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1- CONTESTACAO 000667

li. P~PUBLICA FEDEP~TftIA DO BP~SIL~ por seu ,<~gente~ desig;.'"1ado

nos tennos do artigo 35, § 30, do Reg,.l1alnento da Cort..e Interal11cricana de Direitos

Humanos, vem, perante essa Colenda Corte, tempestivamente, apresentar sua

CONT~STACAO aos fatos e p..mM.'llentos alegados pela Comissao Interamericana

de Direitos Humanos e pelos representantes das supostas vitimas referentes ao caso

supramencionado.

2. As alegadas viola95es estao relacionadas ao assassinato do trabalhador rural

Setimo Oa1'ibaldi, em 27 de novembro de 1998, em opera<;:ao extrajudicial de

despejo ocorrida na Fazenda Sao Francisco, municipio de Quere:ncia do Norte,

Paranti, supostamente comandada par urn fazendeiro e seu admL!lLstrador.

I

3.

Terra (1\1ST) 111vadira111 a Fazenda Sao Franscisco. Enl sede de Ulna a9ao judicial

(acao de manutencao de vosse n° 393/98), os proprietarios obtiveram decisao" ,!., 7 .i.. _

liminal', em 8 de setembro de 1998, para a retomada licit.'t da propriedade, inclusive

com refor90 policial, caso fosse necessario.

4. Em 27 de noveiltbl'O de 1998, urn gtUpo COm aprbXl.Tmdamertte 20 hbmerts

encapuzados, vestidos com camisas pretas e armados, teria..m chegado ao local do

acampamento do MST e etetuado disparos para 0 aito, obrigando os trabalhadores a

sairern de seus barracos ease deitarem no chao.

5.

esquerda pcr unl projetil calibre 12. 0 autor dos disparos, de acordo com
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000668
depoimentos prestados, estava encapuzado, nao tendo sido identificado pOl' neru'mma

das pessoas presentes. Setimo Garibaldi nao resistiu ao ferimento e faleceu em

c.onse.qi.i&ncia de hemorragia.

6. Nesse mesmo dill., foi aberto 0 Inquerito Policial de nO 179/98 (Anexo 4), na

Delegacia de PoHcia de Querencia do NOlte, no Parana, e foram ouvidos os

Senhores AtHio Martins Mieiro, Cados Valter da Silva e Nelson Rodrigues dos

SarItos, todos trabalhadores rurais que estavam no locaL Essas pessoas afirmaram

terern identificado 0 fazendeiro }vforival Favoretto e 0 nchninistrador Allton Lobato

COn..O integ::alltes: do grtrpo, pelo fato de terem desvelado sens ragtos par alguns

instantes durante 0 incidente.

7. Em seguida, foram determinadas diHgencias com 0 prop6sito de localizar

Allton Lobato. Este foi interceptado em via publica, dirigindo sua caminhonete. Em

revisia do vefcu10, foi encontrado um rev61ver calibre 38, sem registro. Allton

tambem nao pos:mia autoriza9ao de porte de anna. Par essas razoes, 10i efutuada sua
• - +'l..."hT '- +' .rl rl 1 • rl ' •.pnsao enl uagra1.n,6. i"Ja ocaSlao~ .lOraIn OllVluas na uelegacla uB pOrtela as

testernunh.as Adernar Bento ~v'Iarial1o e Pabio de Oliveiro~ policiais que efetuaranl a

prisao de Ailton Lobato.

8. Em depoimento tomado em 9 de mar90 de 1999, na DeIegacia de Loanda

PR, 0 fazendeiro Morival Favoreto, afrrmou que nao estava presente no local do

crime, pois se encontrava, no dia 27 de novembro de 1998, em Sao Bemardo do

Campo -SP, acompanhado de seu innao, em uma consulta medica. Tal informa9ao

foi (xmfinnada peIo medico que 0 atendeu, Dr. Flair Carrilho, e peIe primo, Eduardo

l\.ilimtali, que a haspedau em sua casa, em depaimenta prestada par meia de carta
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9. Em 12 de maio de 2004, 0 Ministerio Publico requereu 0 arquivamento do

Inquerito Po1icial n° 179/98, por entender que nao havia indicios suficientes sobre a

autorm do crhl1e. A magistrada da Comarca de Loanda, em 18 de maio de 2004,

acoihendo parecer do Ministerio Publico, deterrr,inou, enlao, 0 arquivamento dos

autos.

10. Inconfonuada com 0 arqui'vatnento do inquerito, a viuva de Setillio Garibaldi,

Iracema Cianotto Garibaldi, imnetroll mandado de seonranca com uedido de
. L ~~ 7 L .

liminar1 perante 0 Tribunal de JUst19a do Estado do Parana, em 14 de setembro de

2004. A impetrante alegou que 0 ato cia juiza teria violado seu direito Hquido e certo

de tel' a morte de sen marido investigada. Alegou a impetrante que 0 ato decis6rio do

arquiwmento nao foi fhndamentado pela juiza, que se limitou a concorda.r com 0

pedido do Minif>1erlo Ptiblico.

11. A peti9ao inicial do refendo mandado de seguran9a foi indeferida peIo I
Tribunal de Justi;;;.a do Parana. 0 Tribu.l1al, seguindo a jurispuldel1da dos tribunais

superiores, alegou que a demonstra;;ao de eventual ilegaHdade da decisao de

primeira h~st&ncia demandaria dihujao probat6ria, 0 que descaracterizaria a
• *A . 1 l' 't 1~ . ~ 1 • t...., A ~ A ~eXls:.enCla ae a1rel 0 ...lqUldO e certo a.a l111petra.ll..e, nao senuo, po.:. :.anto, 0 ll1anuado

12. Ern 6 de nlaio de 2003~ en1 data, portaxlto, anterior ao pedido de ~xquiva:nlento

do inquerito polichl, as entidades Justiya Global, JVlovimento dos Trabalhadores

Sem Ten~a (1'J1ST) e Rede :r-~ac.ional de A...dvogados Populares (REI'-L4.P) ofereceram
A ~ . '. 0 . '" T . 1 D' .
~enunCl.a a ,-,on1138ao ;..nteratllencana ae ~lreltos HUma110S~, apontando 0 Estado

brasileiro COH10 0 responskvel por violaqoes aos artigos 1.1
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000670
os direitos), 4° (direito a vida), 50 (direito a integridade pessoal), 80 (direito as

garantias judiciais) e 25 (direito a prote9ao judicial) da C0l1Ven9aO ft.mericana sobre

Direitos Humanos.

13. A peti9aO original foi recebida na Comissao Il1.teramericana de Direitos

Humanos, sendo registrada sob 0 n° 321/2003 e, posteriOlmente, designada Caso n°

12.478.

14. Em 5 de fevereiro de 2004, a Comissao, em conformidade com 0 artigo 30 de

seu regnlamento, transmitiu ao Estado brasiieiro 0 inteiro teor da denuncla. Em 17

de maio de 2004, os peticioruirios solicitaram aComissao que fossem analisadas de

maneira conjunta as materias re1ativas it admissibilidade e ao m6rito do caso.

informa90es adicionais sobre 0 caso. Em 20 de dezembro do mesmo ano, a

Comissao emitiu nota em que comunicava a decisao de cumula1' as considera90es

relativas aadmissibilidade com as relativas ao m61'ito.

16. Em 6 de junh.o de 2005, os peticioruirios remeteram aComissao informa90es

sobre 0 merito do caso, as quais foram transnutidas ao Estaao brasiieiro em 5 de

agosto de 2005, concedendo-se prazo de 2 meses para que este apresentasse suas

observa90es.

17. Ern g de novetllbro de 2005~ a COlniss~lo recebeu a de urn

atl1icus curiae.~ f1.1111ado pete Robert F. Kennedy Meillorial Center for HUl11an Rights

e outras entidades.

1 Vide inquerito policiaJ, Anexo 4.
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0006'11
18. Em 6 de jUpjl0 de 2006, 0 Estado apresentou as oosen1aij;oes que me fiavilli"

sido solicitadas sobre 0 mento do caso. Em 11 de julio de 2006, os peticionarios

apresentaram obSl.'rva<;;5es com rela<,;ao as informa<;;5es presiacias pelo Estacio sobre 0

merito do caso.

19. Rf'r~ 24 de iulho de 2006" tran.<~tnit1f'am-Se as obse!;!,acoes dos Det!c!oniif'io~ ao---- - ~l --- - - _ - - ----- -- --- - '" .i - - - -- -- .- -

Estado, a tim de que este apresentasse as obsenla90es que considerasse pertinentes.

Em 28 de agosto, 0 Estado solicitou a Comissao prorroga9ao de prazo. Tal

prorroga9ao illi concedida em 12 de oumbIo, com prazo adicional de 30 dias para a

mauifestayao do Estado.

20. Em 16 de outuoro de 2006, 0 Estado apresentou suas ooservayoes referentes

as infclImayoes prestadas pelos peticionarios.

21. Em 27 de marfo de 2007, foi ewJtido 0 relatorio de admissibilidade e merito I

relagao aos seus familiares, Iracema Cianotto Garibaldi e seus dois filhos, as

garantias judicias e it prote9ao judicial, consagrados, respectivamente, nos artigos

8.1 e25 aa Conveu9ao iunericana. No que se refere a esses Ultimos artigos, fez-se,

ainda, cOITespondencia ao artigo 1.1, em conexao com 0 artigo 28, ambos da

Convenyao. A Comissao conduiu, lful1oem, que teria sido descumprido 0 artigo 2°

da Convenij;ll.o il,menca..'1a, sem nomear as viti.'11as de tal descumprimento.

22. No mesmo re\at6rio de admissibilidade e merito, a Comissao furmula

recoIuenda90es fiO Estado brasileiro que incluenl a realiza9ao de investigaqft.o

1·

PUllE: os
. .

respor..s8.vets; a

reparu9ao plena dos fUl11iliares de Setinl0 Garibaldi nos aspectos lnoral e 111ateriat

imple1nenta9ao das Inedidas necessa.rias para que sejfull observados os direitos

7



000672
humanos nas polfticas governamentais que tratem da ocupa"ao de ten'as; ado"ao de

medidas adequadas destinadas aos funcionarios da justi"a e da policia, a TIm de

evitar a proUferayao de grup0s annados que promovam deoocupa0es arbitnirias e

vio1entas,

infolmwioes a respeito das medidas adotadas para dar cnmprimento as

recomenda95es contidas no relat6rio. Em 21 de agosto de 2007, a Comissao

concedeu prorrogayao de quatro meses para apresenta9ao de tais informa90es. Em

20 de dezembro de 2007, 0 Estado brasileiro solicitou nova prorroga"ao, tendo em

vista a necessidade de continual' os esfor"os de articulayao intema, a fim de dar

cumprimento a todas as recomendagoes.

24. Em 26 de dezembro de 2007, a Comissao enviou nota informando sobre a

decisao de interpol' demanda no caso 12.478 (S61imo Garibaldi), contra 0 Estado

brasileiro, pet'ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos,

25. Em 6 de fevereiro de 2008, a Corle Interanlericana de Direitos Humanos

encaminhou ao Estado brasileiro, confonne detennina 0 artigo 35,1 (b) do

nK"01"~"'''''''o a de'uc"lia ~_"""'~"+cAc -e1a "o·-.;·",~o "o'o+"a 0 E·...ado 'o"'a<;j"l'l'O Na,...,oU.HUll-;;:;.... U.. , 1 "'w...... .apr "",,;':':;;;11Lu-ua fJ.. ....... H...I;>,,,U ....... hh ~L 1 .,......... . 1

naO CUll1pr11nento de sua ooriga9ao de investigar e sancionar os respollsAveis pelo

homiddio de Setimo Garibaldi.

2 DASEXCE~6ESPRELIMINARES

26. Preliminatmente, cumpre registrar que 0 presente caso nao deve tel' seu

medto submetido a ap1'eciagao dessa Egregia Colie Inte1'an1ericatla de Di1'eitos

8



000673
Humanos, tendo em vista a ocorrencia de vicios a macular 0 procedimento, a falta de

competencia ratione temporis dessa Corte e 0 nao esgota..'11ento dos recursos

internos. Pelos motivos que e::xpoe a seguir, 0 Estado brasHeiro requer a reaHza9ll.o

de audiencia especial para 0 exame das exce90es preliminares, nos termo do artigo

27. Observa-se que " - rl d'" '-'" Ta real1za9ao U.e au 1enCia eSpeCll1Ca para anax.Ise de

preli:mitiares e pratica reiterada dessa Honorivel Corte, consoante se depreende da

ana.lise de sua jurisprud.:lncia2
. A propria CIDH, alias, no Caso Cantos, postulou que

essa priitica, pOl' sua reiterayao, teria adquirido forya obrigat6ria3,

:,,1 Da b"lCOmperencia ratione temporis lia Corte para exarill:nar snpostas

vioia~oesoconidas !LOltes de sen recoooecimento pelo Estado brasileim

28. A pnmen<l excelflio pre1i.T-;12aJ.' que 0 Estado brasileiro opoe refere-se Ii

29, Com efeito, confonne 0 disposto no artigo 62 da COllven<;ao Americana de

Direitos Humanos, a Corte tent competencia para conhecer de qualquer caso,

relativo a interpreta\}ao e aplica9ao das disposi90es desta COnVel19.ao, desde que 0

Esta.1o-membro no caso tenha reco11heci.1o sua competencia. A~sim ja .1ecidiu essa

Egn§gia Corte, em situa9ao sirnilar, no Caso Garcia Pietroy Outro 118 E1 Salvador:

Esie Tl1hlk~al ya estab1ecio que solo ilene e.ompetencia. para tmaliz.ar 2"v:}uellos hechos
que ocurrieron com posterioridad 31 6 de junio de 1995, fecha en que el Estado
Ie{;,cllcci6 la competencia de 1a Corte. En e\ 'PIesenie caso el tribunal se encuentIa

2 CORTE IDH, Caso Xirnenes Lopes vs Brasil, Excepciones PrelimimlIes, sentenya ele 30 de novembro ele
2005, par. 8: Caso Neira Alegria y otros, Excepciones Preliminares, senteny" de 11 de setembm de 1991, par.
9~ Caso Gangaram PandH)f> Excepciones Pre1iTIllnares, sentenyH. de 4 de dezembro de 1991 ~ paL 9~ Caso
Durand y Ugarte. Excepciones Preliminares, senten,a de 28 de maio de 1999, par. 19.
3 A esse respeito, veT LEDESJ\1A, Hector Farindez. El Sistema Inieramericano de Proteccion de fos Derechos
Hurnanos: aspectos institucionales y procesales. 3::' dd. Instituto 1"1teIfu!lericano de Derechos Hurnanos. Sao
Jose, 2004. p. 666.
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0006'74
impedido de conocer Ia supuesta vioIaci6n de Ia obligaci6n de respetar e1 articulo 4
de la Convenci6n, como fLle alegado por el interviniente comlm4.

30. 0 recof'.1lecimento da jurisdigao obrigat6ria da Corte pelo Estado brasileiro

foi aprovada peto Congresso Nacional brasileiro em 3 de dezembro de 1998, sendo a

Organiz6.£}ao dos Estados Ainericartos em 10 de dezembro de 1998. No ambito

intemo, a declarayao de recon.hecimento da Corte pelo Decreto 4.463 de novembro

de 2002, que em sen artigo 1°, estabelece:

Art, 10 Ereconhecida como obrigat6ria, de pleno direito e pOl' prazo indetermlnado, a
competencia d.a Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casas
relativos ainterpreta9ao on aplica.yao da. Conven9fio fu!lericana de Direitos Huma-nos
(Pacto de Sao Jose), de 22 de novembro de 1969, de acordo com !Ln. 62 da citada
Convenyao, ~OO reserva d" rec!procldade " para fat". I-",st"l"ores a HI 00
dezembl'o de 1998, (sem gtifos no original)

31. Ou seja, de acordo com 0 artigo supracitado, 0 Estado brasileiro reconheceu a

jurisdigao obrigat6ria da Corte com reserva de reciprocidade e apenas para fatos

po:;,1eriores a 10 de dezembro de 1998.

32. 1sso porque, em 10 de dezembro de 1998, ja se podia afirmar que a

democracia brasileira estava em vias de consoliciagao e que, naqueia dat~ seria

oportllfiO para a Republica brasHeita assumir Ulna responsabiiidade internacional,

ainda maior, em relag1\.o a. implementa91\O dos direitos humanos. Foi reconhecida,

portanto, a jurisdi9ao dessa Corte, que, a partir de entao, pode exercer sen papei de
. • A' N , "1
Junsut~a.ocotnple1l1entar ft naClona ~

33. Essa limita9ao temporal ao reconhecimento da competencia cia Corte

efetivada relo Estado brasileiro tern salvaguarda no art. 2& cia Convengao de Vien(a

4 Pan 62 da Senten~a de 20 de novembro de 2007.
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sobre 0 Direito dos Tratados de 1969, que consagra a principia cia irretroativiciade

dos tratados, conforme ja reston assentaao por esse Egregio Tribunal em sna

senteIv;:a de 7 de setembro de 2001, proter-ida no Caso Cantos x Argentina.

34. Portanto, levando-se em considera9ao que a morte do senhor Sethlio

Garibaldi OCOlTeu em 27 de novembro de 1998, ou seja, antes do reconhecimento

dessa jurisdi'91io intemacional pelo Estado brasileiro, nao teria essa Corte

C01.npetencia Pfu-a deciarar, no prese:nte caso, "violagao as 11.onnas da Conven9ao

Arnericana sabre Direito5 Htnnanos.

35. Su£tenta a Conllssao:> in casu~ que:. 0 nao

intemacional do Estado brasileiro refere-se, dentre outras, as viola90es do artigo go

(garantlas jnciiciais) e 25 (prote91i.o jndicial) cia Conven9ao Americana sobre Direitos

Hmnanos. Segundo a Comissao, apas 0 reconhecimento cia competencia cia Corte., 0

Estado brasileiro nao tena cumprido 0 seu clever de investigar efetivamente e

adequada.'llente 0 h01l'icldio do sep..llor Setlmo Garibaldi. Ta.mbem, cor£on:ne

alega<;{\es da Comissao, 0 Esiado brasileiro nao teria proporcionado recnrsos

efetivos para sancionar os responsaveis peio delito.

efetivalnente, no presente ,caso, e condena9ao indireta do Estado brasileiro pela

Vi01a98.0 aos artigos 4' (direito a vida) e Y (direita a integriclade pessoa1) cia

Conven¢o l\mericana sobre direitos huma:l1.os, co::.'lforme demanciam os

representantes das vitimas, 0 que nao seria possivel, uma vez que a morte do senhor

Setimo Garibaldi OCOlTeu anteriormente ao reconhecimento obrigatorio da jurisdi9aO

dessa Egregia Corte pdo Brasil.

37. Nesse sentido, observe-se, por exemplo, que se fosse intuito da Comissao e

lJ

I
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0006'76
apos 10 de dezembro de 1998, 000 faria sentido a existencia de um pedido

relacionado a "adotal' e insTIumentalizal' medidas adequadas dirigidas aos

fhncionirios de justi9a e de poHcia, a 11m de evitar a proEfera9&O de gn,pos armados

que levem a cabo desocupa.qOes forqadas e violentas".

irL~trumentalizar medidas adequadas dirigidas aDs funcionarios de justiga e de

poHcia, a fim de evitar a prolifera9&o de grupos armados que levem a cabo

desocUp&9oeS fon;:adas e violentas" s6 se faz compreensivel it luz da pretensao de

responsabilizar 0 Estado brasileiro pelo pr6prio homiddio de Setimo Garibaldi na

qualidade de trabaIhador sem tena Ocupfulte de propriedade que necessite ser

desocnpada. Flagrante, nesse sel1tido, a incongruencia entre a cansa de pedir e 0

pedido da demanda proposta pela Comissao.

39. E possive! anImal', portanto, que as alegagoes de denega9ao de justi9a

(supostas violavoes aos artigos go e 25), a8sim como as violayoes conexas (artigos

1.1, 2fj e 28) em relayao ao Caso Setimo Garibaldi representam apenas um artitlcio

ou prete1.1:o utilizado pela Comissao para submeter a vertente demanda ajurisdiyao
, ~ rt·· 'A l' £i ,~. n"<I 1'''" PO.. • 'l ~._ .. l' l'aa \..;0 00, els que, ten"o 0 sennor oeumo u3n03HlI IaleCIUo em ,t, f ue novemoro ae

alegadas violay0es principais (artigos 4° e 5° da Convenyao A1r,ericana).

2.2 Dos pra:ws previstos no regillamento da CIDH

40. 0 a.l-t. 36 (I) do Re6uIamento desta Corte preceitna:

Notificada a derrmr.aa a suposre vlthu~ sellS famHiares ou gem; representJmtes
devidamente acreditados, estes disporao de urn prazo imllrorrogiivel de 2 meses
p'3r?. ?'})Ie£R.;n:J;'OI ?\\t0TIOffimnente ~. Corte 5ll'aS penyOes, wrgmnent0s e prov'ils. (sem
grifos no original)

12
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41. Cumpre registrar que 0 prazo improrroglive! foi estipulado pela Corte,

durante 0 seu Sexagesimo Primeil'o Feliodo Ol'dinlirio de Sessoes, entrando em

vigor em lOde janeiro de 2004, e teve como principal objetivo dar a necessaria

agilidade e ce1eridade do procedi.lTIlmto jurisdicional, sem prejuizo da ampJa defesa e

do contradit6no. ",A...aenlalS, conl a refonl1a do sen regulfu"11ento, 0 rito

es(,,"ritos no prazo~ a exetnplo do Cago C'fastillo Petruzzi e outros,> ern que a Corte

infonllou ao Estado do Peru que 0 mazo de apresentacao de contestacao da demanda
~.!. . :1 :1

e improrrogavel.

42. Deve ser considerado que os peticionlli-ios, ao assumirem a representayiio das

supostas vlt11nas no pl'esente caso, comprometel'a.111-se expl'essamente a entregar

toaos os anexos e eseritos originais, no praza de sete dias ap6s 0 envio da c6pia dos

escritos, conforme artigo 26 (1) do Reguiamento dessa Egregia Corte, que preve:

A dema.t1da, sua cord:esta9ao" 0 esorito de petiyoes" argu..rne..l1tos e prmras e as demais
peuyoes dirigidas il Corte poderao se apresentadas pessoalmente, via courier,
facsimile, telex, correia au qualquer outro meio gemJmente utilizado. No caso de
envio por meios eletr6nicos~ os documentos originais~ assim como a prova que os
acompan:;''1e, de-verno ser remitidos a mais mrdar, em praz.o de sete dias. (sem
grifos no original)

43. Registre-se que 0 Estado brasileiro tem adotado postura favonive! ao aumento

da pmiicipayao direta das supostas vitimas nos procedimentos do sistema

interamericano, pOl-em, discorda que essa participa;;:ao seja unilateral, sem se pautal'

pelo equiHbrio processuai e peio respeito as normas jUridicas, A participay&o dos

I

peticioDMios n8. Corte deve ser entendid-a como urn direito que imolica•
• ••.• A 'responsabllH.1aues e onus.

44. ser exercida conI total

observancia ao Regulamento, de modo que a celeridade, a boa-fe e 0

processual predominem. I
13
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45 Levando em eonta que essa Honodvel Corte deve primar pelo equilfbrio

proeessual, 0 mesmo tratamento imposto aparte demandada deve ser dispensado aos

representantes dos peticionarios. Agir de outro modo, poderia acarretar indesejavel

descrblito dessa Corte, em materia Meta ao seu proprio regulamento. No presente
r< .' T-< • ~ r.4- 0.,..4. .. C" ,4"' r'case, teln-se que a iSecre!a.L"'1a bxecutlva de;:;La '!....-'O£ Le notHlcOU os peilCl0nanos para

de 2008. (Anexo 1) Assim sendo, deveriam os peticionirios ter entregue aSecretaria

Executiva os seus eseritos ate 0 dia 6 de abril, dois meses ap6s a sua notifica9ao.

46. A versao nao original dos mencionados eseritos, sem os 3.llexos, no entanto,

foi reeebida pela Secretaria Exeeutiva no dia II de abril, eonfolme nota CDH nO

12.353/027. Segundo a mesma nota da Seeretaria Exeeutiva, e em total desrespeito

ao Reguhmento, os peticionarios enviaram somente no dia 16 de maio de 2008 a

versilo originai dos seus escritos e 2 dos 11 anexos a que fizeram referenda, No dia

20 de l11aio, a Secretaria Executiva enviou ao Estado brasileiro 0 esodio dOB

e os 2 anexos. No tneS1l10 dia 20~ os peticionarios enV18Xatll a
Secretaria Executiva mais 3 dos 11 anexos. Em seqaencia~ a· Secretaria Executiva

envlou, em 23 de malo, as outros 3 aneKOS ao Estado brasileiro, e solicitou aos

peticiomirios que envias;,em copias integrais e legiveis, ate 0 dia 30 de maio, dos

doeumentos faltantes, os quais, no entanto, ate 0 momenta nao chegaram a

conhecimento do Estado brasileiro (Anexo 2). Em virtnde dos atrasos nan'ados, a

Seeretaria Exeeutiva eonoedeu, de oficio, prOlToga9ao do prazo, ate 0 dia 11 de

julho, para 0 Estado brasileiro apresentar a sua pe-<;:a de contesta9ao, sem prejulzo de

que a Corte valore negativamellte a admissibilidade das provas eA1:emporaneas,

confonne nota CDR r{' 12.353/028,

47. Os peticionirios, portanto, nilo obedeceram ao prazo improrrogivel de dois

meses para apresentar seus eseritos originais, tampoueo pal'a apresentar os anexos. A

14



inoDservancia do prazo acarreta prejulzo adefesa do Estado brasileiro, uma vez que

o prazo regulamentar de dois meses restantes para analisar mnos os esoritos dos

peticionarios, inc1uindo seus anexos, reston bas'um.te prejudicado. A Secretaria da

Corte prorrogou 0 prazo para 0 Estado brasileiro responder a demanda em arenas

um mes e quinze dias, prazo esie consideravelmenie inferior aos dais meses que

deverianl restar 0..0 demandado:o pelo que se deduz da leitura acurada do artigo 38 do

48. POl' totio o exposto, deve a Corte, de plano, considerar prec1uido 0 direito de

os peticionarios apresentarem suas petiyoes, argumentos e provas.

49. 0 instituto da preclusao produz, alem da rejeiyao imediata da pe9a processual

intempestiva, 0 e£eito dicWtico as partes de respeito ao proprio sistema, au seja, a

respeito ao devido prO':lesso legal, cujo aHcerce e 0 proprio binomio direito-

democracia.

50. I
bern como todos os seus a..t'lexos,. sejalu desentrarJlados dos autos deste

procedimento e rejeitados, em virtude do descumprimento dos artigos 26 e 38 do

Regulamento.

51. Em sua peti9ao, a CffiE requer se declare ° descumprimento do Estado

brasileiro ao artigo 28 da Convenyao A.~ericana, 0 qual trata daclausula federal,

aplicavel aQS Estados-Parte da Convenqao que se constitualTI sob a forrna .e

15
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52. Os representantes das vitimas igualmente alegam 0 descumprimento desse

artigo, aduzindo que, pOl' ocasiao da 130° Sessao Ordinaria da Comissao

Interamericana, em Washington, 0 representante do Estado brasileiro presente !it

reuniao de traballio afmnou haver dificuldade de interJocuqao com 0 Estado do

Parana. Os representantes das vitimas alegmll que esta afhil1klyUO dernonstraria 0

53. 0 Estado brasi!eiro refuta veementemente a possibilidade de que seJ3.

examinado eventual descumprimento ao artigo 28 pOl' essa Hononivel Corte.

54. 0 artigo 28 insere-se dentre as regm.s de interpretaqao e apJicaqao da

Conven~ao j-'\..rnericana, isto e, f'efere-se tao-sOlnente it tonna COll10 develn ser

sentldo de que somente eventual vlola9ao a dlreitos e liberdades poderao ser

examinados pe[a CIDH ou pela Corte.

55. 0 altigo 48.1 dispoe que "A Comissao, ao receber uma peti9ao ou

comunica9ao 113. qual se alegue viola9aO de qualquer dos direitos consagrados nesta

Convem;ao, proceded da seguinte maneira: (. ..)" (sem grifo no original). 0 artigo

63, pOl' sua vez, ao tratar da Corte, dispoe que: "Quando decidir que houve viola9ao

de urn direito au liberdade protegidos nesta Conveny3.o, a Corte determinani que se

assegure ao prejudicado 0 gozo de sen direito ou liberdade violados". (Grub 110S80).

56. r.JaD restam duvidas, potianto, que sornente os direitos e liberdades

estabelecidos na Convencao fuuericfuia Dodem ser ooieto de exame tanto uela CIDH
.. .... 'if ....

como pela Corte.

57. Ademais, a jul'isprudencia dessa Hononivel COIie entende nao sel' posslvel

inciuir, nessa fase, viola;,;ao nao apreciada durante 0 procedimento perante aCID ,
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pois se estaria subtraindo do Estado a oportunidade de ma.l1ifestar-se sobre 0 tema

naque!a instancia, neeessariamente anterior ao julgamento pela Corte. Nesse sentido:

68. En cambio~ el Tribunal considera pet'tinente senalar que Ia Comision
no plantoo este JlUll!O en $11 Informe 17197. Si bien es cieTto que la demanda no ha
de ser~ necesariameJ1te~ Thlfi simple reiteracion del informe rendido por la Comisi6:n~

tambi61 10 es qne no debrern contene:r ronrept9E d~ "%1§h1:clon que reI Es:t.'lno: :2B
oonooo ~!Llt'fm're la €'!tapa del procedm~z!!fu :q~e SB s~_~ ~~ 1a Pro¥B!a
Comision, y que p", eso mlsmo no pl1"O de,.."irtn"" 'JI'",t-,mameme. No sobra
reoordar que en esa ctapa el Estado dispone de la posibilidad de admitir los heohos
adueidos par los denunciantes, reehazarlos motivadamente 0 proeurar una solucion
fuu1.stosa que evite la remisi6n del asunto a la Corte. Si e1 Estado no conoce ciertos
heehos 0 deterrninadas afumaoiones que luego se preseutaran en ]a dem8J1.da, no
puede hacer uso de los derechos que Ie asisten en aquella etapa procesaJ. Es preciso
observar qlte en oeste ct~£O no se tmta. de alguna. :de las obligaciones genen.:-Jes
instituidas en la Convencion Amellcana (articulos 1.1 y 2), cuyo cumplimiento debe
exarnliWI de o11cio 1a Corte (cil:. Caso Cantoral BeHar.rides, Sentencia de excepciones
prelliuinares~ Sente:ncia de 3 de septiembre de 1998. Serle C No. 40~ parr. 46),
69. POl' ~~ eXpU~w anted*rm.~me, la Corte '2t?1]~~a que ~~ ¢:X(.-epdOil
p~'ei¥mtm~r es ad'm1~r~i:e, 5 (sem grlibs no original)

58. Diante do exposto, requer-se a admissao dessa exce;;ao preliwinar para 0 fim

de excluir de plano da analise dessa Corte 0 suposto descumprimento do artigo 28.

59 A TI . .. b "1· .-F. "'A r\' ~ 1 + . A. ". v nstado raSheifO, COllior:rn.e Ja. expos para a \..,-01n188020 1.!l!,era1nenC3.l1a ue

Direitos Humal1os, em suas observa90es de admissibilidade e de merito, em 6 de

junho de 2006, eompreende que nao houve esgota.llento dos reeursos intemos,

notadamente a epoea em que os peticionarios iniciaram 0 proeedimento

intemadonal.

1.4.1 Tempo rnzoave!

60. Deve-se observar que os representantes das supostas vitimas protocoli.zaram a

peti9ao inicial na Comissao Interamerieana de Direitos Humanos em 23 de maio de

5 CORTE !DH, Caso Castillo Petruzzi y olros - Sentenya de Excey6es prelirninares, de 4 de setembrr

1998. ~
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2003, momento em que 0 inquerito policial ainda e&tava aberto. Aquela epoea os

peticionarios reoonheCefmll que llfto haviam esgotado os. recursos TIlternos"

fundamentando a interposi9ao da inieia1na exce9ao prevista no artigo 31,2, (c) do

Regulamento cia Comissao 111teramerieana.

~ ta . 'd ' d' '"'7 ' " •~o~ t' d'~) 1. ue:""re=se, no ell nto, conSl iel~ar que ClO la,£" ae· nOVeil1DfO c.e i':j./ 5 a e (} ~la

23 de maio de 2003, 11avla trallSe011"ido cerca de 4 a110S e cinco meses, lapso

t ! '! • ~ rl . • 't l' . 1 '..empora'l razoave~ para trarru.ta,yao ,,",0 Inquen ,0 pO..JCla.~:l- tena.o em vista a

COll1plexidade das inve~1iga90es1 que inolufarn;; dentre outras, dHigencias ern

eidades distintas.

62. Hi que se ter presente que a jurisprudeneia dessa Corte eonsagra

entendimento flexivel do que seja tempo razoavel de dura9aO dos recursos intemos,

avalial1do sempre a oomplexidade do caso e as atividades processnais on

procedimentais dos peticionarios. Seni!i.o vejanlOs:

El ft..rllotllo 8.1 de 1a Conve..t1d6n Th-nbien se renere a1 pb70 razonable. Este no es l.L11

concepto de Sfficilla definici6n. Se pueden invocar para precisarl0 los elementos que
ha sefialado J.a COlte Eumpea de Derechos Humanos en vados fiJ.1o.> en J.os cuales se
analiz6 este concepto, pues este articulo de la Convenci6n Arnedcana os equivaJ.ente,
en 10 esenoial, a1 6 del Convenio Europeo para 1a Proteccion de Derechos HUnlatl0S y
de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Eumpea, se dehen tomar
en cuenta (,es elementos para detenninar la razonabilidad del pJ.azo en el cual se
de..~IT,..::iU-ll e1 prD'Oe:oo: a) l?l <iDffiplejidad .del .asunto; b) la. nct.ivid~ii prooes~il del
interesado; y c) la conducta de las autoddades judiciales (.oo).
.li..diciona1:mente a1 estudio de las eventuales de:moras. en las diversas etapa:,s del
pIOCeS-c., ill Corte Europea ha I:'.!.upleado para dete:ITl'.1nm 1a r3Zonabilidad del plam en
el corJunto de &u tr-imite 10 que nama "'anMisis global del procedirr-.iento~~. (sem

'.J.'" ., ""gr'll.OS 110 ong-b."'1aIj

, OEA, COlte IDE, Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, senten,a de merito, 29/0111997, pars. 77 e yv81.ver,-
entre otros, Eut. COUtt HR., Motta, julgamento de 19 de ary 1991, Series A no. 195-A, parr. 30; Eur. COUt;
HR., Ruiz AIa.teos v. Spain.jtl1gamento de 23 de junho de 1993, Series A no, 261, pfuT. 30
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63. Uma vez que a dura9ao do inquerito era razoaveI, deveria a Comissao

Interamericana de Direitos Humanos ter recha9ado a peti9ao, confonne preceitua 0

artigo 27, combinado com os artigos 28 (h) e 31 do sen Regulamento.

64. A 6poca do inicio do procedimento perante a CIDH, nao havia qualquer

indicio de que os peticion~,J'ios estavaul impossibilitados de esgQtar os recursos

intemos. Ao contrario, se 0 objetivo principal era 0 de ohier uma apuIayao profunda

e erc;,,,,LZ t"-'l'-'n '-a s"a"'" rio I''-llL'~-I"O pol'c'al e'll ·"·'I'"I·t~,.,"'O .- p"ss"n'll'ri~a<" ri""""'-', 1111 a.t , 11' ..., .............~ 11"1 U:;;;:l t. 1 1 1 L1 c....... L,(",';"'" ,a U 1 1... ......u. ......, u....,

sugerir diiigencias conrplementares e instar 0 Ministerio Publico a agir de outro

modo, .se assim 0 desejassem. Tudo pOl: meio de simples peti9u,7. Todavia, r'&,.hi

qu.a.lquer eviclen.cia de tlue os peticionarios tenha...1!1 se utilizado desse direito.

I

65. o aliigo 188 do C6digo de Processo Penal (Anexo l1)e a sumuia 524 do STF9

(Anexo 6) chancelam 0 entendimento de que 0 arquiv,nnento do inquerito TIrio f£tz

coisa julgada e, pOrtal1to, pode ser reaberto, a qualquer tempo, desde que haja novas

provas. 0 arquivamellto cia investiga9ao policial, portanto, nao implica a

impossibilidade de esc1arecer as circunstancias do fato denunciado.

66. 0 arquivanlento, alem de nao fazer coiga julgada, nao padeceu de qualquer

irregularidade que compmmetesse a seriedade Oll lisura do procedimento.

67, POl' sua vez, a a9ao mandamental impetrada pe1as supostas vitimas contra 0

ato da juiza que arquivou 0 inquerito roi corretamente denegada, Uiua vez que 0

7 0 direito apeuyao econsagrado na Constituiyao Federal de 1988~ no sen a..rtigo 5';;~ mciso :;("'XXIV~ a1inea
a.,...H
d.

8 Art. 18. Depois de ordenado 0 arquivamento do inquerito pela autoridade judiciaria, por falta de base para a
(lenlmd2:,. 2:. 2l1ltorit\'2l,de po1ic:.i?!l p()dei~, p:rot.eder a novas pes.ql1l5?lS, s.e de 011TI215 P1'O\!?,;5 ti\le:r noTI.cia.
') Arquivado 0 illquento policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiya, nao po a
tiyao penJll ser iniciada sem novas pIovas.
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celto das supostas

vituTIas. Se essas, no entanto, dispusessem de novas prowls relativas aos fatos,

tinJ:Iam a facu.1dade de, motu proprio, peticionar, pleitear a reaberiura do inquerito

poHcial, requerer dii1gencia8 e apontar irreguiaridades perante °Ministerio P-tlbHco,

o que nao fizeraill.

68. A jurisprudencia da Corte estabelece que a viola<;ao do artigo 2° ocorre em

8itua90e8 em que ha necessidade de mudan9a na legisla9ao ou nas praticas estatais

para adequar 0 sistema intemo Ii Conven9ao. Nesse sentido:

La Corte ha h"lterpretarlo que 130 3/...v'...cuaci6n de 1a normativa intema a los parfuuetr05
establecidos en 1a Convenci6n, implica 1a adopci6n de medidas en dos vertientes, a
saber: i) la supresi6n de las normas y priwticas de eualquier narumleza que entranen
violaoion a las gararluas previ.gtas en la Convenci6n 0 que desconozcan los derechos
alii reconocidos U oostaculice:n su ejercicio; y ii) 1a i;fxpedicion de norrnas y el
aesffiTollo de pract.icas co-n.ducen:tes a 18. efective. obsBPla...1clB. de dionas gartmTIas. La
pP...I.ufu-a ve..rfie.r"1te se satisfuce con la refonTIG.:. 1a derogaci6-r~. Q !a a\1u1aci6n•. de las
normas 0 practieas que tengan esos alcanees, segim corresponda. La seganda, obliga
at Estado a prevenir la recllll'encia de violaciones a los derechos humanos Yo- pOl' eso~

debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra indole que sean
necesalias para evitlr que hechos similares vllelvan a ocurrir en el flltmo.
Respecto a la, nOl1naU'ir'it inter!l~ mnto constitndonal como procesal chrit prooesal
oontenclOSo a-dministrativo y procedimental admilustra-tivo a:p-licada al pJesente ca$O~

la Corte oOl1sidera, una vez realizado el anaUsis de la misma, que diem legislaci6n so
ajusta a 10 estlblecido en la Convenci6n Americana. De otra lado, este Triblmal
obse:rva que como se estableci6 en la presente Sentenci8, la demora en los procesos y
la falta de efectividad no son e1 resultado directo de la e-Aistencia de normas
contrarias a la Convenci6n 0 de la falta de normativa que prevenga esta situacion.
Tampoco se demostr6 que las violaciones. y circunstancias evidenciadas en el caso
sub judice (tonfiguren una pf<Julematica gener~"1{la, en la ~ru''"<ttam";ia;Qi6nde este tipo
de juicios en el Ecuador. Consecuentemente, este TriblJJlll1 no puede concluir que e1
Es\ado haya. incumpJido el articulo 2 de la Convenci6n Americana. (Caso de
Salvador-Chiriboga v, Ecuador, julgado em 6 de malo de 2008 ).
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69. No Caso Salvador-Chiriboga v. Ecuador, a jurispmdencia dessa Egregia

Corte estabeleceu que a adequa;;;ao das nonnas intemas aos parametros da

Conven9aO implica, quando necessirio, ad09aO de medidas nas seguintes vertentes:

a. supressao de nonnas e pniticas que contenham viola90es as garantias a

Convengao; e

b. expedi91io de normas e desenvolvimento de pniticas condncentes a
efetiva observancia dessas garantias.

os representantes das supostas vitiulasy Iograraul apontar quais n0r111aS ou priticas

estfu-iaIll em desacordo com a Conven9ao A...llericana. 0 Estado brasiieiro

demonstrax3., a seguir, justamente 0 contrario, ao descrever sua legisla91io ifltema

sobre a atua9ao do Ministerio Publico e do Poder Judiciario no procedimento de

arquivamento.

71. Nao se deve toro.ll.r uma suposta situa91io fitica isolada de viola91io aos artigos

8° e 25 para considera-la como indicativa de desrespeito e conirariedade de todo 0

~ • "d" ~ " "'!l.'. ".., 1 ' h~'ordenaUlento JundlCO h~temo a ~onven~ao fu"11erlcana. 1anlpouco ..:.1a que C011HlnL;1-

modo nerJlulll se contlg'..lram nesse casc. 0 Estado brasileiro ressalta seu

comprOlmssO com os principios do Estado Democratico de Direito, os Quais

nOlteiam a elabora9ao e iuterpreta9ao de suas nOlmas. Nesse sentido, eutende que

seu ordenamento juridico esta em perfeita consonancia com os direitos preconizados

na Convem;ao Americana.

72. Desse modo, 0 Estado brasHeiro requer que essa Egregia Cor1e rejeite ~

l

acusacao de -violacao do artiao 2° da Convencao Americana.
~ :> '-' .,
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73. Os representantes das ,,1timas, em sua peti98.D, a qual, reitera-se, deye ser

desconsiderada de plano peb Corte, devido a sua extemporaneidade, solicitam a

essa Honorive! Corte que declare 0 Estado brasi!eiro responsive! pe!a violayao ao

a-rngo 4°, direito it vid~ da Conven9ao i1...t~ericana sobre Direitos HU.1112'w·.10S.

7
·•
.... Comoffile 0 Estado brasileiro alegou, em sua manifestayao perante a

" !

Comissao Interamericana, 0 lalnentJivel episodio que culminou na mOlte do senhor

Setimo Garibaldi aeontecen em 27 de novembro de 1998. Georre que 0 Brasil,

conforme ja mencionado, depositolJ sua declara91io de reconhecimento da

competencia obrigataria cia Corte somente em 10 de dezembro de 19981°.

75. E inquestiomive! que a responsabi!idade do Estado em responder a esse

respeitavei argilo passa a eyistir a partir do momento em que IS depositada sua

manifestayao de vontade e-m reiayao ao reconhecimento da jurisdi;;.ao cia Corte. Os

proprios representantes das vitimas reconhecem que 0 crime oconeu treze dias antes

de 0 Brasil aceitar a jurisdi9ao contenciosa da Corte.

76. lunda que nao houvesse 0 impedimento temporal, por mais lamentavel que

seja 0 falecimento do senhor Garibaldi, nao se poderia, de fonna alguma, atribuir
~ "i'" ~ 1.",''' ~ "1' (' -f'" ..responsabludade ao LgfUldo brashehv OU a sens agentes. .......oni0r111e consta dOS

causou 0 6bito da vitima estava encapuzado e nao foi possive! a nenhum dos

inten-ogados identifica-io.

10 "0 Governo da RepUblica Federativa do Brasil declBra que reconhece, par tempo ijldetenuinado, oomo
obri"oat6ria e de pleno direito, a competencia da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em todos os
casas relativos ainterpreta9ao ou aplica93-0 cia Conveny&o Americana de Direitos HlUn3IlOS~ de acado com 0

art 62 da citada ConveJ1Qao. sob reserva de reciprocidade e para fatos posterlores a 10 de de=bro de 199.8".
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77. o Kstado brasileiro iz.moom eacusado pelos representantes das vitimas pela

viola9ao ao artigo 5° da Conven9ao Americana. Essa acusa9ao, reitera-se, deve ser

desconsiderada de plano pela Corte, devido Ii extemporaneidade de peti9ao que a

contem.

78. Ademais, como ja 8..'1lplarnente exposto, 0 Estado brasl1elro nao pade ser

respOl1Sabilizado por fatos· ocorridos antenonnente ao reco.n.heclll1ento da

79. Alnda que assim nao rosse, nao procede a alega9ao de viola9ao do direito Ii

integridade flsica da vitima, pois ° referido dispositivo e absorvido pelo direito a
vida, nao havendo a oonexao dos fatos relacionados il. morte do trabalhador 8etlmo

Garibaldi com a violaqao ao art. 5° da Conven<;iio. Condenar 0 Estado pe1a pratica

das duas viola~oes acarretaria 81n bis in iclern, vale dizer, en1 ~;las punitioes pelo

80. A propria Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na obra

La Convenci6n Americana: teoria y jurisprudencia, ji se maniiestou no sentido de

que D resultadD mDTte naD necessariamente prDduz uma ViD!a9aD aD bern juridicD

rutelado oela Convencao .Americana no artlgo 5°, referente A integridade oessoal..... ~ . ...

Crwndo {) caso Neu1i Alegria y Otros, a doutrinadora se iuanifestou:

Por e] principio de especia]izacion, ]a Corte M clicho que lma violacion de] derecho a ]a
vida no en11"afia, por si sola, una violacion a la integridade personal ya que en toda
privacloil de Ia vida es inevitable que se produzca com fiecuencla sufiimiento fisico y
angustia. 11

81. Do acima e1.'P0sto decolTe que a viola9ao a integridade pessoal em caso d
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motte s6 deveria ser considerada pOl' essa EgTegia Corte, caso houvesse provas de

tel' havido maus-tratos, violenda ou tortura impostas a vftima antes de sua morte,

pol' a9ao diversa e anterior aquela que lhe retirou a vida. No presente caso, nao hi

nenlmma prova de que tal cireunstiincia tet'l1a ocorrido, ja que 0 falecimento do

senhor Setilno GaI1baldi ocorreu par Uln disparo de anna de fogo, nao se tendo

brasileiro que tal acusaqao seja, de plano, desconsiderada.

82. 0 Estado brasileiro exponi, a segmr, 0 sistema de investigayao criminal

consagrado na legislayao interna, demonstrando que esta culmilta com a dedsao do

magistrado em arquivar 0 inquerito poUdal ou em aceitar a den(mcia. 0 objetivo e
demonstrar que a iegisla.t;ao brasileira preYS urn controle adequado e racional do

procedimento de arquivamento de inqueritos em geral.

83. O.l\r:ll.nisterio Piib!ico Estadual eparte do sistenla penal ern sentido estrito.

Este sistema engloba "a atividade do legislador, do Ministerio Publico, da policia e

dos jnizes e flmcionarios e da execu9ao penal,,12. Cabe ao Ministerio Publico atnar

il1stitucionalmente ao lado de outras entidades, as policias (civil e militar) e 0 Poder

Judicifu'io, quando do processo de crimil1alizayao secundiirio, em que 0 pod'll'

punitivo se materializa IlO caso cOIlcreto, reagindo diante do evento de1itivo.

11 QUIROG~A., Cecilia Medi'1a. La ConvencionAmericana: leona y jurisprudenoia. Sao Jose: Mundo Grati
2003, p.164.
12 ZAFFARONI e FlERANGELI. kfanual de Direito Penal Brasileiro. Sao Paulo: RT, ] 997, p. 70
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84. Como parte do aparelho penal, tern seu papel cIaramente fixado peia

Iegislaglio constitucional e infraconstitucional. A seguir passa-se a verificaglio da

iisura da atllag3.o do :M.inisterio rubiico Estadual dentro dessas balizas legais.

85. Cabe ao Ministerio Publico prOl11over privativamente a aqao penal publica, l1a

forma do art. 129, I, cia Constitui9ao Federal (.t-mexo 5). Para tanto, pode "requisitar

diIigencias investigatorias e a instauragao de i.llquerito policial" (conforme art. 129,

VIII). Pode, tambem, realizar investigag5es, expedindo "notifica0es nos

procedimentos adrninistrativos de sua competencia, requisitando 1.11forma90es e

docul'uentos para instrui-los" (art. 129, VI). Todavia, 0 l"v1inisterio Publico 11aO

presidencia C0111pete ao delegado de poHcia.

I

86. De fato, inte:rvem neste ponto ontra norma constitucional, 0 art. 144,

paragrafo 4°, segundo 0 qual:

As poJieias eivis, dirigidas pOl' delegados de poJicia de caneira, inoumbem,
ressaIvadas as competencias~ da. Uniao, as :funQoes de policia ludicifuia e a apuracao
de infrac5es penais, exceto as militares. (sem grifos no original)

87. Portal1to, a condu9ao das investiga90es criminais compete aos delegados Cle

policia, incumbindo ao Ministerio Publico 0 controle externo da atividade policial

(art. 129, 'III).

88. A.ssinaie-se, sem embargo: a) que as requisi90es sao de obrigat6rio

atendi111ento por parte da autoridade policial, 11aO ficando ao sen talante deliberar

"~j,..,,, .. ""~"''''';"''''"'',,, """, ..", .. li~a·· 0 " .." no: """u:c·{·,,,",,o· I,' " .." .. .,~."',..~~ .. ,1" O'P iMiO;:'VLJ!."", a t!..,.,.;"."..;:;,:H.ua.·u.",. U"" 1.\",'Q..L_& 1 yu"", _ 1. !.""'y. "1,,3' "'O.,U ~ L?) '-.it-h,,· a !.u!.!.u.a-~a.v ... a dl~'

delicti POf parte do 11le111bro do lv1il1ist6rio Publico pode ocorrer COllt base
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qualquer documenta9ao - inclusive produzida pela proprio Ministerio Publico - nao

estando vinculada a urn previa inquerita poHdal, embora este seja 0 suparte mais

corriqueiro no qual se baseiam as a90es penais promovidas.

89. POl' fun, registre-se que a moldura constitucional confere ao promotor de

justic;:a aillar com independencia fimcional. De acordo com 0 artigo 127, panigrafo

1°, cia Con1>1itui9ao cia Repiiblica: "Sao principies institucionais do 1,11rlist&rio

Publico a unidade, a indivisibilidade e a independencia funcional". Essas

preiTogativas, ern. especial a independencia funcional, conferenl ao pronlotor de

J:ustica liberdade de atuaGao e deGisao~ tendo COU10 Liulco condicionante 0 dever de
> >.

zelar pela realiza9ao da justi9&. 0 prOiuotor publico nao esta sujeito.:- portanto., a

nressoes. interferencias au ordells aue nrovenha.'ll de fora da instituicao ou mesmo
... ~ 1'- ... 1

de integrantes da carreira que ocupem cargos aa alta admirAstra;;ao e possuam, sabre

eIe, alguma ascendencia hierarquica.

90. Para preservar 0 respeito it independencia funcionaI, a ordem constitucional

brasileira garante ao promotor de justi9a inamovibilidade de comarca, exceto par

pedido ou por motivo de interesse piibHco sob determinadas condi95es restritas,

irredutibilidade saladal e vitaliciedade (conforme artigo 127, paragrafo 5°, I cia

" .• - ~, 1\ u· Lo .~. -I ,- . , , . d d".......onShPJ19ao l:eaeffiJ.j_ ,u.81y . pes Lv.:.errel.res expl1ca 0- sentloo aa ill epen: ·ene1a

independencia e de carater absoluto; a autonomia e relativa a outro 6rgao, agente ou
PodeL Ora, no que conceme ao desempenho da fun98.0 miiusterial, pelo 6rgao
(Ministerio Publico) e seus agentes (Promotores, Procuradores), hii independencia da
atuayaO e nao apenas autonomia funcionaI... Os membros do Mitristerio Publico s6 se
sujeitf.lffi .ao cDn~role de 6rg:aos superiores e diretivoo (la. In~iitui,¥:a;Q (procuI<u:lori.ri.
Geral de Justiya, Colegio de Procmadores, Cormelho Supelior do Ministerio Publico
e C;on-egedmia.-Geral do IvIiJrisMrio Publioo), nu sua oOIIduta adIlrini.stmtiva ao longa
da c8ITelIB.;. ou nos seus atos pessoais que afrontem a pIobidade e 0 deooTo que se
exigem de todo agente publico, principaJmente dos que desfrutam de alguma pa..+x:ela
cla. autoric.ade· estatal. No mais, os membros do 1\l1nist6rio P'Jblico atu&"'11 C

a.D:solute. liberdaue nmciQneL, g6 subsillgges a g-;§g cr;;-sgciencia e a~g g~;.;g dmf ·:res:
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proftss]ooois~ panmdos pe!a Conmtuj¢io e p~!aS iBis :regedorns da I~~oI3.
(sem grifos no Ori.giIlll1)

91. Sob esses parametros constitucionais, portanto, e que cleve ser a..rmllsacla a

atuaciio do Ministelio Pilblico Estadual no caso em tela.,

3..4..3 Bafu,a:~ infrac.ormtifu£iou.al3
mquerito policial

92. Em confonnidade com as orienta90es cia Carta Nlagna, 0 C6digo de Processo

Penal (CPP) confere aautoriciade poHcial a fun9iio de "poHcia judiciaria", cujo IlID e
"a apur-aqllo das infraq5es penais e cia sua arrtoria" (art. 4°.). Tal apufaqllo se reaHza

por meio do inquerito policial, que deve ser concluido e remetido ao juizo.

denuncia (artigos. 41 e 43 do CPP); b) promover 0 arquivamento do inquerito

(artigo 28 do CPP); c) converte-to em diiigellcias, com retorno it deiegacia de poiicia

para tentativa de obtenqao de novas provas (artigo 16 do CPP); d) promover a

remessa ao juizo competente, se a infra9ao nao for da al9ada do juizo junto ao qual

atua.

I
L

A possibilidade, consistente no arquivarnento
,

GOS autos

investigat6rios, ocorre quando a prova calTeada no iuqwkito policial nib d.i sustento

do fato e ausencia de indicios suficientes de autoria. Tanto a ausencia de

materiaiidade, como de indicios de autoria, implica a inexistencia de uma condi9ao

da a91io, consistente najusta causa, extraida de dispositivos do CPP, como 0 illiigo

648, leo artigo 27. A justa causa e a correlaq1io entre a narrativa da denimcia e

13 apud IviAZZILLI~Hugo NigTO. Regime Juridico do Minist.erio Publico, 2 ed, Sao Pallio : Sa:raiv~ 199
88.
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ciados iniciais de prova, minimos e provis6rios. E0 "suporte probat6rio minimo que

deve lastrear toda e qualquer acusayao penal"t4.

95. Portanto, a justa causa e condi9ao da a¢o penal, ao lado cia tipiciciade em

aomato, cia punioiliciacie em concreto e cia legitimidade ad causam ativa e passiva.

96. Quando da anilise da existencia de justa causa, 0 promotor de justiqa e livre

pam formar sua convicq[o, estribado no mandamento constituclonal que lhe

assegnra independencia 1'uncional. De 1'ato, age conforme sua consciencia quando

forma opirJ&o acerc.a da existencia do crime e sua autoria. Com base neia, oferece a

97. A iiberdade de formal' convencimento, premido unicamente pOl' sua

consciencia. nao im01ica concessao, ao membro do Ministerio Publico, de um poder. " "

arbitnirio sobre os destinos da investigaqao. Muito ao contrario, no Brasil vigora 

como corolirio da deten9ao do monop6lio da jurisdi9ao pelo Estado - °principio da

obrigatoriedade cia persecw;ao perm!.

98. 0 principio impiJe a obrigatoriedade de instaurar-se a a9ao penal, em havendo

a constata9ao de crime e do sen autor, ao menos em carater indiciario. Essa

obl'igatoriedade deriva cia 1109ao de que 0 objeto da a91(0 penal e indisponivel, uma

vez que a persecu~ao penal e poder-clever estataL C,ol1trapoe-se ao principia da

oportunidade, pelo qual poderia 0 titular da a9ao penal abdr mao da persecu9ao,

sponte sua.

99. Pelo sistema processual penal brasileiro, 0 prestigio dado it convicyao do

agente ministerial para li,'Temente formal' a opinio delicti, assentado em Sl'

" JARDfIvI. Aframo Silva, A9ao Penal Plibfica, 4 ed. Sao Paulo: Forense, p. 37.
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independencia fllilcional, nao significa falta de controle sobre sua atlla9ao ou

contradi9ao com 0 principio da obrigatoriedade. Para reaiizar 0 assinalado controle,

hi urn mecanismo no COdigo de Pro.~sso Penal, previsto no artigo 28, destinado a
flscalizaf.Jio cia obr-Aiencia, pOl' parte do promotor de justi<;a, ao ante-dito principio:

Se 0 organ do 1vlinisteno Pliblico;> ao irrlles de apreseIrtaf a denilnc.l:a" !¥"..£f'.J.erer 0
arquivamento do inquel1to policial ou de quaisquer peyas de infonnayao, 0 juiz, no
caso de considerar improcedentes as raz6es invocadas~ fan~ remessa do inqllento 011
peyas de informa9ao itO procurador-geral, e esle oferecera a denlillcia, designara
Dutro Orgao do Ministerio Publico paIa oferece-la, ou insisfu"a. no pedido de
arquivamentoo ao qual s6 entao estara 0 juiz obrigado a. atender.

100. P01tanto, age 0 juiz como auientico fiscal do principio da obrigatoriedade.

Da-se, de sua parte, urn controle dos arquivamentos soiicitados pelo promotor de

justiga, momento em que verifica se 0 nao oferecimento cia denuncia estriba-se em

fundamentos s61idos.

101. A ultima paiavra, todavia, e dada peio proprio Ministerio PLlblico, que e 0

representante e guardiao, pOI' excelencia, da sociedade.

102. 0 pedido de arquivamerJ:o de investiga9ao policial feito pdo Ministerio

Publico deve, como descrito, ser avaliado pelo Poder Judiciario, que pode ou nao

concordar, devendo, em caso de discordancia, rellleter 0 inquerito policial ao

Procurador-Geral de Justiga, segundo dispoe 0 artigo 28 do C6digo de Processo

Penal, acima transcdto.

103. Via de regra, 0 juiz acomparu'J.a a decisao do Mirtisterio Publico de arquivar 0

processo. 0 entendimento do STF ede que 0 pedido de arquivarnento requerido pelo

chefe do Minisierio FtibHco eirrecusavel:
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3. Do mesma modo, 5e 0 pedido de arquivamento • conforme a argnta disti.."19ao
de Bento de Fa..ria., acolhida por Frederico Ivfarques -, traduz, na verdade, recusa
de prornover a a9aO penal, por entender que 0 fato, embora apurado, nao constitui
crime, hi de 0 Juiz decidir a respeito e, se acollie 0 fundamento do pedido, a
decisfi;lJ tern a. me..'mla. efidteia. de ooisa. julgada. da, rejciyao :<la. derr{mcia. por
motivo Identico (CPP, art. 43, I), Irnpedindo denimcia postellor com base na
irnputa.yoo que se reputou na.o criminosa.
4, Diversamente ocorre 5e 0 arquivamento erequerido pOl' falta de base emphica.~

no estaoo do inquerito, para 0 oferecimento da denlincia) de cuja #uficl¢nd~ ¢ 0

j'l<t1mist~h.·io FubUcQ 0 arbitro exdustvo.
(..)
6. Por Isso, se e0 Procurador-Geral mesmo que requer 0 arquivamento - como e
ati'ibu.1yao S113. naS' lup6teses de compet&.nc:ia o1'igini.tia do SU1)1'ernO Tribunal - a
esse nilo restarit altemativa que nilo 0 seU deferimento, pOI decisao de efeitos rec
sic sta.n:tibp".::, que ape-nas: sm-pede" sem pp'Elvas S&V~ 0 ofereciil1e.tito d:.'1
de:mlhcia (CPP, fu-t.18; Slli-nu1a 524)15. (8em gritos no o:r1gTIilll)

104. Confon-ne .Iii explicado nas exoe90es
,. .

prelnnluares, o arquivaUlento do

inquerito policial nao gem impossibilidade de prosseguir-se na investigayao.

Qualquer nova prova permite reabri-Io, como decoITe cia leifura, a contrario sensu,

da sumula 524 do Supremo Tribunal Federal:

AIquivadQ Q"i.nqueritQ pQlicial, pOI despach.Q dQ Juiz, a requerimentQ do PIQIDotQI de
Justi,a, nilo pode a 8.9aO penal ser iniciada sem novas provas.

105. A. reportada sLuIlula .indica que a apresentag3.o ou surb~tllen:to de prova nova

pel111ite aretol11ada de inquerito policialja arquivado. En1 verdade.~ inexistindo causa

e1.iintiva de punibiiicl'lde, nomeadamente a prescri9ao, qualquer prova nova autoriza

o desarqui.vamento e consequente prosseguimento cia investigayao.

106. No caso do art. 8° da Convenyao Americana, pode-se entender que ha uma

extensao do direito das vftima.s a audiencias para 0 campo extrapenal. Em concreto,

o direito na familia da 'lfiima on de on"rros prejndicados se fazerem on'lir por

agendas do Estado enca.rregadas da persecutio criminis.

15 Inquerito n° 1.604/AL, ReI. Min. SepUlveda Pertence, P1eno, unfu1ime, DJ 13.12.2002.
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107. Nao e correto, no entanto, a priori, aeusar-se 0 Estado
000095

brasileiro de nao

cnmprir esin orient"'\illo. 0 sistema legislativo penrJte: a) que seja1n ouvidos os

ofendidos lato sensu (art. 6°, IV, epp); b) que 0 ofendido ou outros prejudicados

apresentem prova nova a autoridade policiai ou ao Ministerio Pi1biico, conforme

fu'1:igo 27 do CPP:

Qualquer pessoa do povo podera provocar a iniciativa do Ministerio Pliblico, nos
casos em que caiba a a9&:0 pliblica, fomecendo-lhe, por escrito, infonna96es sabre 0
fato e a autorm e indicando 0 tempo~ l~oar e os elementos de convicga.o.

108. Ex!stem vantagens visive!s no modelo processuai penal brasileiro, que

privllegla a atua9ao do Estado em detrlmento cia atua9/io cia vltlma na persecu9ao

penal:

o Direito Penal- com toda a sua carga de normas) regras e forrnalismos, oferece a
marco mals adequado para que a descarga da agressividade e dos sentimentos do
vingan98 latente> em toda a sociedade e a controle que toda a comunidade exerce
sobre seilS m.embros." sej3rn levados a cabo da forma mais melona! possivel
(controlavel au fiscalizavol) e com 0 ma.'<imo de Iespcito aos direitos fundamentals
dal'essoa.

(.)

... dada a inevitabilidade, em geral, do controle social, resulta preferivel que nos
casas mals graves (controle social concernentc a fatos delitivos) referido controle 58

lev-e .a cabo pelo Estado - e roo .ab:av,es da ingel&n:ci.a })l'iVada nos bmi) jmwco,j)
alheios - de urn modo forrnalizado.

(..)

Neste senndo, HASSEMERIMUNOZ CONDE considera'Il que a formaliza9ao do
controle social pen.ill e extremarnente villiosa para os inlpli¢ados 1\6 c6l1.flit6 social
agudo ao cl.:nnprir~ dentre Oll:tr-riS~ fun¢es tao llnpvrtantes -eomo HS seguintes: a) em
plimeiro lugar, a de oriental' todos as inlplicados (infratores, vitima, e inclusive
expectadores) em 11lTJa situagEiO que e, pela 611a excepcionalidade e peia carga
emotive que comporta, dificil; b) em segundo lugar, a de distal1Ciar a autar da vitinla,
dcJirnitando e estrntw:ando seus respectivos ambitos de atuayao e deterrrdnando sellS
papel, e, conseqfientemente, suas expectativas. (trad. livre) 16

r

1'3 ESPIN.A...~ Zugaldia. Fundamentos de DerechoPenal. 3 ed, Valencia: Tirant 10 BlaIWIl,. 1993, p. 38,
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109. De fato, coerente com tais id6ias - como regra geml - 0 direito penal

brasileiro reserva, salvo raras exce90es, as agencias estatais a titularidade da a9ao

penal publica, e nao avl.tima.

110. Como exceyao aregre, ha possibilidade de a vitima promover ayao penalna

mercia do Ministerio PUblico (art. 29, CPP), na medida em que este deixe escoar in

albfs 0 prazo para denunciar '0, ademais, nao promova a conversao do inquerito em

diligencias (art. 16, CPP) ou sen arqnivamento (art. 28, CPP). Tram-se cia a9ao penal

privada subsidiaria eta a9ao penal publica, a qual, no eutanto, nao teria, de qualCfuer
-' 1 '1' ., 't 1" 1 ~ . . 1 dmCk.tO, _ugar no casu em a:tUitlSe, urra vez 0 rnquerl 0 pOLlelll rOl encanlltltlJ.l 0 8.0

arquhra111ento.

Ill. 0 arquivamento do mquerito e apresentado pelos peticionanos como a reeusa

do Estado em Ihes oferecer a devida prestayao jurisdieional e motivo pelo qual

demandam a condena9ao do Estado pela violayao dos artigos 8° e 25° da Convenyao

J'JUericana.

112. 0 Estado brasileiro entende que 0 sistema penai brasiieiro nilo merece
\_. "I'. • d 1.. • "I' I' • 1" , •reparos. Jale enzer, 0 slstelna e cOlltrOJ.e do arqulvarnenl0 ae ll1querrtos pOl1clalS,

e garantias judiciais de seus cidadaos. No que tange ao exame do caso en1 concreto,

cleve-se reconhecer que 0 arquivamento do inquerito obedeceu a todas as

formalidades legais.

3.4.6 A afua~ao do lV...irJsteno Plib.!'ico em 01ltros C3BOS de conffitos agninos no
Pammi

113. A tIm de demonstrar a costumeira isen9ao da atuayao do Ministerio Publico,

o Estado brasileiro paBsa, a seguir, a alguns exemplos de atuayao daquele 6r~ar

outros casos de conflitos agnirios no Estado do Parana. "\f..
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114. Em outros casos de connitos agra..-ios no Estado do Parana, 0 Ministerio

PUblico formulou opinio delicti no sentido de oferecer denunda pela pnit1ca de

crime. Para ilustrar, fu.1'olam-se abaixo alguns casus ern que 0 Ministerio Pl:iblico

promoveu a91[0 penal:

f0l1nay8.0 de qua.(lrilha~ exercicio arbitrario das pr6prias razoes." hornicidio::, lesoes

corporals, dentre O1..tros cr'lffies, atribuidos a grupo armado que invadlu a

Fazenda Syngenta Seeds Ltda., que estava ocupada pele MST e Via Campesina

desde 2006, para promover sua desocupa\(ao for\(ada;

... a;;;5.o penal movida na Comarca de Loanda (a mesma do caso Setimo Garibaldi),

em 29 de dezembro de 2000, pela mOlie de membro do MST;

<l> avao penal movida 11a Comarca de Nova L011drilla, em 29 de agosto de 2000, pOl'

hom10i<1io qualificado, pela morte de Sebastiao Camargo FiLho;
.... .. • '$ r. .. T" 1- ~ • "~ .... " .. .. .. • '>. ..

;'i# a9ao penal mOv'1aana '-.;omarca ae LOanaa:- com aenunCla aatSaa ae <5 ae JUillO ae

@ a.ya.o penal movida. na. Comarca. de Ortigueira~ ern g de abril de 2008, por

fato da vitirna ser Hder do lv1ST~ e 0 local cia rnorte foi 0 A,,"ssentarnento

Libert>lIiao Camponesa.

115. Trata-se de a,'Tolamento feito pOl' lli'11ostragem, 0 qual, porern, deixa patente

que 0 Ministerio Pllblico, it vista dos elementos necessarios, tem agido no sentido de

ofereeel' denuncias em inumeros casos em que figuram como vitimas membros do

IvIST, camponeses assentados em acampa.rnentos ou participantes de invas5es. Nao

hi nenhuma desidia e muito menos oonivencia do Ministerio Pllblioo com os

I

eDisodios de vio1encia no (>311100 que ocorrem 110 Estado do Parana.. .
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116, Quando apresentaram it denuncia perante a Comissao Interamericana de

Direitos Humanos, os peticionarios nao apontaram viola9aO ao artigo 28 da

Conven9aO fuuericana sobre Direitos Humanos, Por essa razao, nao se discutiu, na

fase de ad."issihiiidade, 0 esgotamento dos recursos internos relative a esse lil'tlgO.

117, A inclusao desse arugo deu-se peia CIDH quando da pubiica91io de sen

Relat6rio de Admissihilidade, cumulado com a analise de merito. Nao foi dada,

pOttanto~ oportunidade 0.0 Estado brasileiro para tl1o.tlifestar-se sobre a.

admissibilidade da denuncia de viola9aO desse artigo, confonne ja explicitado

alhures. Ainda assim" nao 10grou a CIDH demonstrar quais a90es deixaram de ser

tomadas pele Govemo Federal, quais a900,''; teriam sido requeridas pelos

representantes das vitimas aos orgaos federais, 0 Estado brasileiro entende que nao

e possive! sequel' auferir a dimensao dessa suposta vio!a9ao, ja que ° demandante

restringe-se a acusar 0 Estado brasileiro em termos genericos.

118. 0 Estado brasileiro pede vema a esta Egregia Corte para que rejeite a
'" ~ • 1 "" . '1::0 ~ • rl .aeusaQao da VI01ay-ao ao artlgo ~o, conI base, anlua, no que S6 convenCl0nou na sua

artigos que delilnitatn direitos. Ora, naG se pode interpretar 0 artigo 28;> relativo a
cliusula federal, como um direito da pessoa humana. Trata-se de norma obrigatoria

11,0 Estado, de car,'11er procedimenta!, mas que nao ahem a suhstancia dos direitos dos

individuos, de modo que nao se tl'ata de direito subjetivo dos individuos.

119. Ressa!te-se que nem a CrDH nem os represen1antes da vitw..a !ograram

demonstrar com exatidao quais a90es deveriam ter sido tomadas pelo Governo

Federal, quais a0es ioram requeridas e indeferidas, ou mesmo quais dispositi 'os
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legais teriam sido deseumpridos por eonta cia suposta viola9aO. Tarnbem nao nouve

delimifa9ao temporal, apontando quando teria supostamente ocorrido tal viola9ao.

120. Assim, C<>.50 os argumentos de merito seja.tn <>.nalisados, na remota hip6tese de

"" 11 • rl '" 1'" 4-' 1 '" ~ .nao ser aCO.dl1ua a exce9ao prel11111nar Interposta COi'lt.fa a il1Cl.USao deese artigo,

requer 0 Estado brasileiro que essa Corte declare nao haver provas COllcretas que

d . 1 - ~. ~~, C - A~ •emonstrem V10 8.yao ao arngo L:o aa onveuyao l.'"llUencana.

4 DAS POLITICAS PREVENTIVAS

4.1 Da politica de reform.a agraria

121. Com 0 intuito de se realizar a reforma agniria no Brasil, foi criado, em 1970,

o Instituto Nacional de Coloniza9ao e Reforma Agraria (Inera), autarquia federal,

com representa9ao em todo 0 territ6rio nacionaI, totalizando 30 Superintendencias

Regionais.

122. Nos ultimos anos, 0 lncra incorporoll entre mas prioridades a impia.'1ta9ao de

UUl 1110delo de assenta.111ento corn a concep9ao de desenvolvinlento territorial. 0

no trabaiho da autarquia e 0 equacionamento do passivo ambientai existente, a

recupera9lio cia infra-eistrutura e 0 deisenvolvimento sustentivel dos mais de cinco

mil assentarnentos existentes no pais.

123. A reforma agniria no Brasil vem sendo realizada com 0 intuito de promover a

melhor distribui9ao da telTa, mediante modifica90es no regime de sua posse e usc, a

fim de atender aos nrlndoios de iustica social do desenvolvimento rural sustenta ,el1" .. <J:> ,

e ao aumento de prodw;.ao. A concep9i'i.o e esta.bdecida pdo
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a. a desconcentrayao e democratizayao da estmtura fundiaria;

b. a produy&o de aEmentos basicos;

c. a gerayao de ocupayao e renda;

d. 0 cDmbate atome e amiseria;

e. a diversificayao do comeroio e dos serviyos no meio mra!;

f a interiorizay&o doo servi90s pi,bEeos basicos;

g. a reduyao da migrayao campo-oidade;

h. maior dernocratizay&o das estrutnras de poder;

1. a promoyao da cidadania e da justiya socia!.

124. De ac.ordo com as diretrizes estabelecidas no n Programa Nacionat de

Reforma /tgraria (PNRA), implantado em 2003, a rdorma agraria executada pdo
T • •• ••• d d 1 • • r1;l1cra dave sar Hltegraaa a U1TI prOjeto nacl0nai e esenvoJ.Vlluento, rnasSlva, u6

para dotar 0 Estado dos instrumentos para gerir 0 tell'it6rio nacionaL

125. 0 que se busea com areforma agniria e a implanta9ao de urn novo modelo de

assentamento, baseado na viabilidade eeon6miea, na sustentabilidade ambiental e 0

desenvo!vimento territorial; a adoyao de instrumentos fundiarios adequados a ada

pubiieo e a eada regiao; a adequa93.0 institucional e normativa a uma inte1'\1 n93.0
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rapida e eficiente dos instmmentos agrarios; 0 forte envolvimento dos governos

estaduais e prefeituras; a garantia do reassent&'11ento dos ocupa.ntes nao-indios de

areas indigenas; a promoqao da iguatdade de genero na reforma agraria; e 0

asseguramento do clireito a educaya.o, a. cultura e a. seguridade social nas areas

refonnadas.

126. 0 lucra, visa..f'ldo a promogao do desenvolvinlento sustentavet, a viabilidade

econonUca e a iustica social nos assenta..1TIentos~ bem como a recuoeracao e
...~ ::t ~ ;<. "

consolida9ao dos projetos da rerorma agriria, desenvolve Ulna serie de projetos e

programas, a saber:

Luz para Todos

127. 0 Govemo Federal iniciou, em 2003, 0 desafio de acabar com a exclusao

eletrica no pais, com a implantayao do Programa Luz para Todos. Desde entao, 130

mil fan-tilias assentadas por problmnas de reforma agraria. foram atendidas.

128. 0 Luz para Todos e uma a9ao integrada coordenada peto Ministerio de Minas

e Energia (MME) em que 0 Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA) e 0

T..·ri-:·»+r. Na";ona1 ri", (',,101'l'za"a-o '" n ef'~11--a A ~".;.~o '1"[""a) p~'-tl'"l'pc l'l l··'d:ca··'.~ll!;:>ii...lLUL", .........1. ...'t... ......... _v... 1 'f ... .r.... v 11 l"1..y «-Ira. \. 11...,1 ",U""" ,,1,.1. l.t 1 11U:V

pretende utilizar a energia conlO ·vetor de deseu\lolvl111ento social e econonllco dos

assenUtiilentos rurais, cont.-ibuh~do nara a reducao da nobreza e 0 alL1!lento da renda
L > L

familiar.

129. A instalayao da energia nos domicflios egratuita e inclui tres pontos de luz e

duas tomadas em cada residencia. Com 0 Luz para Todos, 0 Incraja economizou R$

160 mi"""" '"' ob<~ do """"_0. '" "cu",", ""upadoo tomm iU'] ,m

37
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outras ohras de infra-estrutura como estradas e abastecimento de agua para as

fammas assentadas

4.3 Atel!

130. 0 Programa de Agsessoria T6cmca, Social e Ambiental it Refon:na Agraria

(Ates) e um novo paradigma que tern como premissa aliar a saber tradicional dos

assentados aos conhecimentos cientificos dos tecnicos. Com essa uniao de

experiencias, espera-se que os assentamentos tomem-se unidades de prodm;3.o

estruturadas, competiti\>as e integradas il dinil.mica do desenvolvimento municipal e

regional, de forma socialmeme justa e ambientalmente sustenUivel.

urn processo educativo, de natureza solidaria, pelmanente, publica e gratuita, com

enfase nos enfoques cia agroecologia, coopera9ao e economia popular e solidiria.

Coordenados pelo Incra, tern como parceiros institui90es publicas, privadas,

entidades de representa9ao dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, bern como as

organiza95es nao-govemamentais ligadas it reforma agrari".

132. Em atividade desde 2004, 0 programa atua com equipes de tecl1icos em

ciencias agrarias, sociais, ambientais e econOmicas. Os grupos trabalham nos

assentanlentos executando atividades corna: elaborayao de pIanos de

desenvolviruento ou re-cupe-cagao de projetos de assentaulento, e1.-1:ev..sao 11.1"ra1,

capacit&y8.0 continuada,~ ,risando a fOnll&9ao de COll1petencias e a IllUdan9& de

atitudes e procedimentos dos atores sociais, que potencializem os ottietivos de

mellioria da Qua.Hdsde de vida e oromocao do desenvolvimento rural sustentaveL
::.. J:..;> _'

adotando metodologias participativas.
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133. A concessao de credito instala9ao pennite 0 suporte iXllciai aos assentados do

Programa Nacionai de Refonna Agnma nos Projetos de A..ssentamento criados ou

reconhecidos pdo Inera,

134, 0 beneficio garante a seguran9a alimentar das familias assentadas, pela

compra de aiimentos e aquisi9ao de insumos agricolas; a constmgao e recupera9ao

de moradias; a seguranga hfdrica aos projetos looalizados no semi-arido brasiieiro,

com a COl1stm"'ao de neauenos sistemas de captacao. annazenamento e distribuicao7' J..-.i. '" .... . '"

de agua; e a aplic8.9a.o e1TI bens de produ9ao (sernen:tes, lUUdaS, Inatrizes anitnais,

135, 0 credito instaiagao vern sendo concedido desde 1985, sendo urn importa,"1.te

instmmento na implantagao dos projetos de assentamento, Seus valores e

modaiidades vem sendo adequados ao longo dos anos de modo a propiciar

coudic;oes diguas de ocupac;a:o, de produc;8.o e manuteuc;ao das familias ua parcela
1 n ~ rH1r.s ,...,' A. 1" ~ 1 ~ i' • r '"fllffil.LreSde ",,-JV ,SaOCh'1.CO as 1110uana.aaes e vaJores corresponae.ntes lBStltUldos:

I',,~~i.i
I

a. ano;" ;";";al' U$ 2 ,1 ml'l nOI" Bam i1 ;a'y 1.-....; ..1.1.......... .1.,-, ':" 1. .. 1:' ... L,U.i. .. .,. I
b, aquisiyao de materiais de constm9ao: R$ 5 mil por familia;

c. I
d. adicional do semi-arido: Ate R$ 1,5 mil por familia;

e, recupera9ao de materiais de constlu9ao: Ate R$ 3 mil por familia,



f\ {\ {l !"j f! ~
UUViV'1

aplicayao dos recursos e realizada com a participayao das associayoes ou

representantes dos assentados, orientadas pela Assessoria Tecnica na escolha e no

recebimento dos produtos. Estes sao pagos diretamente ao forned:;wor - mercados

locais, lojas de material de constrw;-ao e de implementos agricolas. 0 programa

4.5 Iufm-estrutura

137. 0 Instituto, atraves das a90es Projetos de assentamento em implanta95.0 e

Recuperayao, qualificayao e emancipayao de projetos de assentamento, concede a

il1fra-estrutura basica rural necessaria para os assentamentos. As prioridades sao a

construcao e/ou comnlementacao de estradas viciuais. imnlantacao de sistemas de
:> .:.:':- ,.>. "

abastecimento de ligua e constrw;ao de redes de elitttificagao ruraL Com isso, 0 Inora

busca estender de forma mms abrangente possivel os beneficios socims ao maio

rural.

138. Essas agoes sao fundarnentais para a permanencia dos assentados no campo e

sao execntadas de fonna direta, atraves de licitayoes pubiicas on por meio de

convSnios on accrdos de co-pamcipayao celebrados com (Jutras instituiyOes

govemamentais das esferas federal (Ministerio de Minas e Energia, atraves do

Programa Luz para Todos, Ministerio da DefesaiBatalhao de Engenharia, FNDE,

Fnnasa), estadnal ou municipal.

139. A execuqao de iPJTa-estrutura basica e muito demandada pelos assentados e {;
" 'A A l' ';:1 V ..1luna resposta a neceSSlufh...~e prel11ente ae curnprrr (; cornpronnsso GO Dstaao

qualidade de vida, principalmente, nos campos da saude, educaqao, transporte e

igua potawL A re,lL",,"o dre= ,,ore ,"", tamMm de f",t, "ti=[o ao"'7
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produtivo das comunidades que residem nos assentamentos e da popula9ao local do

entomo.

4.6 PC4.

140. 0 Programa de Consolicia<;ao e Emandpa9ao (auto-suficiencia) de

Assentamentos Resultantes da Refonna Agraria (PCA) e fruto de um acordo

firmado entre 0 govemo brasileiro e 0 Banco Interamericano de Desenvolvimento

(RID) e executado pelo Incra. 0 PAC busca consolidar e desenvolver os

assentamentos para que sejam independentes e integrados 21.0 segrnento cia

agricnltura f&wliar.

141. de reforma

agniria atraves cia elabora9ao de PIanos de Consolidagao de ABsentamento (PCA's),

que proporcionam investimentos em infia-estrutura socio-economica, assessona

tec-nica e treinamento, promovendo a sustentabilidade econ6mica, social e

ambiental, bem como sua estabilidade social e a conquista da cidadania. Com isso, 0

Luera espera eriar um modelo de consoIida9ao dos assentamentos descentralizado,

agH, organizado e eficiente, devidamente testado e aprovado.

142. Atraves do programa, desenvolvido via COllvfu1ios estabelecidos entre 0 Inera,

PrefeitiJj:as e associa9Qes 4<; agricultores assentados, estao sendo atendidas cerca de

4,,1 PACTO

143. 0 Programa de Apoio Cientifico e Tecno16gico aos Projetos de A5sentamento

da Reforma Agniria (Pacto) euma parceria entre 0 Incra e 0 Conselho Nacional de

Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq), que atua como suporte as

iniciativas dos projetos de assentamentos. 0 objetivo e oferecer altemativas
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econ6rrdcas sustenmveis, de modo a evitar 0 exodo para as cidades. Sua atua9ao

cOllsiste em repassar a agricnitores famiiiares e assentados da reforma agrfu:ia

conhecimentos de ciencia e tecuologia sabre ternas diversos, como, salide, errnca9ao

eprodU9ao.

144, 0 Pacto cOlne90u ern tneados do ano 2000 no tv'Iato Grosso do SuL Nesse

estado, forarn atendidas famHias de agricultores familia-res que participararn de

palestras, CU11l0S e trei11amentos sabre agroecologia, prodwfao organica e outros

assuntos referentes a vida nos assentamentos. Agricultores de Uberlandia e

Ar . T " 1 M' ;r . b'11 - nd b fi' ;l~_ 1 r .aguarl, no nangtLo. 111e..o, tam eL esrno se.. ° ene lClau= pe.o p.ograma,

com enfase na agropecmiria e na org&liza9ao das comunidades em associa90es e

cooperativas.

145. 0 programa enllo11le a parcena com prefeituras, secretarias estaduais,

• ';I d '. ", - d ." l. T .g •u.ruverslut:l oS, 1110vuilent.OS SOCI81S e orgaos -e pesqulsa. vauB ao l..l1Cra a tarc...a de

Sttgerir os pfojetos de o.,-ssen:tanlento que sedio contenlplados C0111 0 progra.lua, -

confolme a necessidade de conhecimento e capacitaqao ~ e arcar com 50% das

despesas de custeio. Jit 0 CNPq e responsivel pela oferta de bolsas de estimulo

cientifieo e teeno16gico para manter teeuieos eom exclusividade de dedica9ao e

completar 0 restante do investimento no programa.

4.8 Terra Sol

146. 0 progrlLl11a Terra Sol, llm!j;ado em 2004 pelo 111cra, busca criar meios para 0

desenvolvimento sustentavel e a qualifica9ao da reforma agraria no Brasil ao apoiar

organiza9oes de agricultores assentados. Dentre suas metas estiio 0 aumento da

renda das familias e a valoriza9ao das especificidades regionais, respeitando as

experiencias, potencialidades e a diversidade socioeconomica e cultural de cada

localidade.
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147. As a90es do programa sao estendidas a todo 0 territ6rio nacional, com

atividades desenvolvidas em todas as regioes. A partir de convenios e parcerias, 0

Terra Sol estirnula atividades de agroinduf>irializa9ao e cornercializaq1io cia

prodw;ao, agroeJ<i:rativistJ1o, capacita9.&O de t6cmcos e assentados, eventos que

prOHlovanl a irtter1igar;ao so1i~-:ia dos assentmnentos,

4.9 PRONERA

e venda dos

148, 0 Programa Naeional de Eduea9ao na Reforma Agraria (Pronera), do Inera,

tern a missao de alnpliar os niveis de escolariza9ao f01ma! dos traba!hadores rurais

assentados. Atua como instmmento de democratiza9ao do conhecimento no campo,

ao propOT e apoiar projetos de educa9ao que utilizam metodologias voltadas para 0

desenvolvirnento das areas de reforma agraria.

149. Os jovens e adultos de assentamentos participaxn de cursos de educa9aO

basica (a1fabetiza9aO, ensino fundamental e medio), tecnicos profissionalizantes de

myel rnedio e diferentes cursos superiores e de especializa91io. 0 Pronera capaclta

educadores, para.. aillar nas escolas dos (L$Sel1:tanlentos, If: coordenadores locais, que

agenl corno 111ultiplicado-res e organizadores de atividades educativas cornunitirias.

I.

abaixo:

ap6ia projetos ern todos as lliveis de enslllo, COn:D:Jul1e relaC1.Ql1p.do

a. Educw;:ao de jovens e adultos (EJA) - Desenvolve-se pOl' me!O da

alfabetiza9ao e continuidade dos estudos escolates nos ensinos fimdamental e

rnedio. Os projetos contern tres aq5es baslcas que cornpreendern alianetizar e

escol?d':7M iovens e a.du1tos nos dois seamentos do ensi..tlo fund8JUentaLJ ~ . .,

., A· 1· ~.. • +;. 1i 1capaC1"tar peuagogicainente e eSCOl&"'1Zar eaucaaores no enSlna J.~naaJ.l1e.rrtaJ.
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para que Venhal'11 a aIDar como agentes multiplicadores nas areas de reforma

agniria; formal" e escolarizar os coordenadores locais para atuarem como

agentes sociais muitiplicadores e organizadores de atividades <:ducativas

comunitfu-ias;

professores no curso notmal e it formayao de tecnicos jovens e adultos nas

areas de reforma agrmia. Objetivam formar nos assentamentos profissionais

capazes de contribuir para a melhoria das condi90es de vida das comunidades

e promo9ao do desenvolvLrnento das areas de reforma agraria;

c. Ensino supenor - Destina-se ao cumprimento da garantia de fOlma9ao

profissional, mediante cursos de gradua9ao ou p6s-gradua98.0, em diversas

areas do conhecimento que quaH:fiquem as il.>95es dos sujeitos que vivem elou

trabalham pam a promoqao do desenvolvimento sustentlivel dos

assertw.fllentos. e a pesquisa cientit1ca entre as

conlunic~des e as universidades~ desenvolvendo illetodologias apropriadas

para as diversidades telTitoriais.

150. Para promover 0 dese'nvolvimento sustentavel, as a90es do progl"ama tem

como base a diversidade cultural e s6cio-tetTitorial, os processos de intera9ao e

transfonna9ao do campo, a gestao democratica e 0 avan90 cientffico e tecnol6gico.

Ill. as praticas educacionais tSm como principios 0 dialogo, a praxis e a

transdiscipHnaridade. 0 Pronera euma parceria do Incra com movimentos sociais e

sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais, institui90es publicas de ensino,

iU&iitui90es conlunihirias de ensino sern fins lucrativos e govenlos e~1aduais e,

tnUU1ClpalS.
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151. 0 Programa Naciona! de Documenta9ao da Trabalhadora Rura!; criado em

2004, e uma a9ao fimdamental para 0 desenvolvimento de estrategias de inc!usao

das trabalhadoras nrrais. Por meio dele sao emitidos gratuitamente: registro de

nascimento, Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), documento de identiciade, ca.rteira de

trabalho, registro junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (n...:rSS) e cartelra

de pescador. As beneficiarias "l<'Ullbbm recebem orientHioes sobre direitos e poHticas

publicflS e podern abrir contas bancarias.

152. i\. documenta9ao Chlil e condi9&O para 0 acesso ao ProgrthtTIa 1:'--Jacional de

Reforma Agniria, ao Programa Nacional de For..alecimento cia fI..gricultura Familiar

(FIOnaf); ai~<n do cOl1iunto de poHtica'\ publicas desen.volvidas pelo Govemo

Federal, como e 0 caso do Boisa Familia e dos beneficios previdenciarios

(aposentadoria rural e auxflio matemidade). Para tirar os documentos, basta

comparecer a uma das sedes do Incra e procurar a Sala cia Cidadania, ou participar

dos mutlr1Jes de documentayao que percorrem 0 Brasil.

153. Em 2004,0 Programa atendeu a 79 municipios e, em 2005, 284 municipios

nas diversas regioes do pais. Neste ano, 0 Progra.'lla passou a induir com maior

emitSe as mulueres de comunidades quilombolas: foram atendidas 64 comunidades,

distribuidas em nove estados.

154~ Integram 0 ProEgulTIll, desenvol'vido pelo IvIinistm-io do Desili1volviluento

Ra9a e Etnia (PPIGRE), oiio organismos do Govemo Federal e govemos estaduais,

por meio das Secretarias de Seguran<;a PUblica. Sao parcelros govemamentais dessa

a9ao a Presidencia da Republica, atraves da Secretaria Especial dos Direitos

Hurnanos e da Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres, Receita Federal
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Mhlisterio do TrabaL'1o, Ministerio cia Previdencia Social, Secretaria Especial de

Aqiiieultura e Pesea, Calxa Eeonomica Federal, Minlsterio da JUsUya, Ba.'1CO do

Nordeste, governos estaduais - poI' meio das Secretarias de SegnI'auya Pt'thlica -,

ai6m de inumeras prefeituras municipais.

Feminista (Sot), Comissao Naeiona! das Mulheres da Cot'Sederayao Naciona! das

Mulheres cia Confedera9ao dos Trabalhadores na Ae:ricultura (Contag), },J[ovimento

de Mulheres Camponesas (MM.C), Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurals

do Nordeste (MMTR-NE), Setor de Genero do Movimento dos Trabalhadores

Rurais Sem Terra (MST), e Comissao de Mulheres da Federa9ao dos Trabalhadores

na Agricu!tura Familiar (Fetra£).

156. 0 apoio ao desenvolvimento das famiIias agrieuitoras vem sendo modifieado

nos ultimos anos. Al6m de erial' eondiyoes para que a pequena produyao possa se

e1.pandir, melhorar seus produtos e processos de produyao na busca pelo aumento do

garulO das famnias agricultoras, a ayao do Estado brasi!eiro tem se ampliado ainda

mais. A meta e assegurar mais capital, mais prDteyao a produ9ao e a renda, atraves

nao apenas d,L ampliaviio do Credito Ruml do Programa Nacional de Fortalecimento

, A • - D'" (p., f\ d . - - . ~
l~a ngr1Cu1t"ura .raUU.d.ar \ ... ionar) Ulas ·e sua arhculayao COili 0 rnecarnsrno t..-e seg-ufO

variagoes de pregos que ditninui a renda.

157. Este conjunto de poHticas facilita 0 planejamento das atividades, pelmite 0

acesso a me!hor tecnologia e contribui para 0 aproveitamento de novas

oporlunidades econ6rr,icas, 0 que permite as familias agricultoras ampliare
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seguran9a alimentar de suas famHias e contribuem para 0 aumento da renda, com

risco reduzido ou ate inexistente.

158. Os oontratos do CrMito Rural do Pronaf finanoiam projetos individuais ou

coletivos, devBlll gerar renda e 0 os recursos elnpregados no sen paga.nlento
!. D . A' -e' '. A '" ... rretOtnanl para novos etl1prestlt1l0S, Lste 111ecal11S1110 ue l11ceunvo a prouu9ao nao e 0

"pagfuuento de uma di"vida social":> euma poHtica dirigida:> focada:> que incentiva as

~ "" .• . 1 ·d d bT"~d '7t8111111a8 3.mcllltoras e estlluu..ta 0 senu 0 e reSDonsa l.l.1ua ,e- .
~ ~

159. Destacam-se como oonquistas do erectito rural do Pronaf:

a. grande a!canoe do programa, distribuido em todo 0 territorio nacional e oerca

de dois milhoos de familiiiS inseridiiS;

b. as nmis baixas taxas de jUfOS dos flllanciarnentos rurais;

e. aleanee do p(lblieo de malS baixa renda com eerea de 60% das opera90es

alcan9ando os grupos de mais baixa 1'enda;

d. rocaliza<:;lio dos subsidios aos lWHS descapirn.1izados e acesso as routes do

f compartilhamento dos custos e do risco com 0 sistema financeiro e a Uniao;
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g. dinamica consolidada de construyao dos PIanos de San'a em parceria e

diiIogo com os movimentos sociais rurais.

160. Vis&'1do a consoJida9lio do conjunto cia agricultura familiar de modo a

nro'''~''''- 0 cies''''vo1v;·",,·,tA 1,,~»1 s""""e,-tii"e1 001' "'e:o ..t» va1on'z»,'a-o hpln~a e ..t,1:'1. ..l..H.VVC;; ...,"'... '" ll.u._r.....A .. .l':...-!;,.>a..,t U-;:)L .f.1~" ... r .. r.u: 1. Ud ... ... aT" ... ...:: ...a;a lm

Agricultura Familiar do Ministerio do Desenvolvimento il.gnirio (SP.F) vern

oratieando os orincioios da deseentralizacao, da demoeracia. da transoarencia e da
" .t... ;! ~ ...

pareeria, com responsabiIidade, eujos objetivos especificos sao:

a. direcionar todo 0 traballlO para a promoyao do ser hmnano e da

sociedade como agentes e beneficimios do desenvolvimento;

b. enar, desenvoiver, adaptar e aperfeiyoar programas, projetos e

atividades de apoio diferenciado aos agricultores fUl11iliares nas lillhas de

ex1eusao rurat pesquisa agropecuaria~ capacitayao, profigsionalizayao e

insen;;ao no mercado;

c. promover a arl:icula9ao e a complementaridade dos programas,

projetos e atividades de apoio i agricultura familiar, utilizando como

insl:mmento principal os pIanos estaduais e municipais de desenvolvimento

rural;

d. integral' as ayoes do Pronaf com as ayoes dos progrfuTillS de acesso a
terra do MDA.., apoiando a consolida9ao economica das unidades farniliares

criadas;

17 As familias agricultoras que contratam fi.l1anciamentos do Pronaf tem uma das menOl'es taxas e
in&cfunplencia entre todos os sistemas de credito brasileiros.
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e. sintonizar, prefereneialmente no ambito dos Conselhos de

Desenvolvimento Rural, as a90es do Fronaf com as propostas dos

benetlciirios, dos parceiros do setor pilblico e dos demais agentes atuantes na

questao da agricultura fa-miliar;

,lisando pro1110ve-los a patal11ares superiores de bell1=egta1~~

g. valorizar e divulgar 0 c(}''1ceito de agricultura familiar como atividade

economica fundamental para 0 desenvolvimento socio-economico snstentado

do meio rural;

h. buscar, junto a orgapismos pi,blicos muitilaterais e a orgaillza0es nao-

govemamentais 1..."'1temacionais, novas fontes de reca..r:sos para projetos de
• ~ • ~4.. .c. "1' •• h ..A- • :? l' ~ ,apOI0 a agncululffi .tanuuar, prlllclpa ~nelJ:Le para proJet.os reJflcl0nados a

I
'~

...•.

1. promover agregas:ao de valor aos prodntos do agricultor familiar, sen

acesso competitivo ao mercado, e a geragao de renda a partir de atividades

nao-agricolas.

161. Em lnn recente balans:o eritieo nas "'...POlll1cas do Govemo Federal,

i.'llplementadas pel0 M:inisteno do Desenvolvimento Agr3.rio, p13.ra 0 f01talecimento

cia agricuhura familiar (2003 - 2006), conduiu-se que 0 Brasil vive 0 melhor

momento hi:>i.6Tico no C&uPO das suas conquistas.

162,

Agricultura F81niliar (Protl&f) cresceu para a disponibiliza9ao ern cn3dito~ de R$ 2.,2
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bilh5es para R$ 12 bilh5es na safra 2007.108; de 950 mil contratos para 2 milh5es no

mesmo periodo. Muitas iinhas novas foram criadas para [idar com a complexidade

do meio rural brasileiro: Pronaf Muiher, Jovem, Semi~arido, Agroecologia, Pronaf

ECO, Comercializaqao, Cota-parte (cooperativas de pmduqa.o) e Custeio

Agroil1dustria.

Enl tenll0S qualitativos:> no iilllbito do direito ao cOnheC1tllento:> foi

reinventado urn novo sistema de extensao rural (ATER) com um desenho que

articula as entidades pliblicas (Emateres) e a sociedade civil (ONGs, cooperativas de

trabalho, movimentos sindicais, associa95es, e outras), ao construir a Politica

Nacional de Assistencia Tecmca e Extellsao Rural (PNATER). Com isso,

aproximadamente, 1,24 milhao de familias podem ser assessoradas na execu9ao e

desenvolvimento de serus projetos ora individual, ora no coletivo, buscando uma

estrategia consistente de desenvoivimento sustentaveL

164. nsco clinlatico~ toi cria.do Seguro da

A..gricultura Familiar (SE.AF) que SOCOiyeU, entre os an08 de 2003 e 2006, 348 mil

familia', que tiveram suas safras afetadas por seca.'l, geadas ou excesso de chuva.'l.

Com 0 objetivo de enfrentar 0 risco dos pre90s agricola.'l, eriou-se 0 Programa de

Garantia de Preyos dos Produtos da Agricultura Familiar (PGPAF), no qual os

contratos de Pronaf Custeio estao indexados (equivalencia produto) nos pre90s

minimos dos respectivos produtos (pode-se adicionar ate 10% do custo em alguns

produtos).

165. Em parcena com 0 Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome, e a Companhia Nacional de Ahastecimento (CONA..B), foi criado 0 Programa

de Aquisi91lo de Alimentos (1'A.I\) da agricultura familiar, 0 qual tern permitido que

cooperativas, associa90es, sinciicatos e conciominios cia agricuiil.1.l"a. famiii<?<T

• l' • 11 'bCOlllerCla.::lZenl seus produtos por pregos 1116ul0res 6, ao 111681110 telnpo, corrtn :ua111
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para a garantia cia seguran9a aIitl1entar no pais. Entre os anos de 2003 e 2006, foi

executado aprox1..madamente R$ 1,5 bilhao, por meio do Pl'~t\.

166. r +. " " ~UULTOS programas l.ambem ioram criados e conlribuem para fortalecer
~'+: ....1 A· 1 • , • 1 . 1 1 •processos GherenClaaos ue desenvo.:.Vllnento 3ustentavel uas C0111Ull1o.aa.es ruralS:

167. RessaIta-se, ainda, a san9[0 cia Lei 11.326, em junllO de 2006 (Anexo 7), que

estabeIece as diretrizes para a formulagao cia Politica Nacional da Agricultura

FamiHar 10 Empreendirnentos FarnHiares Rurais, perrnitindo que rnuitas (Jutras

iniciativas sej?® fonnnla.das.

terra

'~.<:'" "'., ." '"proceaer a fulffilatlva uOS represenLantes uas supostas vrt1l'nas de que eXlste hOJe urna

168. 0 Estado brasileiro ressalta que desenvolve poHtica consistente de reforrna

agrfu-ia e combate 11 violencia no call1po, bem como ap61a com recursos e Lrrfi'a

esimtura diversas ass<x:ia0es de trabalhadores rurais sem terra, corn llnfase do

M · . ~ b'" n' ~ T ., '~'T')..lOVlmento dos "1 ra. alha.dores .£\..ll!alS ~em ... erra \ IV1.u·.L , demonslrando nao

L
l'

169. A tabeia a seguir indica 0 numero de assentamento de fa.1HiHas, no Brasil e no

Estado do Para.na, c1assificadas segnndo 0 movimento social de que fazem parte.
. - -

STR I CPT ML::JT 1;1TL IDutro!] I
15'% II _3_'_"A_o_+__2_"A_"_-+__1_"_V"_'_-t1-:

2;:-4::c;::c"A-;o_-ji
Il!fi'% !,

\ I I

I 25% I
I I, I

1 1

i 30%

\ gfi";'-'

11VtST

!.oHASIL

51



1%-~

BRASiL - (%) Distribuh,ao por Mov. Social -l)ados HMoricol

i
I

I
DO,;vos 1

Outros

~'~ \

"'~80% I
I

rr==========:======:============rj)I 201%Of-\l"arana ... \%) Distribui",ao por Mov. SOcial - Dados \-\iSt6'ij

II . I

j

oeneficiirias nos assentamentos de terra, sooretudo no Estado do Parana, 0 que toma

claro que nll.o hi no Govemo brasileiro intel1yao perseguir 0 MST.

171. No tocante a violencia no campo, 0 Estado brasileiro destaca 0 Program.

l..Jacional de COl11oate i \liolencia no Campo (~"lexo 3), pel0 qual se eWUlbeiece u

conjunto de 14 medidas, a saber:
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b,

c.

d.

000717
criar;ao de varas agrit-ias federais e estadnais;

criacao de orocuradorias e promotorias a=iirias federais e esiaduaii'l':>.... _ cr ,

criar;ao de ouvidorias agnirias regionais;

criayao de delegacias especiaEzadas em conflitos agnirios fede·rais e

estaduais;

e, oitiv8: prev;? do Minimkio Publico, do J},JCR.cL\. eGOS' Institutos de [erra

Estaduais eln U90es possessorias coletivas;

nscalizar;ao dos servir;os notariais e de registros irnobiliarios;

, .. ' ~~ry N'" --' ~'d' d n ,-T '1g. muaau9as no al!.1gos 7L f e '::140 uO \,..;0 190?.t"ro9~SSo "'-'IV1.;

h. manual de diretrizes nadonais para execur;ao de illfu,dados judiciais de

manuten4iao e reintegra9a,o de posse coietiva.;

• ..... "'..i 1 t', '1.4 "1 l'j. mtensmcar;ao ...e comlla e a grliagem ue te!Tas PUlllCas;

k. agilizar;ao da regulariza<;ao das teuas de quilombos;

1. desarmamento em armas de cont1itos nas comunidades quiIombo1as, nas

fazenaas, nos acampamentos, nos assentamentos e nas ten'as lndigenas;
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m, agilizayao da regularizayao das ten'as indfgenas;

n, crta'9&o de centro de gerenciamento de crises e direitos humanos nas

poiicias militares dos Estados,

cotlsoante informaqoes do docutnento elaborado pela Ouvidoria ftgriria NacionaI.

173, OUtrossim, pOl' melO do Programa paz no Campo, cUJa execwiao e de
responsabilidade da Ouvidoria Agniria Nacional, foram finuados convenios com

organizayoes civis de defesa dos direitos dos traballiadores rurais sem terra:

com sede em Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 0 convenio foi firmado entre 0

D d n ',.1 ' A .' ~". ,.1' -, ~ N' "epa.s.1:aulento e .........uvluona grana e lVle~la9ao ae LOI1Tl1tOS e 0 .......epatec para

comunitarios para as tamilias de trabalhadores rurais sem=ten~as:- com a

tl'ansferencia de reem-sos oryamentirios no valor de R$ 272,760,00, atividade

esia a ser desenvolvida em 23 unidades da federayao, induk!o 0 Estado do

Parana.

- OJrgfu-llza~iio Civil de DiJreitos tlfu"anOS Terra de DiJreitos, com sede em

Curitiba, Estado do Parana. 0 convenio foi fhmado entl'e a Superintendencia

do Incra do Estado de Pernambuco e a mencionada organiza9w.), que em

parceri,. com 0 Om-'erno Federal, preye a prestaqao de assistencia juridica as

fanlilias dos trabalhadores rtirais do Estado de Pe111arnbuco. Para executj?ao do

Ouvidoria .?\..graria e Media<;ao de COllflitos~ no valor de R$ 548.541~57.
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174. Segundo dados fomecidos peIa Ouvidona Agniria NacionaI qUfu,to ao

numero de fa.milias assentadas, temos Que de 1998 a 2000, 246.841 fa.m_mas foram

assentadas no Brasil, sendo 11.807 no estado do Parana. No periodo de 1998 a 2w3,

esses ntlrneros sohern para 802.978 fa.'TIiEas assentadas no pais, sendo 21.699 no

~ .". l' d ,. + 'b . ~ , .. .Parana. n.na 1sm1 0 a G1Stf1 '""Ulqao ae assentmnentos por 1110V1111ento SOCia!, ten1-se

assentamentos no Parana, sendo 0 mOVlmento social Inais beneficiado. Em valares

g<,~qtos com indeniza9oes,

1.762.100.100, 00 e, no

8.309.825.200,00.

tem-se que de

oociocio total de,

1998

1998

a 2000 foram gastos

a 2008 fOffu'TI gas.tos

R$

R$

1.75. Em 1.989, foi criada no Parana a Procuradoria de defesa dos direitos e

garantias constitucionais, tendo sido a primeira do tipo, 0 que demonstra 0 cuidado

do Ministerio Ptiblico do Parana na defesa de direitos hurnanos.

I:

publicas corn 0 objetivo de prevenir e mediar os conflitos agrarios na zona rural,

1""'6, I . o Estado brasileiro, ciel'rte de sua responsabilidade em implementar politicas )-

crimi a G'Uviliorl.a Agra:da Nadonai, cuja atuayao vem atingindo niveis positivos

nos indicadores de vlolellcia no c·ampo, gra9a~ ao processo de articula%.ao 1'1.0.

constrw?ao lias parcen,1s com 6rgaos govemllmen41is e na.o-govemamenmis

interessados na garantia dos direitos hUn18J10S e socialS das pessoas envolvidas en1
f'!' • .

CO.nI.:JIOS agranos no ca.rnpo.

177. A Ouvidoria Agraria Nacional instalou, para auxiIia-la no processo de

preven9ao e resoluyao dos conflitos agnirios, ouvidorias agnirias nos Estados de

tvlaranlliio, t"Iato Grosso do SuI, Ceara e Para. POI' outro lado, 0 IHCRA criou

ouvidorias agnirias regionais em tOd08 os estaaos cia fede:rfu;;ao. Ci objetivo 6
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prOpOrclOnar condi9oes para que 0 trabalhador rural seja dotado de instrumentos

capazes de propiciar a defesa de seus direitos, principalmente os direitos humanos,

sociais e ftmciamentais, nos termos cia Constituiyao Federal.

178. Com a Ouvidona Agraria Nacional, 0 Estado brasileiro contribui,

extrajudicialme11te, 11a resolUi~ao e preven9ao dos conflitos agnirios, de forma

simples e sem burocracla, afa"iando qualquer barreira que ditlculte 0 conhecimento

das recla.ma90es dos homens do campo.

179. Cabe aOuvidoria Agrana Nacional a coordenayao do sistema de rec!alUayaO

denominado Disque Ten-a e Paz. Ao ligar gratuitamente para 0 numero de telefone

0800 7287000 sao atendidas chamadas de todo 0 pals, durante os sete dias cia

semana. Os interessados podem obter, pelo referido te1efone, inforrnayoes sobre

.- ~ A'" 'A" .' h '1" . ~quest-oes .u.lllulanas en1 iOuO t-errltono ...,ras! eIro, aSSllll corno p.oden1 OIerecer

paz no Campo

180. A Ouvidorla Agrirla Nacional c"JOrdena 0 programa denominado Paz no
~ . ~

Campo, criado pdo Ministerio do Desenvoivimento Agrario, com as seguinte
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a. Capacita9ao de Mediadores de Confinos Sociais: Media.nte es".a a9ao, a

Ouvidoria Agraria Nacional forma e aperf'eigoa as pessoas que atuaJn

diretamente na media9ao e prevengao dos confHtos sociais, com 0 objetivo de

aican9ar eficiencia na resoiu9ao dos conflitos agrarios;

b.

f-.Jacional recepciona., trata e anura as denuncias que elIvo!\lem conflitos sobre

as varias a90es do Pla.ll.o Nacional de F...eforma Agra..ria~

c. Media9ao de Conflitos Agrarios: Mediante esta a9ao, a Ouvidoria

A..gniria Nacional intervem nos confinos agra.rios instalados, com a finaIidade

de buscax soiU9ao negociada e dirimir pacificamente as desaven9as

fhndiarias;

d. Implantayao de Ouvidorias Agrarias: Mediante esta a9ao, a Ouvidoria

Agraria Nacionai pretende criar Ouvidorias Agrarias Federais em todas as

unidades da Federagao, com 0 objetivo de contribuir extrajudicialmente na

resoh19~~Odos connitos agrarios, de forma descentralizada, buscando sohH;oes
'.f-': _1' • 1 • / •paCldcas, n1eo.1&nte parcenas con1 os estaGOS, con1 os ll1U111C1PiOS e COIn a

humanos e sociais das pessoas 01l"Volvidas em conflitos agrarios.

Comissao de Combate aViol~ficia no Canipo

181. Foi criada peio Estado brasiieiro a Comissao de Combate a VioIencia no

Campo, por intennedio da Secretaria Especial dos Direitos Hmnanos da Presidencia

da Republica, conforme Portaria n020/2003, de 23 de abril de 2003, que, dentre suas

afoe..s, ektborarou 0 Plano :f\lacional de C~ombateaViolellcia no Catnpo, objetivando,

principahnente, 0 respelto aos direitos hun1an0s e sociais dos trabalhadores rurais
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sem-ten'a, dos quilombolas, dos indfgenas, etc. A referida Comissao epresidida pela

Ouvidoria Agniria Nacional.

Plano NacionaJ de Combate it VioJencia no Campo

182~

implanta..ao e com as p1'opostas e pedidos ja encaminhados as autoridades

envolvidas direta ou indiretamente com 0 tema.

183. 0 Plano estabeleceu um total de quinze medidas. Dentre elas:

a. a crfayao de varas agd.rias fede1'ais e estaduais; Atualmente, ji foram

criadas varas agrarias federais nos estados da Bahia, Maranhao, Minas

Gerais, Mato Grosso, Para e Rio Grande do SuI, e varas agrarias estaduais

nos estados do A...'nazonas, Minas Gerais, Pari.., Paraiba, Rondonia e Santa

Catarina. Estao en1 fase de criayao as varas agrarias estaduais nos estados de

b. a criayao de camara tematica do Ministerio Publico Federal e

promotorias agrarias nos estados, especializadas em conflitos agnirios e

iimdiarios; Encontram-se, atualmente, instaladas promotorias agrarias

estaduais no estado do Acre, Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Parana,

S~,,·~ ,,~.~_:,,~ e 8e1'o-:",' Rst~o e"1 f'~oe A e C'.rl·aga~o ~s "_u.ro.n',v~fv~1'.;as o~-);_:~sauLa. "--'Gtall.ua. olt.......... Do.. t.G. 11 .La;::; u ~ ~ a,.. ...... _ a5! alIa.

do;:; estados do }VLato Grosso e PanL

c. a criayao de delegacias de poHcia federais e estaduais, especializadas

em c01111itos agrarios; Ja foram crfadas delegacias especializadas em dois

:,::~:=,:::.:.::r:~:", P,", oondo~ .- f
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d. a oitiva previa do Ministerio Publico, do L,cra e h"'1stitutos de terra

estadua1s antes dos magistrados decidirem pedidos de lirnmares em al,)oes

possess6rias~ alem das solicita0es dirigidas aos presldentes de Tribunals de

Justiya.

f a adoyao do Phmo de Execu;;ao de MIl.'1dados Judidais de

Reb"ltegral;ao de Poose Coletiva, para evitar episodios como 0 de Eldorado

dos Carajas e 0 Massacre de Corumbiara. 0 referido Pla..,o es1:abelece normas

a serem observadas pela PoHcia Militar, quando convocada para dar
~ A T +' . 4- ~ d ~ . l' •• 1seguran9a aos OilClalS u0 Jusd9a no cUll1pru11611:..o eios Ulan aaos jUGIClalS ae

os mandados de reintegragao de posse coletiva sao cumpridos senl a

obediencia dos preceitos legais, principaimente aqueles que se referem aos

direitos huma:llos e socials das paries envolvidas nos conflitos agrarios. CQm

o intuito de evitar os embates fundiArios decorrentes do cumprimento de

ordens judiciais e auxiliar as autoridades publicas encalTegadas de garantir a

aplical,)ao da lei aos casos concretos, de natureza agniria, levados ao

conhecimento e julgamento do Poder Judiciado, 0 MDA, por meio da

Ouvidoria Agriiria Nacional, iP.stituiu 0 Manua& de Dlrclrb;C/l Nadonais

184. As medidas estao sendo implementadas de acordo com 0 grau de

complexidade de cada uma, em cUito, medio e longo prazos.
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185. Como parte da estrategia do Poder Executivo para acompanhar e efetivar as

medidas de combate a violencia no campo aprovadas pela Comissao Especial, foi

" C' ~ -I' 1 i rv. i - , "\,,., 1" ~ (CN"r -~,crtaua a ·omlssao NaclOna ue ,,·omoa1e a <110 enCia no ,,:ampo .., \v,,:y,

coordenada pelo Ministerio do De-senvoivimento Agnirio, por meio da. Ouvidoria

A " ,," I A ,_ .. ""T'T~t ...grml.a 1. ..jaclona.l. rerenda ""-'1"'<l \< L.- ",enl COll10 OOjettvos:

a. desenvolver estudos~ projetos e a90es coordenadas que possam ser

implementadas em parceria com os Estados da Federa9ao, com vistas a

combater, prevenir e reduzir a violencia no campo, sem prejuizo dos meios

legais de preven9ao e controle no exercicio das competencias especificas das

unidades federada.s;

b. sngenr medidas para agilizar 0 &\i.damento dus processes

administrativos e judiciais referentes it aquisi9ao de terras para a reforma

agraria, ben! COH10 a deluarcaqao de terras indfgenas, cria9ao de unidades de

feitos relativos a fatos penalmente relevantes e referentes aos respectivos

conflitos;

c. sugenr medidas altemativas para viahilizar 0 cumprimento das

decis5es judiciais com respeito aos direitos humanos e sociais das partes

envo1vidas em conflitos fhndianos e agnirios, indlgenas, ambientais,

comunidades remal1escentes de quiiombos, ribeirinhos e atL.'lgidos por

ban"age:tl1;

esthl1ular~, .iunto aos
, ~

orgaos goven18Juentais e da sociedade civil

organizada, 0 dialogo e a negocia~ao como formas

nacificas nara situacoes nontuais de conflitos aQl'arios:
:. :. ~:. '-' ,-

de alcan~ar
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e. articular, nos funbitos estadual e municipal, a cria9ao de comissoes

simllares a fim de obter a participa9ao dos 6rgaos e enticiades governaluentais

e da sO';:;iedade civil organizada visando facilitar 0 recebimento de denuncias

au recla.tna.qoes da.s comupjdades rurais, indigenas, rematleScentes de
'j" '1' . ~ .. ~ ~

qUhornbos, noerr1l11los e a111"J.gHios por barragem;

f coligir e ll1anter atualizadas as lnfor-il1&goes sobre os contlitos agr&.~og

em todo 0 telTit6rio nacional; e

g, encamiILnar aos Poderes cia Republica, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municlpios, inclusive as respeif.ivas enticiades da administra9ao

:ill.OOeta, solicita90es atinelltes as atividades fins desta Portaria.

186, No que diz respeito aos casos de confiitos coietivos no calnpo, aiem cias

l11edidas deser-iias aClllla, ~ '1 t ~" l' 't dque estao ern ll11p~an"a9ao, -tor~rn SO-=:lCl. a ..03 aos

COlTegedores=Gerais de Justiga, participagao nas respectivas reunioes dos co16gios,

para aoresentacao do Plano t.Jacional de COlnbate it Violencia no CanlPo e sugerir a
.". "'" 2 ... ......

adoyao de prc-eedimentos uniformes em todos os Tribunais de Justiya quanto a
questao da violencia, e demandas agn\rias e fundiirias,

187. Quanto a situa9ao atnal da falufiia do trabalhador mral Setimo Garibaldi,

veriflca-se que esta ja encontra-se assentada, tendo ja recebido os c!"<'iditos rurais que

toram solicitadoS18
:

A viuva do aludido trabalhadol' [Serima GaribaldiL Sra, Iracema Cioato Garibaldi~

foi assentada no late 13~ corn 19)337 hectares, do Projeto de Assentml1ento do tneTa

'" '/' - - - '-, ."". n . ., 1 - ~"' ,- . " • - . ~.u \ Kie cta-dOs Cut ~~uperm: ..;er~{.te:n-Cia r"eg1ona1 Q>:) ~ncra dO .l:'.St&ao GO Paran.u OOfiSu1ntes de C'J.3.CUll1erito h"ltegrauo
ao Inquerito Policia1 n, 179/98 (Anexo 4)
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Luiz Carlos Prestes, localizado no municipio de Querencia do Norte, Estado do
Parana, Lmorma9ao que consta nos antos do processo adt"11inistrativo INCR-A nO
54201.000672/2004-10. A respectiva Superintendencia Regional liberou aquela
furnilia credito instala91io - apoio inicial, no valor de R$ 2.400,00, e credito para
aquls!yao de materiais de cons'truyao, no valor de R$ 5.000,00. A familia:de SitirUQ
Garibaldi, ooupante do loto ern questiio, e composta por 6 possoas, confonne
cadastramento de 2004.

:5 DA REPARA.('Ao E DO PEDIDO

5.1 Demam!a ida CIDH

188. Ao abords.r 0 tema Gas repara90es e custas, a CIDH observou que apenas

esboyaria os criterios gerais relacionados a reparayoes e custas, pois entende que

compete aos representantes das vitimas expor suas reivindica90es.

189. Fazendo alusao ao artigo 63.1 da Conven9ao }\mericana, afirma a CIDH que

a ocorrencia de urn fato ilicito impumve1 ao Estado fllZ surgir a responsabilidade
. • ~~ U i 1 '1 N 1 • • ~IntenlftCl0nal aeSS6 ;:.;..g4"UlGO pe..,a Vl0.::acao aa 110filla nrternacl0na1.- ,

190. No presente ca80~ a CIDI-I alegou que 0 Estado incorreu em responsabilidade

internaciona! pOl' violayao aos direitos previstos nos artigos 8° e 25, e das obrigayoes

dispostas nos artigos 1.1, 2° e 28 da Convenyao Americana, em prejuizo de Iracema

Garibaldi, Vanderlei Garibaldi, Darsonia Garibaldi, Femando Garibaldi, Itamar

Garibaldi, Itack Garibaldi e Alexandre Garibaldi,

191. Segundo e},,'Posto pe1a CIDH, as medidas de repara9ao compreendem quatro

categorias gerais: restitui9ao, compensa9ao, reabilita9ao e medidas de satisfa9ao e

garantias de nao...repeti9ao, 0 que inlplica cessu9ao das viola90es eXistentes, a

Vcot~ftCa9aQ dos fatos, a dl\Fulga98.o publica e arnpla cia verdade do ocon:id.o,

declaragao oficial ou decisao judicial restabelecendo a dignidade.~ a reputayao e os

direitos das vitimas e Gas Dessoas a elas vinculadas. uma desculDa Que inc1ua 0
~ , & &

"""",,,i,,,,,,,,[o pUblioo d", fut,,, , """,ta,,,, "" ",,,,,,,~bili_. , ",Ii,,,,,o~
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san90es judiciais ou administrativas aos responsaveis pelas viola9oes, a preven9ao

de novas viola<;;oes, dentre outras medidas.

192. No tocante as medidas de compensa9ao, a ClDB observou que a indeniza9ao
'r ...+ 'r • 1',.1 ,...;.... A'1 fi'"ten1 carater nlera11':W1.u..e cOll1pensatono, concecuaa na eXLensao e ll1eu,laa 3D lC1611LeS a

as vitimas reaHzaram esrorcos econOnllcos a fim de ooter iustica no a,"nbito
~ ~ ~

domestico, Por lucro cessante, entendem-se os ganhos economicos ou bene±1cios que

se tenha deixado de obter. A CIDE r.ao indicou se haveria Iucro cessante a ser

apurado. 0 dallo imaterial e representado pe!o soffimento psicol6gico, angUstia,

incerteza e l'lterl'9ao de vida em virtude da suposta negl'9ao de justh~l' pelo

howicidio do Senhor Setimo Garibaldi.

'1 ' , + '-, .' d - A d'das aeSCUl.pas~ 0 JUlganlent..O e punl<;ao aos responsavelS e a a 09&0 .....e me 1 as para

evitar que ° dana se replta. Para a CIDE, as medidas de satlsfa9ao e garantlas de

llao-repeti9ao devem comp-reender: (I) investiga9ao imparcia! e efetiva dos fatos, a

fim de estabelecer as responsabilidades a respeito do homicidio do Senhor Setimo

Gm'ibaldi e do i>"D.pedimento na busca de justi9a; (ii) a pubIicayao, em midia de

circula<;;ao nacional, all. semen<;;a que eventualmente profira ° Tribunal; (iii) °
reconhecimento pubiico dl' responsl'bil.idl'de e,,1atl'l pel,) dl'no cl'usl'do e pe1as

vl0ia.90es ocorrida.s; (iv) adoifa,o e implementa.ya.o de medidas necessari~._s para uma

efetiva irnplenlentat;ao cia disposi9ftO constante do artigo 10 do C6digo Processual

dos fatog punlve1B que tenha111 ocorrido enl rela9tlo a despejos foryados enl

assentfu""TIentos de trahalhadores sem~terra .. com conseauencia de morte.. de maneira a.- .::.. . ...

ajustare.l'n-se aos parfunetros irnpostos pelo Sistema Inter-americ:mo; (v) ad09ao e
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imp!ementagao das medidas necessarias para que seJafn ooservados os direitos

humanos nas poHticas govemamentais que tratam sobre 0 assunto cia ocupagao de

terras, levando em considenv;ao a obrigagao imposta peio artigo 28, em reiagao com

o artigo 1.1 cia Convenyao }\mericana; (vi) ado\)ao e implementayao das medidas

adeq~adas dirigidas aos funcionarios de justiga e cia policia, a fhn de evitar a
, •.<' - d ..; 1 b" 1 '. • • • 1prOttLenv;:ao te grupos 8.n.llauOS que Levenl a. ca. ....o despeJOs an:ntranos e vtO,-entos.

10' Ac.: nrnu . b fi'" ! d' """~. . I d !..-4. L-llirma a '-'Lva que senam ene lClar1.0S aque es rr"l.4.luenre esa os pe os

atos em questao: Iracema Garibaldi (vi(wa do Senhor Setimo Garibaldi), Var1del'!ei

Garibaldi, Darilonia Garibaldi, Fernando Garibaldi, ltarnar Garibaldi, ltaelr Garibaldi

e Alexandre Garibaldi (filhos do senhor S6timo Garibaldi). Caberia ao Estado,

ainda, arear con1 as cllstas e gastos realizados pelas supostas vithl1as e seus

os hononides pela presta9ao juridica. Aduz a CIDH que as custas e gastos

indellizaveis devem sel' deviciamente pl'ovados e l'efel'em-se atramita9ao desse caso

tanto 110 am!J.ito inter-no como perante 0 Sistema Intel'amencal1o.

5.2 Do escritu .Ios representantes lias vl:timas sobre as repara~oes

195. Os representantes das vitimas iniciam 0 tema W.l repara9lto ,rfim1ando que 0

assassinato do senhor Garibaldi evidencia 0 contexto da formacao e atuacao de> ,

miHcias privadasno Brasi! que atuariam contra os trabafr.l'ldores rorais sem terra e

movimentos sociais.

196. A utiliza\)ao de milicias privadas e as constantes desocupa\)oes violentas

realizadas por eases grupos produziriarn efeitos
. . .

PS1Cossoclals nas pessoas

diret:Hl1ente afetadas e seus fa-nliliares~ e tan.lbenl. enl todos os defensores de direitos

hUlnanos que lutatn pela retonna agniria no Brasil.
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197. Segundo os represeniatites das vituuas, a viuva do sennor Setimo Garibaldi e

seus fiillos encontram-se hoje devidamente assentados, mas sem acesso a subsidios

financeiros e agricolas suflcientes, 0 que os teria, conseqt\entemente, submetido a

condi90es de extrema dificuidade e pobreza.

causado continua!uente fiustra9ao a fawJlia do senhor Setimo Garibaldi. I-ioje, a
0 .. ~ ... .. ..... ~. ,,1<::> 1"" ...Vluva e anosentaua e recebe um sa!a.."1.0 1ntmmo nor rnes ~ ~ a...etn ae U1118.. renda

..:. '" ."

mensa! de R$ 500,00 (quh>J1entos reais), fruto da cultura de subsistSncia e do cultivo

do bicho-da-seda, junto com seus filhos, naras e netos.

199. Os representantes das vftimas entendem que a indeniza9ao econ6mica, junto

com outras rOffilas de reparagao, podera ajuclar na constituigao de um novo projeto

de vida para a familia de setimo Garibaldi e ressaltam a w..cessidade de a famma ser

ouvida na elaboraylio das medidas de reparaqi'io sl..mb61ica.

200. de

narrados, atem de reconhecer pubiicamente a responsabiiidade sobre 0 rata.

5.3 Do Pedid.o

201. Em razao dos argumentos expostos, a CIDH e os representantes das vftimas

requerera..m aC·orte:

ClDH:

!9 Diferentemente do afinnado pelos representantes das vitimas, 0 salatio minimo atual no Brasil corresponde .

a R$ 415,00 (quatrocentos e quinzereais), aproximadamente U$ 260 (duzentos e ,essenia cl61ares). V
65
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a. a realizayao de uma investigayao imparcial e efetiva dos fatos, a fim de

estabelecer as responsabilidades a respeito do homicidio do senhor Setimo

Garibaldi e do imp"'..4imento na busca de justi9a;

b. a pubIicayao, em midia de circulayao nacional, da sentenya que

eventualmente profira 0 Tribunal;

c. 0 reconhecimento publico da responsabilidade estatal pelo dana

causado e pelas violayoes oCOlTidas;

d. adoyao e itllple111enta9ao de iuedidas necessarias para Ulna efeti"i/3,

imnlementacao cia disnosicao con.'ltante do <tttif<o 10 do C6dif<0 Processual
s. " L 7 ....- .,.,.-

Penal Brasileiro, refurente a toda investigayao poHda!, bern como para 0

julgamento dos fatos puniveis que tenham ocorrido em relayao a despejos

foryados em assentamentos de trabalhadores sem-terra, com consequencia de

mOlte, de maneira a ajustarem-se aos pariimetros impostos pelo Sistema

Interamericauo;

e. adoyao e implementayao das medidas necessa..rias para que seJam

observados os direitos hUlnanos nas poHticas govemamentais que tratam do

assunt0 de ocu"acao de tetras levand0 em consideracao a obri<>ar:ao imp'ostay~, ". D)'

pelo artigo 28, em relayao com 0 artigo 1.1 da Convenyao Americana;

fill1cionarios de justig& e da poHcia.:- a fhl1 de evitar a proliferayao de grupos

annados que levem a cabo desneios arbitnhios e violentos.
< "

Representalltes das vitimas:
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a. que declare 0 Estado brasiIeiro responsavel pe!as violayoes dos direitos

eonsagrados no art 4° (direito a vida), 5° (direito a integridade ressoai), go

(direito as garantias judiciais), 25 (direito a prot"'9&o judicial), combinados

com 0 disposto no art. 1.1 (obriga90es gerais de respeito e garantia dos rireitos

6stabelecidos na Conven9ao), 2 (dever de arlotar disposi90es de aueito interno)

b. que ordene ao Estado a it,vestigar e a pumr criminalmente os

respomaveis pelo assassmato do sell~~or Setimo Garilbaldi;

c. que ordene 0 Esta.do a pagar indeniza.vao aos familia-res do senhor

d. que ordene 0 Estado brasileirD a tomar as 1:uedidas eficazes para

garantir que despejos vloiepios llao sejam conauzidos e. que adoie medidas

eficazes para proteger os direitos des trabaLl-tadore." rurals, criando urn 6rgao

eficaz de mediayao de conflitos agnirios;

e. que vede ao Estado brasileiro editar qualquer norma que proiba a

vistoria em propriedades rurais ocupadas por trabalhadores rurais, pOl' qualquer

periodo de tempo ou razao;

f. que ordene 0 Estado brasileiro a aaotar as medidas necessarias para

revogar a Lei n. 15.662, de 11 de outubw de 2007, do Estado do Parana, que

concede DtitulD de Cidad1i HDnDraria do E:;1:ado do Parana it Elisabeth Khater;

g. que ordene 0 Estado brasileiro a pagar as eustas e despesas deeorrentes

da tramita9ao do easo nas instiineias jurisdidonais naeionais,

tramitacao do caw.) no Sistema lnteramericano. .
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202. 0 Estado brasileiro eshi ciente de suas obriga90es internacionais ao tel'

assinado e ratificado a Conven9ao A.mericana sobre Direitos Humanos e, pOlianto,

nao desc.onhece que a ocorrencia de violayao implica a responsabilizayao

intemacionai em seus 'V'8riados aspectos, quais sejam, morais, materiais e de nao

203, Nao hi que se falar, no entanto, no caso sub judice, de viola95..0 aos direitos

protegidos pelos artigos 4" e 5" cIa COnven9aO Americana sobre Direitos Humanos,

pois, como ja foi defendido anteriOlmente, al6m da morte do senhor Garibaldi nao

ter sido causada pol' um agente do Estado brasileir-o, este ainda n1\.o havia declarado

o seu reconhe-eimento a competencia da Corte Interamericana. a epoca dos :tatos,
• .~ • j..' I d' " . d ' , ' ~ +: l,.l Isenao, po.n..anto, ll1cavlV81 0 pe dOO de pagarnento ·8 1110eUlza9'ao ..t0f111U.dluO POlOS

decorrelltes do in:feliz

episodio que resultou na morte do seil..ltor Setimo Garibaldi.

204, Nesse sentido, entende-se que, afastada a responsabilidade pela menie do

senhor Garibaldi, nao hi que se falar em indeniza93.0 dos danos materiais

relacionada aos luoros cessantes, pois as perdas economicas que foram ocasionadas

nela morte do senhor Garibaldi nao lJoderao ser atribuidas ao Estado brasiieiro.
" " .

205, Quanto aos danos materiais re1acionados aos danos emergentes, ressalta-se

que 0 titular da a9ao penal no Brasil e 0 Ministerio p.<lblico e que as vitimas

COin rela.yao a eventual tlla.nifesta9ao voluntaria dog interessados ao Longo do

processo, seja no ambito cive!, seja no a,l1hito penal, 0 Estado brasileiro garante 0

direito constitucional ao livre acesso ao Judiciario, seja por meio da assist8ncia

juridica, seja mediante a concessao dos beneficios da justi'fa gratuita.
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206. Reza 0 art. 5°, i,iciso LK,\1V, da Constitui9ao Federal que, aos que provarem

insuficiencia de recursos, esta gara.11tida a "assistencia juridica integra! e grstuita". 0

mesmo documento, em seu art. 134, estabelece que a Defensoria ftiblica e
institui9ao essenciai anm9ao jurisdicionai do Estado, incumbindo-ihe a orienta9~io

• ." A ~ • • , 't r1 ~ ' ... 50 Lvvn rJundlca e a ue;.esa, en1 t.odos os graus, GOS neceSSl a~os, na lonna GO ai 1,.. , Coi"--'''-..1 V .

207.

terdlam originado Cia'trarr:ita9ao do caso no ambito L."I'}.terno~

208. Outrossim, necessario adarar que, caso essa Corte entenda cabivel qualquer

pagamento pecuniario em pro! das pessoas supracitadas, devera a quantia ser

limitada a compensa9ao pelos danos efetivamente demonstrados e gastos

devidamente comproiwados como conseqtienda dos fatos narrados. SaHenta-se que,

nem -& Comissao, ta....rnpouco os peticioniirios, trouxeram aos autos prova das

1(.'
~'

d ... .., .;' ~ Aespesas supo!3ful1Uetu.8 reaJtzadas cont a ufU"1.11iaQao uO processo nas instfu'"1cias

209. Extrai-se do artigo 44(1) do Reguiamento dessa Corte que as provll.s

apresentadas pela partes s6 poderao ser ll.dmitidas se oferecidas na demanda ou nll.

contestacao nao excetuando tal disoositivo a prova relativa as indenizacoes. No:> , ~ . :>

caso em exam£:;, a: CIDH niio apresenta. provas, t&71pOUCO rlxa va-lares au parametros

p~~a.o ~alC">~lo d~ evr;;utu.al1ucro cessante, dan.o ernergente. on inorai por pa..rte rtQS

A Comissao entende que compete as vitimas e a seus representantes expor suas
reivindicayoes, em confbrmidade com 0 artigo 63 da Convenyao Americana e 0

artigo 23 e oufros do Regulamento da COlte,

210. Assim, segundo a pr6pria CIDH, caberia aos peticiomirios a tarefa de

-~ " ,wniua" ""ju"", "ooo"li,,, ",,,,,rtwlo,. '" I"'lic,on"''',.';f
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vez, limitaram-se a repetir seus argumentos quanto a violaqao, pelo Estado

brasileiro, dos artigos da Conven9ao jI,mericana, e afinnar que houve dano moral e

psiquico sofrido pdas supostas vitimas, sem indicar, no entanto, criterio para

aferiqlio dos danos materiais, compostos, segundo pacifico entend1.'11ento, de danos

~'l-"~~l-t~s ~ l'Uh_.,,, .~'NNN"+"Sli,,)l 1.,.,.,.1'. is""' .l....... ..., 1.. ~j. v ... l".;C";:J.;)(U..u.. ..., •

211. De qualquer 8orte~ ad argun1entadum tantunl, caso essa Corte entenda cabivel

o pagamento de indeniza9ao, faz-se as seguintes pondera90es:

a. afastada, de plano, por patentemente incabivel, a responsabilidade do

Estado pela vio1aq3:0 aos artigos 4" e 5", com relaqiio as violaqoes que se

referem aos artigos go e 25 da Conven9ao Americana, nao hi que se falar em

quantias que deixaram de ser auferidas em razllo do evento danoso, ou seja,

nao hi que se fa1ar em lucros eessooies, eis que eventuais equlvocos que

possanl ter ocasionado 0 arquiVatl1ento do inquerito policial que apurava a

economicos das supostas 'vItilnas; tampouco event',;wJ descumprinlento das

obriga95es previstas nos artigos L 1, 2 e 28 pode ser alegado como gerador de

IUCl'OS cessm-.tes, visto que tais dispositivos tratam de obriga95es gerl.ericas;

b. em relaqao ao dano emergente, consistente nos danos materiais

sofi-idos pelas supostas vitimas20
, deve ser infonnado que 0 processo criminal

brasileiro independe de pagamento de custas judiciais, sendo prDmovido pelo

Ministerio Publico. lIma vez noticiada a conduta supostamente criminosa

penurte a autor1clade cornpetente, 0 inquerito polieial e 0 processo penal serao

do particular eu da 'vititlla:

'0 Corte IDH, Caso Molina Theissen vs. Guatemala, Reparaclones (alt. 63.1
Derechos Humanos). Sentencla de 3 de julio de 2004 Serle C No. 108.
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c. finalmente, com rela«ao aos da..os im.ateriais eventualmente cabiveis,

o Estado brasileiro entende que a propria senten9a ditada pOl' essa Corte

constituiria, pol' si sO, urna forma de satisfa9ao moral, MO cabendo falar aqui

de qualquer compensa.qao mediante pagamellto pecurJario.

212,

Conl1ssao e dos representantes das viti1nas~ para denl0nstrar as l11edidas

InvestigaQao imparcial e efetiva dos fatos no ambito penal

213. COnIonne foi ampifuuente exposto neste documento, a Constitui9ao Federal

de 1988, em seu art. 129,11.0 estabelecer as :fun90es do Ministerio Publico, designoti

Ihe papel que transcende a n09ao de orgao acusador.

214. A..ssim, a esse e atribuido a fllil«aO de fiscal do fiel cumprimento da lei, cUJa

missao, a despeito de abarcar 0 espectro da legaIidade, alca119a a propria gnarda e

promo9ao da cidadania, da democracia, da jUr"ti9a e da moraHdade, constituindo-se

em defensor da: socieda.(i~ contra possiveis abusos do Estado.

I

215, Ern nOi.l1e d~veres c:ollstitucio:nah.llente sen
. ',' A;' A d A"' 11 f' , " Th'I I'comprOffilSS0 malor e~ aClma .....e ..:uao~ com a ver.....a e; ~'-lOSlm~ () -,-V...lnlsfe:r1o rtlD...ICO

nao e obrigado a propor a a9[0 penal, a despeito de ser 0 titular, caso nao haja

evidencias da autoria de crime. Ocorrendo tal situa9ao, deve, ao contrario, promover

o arquivamento do inquerito.

t
·

,".-,

216. uti a preocupa<;ao em assegt.lrar uma escom"ita e



investiga;;;ao acerca da morie de um cidadao, 0 mesmo grau de cautela deve ter-se ao

imputar a outrem prMica de crime, lembrando-se que nao hi que se falar em

preponderancia de urn direito em face de outro.

217. Ainda aSSim, com todas as cautelas tomadas antes que seja determinado 0

arquivamento do inquerito, ainda assim 0 arquivamento nao significa prec1usao.

Trata-se de decisao tomada rebus sic stantibus, de sorte que nada impede que novas

provas modifiquem a materia de taJo a ponto de dar ensejo it a'lao penal.

218. C·nnfonne ja dmnol1strado, 0 Esfndo hrasileiro aaoiolI as rnBdidas necessarras

para apura9ao da 111aterialidade e autoria do fato, as quais, no entanto, podem ainda

ser revistas, ciiante de novas provas. Eprecipitada, portanto, a conc1usao de que a

promo9ao do arquivamento do inquerito implica negligencia ou pouco rigor no irato

do caso.

219. Necessa..-io lembrar que a investiga;;;ao e eventual instaura;;;ao de a9ao penal

tambem observa garantias fund1unentais das quais nao se pode abrir mao. Portanto,

em nome dessas, que a'izem respeno precipuamente ao estabe1ecimento de limites ao

poder do Estado, eo que a verifica9ao da ocorrencia de crime e sua autoria requer a
r • .,f ~luaXllna CaUtela, para que nao· S6 viole garantias individuais constitl1cionahllente

MedidaB necessarias para gue sejam obsenmdos os direitos humall0s nas

poHticas govemamentais aue tratanl sobre 0 assunto da ocupaQao de terras

220. 0 Govemo Federal desenvolve poHticas nacionais com 0 intuito de difhndir

~Q l",e',',',o','eQ f)"',·At-,·caQ p.~,',t·,'p. .:;,<11a-;' n ...,·,·,·do.de.....' £:;"Q1t::-1"aAc.<;:.' E'Je"ll,)10 -i;,;;lCo P,~ '....N,.·,o.."a-o ,.,,-...........,. .... ,.,7 r ~. ..,..,., ... v'......... ..,....... ,.. ,-" ... ...,........ '.....~.>'. L~ 1:.... ~..l""....,...... ,....... :: .....,..

Ouvidoria i-\>.J!,18.ria NaciOl'"1, com 0 objetivo de pl'evel1il' e medial' os COtlflitoi

agrarios na zona rural. v{
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221. Confonne jii foi exautivamente dernonstrado, os resultados obtidos tern

demons1.rado que 0 exi1.o alcanyado e uma decorrencia do resul1.ado do processo de

artieula;,;ao na consku;,;ao das parcerias com orgaos governamentais, federais e

estadu.ais, e entida.des nlio-govemjlmentais interes,saaas na garantia dos direitos
1 •• .. 1 • 'Ii +1' ,. .
nUll1all0S e SOCIalS lias pessoas enVo.i'Vlcas ell1 COlhl1tOS agrfu"'10S no CE111pO.

222.

demonstrado anteriornlente, a politica preventiva de conflitos agra.-ios vern sendo

desenvolvida de maneira inte2fada com 0 s demais estacios cia federacao.
~ ,

223. 0 Estado brasiIeiro, como ell.1Josto, observa a prote;;:ao dos direitos de seus

cidadaos ao colocar em nmcionamento servil,ios, como 0 Disque Terra e Paz, e

programas, como 0 Paz no Campo, eujas a0es, indiseutive1mente, demonstram a

preocupa91io do Estado brasileiro em aprimorar seu sistema de prote;;:1io de direitos.

Ca1.npo;, cuja tueta e ser irupteiuentado em todos os 27 estados da federU9&O, 0

....... ,; * .... ~ ~ ~.... h ~ ". -. • ';.'
l!rstauO braSllerro C!emOl1~a,ra e~tar ouservanao os Ulrel10S numanos eUl suas potltlcas

governarnentais que 1.ratam s.obre 0 ass\1n1.o da ocupayao de terras.

Medidas eucazes para garantir a seguranya durante ~ desocupaQao de terras e

medidas encazes para proteger os direi1.os dos 1.rabalhadores rurais, cria.ndo um

orgao efleaz de mediacao de confiitos agrarios

225. 0 Govemo Federal, pOl' meio cia Ouvidoria Agniria NacionaI do Ministerio

do Desenvolvimento Agdrio, ciente dos problemas e viola\ioes decorrentes do

cumprimento de mandados de reintegra;,;fio de posse e01etlva sem a obediencia dos

preceitos legais, elaborou 0 Plano de Execu9ao de Mandados 3udiciais de
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Reintegrayilo de Posse Co!etiva,

226, Como conseqi.iencia, foi instituido 0 Manual de Diretrizes Nacionais para

Execu<~ao de Mandados Judiciais de Manuten9ao e Reintegra9a.o de Posse Coietiva,

, .', "1" b":;"'" . ,CUjO Objetlvo pnnclpa e eVltar os ern ates Lunalanos aecorrentes do CU111prlluento

A A 'A'" 'j' 'A A '11' d A ';....0 ot\..tens Jl.kti'.Ctats e aUXLtar as a;utortlJ.:tues plU)!..1Ca.s encarrega.. as ue garanti.r a

apHcayao da lei aos casas concretos, de natureza agniria,. Ievados ao conhecimento e

julga..'TIel1to do Poder Judiciario.

227, 0 Estado brasileiro considera que a criayao da Ouvidoria Agriria Nacional,

conforme ja demonstrado, satisfaz pIenamente ao pedido reaIizado peIos

representantes das vftimas de criayao de um 6rgilo de media<,;ao de confUtos

agrarios21
,

6. CONCLUSAO

Interamerical1a de Direitos Hl1manos viola 0 principio do esgotamento dos recursos

intemos - na forma do artigo 46 da Conven9ao -, de modo que nao deve sel'

a<1'1utido pOl' esse Tribunal, motivo pelo qual requer 0 sell. ni10 conhecimento,

229, Em sendo conhecido 0 caso, 0 Estado brasiIeiro requer que se reconheya que

o que se Dusca, efetivamente, nll. presente demanda, e a condena<,;ao indireta do

Estado brasiieiro pela vio1a;;:ao aos artigos 4° (direito a vida) e 50 (direito a
integridade pessoal) da Convenyao i'unericana sobre direitos humal10s, e que 1SS0

21 Destacam.se as seguintes a111a,oes da. OUl~doria na resolu,ao dos conflitos agrarios no Estado do Parana:
(~~) F\:)zentk~ Cmnpo Bnnt;,\, lu>J~)liz<i'lda. no :mlllridpb de Pr1:r~:na:v..)t:JTIa~ (D) Fazenda. TIez:, Joms~. de p:fDpI:leG.a,ue
do deputado Jose Janene, looalizada no distrito de Guaravera, municipio de Londrina; (0) Fazenda Umpes,
10caJizada no municipio de Cmzeiw do Oeste; (d) Acamp,.mento Prim"iros P,.ssos, localizado nEts mm:gens da J
rodo\":.a PR..369~ entre os municipio::; de Cascavel e Corbelia; (6) Fazenda }'1ambore, localizada no municipio
de ~i1a..l1guBh"';.u··'u~a; (1) F&.Ze!'1da COpf'"dHJi1, localizada na Serra do Cadeadu? qni1ometro 16? mu..l...,ticipio de .
,"t';'; ........ .."i ~'>'l t.~
'-"_U5U

\.>".ta.. \~
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rille sena possive!, uma vez que a morte do senhor Seiimo Gariba!di OCOlTeu

anterionnente ao recOnneCh'TIento obrigatorio da jurisdi9lio dessa Egre~a Corte pdo

Brasil.

230. Caso esse nao seja 0 entendimento dessa Honodvel COlte, requer 0 Estado

brasileiro que os escrltos dos peticionarios e seus anexos nao sejam conhecidos por

ionia de terem sido enviados a Corte extemporaneamente.

231. Na rLipotese de essa Egregia Corte conhecer dos escritos dos peticionarios,

que L'1defrra todos os pedidos ali assentados, em especial os que estejam vinculados

as alegadas viola90es de artigos da Conven9ao Americana sohre Direrros Humanos

-"0 menCl·on·,rlos -" ci""'''uda d" '''I~l'H (1i0 e 5°' ~m "l·,.,·"rle rle 0 Br"sl', t"r "0";10 ~1.1.<_... .l<..\':' .u:<:.. \.......... .1 ..."..... C.. ~~ JJ..~ • . ), v 1. '{ .1_t.~u. u·· ,~.t .......... ,c_ ......... <:1:.

• • ~. '" • 1 0 d' A • 4 • '1' 1 •
jUnsdlt;ao contencl0sa aa ~orte apenas epOlS ue OeOITI00 0 ·eplSOGI0 aa 1110rte do

do Estado

brasileiro teru.~anl;,> direta eu indiretamente, participaao do episodio que Ihe tirou a

vida.

232. Em rela<:;ao ao merito da demanda proposta pela CIDH, nao hi nada que

Ll1dique que os processos investigatorios tenham sido conduzidos de fonna que nao

conesponda aos parametros estabeiecidos pelos 31tS. 8° e 25 da Conven9ao, razao

pela qual nao deve set impntada ao Estado brasUeiro viola>:;:ao aos artigos go, 25 e

1.1 da C.onvet29aO Atne.riC8t1a sobre Direitos Humanos.

que tenha descIHllorido os artigos 2° e 28 da COllveng&O Nnericana sobre Direitos

Humanos. Em reIa9lio a esse ultimo 31i:igo, requer, ainda, que a absoivi9ao ta.'11bem

se fundamente na falta de esgotamento dos recursos internos e na impossibilidade de

a Corte manifestar-se sob,e ponto nao abordado no tramite perante a Comissao de

Direitos Humanos.
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234. 0 Estado brasileiro requer que essa Egregia COlte reconheya que as polfticas

publicas nas areas de reforma agniria e combate Ii violencia no campo evidenciam

que 0 Estado nllo ofere,x ambiente propicio para repetiq&o de incidentes como 0 que

motivou essa contenda.

l10tadanlente da denlanda da COl111ssao Interai.llericana de Direitos HUll1anos" requer

sejal1J. todos os pedidos julgados bnprocedentes.

236. 0 Estado brasileiro requer, ainda, que essa Corte receba, em audiencia, ou por

meio de declarayoes escritas, a declara9ao rlas testemunlms e especialistas listados

abaixo.

237. Na hip6tese de uma improvavel condenayao, ° Estado brasiieiro requer, por

UltUll0, que 1he seja of6rtado 11101nento especifico para debater aprofundadanlente

Brasil, I I de julho de 2008

J)
EmlJaixador Ifil.!lrebramfo Taden Na uneuto Valladares

Agent.~{la Republica Feder iva {lo Brasil

Rolf Hackbaa-t, ec·onorI1i~ta, Presidente do Instituto Nacionai de Coioniza~ao e

Reforma A.graria (lNCRA), para testemunhar sobre a Politica de Refom,a ,"-..graTia

16
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no Brasil 10 as rela90es do govemo brasilerro com os movimentos sociais de

trabalhadores m.rais sem tena.

Sadi Pansera, advogado, assessor da Ouvidoria Agriria Nacionai do Ministerio do

Desenvolvl111ento "A",grario Nacional, para teste111unhar sobre a Politica de C0111bate a

1C'''' A ,. ~ . ~ ..1 T • 'E ..1 d P' .,-raDIO ulare vuaragru, rfomotor ue Juslllia 0.0 stauo 0 ar.ana, para testemUI1..Har

sobre a regu!aridade do i.nqnerito poHcia! n. 179/98.

Perlt-os

Ivfa..'".ia Thereza Rocha de Assis lvloura, Ministra do Superior Tribunal de Justi<;a,

Dontora em Direito Processual pela Un:iversidade de Sao Paulo, para esclarecer

sobre 0 procedimento de arquivamento de h"1querito poiicia1 no ordenamento jurfdico

brasileiro.

II - PROVA DOCUMENTAL

I

r, ..,~.neXGS!

I 1

I,
1

:2

I
! ~

J>

4,
! 5
) 6,
I

,.,,

I
'--

Notifica9ao da Secretaria Executiva da Corte de 6 de
fevereiro de 2008, para que os peticiomirios

!apresentassem seus escritos de peti90es, argumentos e \
Iprovas. i

j
'Notifica.,;ao <ia Secretaria Executiva da Corte de 23 de
maio de 2008, para que os peticionitrios apresentassem

)seus escritos de peti90es, argumentos e prov<ts. I

IInquerito Policial n. 179/98 I
IConstitui9ao da Republica Federativa do Brasil 1
Sw:nula 524, do Supreuno Tribunal Federal I
r Cl,~ .....01 1 ~'l6 Aa "}A de ~itlh", AQo. ..,fiAo·""" n"e a.c+..,.h.=L"" .....o a's'J....N.t .u. ..L .l. • ...)<4 , y ..... k1. jl.f.U.I,V '1".1...... ".;"VV , '"lU ......HM.. U .....lv'-"t"r I
diretrizes para a fonnulavRo rip. PoHtica Nacional cia 1
Anricnfu1ra Farr.J1iar e emvreend:L~entos F&*':niHares 1..r.~ ... j

I
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9

10

11

ILei n07.960 de 21 de dezembro de 1989, que dispoe II

isobre prisao temporaria. (Obs.: documento nao referido
,no tex10 cia contesta9ao) ,
Lei nog,On, de 25 de julha de 1990, que dispoe sabre

Icrill' l.oC! l"'erl;O'lrL,,,,, Dr.£:< fC.---. .... ACl "":L,~...t ,,0 1'"C;SO XT TTl A ••
, ......,~ 1..I.,"~ ! '-+V:' J.V":> j,.....~.u.,lVO ~..J.v ~.£ "" ~ ~ .!.f.~'/', "- ~.1.~ , U«-I

I
ConstItU1c;aO Feaeral. (Obs.: documento nao refendo no i

,texto cia contesta9ao) I

)
Lei 11°4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispoe'
soon; 0 Estatuto da TetTa.

IC6digo de Processo renal. I

III - ABREVIATURAS UTILIZADAS

Artigo

Artigos

Banco Interamericano de DesenvolviIuento

Cadastro de Pessoa Ffsica

Corte Interamencana de Diretto Humanos

Comissao Interamericana de Direitos Rumanos

Conselho }~acional de Desenvolvi1nento Cientifico e Tecno16gico

arts.

BID

CPF

Corte IDR on Corte

CIDR/Comissao

CNPq

eNJ

COll"te:n9ao Nnericana sobre Direitos I-fUt11anOS

C6digo de Processo Penal

Constituic;ao da Republica/Constituic;ao Federal

Edic;ao

Educayao de jovens e adultos

Folhas

Inquerito Po1.iciai

COlrven9ao Anlericana

CP

CPP

CRlCF

Ed.

EJA

Fis.

lPUlP
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,r . ., . M' l;' .IV.LUllSfeno ae 1rillB e l..::ne-rgla

Ministerio do Desenvolvimento Agnmo

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra

Numero

OrganlZa93-0 dos Estados p.Jl1ericanos

Observaqao

Politica Nacional de AssisV~ncia Tecnica e Extensao Rural

Progta..lna deProm09ao da 19ua1dade de G&1ero, Ra9a e Etnia

MDA

iviST

N°/n.

ONU

Obs.

PNATER

PPIGRE

Programa de Apoio Cientifico e Tecno16gico aos Projetos de Assentamento da

R .;::; ~ ~.

eJ.orma Agrana

PWE'"a!na de Aquisi9ao de Alimentos

Programa de l\.Ssessoria Tecnica, Social e Ambientai aReforrna Agraria

PACTO

Ates

Programa de Consolida<;Jio e Emancipa<;Jio (Auto-Suticiencia) de A.ssentamentos

Resultantes cia Refonna Agriria

Programa Nacional de Fortalecitnento da i\.gricultura Fatniliar

Paragrafo

Paragrafos

Pagina

Paginas

PIanos de Consolidaqao de Assenta-mento

Rlldll Nacional dll Advogados Populares

Secretaria Especial dos Direitos Humanos

PCA

Pronaf

par.

pars.

. !pag.. p.

pags./pp.

PCA's

RENA.?

SEDH

STJ

STF

'Versus
'Tn NT·.,;i!..-...r> AnT'"Ii rrograma 1 aClOnal all Keronna '''&ana PNRA I
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