n es posterior al
reconocimiento de la competencia de la Corte pOI' parte de El
Salvador, y que podrfan configuraI' violaciones especfficas y
aut6nomas de denegaci6n de justicia ocurridas despuis· del
reconocimiento de la competencia del Tribunal. (../0 "(grifo nosso)

No caso de Setimo Garibaldi as organizayoes peticionarias ja demonstraram em seus
escritos pelo menos duas graves decisoes ocorridas posterior a data de reconhecimento da
competencia da Corte que constituem fatos independentes e que constituem violayoes
especificas e autonomas de denegayao de justiya.

Em 14 de dezembro de 1998 a juiza Elizabeth Katherll negou a prisao preventiva do
principal suspeito de ser 0 mandante do crime, Morival Favoreto, sem apresentar

9 Corte lnteramericana de Direitos Humanos. Caso das Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentenya de
23 de novembro de 2004 (Exceyoes Preliminares), pan\grafo 80.
10 Corte lnteramericana de Direitos Humanos. Caso das Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentenya de
23 de novembro de 2004 (Exceyoes Preliminares), pan\grafo 84.
11 Elizabeth Kather tambem esm diretamente envolvida com a arbitniria autorizayao de interceptayoes
telefonicas e monitoramento das comunica90es das linhas telefonicas de instituiyoes associadas ao
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fundamentayao suficiente a sua decisao. Apos a instaurayao do Inquerito Policial, Morival
Favoreto nao foi encontrado, embora tenha sido convocado oficialmente para tal l2

. Em face
deste fato, 0 delegado Arildo Fulgencio de Almeida reconhecendo fortes elementos que
apontavam a participayao de Morival Favoreto no ataque que resultou na morte de Setimo
Garibadi requereu em 03 de dezembro de 1998, a prisao temponiria de Morival Favoreto,
conforme termo circunstanciado lavrado13

:

"(. ..) Diligencias imediatas foram encetadas, tao logo a noticia
chegou ao conhecimento da autoridade policial, sendo que os
acampados informaram que um grupo armado estavam sendo
comandados pelo proprietario da Fazenda. Morival Favoreto e por
seu capataz. Ai/ton Lobal!!., que se encontravam na fazimda Mundai.
(...)

(...) A testemunha EDVALDO RODRIGUES FRANCISCO, disse em
seu depoimento que os homens chegaram atirando, e que reconheceu
MORIVAL FAVORETO e 0 capataz AlLTON LOBATO. pois ja
tinha trabalhado para os mesmo na plantaciio de soja e que estavam
sem capuz. sendo que MORIVAL era quem comandava os homens
armados. (...)

(...) MORIVAL FAVORETO nao foi encontrado, bem como nao se
apresentou para prestar depoimento, sendo ignorado seu paradeiro,
sabendo-se que Ii da regiao de Sertanopolis/PR. (. ..)"(grifos nossos)

(...) Assim sendo, nas formas que se encontram estes autos, represento
a V Exa. Pela decretar;ao da PRISAO TEMPORARIA DE MORIVAL
FA VORETO, imprescindivel para investigar;ao policial. (. ..)

Os autos do inquerito policial retornaram it delegacia de Querencia do Norte no dia 09 de
dezembro de 1998, para que fossem providenciadas algumas diligencias requisitadas pela
promotora de justiya da comarca de Loanda CPR), Nayani Kelly Garcia. Nesse mesilla
d .. 14ocumento, a promotora conslgnou 0 segumte parecer :

"(...) Con(orme consta no inqu/rito. Morival (oi um dos co-autores do
homicfdio da vitima Setimo Garibaldi tendo sido reconhecido por diversas
testemunhas. 0 crime de homicidio praticado contra a vitima S6timo
Garibaldi foi qualificado pela utilizar;ao de recursos que impossibilitou sua
defesa, sendo, portanto, considerado crime hediondo, tendo causado grande
comor;ao social. (...)" (grifo nosso)

Movimento dos TrabaIhadores 8em-Terra (M8T), a pedido de uma autoridade poIiciaI militar. Oordenamento
juridico brasileiro nao permite que militares requeiram interceptac;5es e monitoramento teIefonico de civis;
ainda assim, a magistrada deferiu 0 pedido do entao Major WaIdir Copetti Neves, ressaIte-se, sem quaiquer
justificava. Este caso lambem esta em tramite perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, n° 12.353.
12 Inquerito 179/98 pagina 84
13Inquerito 179/98 paginas 29 e 30
14Inquerito 179/98 paginas 34 e 35
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No mesmo parecer a promotora pediu a decretayao da prisao temporaria de Morival
Favoreto para a elucidayao dos fatos1 5

• Apesar de toda argumentayao do Ministerio Publico
(MP), a qual foi baseada nos autos do Inquerito Policial n0179/98 que investigava a morte
de Setimo Garibaldi, a juiza Elizabeth Khater em simples despacho indeferiu 0 pedido do
MP 16;

" Deixo de decretar a prisao temporaria de Morival Favoreto, posta
que as testemunhas sao divergentes, por ora.

Baixei Ii Depol de origem, para dar atendimento a cota retro.
Ap6s deliberarei sobre 0 pedido de prisao temporaria de Morival

Favoreto.
Int. e diligencias Legais
Em, 014.12.98

Obs: Dias 12 e 13 de dezembro de 1998, sabado e domingo,
respectivamente. "

Em sua denegayao ao pedido de prisao temponiria de Morival Favoreto, embora tenha
alegado divergencia nos depoimentos, a Juiza nao demonstrou onde estavam localizadas
estas inconsistencias nos autos do Inquerito Policial, ou ao menos que testemunhas
divergiam. Desta forma, os peticionarios afirmam ser este fato autonomo, posterior a data
de 10 de dezembro de 1998, devendo ser considerado como uma grave violayao as
garantias judiciais dos familiares de Setimo Garibaldi.

Ademais, ja demonstramos em nossos escritos a decisao independente que impossibilitou
de forma permanente 0 alcance da justiya pelos familiares de Setimo Garibaldi. Em 12 de
maio de 2004, a despeito de todos os fatos descritos, dos infuneros depoimentos constantes
nos autos do Inquerito Policial que demonstraram evidentes indicios da autoria do crime,
dos alibis frageis apresentados por Ailton Lobato e Morival Favoreto, 0 representante do
Ministerio Publico requereu 0 arquivamento do inquerito alegando que "0 processo ja
percorre longos 04 anos e nao vislumbramos um caminho a ser percorrido para 0

esclarecimento da autoria delitiva".17 A juiza de direito da comarca de Loanda, Elisabeth
Khater, concordou com 0 parecer do Ministerio PUblico e deferiu 0 pedido de arquivamento
do Inquerito Policial (IP) n° 179/98 em 18 de maio de 2004.18 A legislayao brasileira
somente permite 0 desarquivamento do Inquerito Policial caso sejam apresentadas novas
provas, novos elementos, contudo nos autos do IP n° 179/98 existiam elementos suficientes
para que 0 Ministerio Publico oferecesse a Denuncia.

Ademais, a demora injustificada na obtenyao de provas fundamentais, de depoimentos
essenciais, a utilizayao de procedimentos protelat6rios, 0 descaso das autoridades ao

IS Inquerito Policia! 179/98 - Parecer do Ministerio Publico do Estado do Parana - promotoria de Justiya da
Comarca de Loanda-PR.
16 Inquerito Policial nO 179/04 pagina 35 verso.
17 Inquerito Policia1179/98 - Pronunciamento pelo Arquivamento do Ministorio Publico.
18 Inquerito Policial179198 - Pronunciamento pelo Arquivamento da Juiza Elizabeth Kather.
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desconsiderarem elementos importantes a elucidayao do crime, sobretudo em 14 de
dezembro de 1998 quando a juiza Elizabeth Kather nega a prisao preventiva do principal
suspeito, possibilitando que este tivesse possibilidades de forj ar urn alibi, demonstram
c1aramente que 0 Estado brasileiro violou 0 direito ao devido processo legal dos familiares
de Setimo Garibaldi posteriormente a data de reconhecimento da competencia da Corte
Interamericana de Direitos Hurnanos.

Desta forma, os peticionarios reafirmam que os procedimentos realizados na investigayao
sobre a morte de Setimo Garibaldi foram ineficazes em razao da negligencia e omissao das
autoridades que, como ja foi exaustivamente demonstrado acima, realizaram atos e
tomaram decisoes que de forma independente impossibilitaram que os familiares de Setimo
pudessem ver responsabilizados os autores da morte do trabalhador rural. Portanto, na
hip6tese de que a Corte Interamericana entenda que somente tern competencia para
conhecer dos fatos iniciados depois de lOde dezembro de 1998, data em que 0 Estado
brasileiro reconheceu a jurisdiyao deste Tribunal, tambem aqui hii elementos suficientes
que demonstram c1aramente a violayao do direito as garantias judiciais dos familiares de
Setimo pelo Brasil.

1.2 Do cumprimento dos prazos estabe1ecidos

o Govemo brasileiro alega em sua contestayao que os peticionarios teriam descumprido 0
prazo estabelecido pe10 Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Hurnanos no que
se refere ao envio de seu escrito de petiyoes, argumentos e provas.

De acordo com 0 artigo 26 (1) do Regulamento da Corte:

"La demanda, su contestaci6n, el escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas y los demas escritos dirigidos a la Corte podran presentarse
personalmente, via courier, facsimilar, telex, correo 0 cualquier otro
medio generalmente utilizado. En el caso del envio por medios
electronicos, los documentos originales, asi como la prueba que los
acompafie, debenin ser remitidos a mas tardar,en el plazo de siete
dias." (grifo nosso)

Em 06 de fevereiro de 2008 os peticionarios forarn notificados por fax pela Secretaria
Executiva da Corte Interamericana sobre 0 escrito de petiyoes, argumentos e provas
apresentados pela Comissao Interamericana de Direitos Humanos sobre 0 caso n° 12.478.
Contudo os escritos originais somente chegaram aos peticionarios em 11 de fevereiro de
2008, data que deve ser considerada pelos peticioniirios para inicio da contagem do prazo,
improrrogavel, de dois meses para 0 envio dos escritos dos representas das vitimas. Neste
sentido, os peticioniirios encaminharam por fax os referidos escritos em 11 de abril de 2008
e os originais pe10 correio em 18 de abril de 2008 19

, data limite para envio, segundo
determina 0 prazo de sete dias disposto no artigo acima transcrito.

19 Ver recibo de envio anexo. Numero fornecido pelo Correia para rastreamento da correspondencia nO

CP306786359BR
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Os peticionarios entendem que 0 artigo 26 (1) do Regulamento da Corte dispoe sobre a data
limite de envio, determinando que os escritos devem ser remetidos em sete dias, nao hii
qualquer referencia sabre qual 0 limite temporal para que os escritos estej am em posse da
Secretaria Executiva da Corte.

Par motivos de economia, devido aos poucos recursos que dispoem as peticionarios, as
escritos sempre sao remetidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (Correios),
nao sendo via de regra enviado par outras empresas particulares 0 que acarretaria em
maiores custos. Ocorre que em 18 de abril de 2008 as Correios estavam em um processo de
regularizayao de suas atividades, pois haviam passado par um longo periodo de greve de
seus servidores. Muito embora os peticionarios tenham cumprido a prazo para envio, par
causa da greve, as Correios atrasaram a envio das referidas correspondencias. Os
peticiolli'irios comunicaram a Secretaria Executiva da Corte sobre 0 envio apresentando
inclusive 0 recibo fornecido pelo Correio.

Ao contrario do que alega de forma desrespeitosa a Governo brasileiro, a escrito de
petiyoes foi enviado no prazo correto por fax e seus originals pelo Correio, 0 atraso na
chegada dos anexos nao tern qualquer relayao com 0 empenho e diligencia que as
peticionarios veem demonstrando ao longo de toda tramitayao do caso 12.478, assim como
em outros, juoto ao sistema interamericano. 0 Estado brasileiro, no entanto - como e de
conhecimento dos usuarios do sistema, dos membros desta Corte e da Comissao
Interamericana - nao tem dispensado 0 mesmo cuidado, zelo e respeito, nem quanta a
observancia de prazos, tampouco quanto ao cumprimento integral das recomendayoes,
resoluyoes e sentenyas da Comissao e da Corte Interamericana.

A Comissao Interamericana, em seu relatorio anual de 2007, apresentou um quadro do
estado em que se encontra 0 cumprimento, pelos Estados, das recomendayoes da CIDH
formuladas nos liltimos seis anos. 0 Brasil nao cumpriu integralmente as
recomendas:oes de nenhum dos 09 casos com recomendas:oes publicadas. Cumpriu
parcialmente apenas 04 destes casos e nao iniciou nenhuma gestao de cumprimento em 05
casos20

. Tambem no ambito desta Honorlivel Corte, e sabido que 0 Estado brasileiro nao
cumpriu integralmente a decisao proferida no caso Damiao Ximenes Lopes, bem como 0

flagrante e reiterado descumprimento pelo Brasil das resoluyoes desta Corte, em sede das
Medidas Provisorias, do caso do presidio Urso Branco.

Desta forma, as organizayoes peticionarios solicitam que a Corte Interamericana
desconsidere preliminarmente a alegayao de descumprimento de prazo par parte dos
peticionarios e alnda que requeira ao Estado brasileiro que pelo equilibria processual,
respeite os prazos previamente determinados par esta Corte.

1.3 Da possibilidade de alegar violacao nao apontada durante procedimento perante a
CIDH

20 CIDH, Informe Anual de la ComisiOn Interamericana de Derechos Humanos 2007, Estado del
cumplirniento de las recomendaciones de la CIDH, http://cidh.orglal111ualreP/2007sP/cap3d.sp.htm
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o Estado brasileiro alega preliminarrnente em sua defesa a impossibilidade da Corte
lnteramericana analisar a violayao do artigo 28 da Convenyao Americana, pois 0 referido
artigo nao teria sido suscitado durante a demanda na Comissao Interamericana.

Ao contnlrio do que alega 0 Governo brasileiro, a Corte Interamericana reconhece que fatos
ocorridos posteriormente ao inicio da demanda podem ser apresentados ao Tribunal ate
antes de ser emitida a sentenya. No que se refere a inclusao de novos artigos a Comissao e
os peticioil<irios possuem legitimidade para faze-lo, entendendo a Corte que nao admitir
esta possibilidade seria restringir sua condiyao de sujeitos de Direito Internacional.
Ademais, a faculdade da Corte examinar tais artigos incluidos com base no principio iura
novit curia jii foi amplamente consolidado na jurisprudencia internacional. Vejamos
manifestayao da Corte no caso " Cinco Pensionistas" vs Peru:

"154. Es distinto el caso de los hechos supervinientes. Estos se
presentan despues de que se ha planteado cualquiera de los siguientes
escritos: demanda; solicitudes, argumentos y pruebas, y contestacion
de la demanda. En tal hipotesis, la informacion podro. ser remitida al
Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la
sentencia.

155. En 10 que se rejiere a la incorporacion de otros derechos
distintos a los ya comprendidos en la demanda presentada por la
ComisiOn, la Corte considera que los peticionarios pueden invocar
tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos
consagrados en la Convenci6n Americana, y no admitirlo seria una
restriccion indebida a su condici6n de sujetos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que 10 anterior,
relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la
demanda. "

156. El Tribunal tiene lafacultad de analizar la violacion 0 no de
articulos de la Convencion no incluidos en los escritos de. demanda;
solicitudes, argumentos y pruebas, y contestaci6n de la demanda, con
base en el principio iura novit curia, s6lidamente respaldado en la
jurisprudencia internacional, y "del cual se ha valido reiteradamente
lajurisprudencia internacional [entendiendolo] en el sentido de que el
juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las
disposiciones juridicas pertinentes en una causa, alln cuando las
partes no las invoquen expresamente ,,21

21 Corte Interamericana de Dereitos Humanos. Caso "Cinco Pensionistas" vs. Peru. Senten,a de 28 de
fevereira de 2003 (Fondo, Repara,oes e Custas). Cfr. Caso Cantos, supra nota 3, parr. 58; Caso Hilaire,
Constantine y Benjaminy otros, supra nota 4, parr. 107; Caso Durandy Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de
2000. Serie C No. 68, parr. 76; Eur. Court HR., Guerra and others v.Italy, Judgment of 19 February 1998,
Reports 1998-1, p.13, para. 44; Eur. Court HR., Philis v. Greece, Judgment of27 August 1991, Series A No.
209, p. 19, para. 56; Eur. Court HR., Powell and Rayner v. The United Kingdom, Judgment of21 February
1990, Series A No. 172, p. 13, para. 29; y Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sentencia de 19
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A respeito da impossibilidade alegada preliminarmente pelo Estado brasileiro sobre a
inclusao do artigo 28 neste momenta da demanda, a jurisprudencia da Corte Interamericana
ja demonstrou que - em se tratando de fatos novos que venham a suscitar novas violayoes a
Comissao assim como os peticionarios, sujeitos de Direito Internacional, possuem total
legitimidade de inclui-Ios quando assim entenderem pertinente.

Diante do exposto acima, e de acordo com a manifestayao do Estado brasileiro durante
Reuniao de Trabalho realizada na sede da CIDH em 11 de outubro de 2007, quando
representantes legitimados pelo Governo brasileiro para falar em seu nome, disseram nao
poder apresentar 0 andamento das recomendayoes realizadas pela Comissao em maryO de
2007 no Informe de Admissibilidade e Merito nO 13/07 por que nao teriam conseguido
estabelecer contato com as autoridades do governo cio estado do Parana, nao ha como negar
que a partir deste momenta 0 Estado brasileiro oficialmente violou 0 artigo 28 da
Convenyao Americana, possibilitando desta forma a denUncia do mesmo pelos
representantes das vitimas e pela CIDH.

Neste sentido, as organizayoes peticionarias solicitam que a Corte Interamericana
desconsidere 0 pedido de exclusao do artigo 28 e utilizando-se de sua faculdade analise os
fatos que demonstram claramente a existencia de elementos probat6rios suficientes para
condenar 0 Estado brasileiro pela violayao do referido artigo.

1.4 Do esgotamento dos recursos internos

o Estado brasileiro alega que nao teria havido 0 esgotamento de recursos internos no
presente caso e que por isso a Corte InterameIicana deveria preliminarmente desconsiderar
a demanda. Segundo argumenta 0 Estado, 0 arquivamento do Inquerito Policial que
investigava a morte de Setimo Garibaldi nao teria feito coisa julgada, pois de acordo com
artigo 18° do C6digo Processual Penal e a sfunula 524 do Supremo Tribunal Federal22

, urn
lnquerito Policial poderia ser reaberto a qualquer tempo, caso houvesse novas provas.

Em 06 de maio de 2003, quando os peticionarios apresentaram 0 presente caso a Comissao
lnteramericana de Direitos Humanos, 0 Inquerito Policial que investigava a morte de
SHimo Garibaldi ili se prolongava por 4 anos. Muito embora 0 Estado brasileiro alegue
que 4 anos sej a urn "lapso temporal razoavel", a legislayao brasileira ~reve que 0 inquerito
seja concluido em 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias.z No caso de Setimo

de noviembre de 1998 en el Asunto C-252/96 P, pag.7, parr. 23, en donde se establece que "[e]l principio iura
novit curia autoriza al Juez civil a ap liear las norm as juridicas que estime convenientes~ asi como a rnodificar
el fundamento juridico en que se basan las pretensiones de las partes, sin alterar, no obstante, la causa de pedir
ni modificar la naturaleza del problema planteado."

"Vel' anexo 11 e 6 da Contestayao do Brasil.
23 C6digo Processual Penal Brasileiro. Artigo. 10. 0 inquerito devera terminar no prazo de 10 dias, se 0

indiciado tiver sido presQ em flagrante, ou estiver presQ preventivamente, contado 0 prazo, nesta hip6tese, a
partir do dia em que se executar a ordem de prisao, ou no prazo de 30 dias, quando estiver salta, mediante
fianya ou sem ela.
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Garibaldi, mesmo considerando a necessidade de cumprir diligencias em cidades distintas,
foram mais de 40 meses de inquerito policial, sem que avanl(os significativos tivessem
ocorrido, caracterizando-se desta forma - de forma evidente - a demora injustificada.

Conforme ja foi exaustivamente demonstrado pelos peticionarios em seus escritos, apcs 0

arquivamento do inqUl\rito policial que investigava 0 assassinato de Setimo Garibaldi,
em 18 de maio de 2004 e considerando que todos os fortes indicios de autoria presentes nos
autos do inquerito foram negligenciados pelo Ministerio Publico, a familia de Setimo
Garibaldi havia esgotado todos os recursos possiveis. Em uma ultima tentativa os
familiares impetraram Mandado de Seguranl(a contra 0 ate da Juiza que arquivou 0

inquerito, tal recurso Coi negado pelo Tribunal de Justi4;a do estado do Parana.

Apesar do Estado brasileiro alegar que ainda seria possive! reabrir 0 inquerito policial
atraves da apresental(ao de novas provas, os peticionarios reafirmam que no caso de Setimo
Garibaldi nao ha que se falar em provas novas, na medida em que as provas constantes dos
autos do inquerito sao suficientes para apresentagao da Denlincia.

Desta forma, os peticionarios solicitam que a Corte desconsidere a excel(ao preliminar de
nao esgotamento de recursos internos apresentada pelo Govemo brasileiro e analise 0 caso
condenando 0 Estado pela violal(ao as garantias judiciais dos familiares da vitima.

2. Do Merito

2.1 Da garantia de uma Legislagao Nacional de acordo com a Convengao Americana
(artigos 1.1 e 2)

Segundo 0 Estado brasileiro em sua contestayao nao teria havido violal(ao do artigo 2 da
Convenl(ao Americana, pois de acordo com seu entendimento nao ha necessidade de
mudanl(as na legislal(ao interna ou na praticas estatais pois estas estao em acordo com a
Convenl(ao. Acrescenta ainda que a Comissao Interamericana e peticionarios nao
apontaram no caso em discussao que normas e praticas estariam em desacordo com a
Convenl(ao.

Para alem das alegal(oes do Estado brasileiro, a interpretal(ao do artigo 2 da Convenyao nao
se restringe apenas a mudanl(a na legislal(ao interna ou a praticas estatais. A sua
aplicabilidade esta intimamente ligada a garantia do gozo de seus direitos por que aqueles
que estao sob ajurisdil(ao do Estado.24

Desta forma, os peticionarios reafirmam que nao foram tomadas medidas adequadas de
modo a assegurar a efetividade dos direitos consagrados pela Convenl(ao Americana aos

24 Cft. Caso de la Masacre de Pueblo Belio, supra nota Ill, parr. III; Caso Comunidad Indigena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No.
146, parr. 154; Caso Baldean Garcia, supra nota 38, parr. 81; y Caso Ximenes Lopes, supra nota 19, parr. 88.
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familiares de Setimo Garibaldi. Os escritos e provas apresentados pelos peticionarios
demonstram inillneras deficiencias nos procedimentos investigatorios realizados, na
conduta do Ministerio Publico (ao pedir 0 arquivamento) e na decisao do Poder Judiciario
ao arquivar 0 caso, ay5es estas que impossibilitaram a exigibilidade da justiya, sem que se
observassem as provas presentes aos autos. Fatos como a denegacao da prisao preventiva
de Morival Favoreto, apontado pelas testemunhas como mandante do crime e 0

arguivamento do Inguerito Policial, apesar dos frageis alibis apresentados pelos indiciados,
demonstram nitidarnente que direitos estabelecidos na Convenyoo nao foram respeitados.

2.2 Direito it vida e it integridade fisica (artigos 4° e 5° da Convenyao)

o Estado brasileiro solicita em sua Contestayao que a Corte Interamericana nao examine a
violayao ao direito it vida e it integridade fisica de Setimo Garibaldi em razao de uma
suposta incompetencia temporal deste Tribunal. Acrescenta ainda que caso a Corte se
reconheya competente para tratar destas violay5es, nao ha como responsabilizar 0 Estado
pela morte, pois segundo os autos do inquerito policial nao foi possivel a nenhum dos
interrogados identificar 0 autor do crime. Mais especificamente sobre a violayao ao artigo
5° 0 Governo brasileiro chega a dizer ainda nao haver provas de que a vitima tenha de fato
passado por sofrimento, quando do seu assassinato.

Conforme ja foi exposto pelos peticionarios, resta demonstrado que 0 Governo brasileiro
nao foi capaz de assegurar 0 direito a vida de Setimo Garibaldi e permanece ineficiente na
sua obrigayao de investigar, responsabilizar e reparar seus familiares. Nao houve ayoes no
sentido de prevenir a violayao ao direito it vida e tampouco diligencia na resoluyao da
violayao.

Segundo entendimento da Corte Interamericana no caso de "Los Nifios de la Calle"
(Villagran Morales e outros) vs. Guatemala:

"144. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo
goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demas derechos
humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.
En raz6n del canieter fundamental del derecho a la vida, no son
admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho
fundamental a la vida comprende, no solo el derecho de todo ser
humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino tambitin el
derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le
garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligacion de
garantizar la creacion de las condiciones que se requieran para que
no se produzcan violaciones de ese derecho basico y, en particular, el
deber de impedir que sus agentes atenten contra til. ,,25(grifo nosso)

25 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso de los "Ninos de la Calle" (Villagran Morales e outros)
vs. Guatemala. Senten,a de 19 de novembro de 1999 (merito).



A " d" d Cd' - d . 40 - 000820JurlSpru enCla a orte emonstra que a mterpretac;ao 0 arttgo nao se encerra no ato
manifesto, alem de investigar, responsabilizar e reparar, ha que se observar se 0 Estado
garantiu a todos aqueles que estao sob sua jurisdic;ao condiyoes de urna existencia digna
prevenindo a ocorrencia de violayoes similares.

No que se refere acontinuidade das violayoes no caso de Setimo Garibaldi, a Corte tem
desenvolvido aprofundada interpretayao sobre as violat;oes continuas em reconhecimento
da necessidade de exercer jurisdiyao sobre violayoes que surgem de incidentes que
ocorrerarn previarnente a que urn Estado reconheya a jurisdiyao da Corte. E 0

reconhecimento de que a violayao nao se encerra ate que 0 dano seja reparado.

Quanto aalegayao do Estado brasileiro de que em reconhecida a competencia da Corte para
conhecer da morte de Setimo Garibaldi, 0 Estado nao teria responsabilidade sobre esta, os
peticionarios citam 0 que decidiu a Corte no caso Mack-Chang vs Guatemala. 0 Tribunal
entendeu que 0 dever de investigar eum componente fundamental do direito it vida e
que a falha em investigar dii causa a uma violaylio do artigo 4° mesmo quando 0

Estado nlio pode ser responsabilizado pela violaylio original. Neste sentido apoiou sua
decisao na dec1arayao da Corte em Velasguez-Rodriguez, de que uma investigayao deve ser
realizada "cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violacion,
aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarian, en
cierto modo, auxiliados por el poder publico, 10 que comprometeria la responsabilidad
internacional del Estado. ,,26

A obrigayao de investigayao a que se refere 0 curnprimento do artigo 4° difere das garantias
judiciais presentes nos artigos 8 e 25 da Canvenyao. Enquanto que os artigos 8 e 25
garantem procedimentos justos e recursos judiciais efetivos, 0 artigo 4° tem como objetivo
a resposta integral do Estado, conforrne disposto pela Corte no Caso Hermanos G6mez
Paguiyauri: "Esta proteccion integral del derecho a la vida por parte del Estado no solo
involucra a sus legisladores, sino a toda institucion estatal, y a quienes deben resguardar
la seguridad, sean estas sus fuerzas de polida 0 sus fuerzas armadas. ,,27

A garantia ao direito a vida requer que 0 Estado ordene seus recursos e instituic;oes 
judiciais e outras instituiyoes - para proteger, investigar, punir infrayoes e prevenir a
repetiyao de violayoes. Os artigos 8 e 25, por outro lado, estabelecem procedimentos
judiciais minimos que urn Estado deve respeitar, quando 0 dever de investigar surge do
artigo 4°.

Com relayao ao artigo 5°, e surpreendente a alegayao do Estado de que nao teria sido
comprovado que houve sofrimento por ocasiao da morte de Setimo Garibaldi. A despeito
do desprop6sito da afirmayao do Brasil, e importante lembrar aos subscritores da petiyao do
Estado brasileiro que a Corte Interarnericana ja decidiu que a violayao do referido artigo
pode ser presurnida, pois "en toda privaci6n de la vida es inevitable que se produzca con

26 Caso Velasquez-Rodriguez, Corte I.D.H. (Ser. C) No.4 (l988)(Sentenya) para. 177.
27 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Perl!. Morito, Reparayoes e Custas. Sentenya de 8
de julho de 2004. Serie C No. 110.
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frecuencia sufrimiento jisico y angustia,,28. Portanto, e razmivel presumir que nos
instantes em que 0 grupo de aproximadamente 20 pistoleiros encapuzados e uniformizados
com camisetas pretas invadiu 0 acampamento da fazenda Sao Francisco atirando contra os
trabalhadores, Setimo Garibaldi assim como seus companheiros, passou por momentos de
extremo sofrimento psicol6gico e moral ate 0 momenta de sua morte. Restando evidenciada
a violayao do artigo 5° pelo Governo brasileiro.

Neste sentido, as organizayoes peticiomirias ratificam seu entendimento de que no caso do
homicidio de Setimo Garibaldi ha violayoes continuadas aos direitos a vida e a integridade
fisica, devendo ser analisadas pelo Corte como tal.

2.3 Da violacao as garantias judiciais (artigos 8° e 25 da Convencao Americana)

o Estado brasileiro apresenta em sua defesa 0 sistema de investigayao criminal constante
na legislayao brasileira com objetivo de demonstrar "controle adequado e radonal do
procedimento de arquivamento de inqueritos em geral". No paragrafo 94 de sua
contestayao, 0 Estado brasileiro trata da possibilidade de arquivamento de inqueritos
policiais pelo Ministerio Publico. Segundo relata 0 Estado, 0 arquivamento se da quando as
provas presentes nos autos nao oferecern sustento a formayao do opinio delicti. Os motivos
mais comuns seriam: a falta de materialidade do fato e a ausencia de indicios suficientes de
autoria.

No caso em discussao 0 arquivamento do Inquerito Policial n° 179/98 foi requerido pelo
Ministerio Publico (MP), em 12 de maio de 2004, alegando que "0 processo ja percorre
longos 04 anos e nao vislumbramos um caminho a ser percorrido para 0 esclarecimento da
autoria delitiva".29 A despeito de todos os depoimentos que apontaram Morival Favoreto e
Ailton Lobato como membros do grupo que atacou a fazenda em que estava acampado
Setimo Garibaldi levando-o a morte e nao obstante aos alibis frageis apresentados pelos
indiciados, sobretudo Morival Favoreto que somente no dia 09 de marco de 1999, prestou
seu primeiro depoiment030

, mais de tres meses ap6s a morte de Setimo Garibaldi, 0

Ministerio Publico entendeu que ainda assim nao havia indicios minimos para a
apresentayao da Denuncia, pois nao teria havido "esclarecimento" sobre a autoria do delito.
Permanece portanto denegada a justiya

Muito embora 0 Estado brasileiro alegue em sua contestayao qge inqueritos policiais podem
ser desarquivados com 0 surgimento de novas provas, este recurso torna-se ineficaz para os
familiares de Setimo Garibaldi, pois no caso em discussao nao ha que se falar em provas
novas, os indicios da co-autoria de Morival Favoreto e Ailton Lobato no assassinato de
Setimo Garibaldi estao presentes nos autos, nao sendo portanto necessario novos
elementos. A existencia de recursos nao e suficiente para esgotar a obrigayao do Estado,

28 Caso Neira Alegria e outros, panigrafo 86; Caso Durand e Ugarte, paragrafos 78-80.
"Inquerito Policia1179/98 - Pronunciamento pelo Arquiyamento do Ministerio Publico.
30 Inquerito Policia1179/98 - Depoimento de Moriyal Fayoreto na delegacia de policia de Lo.nda-PR.
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este tern que criar as condiyoes necessarias para que os direitos sejam exercidos,31 Contudo
o que se observou foram falhas cometidas ao lange dos anos durante 0 Inquerito Policial
(IP) que investigou, ou deveria ter investigado, a morte de Setimo Garibaldi, 0 descaso e a
parcialidade das autoridades brasileiras na apurayao do caso e na realizayao de justiya,
permanecendo 0 crime na absoluta impunidade.

Diante do que foi exposto nos escritos e provas apresentados pelos peticionarios a Corte
Interamericana, nao ha qualquer justificativa razoavel para a demora no Inquerito Policial
nO 179/98 e muito menos para 0 seu arquivamento. Ficando comprovado, assim, que nao
obstante a legislayao brasileira 0 que ocorreu foi 0 absoluto descaso das autoridades
brasileiras para com as provas fundamentais ja incluidas nos autos, fato que caracteriza
cabalmente a violayao as garantias judiciais.

2.4 Da viola<;ao a Clausula Federativa

De acordo com a defesa do Estado brasileiro, a Comissao Interamericana e os peticionarios
nao teriam conseguido demonstrar de forma especifica a violayao do artigo 28 (l) da
Convenyao Americana. Alega 0 Estado que as acusayoes foram feitas em termos
genericos, nao apontando em que ayoes 0 Governo brasileiro se eximiu de sua
responsabilidade.

Conforme ja foi exposto pelos peticionarios e pela Comissao Interamericana, durante
Reuniao de Trabalho, realizada na sede da CIDH em 11 de outubro de 2007,
representantes do Governo brasileiro assumiram perante 0 Comissionado Clare K.
Roberts que nao teriam condkoes de apresentar informa<;oes sobre 0 cumprimento das
recomenda<;oes por que nao conseguiam estabelecer contato com as autoridades do estado
do Parana. E sabido que a responsabilidade por cumprir com todas as materias a que se
refere a Convenyao Americana e do Estado Parte, 0 que nos perrnite afirmar que ainda
que 0 ente federado tenha problemas de interlocuyao com 0 ente federal, este nao podera
se eximir de sua responsabilidade ante ao sistema interamericano,

A ausencia de dialogo entre 0 Estado brasileiro e 0 estado do Parana nao pode servir como
desculpa para 0 Brasil nao apresentar informayoes sobre recomendayoes realizadas pela
Comissao Interamericana de Direitos Humanos. A responsabilidade internacional e do
Estado federal, portanto deveria 0 Estado brasileiro ter adotado as medidas necessarias e
empreender todos os esforyOs no sentido de cumprir com as recomendayoes, ou ao menos
apresentar informayoes sobre oandamento das mesmas.

3. Das PoUticas Publicas de Combate It Violencia no Campo

o Brasil apresenta em sua contestayao uma serie de politicas, convenios e programas que
segundo 0 Estado teriam 0 objetivo de prevenir a violencia no campo e promover a reforma

31 La Convenci6n Americana: teoria y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal, debido
proceso y recurso judicial. Cecilia Medina Quiroga. Dezembro de 2003" Pagina 19.
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agraria. Contudo, tais iniciativas ainda nao conseguiram diminuir, na pnitica, 0 nUmero de
violayoes de direitos humanos e sociais no campo brasileiro.

Dados apresentados nos escritos e provas enviados pelos peticionarios permitem realizar
nma analise comparativa da ocorrencia de conflitos no campo desde 1997 ate 0 ano de
2006. Os nUmeros evidenciam 0 crescimento da violencia ao longo desses anos,
revelando que as politicas de prevenyao em vigencia se revelaram ineficazes no
combate a violencia no campo.

Em 1998, ano de morte de Setimo Garibaldi, os conflitos por terra totalizaram 751,
havendo 38 assassinatos; ja em 1999, 0 nUmero cresceu de forma consideravel, sendo 870
conflitos por terra e 27 assassinatos. 0 ano de 2003 registrou quase 0 dobro de conflitos
agrarios em relayao ao ano de 2002, passando de 743 conflitos e 43 assassinatos, em 2002,
para L335 conflitos e 71 assassinatos em 2003. No ano seguinte, em 2004, novo anmento,
registrando 1.398 conflitos por terra, 37 assassinatos. Em 2005, foram L304 casos de
conflitos e 38 assassinatos e, em 2006,1.212 conflitos e 35 assassinatos. J2

Tais nUmeros referem-se, como ja mencionado, aos conflitos por terra. Ja se levarmos em
considerayao toda a sorte de conflitos ocorridos no campo, incluindo nao s6 os que
envolvem a questao da terra, mas tambem aqueles conflitos trabalhistas (casos de trabalho
escravo, assassinatos, super-explorayao e desrespeito trabalhista) e os conflitos pela agua,
os dados sao ainda mais preocupantes. No ano da morte de Garibaldi, houve 1.100 conflitos
registrados, sendo 47 assassinatos. Mais recentemente, em 2003, 1.690 conflitos e 73
assassinatos. Em 2004, foram 1.801 conflitos e 39 assassinatos. Em 2005, 0 nUmero
aumentou para 1.881 conflitos e 38 assassinatos. No ultimo ano, em 2006, nma pequena
reduyao na ocorrencia de conflitos, 1.657, mas com anmento dos assassinatos, 39.

o aumento da violencia relacionada ao trabalho escravo e a outros conflitos trabalhistas foi
significativa em 2006. Tres trabalhadores na situayao de escravidao foram assassinados,
enquanto que em 2005 nao se registrou nenhnm caso; 300% a mais, portanto. 0 nUmero de
trabalhadores libertados em 2006 foi -20,67% (foram libertados pela fiscalizayao do
Ministerio do Trabalho 3.633 trabalhadores, sendo que em 2005 foram 4.585).

Tambem aparecem com destaque situayoes de violencia em outros conflitos trabalhistas. 0
numero de trabalhadores super-explorados foi 96,12% maior (7.078 pessoas em 2006;
3.609, no ano anterior), mesmo que os casos registrados de super-explorayao tenham sido
de 2,,83% (109) a mais do que em 2005 (l06). Nos casos de super-explorayao do trabalho
registrou-se nm assassinato.33 Outro dado importante e 0 de mortos em conseqiiencia de
acidentes de trabalho: 100% a mais em 2006 (14) em relayao a 2005 (7). 34

32 "Conflitos no Campo Brasil 2006", Comissao Pastoral da Terra Nacional Brasil, 2006.
33 Assassinato de urn menino de II anos, filho de urn vaqueiro que fora ameayado pelo fazendeiro ao tentar
acertar as contas depois de mais de tnos anos de trabalho, conforme noticiado pela CPT em release intitulado
"Dados da CPT revelam que impunidade mantem violencia no campo", 16/04/07, disponivel em
http://www.cptnac.com.br/ .
34 Os dados a respeito dos conflitos trabalhistas apresentados neste paragrafo e no anterior tambem tern como
fonte a leitura feita pela CPT das informayoes contidas na publicayao "Conflitos no Campo Brasil", de 2005 e
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A violencia no campo mantem-se em indices alarmantes, em decorrencia de assassinatos,
expulsoes, despejos, trabalho escravo e outras formas de violencia contra a pessoa.

Em sua contestayao 0 Govemo brasileiro menciona a criayao de varas agnirias no ambito da
Justiya federal e da Justiya dos estados; de camara tematica do Ministerio Publico Federal e
promotorias estaduais especializadas em conflitos agnirios e, ainda, de delegacias federais e
estaduais, tambem especializadas em conflitosagnirios. Em seus escritos os peticionarios ja
haviam comentado sobre a criayao destes orgaos especializados, contudo foi ressaltado que
estas medidas se revelaram insuficientes para garantir a responsabilizayao pelas violayoes.

Os peticionarios ressaltam os resultados apresentados pela pesquisa intitulada "Garantias
constitucionais e prisoes motivadas por conflitos agrarios no Brasil", realizada em 2006
pelo Instituto Brasileiro de Ciencia Criminal - IBCCrim35

, que avaliou 0 numero'de
pessoas presas em razao de tais conflitos e analisou as dificuldades de implementayao de
politicas publicas que contemplassem os problemas associados aos conflitos agrarios.36 As
primeiras estimativas levantadas pela pesquisa demonstraram que os inqueritos policiais
relativos aos conflitos agrarios sao instaurados numa proporyao de 7,92 casos para cada
processo criminal aceito pe10 Poder Judiciario. 0 que nos perrnite conc1uir que as prisoes
resultantes de conflitos agrarios acontecem muito mais na esfera policial do que judicial, ou
seja "sao prisoes que parecem servir mais ao controle social do que em razao de urn
cometimento de urn crime propriamente dito. ,,37

Ademais, atos praticados por trabalhadores rurais nas ocupas:oes costurnam ser facilmente
c1assificados pelas autoridades judiciaiscomo crimes contra 0 patrim6nio (dano, roubo,
furto, etc.); alem de serem frequentes tambem as acusayoes por formayao de quadrilha ou
bando. Este tratamento conferido pelo Estado brasileiro as ayoes politicas dos sem terra
revela urna estrategia de deslegitimar a propria existencia desses movimentos sociais
atraves da criminalizayao de seus militantes.

4. Da Reparaclio

de 2006, e apresentada no realese mencionado acima: "Dados da CPT revelam que impunidade mantern
vioIencia no campo", 16/04/07, disponfvel em http://www.cptnac.com.br/.
35 LIMA, Renato Sergio de; STROZAKE, Juvelino (orgs.) "Garantias Constitucionais e prisaes motivadas por
conflitos agnirios no Brasil". Sao Paulo: IBCCrim, 2006.
36 A pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo uma primeira de natureza quantitativa e cujo principal
objetivo foi estimar 0 numero de pessoas presas em razfio de tais conflitos no pais. Nela, investigou·se a
produyao de dados sobre 0 tema e a atuayao publica em algumas unidades da federayao, com destaque para 0

Estado do Para. Ja a segunda etapa da pesquisa constituiu-se numa tentativa analitica de aprofundar questaes
sobre as dificuldades de implementayfio de politicas publicas que contemplassem os problemas associados aos
conflitos agrarios e, para tanto, optou-se por urn desenho qualitativo de analise, pelo qual foram pesquisados
casos considerados emblematicos em quatro unidades da federayao (Para, Pernambuco, Sao Paulo e Rio
Grande do SuI).
37 LIMA, Renato Sergio de Lima; STROZAKE, Juvelino (orgs.). "Garantias Constitucionais e prisces
motivadas por conflitos agrarios no Brasil". Sao Paulo: IBCCrim, 2006.
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De acordo com a jurispmdencia da Corte Interamericana, "e urn princlplO de Direito
Internacional que toda violayao a uma obrigayao internacional que tenha urn dano, gera
urna obrigayao de proporcionar urna reparayao adequada,,38. De acordo com os fatos
anteriormente narrados, entendemos que 0 Estado brasileiro tem por obrigayao
proporcionar reparal;ao adequada aos familiares de SHimo Garibaldi, tendo em vista
sua responsabilidade pelas violal;oes perpetradas em face do mesmo. No presente caso
foi demonstrado que 0 Estado brasileiro violou os artigos 20

, 4°, 5°, 80
, 25 e 28 da

Convenyao Americana, concomitantemente com 0 artigo 1.1. do mesmo instrumento legal.

A reparayao do dano originado pela violayao de urna obrigayao internacional constitui, na
medida do possivel, a plena restitniyao do direito violado. Diante da impossibilidade de
efetuar-se tal restitniyao, impoe-se a Corte que determine medidas que nao apenas
garantam 0 respeito pelo direito violado, como, sobretudo, reparem as conseqiiencias
ocasionadas pela violayao. Considerando que no caso de Setimo Garibaldi nao bi a
possibilidade de retorna-se ao status quo ante, reparando-se integralmente 0 dana
originado pelas violayoes de direitos hurnanos cometidas pelo Estado brasileiro, os
peticiomirios esperam que esta Hononivel Corte ordene medidas compensat6rias que,
apesar de nao mitigar os danos causados, sirvam de exemplo contra a irnpunidade nos
casos de violencia no campo.

No que se refere a violayao do direito a vida e alguns outros direitos, por nao ser possivel a
restitniyao integral e dada a natureza do bem afetado, a reparayao se realiza mediante uma
justa indenizayao ou compensayao pecuniaria, somadas as medidas de carater positivo que
o Estado deve adotar para assegurar que os fatos lesivos como este nao se repitam.

A Corte Interamericana fixou criterios basicos que servem para orientar urna justa
indenizayao referente a compensayao economica dos danos causados por violayoes de
direitos hurnanos39. A referida indenizayao deve compreender tantos os danos materiais
quanta imateriais sofridos. Reiterada jurispmdencia sobre reparayoes afirma que os danos
materiais englobam tanto 0 dano emergente, entendido como a perda patrimonial
relacionadacom os gastos e despesas que incorreramos familiares da vitima em
decorrencia dos fatos originados pelas violayoes de direitos humanos, quanto 0 lucro
cessante, entendido como a perda de renda e beneficios derivada dos fatos relacionados a
violayoes cometidas e que podem ser quantificados a partir de indicadores economicos e
sociais existentes.40

Em relayao ao dano imaterial a Corte Interamericana estabeleceu que hli uma presunyao em
relayao ao dana imaterial infligido as vitimas de violayoes de direitos humanos e sua
familia, considerando que toda pessoa submetida a violencia fisica e emocional sofre urn
constrangimento moral, cuja comprovGI;ao @.tica nao Ii substancial para determinar a

38 Corte. I.O.H., Caso Ricardo Canese, Senten,a de 31 de agosto de 2004, Serie Cn,' III, pan\grafo 192.
39 Corte l.O.H., Caso Hillaire, Constantine e Benjamim e Outros, Senten,a de 21 de junho de 2002, paragrafo
52.
40 Ver Corte I.O.H. Caso Loayza Tamayo. Repara,oes, pan\grafo 147; Corte I.O.H. Aloeboetoe e Outros.
Repara,oes pan\grafo 50.
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ocorrencia do reterido constrangimento. uma vez que 0 sofi'imento causado por fatos
violentos e vexatorios einerente acondiciio humana.

Em nosso escrito de abril de 2008 (artigo 36 do Regulamento da Corte), restou
demonstrado de forma detalhada e exaustiva os danos sofridos pelos familiares de Setimo
Garibaldi, sendo inclusive descrito efeitos psicossociais decorrentes do assassinato e da
demora injustificada do Estado brasileiro em relayao ainvestigayao do caso e das garantias
na promoyao dos direitos humanos. Nesse sentido, ressaltamos que sera de extrema
importilncia 0 posicionamento da familia como vitima da violayao de direitos humanos ante
a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

4.1 Das custas e gastos legais

A utilizayao do Sistema Interamericano implica despesas que nao sao absorvidas pela
gratuidade da justiya, consequentemente, 0 ressarcimento dos gastos aos peticionarios e
extremamente importante para garantir 0 pleno acesso ao Sistema Interamericano.

Apesar da gratuidade do acesso ao judiciario, alegada pelo Estado brasileiro, desde a morte
de Setimo Garibaldi, sobretudo ap6s 0 arquivamento do Inquerito Policial, seus familiares
realizaram infuneras investidas com objetivo de responsabilizar os autores e mandante do
crime. Cumpre mencionar as despesas que os peticionarios tiveram para obter informayoes,
incluindo os contatos realizados nas instituiyoes publicas locais e os infuneros
deslocamentos para pressionar as autoridades para que tomassem as providencias legais
cabiveis. Os recursos que despenderam os peticionarios incluem comunicayao telefOnica,
transporte, fotoc6pias, correio, etc, e inadmissivel que 0 Estado desconsidere as despesas
dos familiares da vitima ao longo desses anos.

o artigo 63 da Convenyao Americana sobre Direitos Humanos preve a reparayao das
consequencias que envolveram a violayao, bern como 0 pagamento de indenizayao justa a
parte lesada. Segundo jurisprudencia da Corte, as custas e gastos com 0 processamento do
caso nas instilncias internacionais estao compreendidos no conceito de reparayao previsto
no citado artigo: todas as atividades desenvolvidas pelos peticionarios para obtenyao da
justiya no funbito internacional devem ser compensadas quando 0 Estado e
responsabilizado por violayao de direitos humanos. E 0 que diz a Corte no caso Hermanas
Serrano Cruz vS El Salvador, sentenya de 01 de maryO de 2005:

"205. Como ya 10 ha senalado la Corte en oportunidades
anteriores41

, las costas y gastos estan comprendidos dentro del
concepto de reparacion consagrado en el articulo 63.1 de la
Convencion Americana, puesto que la actividad desplegada por los
familiares de las victima~ 0 sus representantes con el fin de obtener
justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica
erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad

Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 3, parr. 143; Caso Masacre Plan de Sanchez.
Reparaciones, supra nota 3, parr. 115; y Caso De la Cruz Flores, supra nota 8, parr. 177.
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internacional del Estado es declarada mediante una sentencia
condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al Tribunal
apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos
generados ante las autoridades de la jurisdiccion interna, asi como los
generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano,
teniendo en cuenta la acreditacion de los gastos hechos, las
circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdiccion
internacional de proteccion de los derechos humanos. Esta
apreciacion puede ser realizada con base en el principia de equidad y
tomando en cuenta los gastos senalados y comprobados pOI' las partes,
siempre que su quantum sea razonable.

206. En el concepto de costas, para los fines que ahora se
examinan, quedan comprendidas tanto las que corresponden a la
etapa de acceso a la justicia a nivel nacional, como las que se refieren
a la justicia a nivel internacional ante dos instancias del sistema
interamericano de proteccion de los derechos humanos: la Comision y
la Corte."

Face 0 exposto, os peticionarios solicitam a Corte Interamericaoa que ordene ao Estado
Brasileiro 0 pagamento das custas e gastos legais incorridos na tramitayao interna e no
funbito do Sistema Interamericaoo.

5. Concluslio

Diante do acima exposto, os peticiomirios refutam todas as argumentayoes do Estado
brasileiro em sua Contestayao e solicitam que a Corte Interamericana de direitos Humaoos
condene 0 Brasil pela violayao dos artigos 4 (direito it vida), 5 (direito it integridade
pessoal), 8 (direito ao justo processo legal) e 0 artigo 25 (direito it proteyao judicial),
combinados com 0 disposto no artigo 1(l) (obrigayao de respeitar e garaotir os direitos
estabelecidos na Convenyao), 2 (dever de adotar disposiyoes de direito interno) e 28
(clausula Federativa) Convenyao Americaoa sobre Direitos Hwnaoos, em acordo com os
fatos acima relatados.

Neste sentido, as organizayoes peticionarias ratificam seus pedidos:

1. Que a Republica Federativa do Brasil seja condenada pelas
violayoes descritas acima;

3. Que ordene 0 Estado brasileiro a investigar e a punir
criminalmente os responsaveis pelo assassinato de Setimo Garibaldi;

4. Que ordene 0 Estado brasileiro a pagar indenizayao aos
familiares de Setimo Garibaldi;

5. Que ordene 0 Estado brasileiro a tomar as medidas eficazes
para garaotir que despejos violentos nao sejam conduzidos e que
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adote medidas eficazes para proteger os direitos dos trabalhadores
rurais, criando urn 6rgao eficaz de media9ao de conflitos agnirios;

6. Que seja vedado ao Estado Brasileiro editar qualquer norma
que proiba a vistoria em propriedades rurais ocupadas por"
trabalhadores rurais, seja por qualquer periodo de tempo ou outra
razao;

I. Que ordene 0 Estado brasileiro a adotar as medidas
necessarias para revogar a Lei nO 15.662, de II de outubro de 2007,
do estado do Parana, que concede 0 titulo de Cidada Honoraria do
Estado do Parana it Elizabeth Kather;

2. Que ordene 0 Estado brasileiro a pagar as custas e despesas
decorrentes da tramita9ao do caso nas instancias jurisdicionais, bern
como da tramita9ao do caso no Sistema Interamericano.

Agradecemos antecipadamente a aten9ao dispensada ao caso e colocamo-nos it disposi9ao
para maiores informa90es. No ensejo, aproveitamos para renovar a esta Secretaria
Executiva nossos votos de estima e distinta considera9ao.

Sandra Carvalho IAndressa Caldasl Renata Lira I Luciana Garcia I Tamara Melol Rafael
Diasl Carla Afonsol James Cavallaro
Justi9a Global

Josinaldo da Silva Veiga
Rede Nacional de Advogados Populares

Darci Frigol Gisele Cassano
Terra de Direitos

Bernardino Camilo da Silva
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Rogerio Nunes
Comissao Pastoral da Terra
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