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l.INTRODU<;AO

Justiya Global, Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares (RENAAP), Terra
de Direitos, Comissao Pastoral da Terra (CPT) e Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) - doravante denominados "peticiomirios" - apresentam a Corte
Interamericana de Direitos Humanos suas Alegayoes Finais Escritas sobre as exceyoes
preliminares, merito, reparayoes e custas sobre 0 caso nO. 12.478, Setimo Garibaldi
contra a Republica Federativa do Brasil (denominado "Estado", "Estado brasileiro" ou
"Brasil").

A presente demanda se refere ao assassinato do lavrador Shima Garibaldi, 52 anos,
cometido durante a madrugada do dia 27 de novembro de 1998, na fazenda Sao
Francisco, municipio de Querencia do Norte, no Estado do Parana. 0 homicidio ocorreu
durante uma operayao violenta de desocupayao comandada pelo fazendeiro Morival
Favoreto e 0 seu empregado Ailton Lobato.

Os fatos a seguir apresentados ratificaram as denuncias de violayaopor parte do Estado
brasileiro a Convenyao Americana sobre Direitos Humanos (Convenyao), em particular
aos artigos 4° (direito a vida), 5° (direito a integridade pessoal), 8° (direito ao justa
processo legal) e 25 (direito a proteyao judicial), combinados com 0 disposto no artigo
1.1 (obrigayao de respeitar e garantir os direitos estabelecidos na Convenyao). Ademais,
solicitam ainda os peticionarios, pela condenayao do Estado brasileiro na violayao nos
artigos 2° (dever de adotar disposiyoes de direito interno) e 28 (clausula Federativa).

A condenayao do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
presente caso, certamente possibilitara 0 desenvolvimento da jurisprudencia do Sistema
Interamericano quanto a violayao dos direitos dos trabalhadores rurais que lutam pelo
acesso a terra e sao vitimas da violencia no campo. Podendo ainda ampliar igualmente
jurisprudencia quanta as garantias judiciais e proteyao judicial e a atuayao de 6rgaos do
Poder Judiciario em resposta a tais violayoes, mediante definiyao de criterios quanta a
remedios judiciais efetivos de proteyao aos procedimentos investigat6rios e ao devido
processo legal.

2. A VIOLENCIA NO CAMPO BRASILEIRO - AS MILicIAS
PRIVADAS NO ESTADO DO PARANA

2.1. Atualiza£ao dos dados sobre violencia no campo no Brasil

A Comissao Pastoral da Terra divulgou no dia 28 de abril de 2009, as informayoes
atualizadas sobre a violencia no campo brasileiro, referentes ao ano de 2008, por meio
da publicayao "Conflitos no Campo Brasil 2008." Trata-se da maior compilayao de
dados sobre situayoes de violencia rural, que atinge trabalhadores rurais, indigenas,
quilombolas, com analises de cientistas sociais, advogados e lideres comunitarios.

o numero de conflitos no campo teve uma queda acentuada, de 2007 para 2008,
mantendo-se igual, porem, 0 numero de pessoas assassinadas, urn total de 28 mortes.
Esse dado sinaliza para 0 aumento da violencia, pois, em 2007, computava-se uma
morte para cada 54 conflitos, ja em 2008, ha uma morte para cada 42 conflitos. as
dados mostram ainda que 72% dos assassinatos em conflitos no campo aconteceram na
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Amazonia e que mais da metade dos conflitos atingem diretamente as populayoes
tradicionais, deixando claro 0 interesse do capital sobre os territorios ocupados pelas
mesmas.

Os numeros indicam que houve uma queda geral dos indicadores de conflitividade e de
violencia, entretanto 0 numero de pessoas assassinadas no Brasil, por motivos
politicos Iigados it guestao fundiaria, permaneceu 0 mesmo entre 2007 e 2008.

Conflito e Violencia no Campo Brasileiro - 2008

Fonte: Setor de Documentayao CPT, 2009.

Conflitividade Poder Privado Poder Publico

Pessoas Familias Familias

Ano Conflito Envolvidas Assassinatos Expulsas Despejadas Prisoes

2007 1536 798.251 28 4340 14.221 428

2008 1170 502.390 28 1841 9.077 168

-

Segundo Carlos Walter Porto-Gonyalves, esses niuneros relativos podem ser vistos, ate
certo ponto, como positivos, mas cabe ressaltar que "todos os dias 137 pessoas silo
envolvidas em conflitos agn\rios em todo 0 pais, 0 que equivale a 41.866 pessoas
envolvidas em conflitos agnirios todo mes; que todos os dias em nosso pais 25 familias
silo despejadas, 0 que equivale a 756 familias por mes; que todos os dias 5 familias silo
expulsas de suas terras, 0 que equivale a 154 familias por mes; que a cada 13 dias uma
pessoa e assassinada por quesWes agn\rias num pais em que nilo ha muita terra por sua
extensao territorial, como tambem pelo fato de 0 Estado dispor formalmente de enormes
extensoes de terra para a reforma agraria (terras devolutas), extensao essa que bern
poderia ser ampliada se os sucessivos govemos cumprissem suas responsabilidades de
zelar pela coisa publica e atualizasse os indices de produtividade, 0 que nos permite
dizer que essas mortes, expulsoes e despejos de familias ocorrem por motivos
politicamente evitaveis."l

Os peticionarios apresentam a Honoravel Corte, em anexo, as informayoes levantadas
pela CPT referentes ao ana de 2008 das seguintes violayoes: violencia contra a pessoa2

;

assassinatos', tentativas de assassinat04
, ameayados de morteS

- extraidas da publicayilo
"Conflitos no Campo Brasil 2008.,,6 Estas informayoes foram publicadas pela CPT em
28 de abril de 2009.

I PORTO-GON<;:ALVES, Carlos Walter. "A Afirma,ao dos LatifUndios Empresariais Monocuitores de
Exportayao e Expropriaya.o: as marcas cia geografia cia violencia no campo brasileiro em 2008'\
disponivel na pagina eletronica cia Comissao Pastoral cia Terra:
http://www.cptnac.com.br/?system~news&action=read&id~3157&eid~277

2 Tabela 13 - Violencia contra a pessoa (anexQ 1)
3 Tabela J5 - Assassinatos (anexo 2)
4 Tabela 16 - Tentativas de Assassinato (anexo 3)
5 Tabela 17 - Amea,ados de Morte (anexo 4)
6 Intbrrnavoes disponiveis na pagina eletronica da Comissao Pastoral da Terra:
http://www.cptnac.com.br/?system~news&action=read&id~2803&eid~6
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2.2. Hist6rico de violencia na regiiio Noroeste do Parana - as milicias
privadas

o estado do Parana e urn dos mais ricos do Brasil. No entanto, e tambem urn dos entes
da federayiio com maior concentrayiio de terras, com uma preciiria politica de reforma
agriiria, que tern gerado uma grande pressao dos movimentos sociais que lutam pelo
direito a terra, condiyao essencial para acesso aos direitos humanos economicos, sociais,
culturais e ambientais dos trabalhadores rurais sem terra.

Se por urn lado ha urn aumento das ayoes dos movimentos sociais pela inercia do estado
e falta de politicas publicas, por outro ha a resistencia de grandes fazendeiros e
organiza\,oes ruralistas, que se utilizam de milicias privadas para couter a a\,ao dos
trabalhadores, fazendo despejos i1egais, ameayando e assassinando trabalhadores sem
terra, criando urn clima de terror no Parana e colocando em duvida a propria autoridade
do Estado.

Uma das regioes com maior atuayao das milicias ea regiao noroeste do Parana, onde
estao localizadas as cidades de Querencia do Norte, Loanda e Guaira\,a, palcos dos
assassinatos de inumeros trabalhadores rurais sem terra, sem que ate 0 presente
momento algum dos responsaveis tenha sido condenado. De todos os casos, apenas em
urn houve 0 julgamento de urn miliciano, que, contudo foi absolvido.

Desta forma, a certeza da impunidade e urn incentivo a formayao desses grupos
armados, comandados pelos fazendeiros, que arregimentam, treinam e municiam os
chamados pistoleiros. A presenya destes grupos armados ja foi constatada desde 1998,
mas ate agora, apesar de reiteradamente denunciado pelas organizayoes de direitos
humanos, inclusive junto ao Sistema Interamericano de Prote\,ao aos Direitos Humanos,
nao houve uma ayao efetiva estatal para impedir sua atuayao. Sao os seguintes casos
emblematicos:

Sebastiao Camargo Filho - recomendacoes da Comissao Interamericana de Direitos
Humanos - descumprimento pelo Estado brasileiro

Sebastiao Camargo, trabalhador rural sem terra, foi assassinado em 7 de fevereiro de
1998, durante urn despejo i1egal na fazenda Boa Sorte, realizado por uma milicia
privada, com urn tiro na cabeya, por elementos encapuzados, que 0 fizeram deitar no
chao, juntamente com outras dezenas de pessoa. Os milicianos efetuaram 0 disparo
porque a vitima, ja idosa, nao conseguia encostar a cabeya no chao.

As organizayoes peticioniirias do presente caso denunciaram as violayoes de direitos
humanos decorrentes do crime a Comissao Interamericana de Direitos Humanos, em 30
de junho de 2000. Em 28 de fevereiro de 2006, a CIDH aprovou 0 relatorio n.O 4/06,
conforme artigo 50 da COnVenyaO Americana, concedendo prazo de dois meses para
que 0 Estado desse cumprimento as seguintes recomendayoes:

I. Realizar uma investigayao completa, imparcial e efetiva dos fatos,
com 0 objetivo de estabelecer e punir a responsabilidade material e
intelectual pelo assassinato de Sebastiao Camargo Filho;
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2. Reparar plenamente os familiares de Sebastiao Camargo Filho, no

aspecto tanto moral quanto material, pelas violayoes de direitos
humanos determinadas neste relatorio;

3. Adotar em carater prioritario uma politica global de erradicayao da
violencia rural, que abranja medidas de prevenyao e proteyao de
comunidades em risco e· 0 fortalecimento das medidas de proteyao
destinadas a lideres de movimentos que trabalham pela distribuiyao
equitativa da propriedade rural;

4. Adotar medidas efetivas destinadas ao desmantelamento dos grupos
ilegais armados que atuam nos conflitos relacionados com a
distribuiyao da terra;

5. Adotar uma politica publica de combate a impunidade das violayoes
de direitos humanos das pessoas envolvidas em conflitos agrarios que
lutam por uma distribuiyao equitativa da terra.7

De 28 de fevereiro de 2006 a maio de 2008, a CIDH recebeu informayoes sobre 0

(des)cumprimento das recomendayoes via peticionarios e Estado. Apos mais de dois
anos, a CIDH decidiu reiterar as recomendayoes supra ao Brasil, dar publicidade ao
relatorio de merito e inclui-lo no seu Relatorio Anual a Assembleia Geral da OEA.
Expos:

"A CIDH reconhece que 0 Estado brasileiro adotou uma serie de
medidas para combater a violencia rural. Nao obstante, a
Comissao Interamericana deve assinalar que a violencia rnral
nlio diminuiu significativamente no Brasil, como tambem nlio
diminuiu a impunidade das violaciies aos direitos humanos
das pessoas que participam destes conflitos. As politicas
governamentais para erradicar a violencia rural tambem nlio
tem sido suficientemente eficazes para conter os grupos
armados i1egais envolvidos em conflitos Iigados it distrlbuicao
da terra.""(grifou-se)

Em suma, a despeito das recomendayoes expressas da Comissao Interamericana, no
caso Sebastiao Camargo Filho, sobre adoyao de politicas efetivas de combate a
violencia no campo e proteyao das pessoas que lutam pelo acesso a terra, com a
erradicayao dos grupos paramilitares rurais, e das denuncias a orgaos competentes do
Estado, as milicias privadas continuam atuando de forma impune no estado do Parana.
Os assassinatos mencionados a seguir, assim como a morte de Setimo Garibaldi,
demonstram expressamente esta realidade.

Eduardo Anghinoni

Morto por engano, ern 30 de abril de 1999, ao ser confundido corn seu irmao Celso
Anghinoni, uma das lideranyas dos trabalhadores sem terra ern Querencia do Norte.
Apesar de neste caso ter sido oferecida a denuncia pelo Ministerio Publico, 0 promotor
de justiya Edmarcio Real, responsavel pelo pedido de arquivamento do Inquerito
Policial de Setimo Garibaldi, ao assumir a Aylio Penal ern momento posterior, pediu a

7 CIDH. Caso 12.310. Sebastiiio Camargo Filbo, Brasil. Relat6rio 25/09, p. 26.
8 , CIDl1. Caso 12.310. Sebastiao Camargo FiIho, Brasil. Relat6rio 25/09, PP. 30/31.
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absolviyao do acusado. Neste caso, a juiza substituta, nao acolhe seu parecer e decidiu
que 0 acusado deveria ser julgado pelo juri popular. 0 acusado recorreu desta decisao,
mas nao apresentou suas razOes de recurso de defesa, 0 que foi feito pelo proprio
promotor de justiya. Ainda nao ha decisao final.

Sebastiao da Maia

Assassinado com um tiro na cabeya em 17 de novembro de 2000 por um pistoleiro na
Fazenda Aguas da Prata em Querencia do Norte, quando se dirigia do acampamento ate
a cidade, juntamente com outro trabalhador rural, que teve que se fingir de morto para
escapar. 0 julgamento, ocorrido apenas em 2006, foi conduzido pela juiza Elizabeth
Kather, e marcado por irregularidades, como uma testemunha que nao constava
originalmente na ayao penal e comunicayao entre testemunhas, 0 que levou a absolviyao
do acusado, por negativa de autoria, ainda que tenha side reconhecido pela vitima que
escapou da morte.

Nestecaso foi feito 0 recurso de apelayao ja que a decisao que absolveu 0 reu foi
manifestamente contraria as provas dos autos, ja que uma das vitimas reconheceu 0

assassino. Apesar de ter sido protocolado 0 recurso em 2006, ate hoje nao houve 0

julgamento do mesmo.

Elias de Meura

Em 2004, foi assassinado 0 jovem Elias de Meura, com 19 anos, na fazenda Santa
Filomena, por pistoleiros fortemente armados qne atiraram contra varios trabalhadores
rurais sem terra A milicia privada sequer se intimidou com a presenya de uma emissora
de TV que filmou 0 grupo disparando contra os trabalhadores. Apesar de 0 caso ter
repercutido em rede nacional de televisao, 0 inquerito ainda nao foi concluido.

Valmir Mota de Oliveira

Diante da postura do Estado sobre a atuayao das milicias privadas no estado do Parana,
as organizayoes de direitos humanos e movimentos sociais fizeram denuncia a
Comissao de Direitos Humanos e Minorias da Camara dos Deputados Federal, que
decidiu por realizar uma audiencia publica em Curitiba, capital do estado, em 18 de
outubro de 2007.

No dia 19 de outubro de 2007, deputados federais, organizayOes de direitos humanos e
movimentos sociais reuniram-se com 0 entao procurador geral do Ministerio Publico do
estado do Parana, Milton Riquelme de Macedo e com procurador chefe do Centro de
Apoio as promotorias de direitos humanos, Silvio Kuhlman, que receberam na ocasiao 0

relatorio "Formayao e atuayao de milicias privadas no estado do Parana" com
informayoes claras e precisas da atuayao dos grupos paramilitares no estado.

Tres dias apos a audiencia publica, em 21 de outubro de 2007, foi assassinado 0

trabalhador rural Valmir Mota de Oliveira, na regiao de Cascavel com urn tiro no peito,
e varios outros ficaram feridos em urn ataque feito pela milicia ja denunciada ao
Ministerio Publico.
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Eli Dallemole

Em 30 de maryO de 2008, na regiao de Ortigueira, estado do Parana, Eli Dallemole, de
42 anos, foi morto dentro de casa, no assentamento Libertayao Camponesa, onde
morava com a esposa e tres filhos. Dois homens encapuzados invadiram a casa e 0

executaram na frente da familia. 0 trabalhador rural estava ha mais de dois anos
ameayado de morte e estas ameayas foram denunciadas aos orgaos competentes que
nada fizeram a respeito.

Mais recentemente, em 21 de abnl de 2009, uma milicia privada 0 acampamento
do MST "8 de Marco", no municipio de Gnairaca, estado do Parana, e ateon fogo
nos barracos e bens dos trabalhadores rurais. De acordo com 0 MST, 0

acampamento possni 70 familias, e, por sorte, ningnem ficon fendo. Onando cerca
de dez pistoleiros chegaram atirando, as familias se refugiaram em nm barracao
central, enguanto 0 grupo ateava fogo em cinco barracos.

3. ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO ESTADO EM AUDIENCIA
PERANTE A CORTE - REANA.LISE DOS RECURSOS INTERNOS

Conforme ja e de conhecimento desta Honoravel Corte, logo apos a morte de Setimo
Garibaldi, em 27 de novembro de 1998, foi instaurado 0 Inquerito Policial de nO. 179/98
(IP nO. 179/98) mediante a prisao em flagrante de Ailton Lobato, gerente da Fazenda
Mundai, de propriedade de Morival Favoreto e seus irmaos.

Desde a sua Iuicial enviada para Comissao Interamericana de Direitos Humanos em 06
de maio de 2003, as organizayoes peticionarias ja apresentavam as irregularidades
ocorridas no inquerito policial e it epoca demonstravam a demora injustificada
c1aramente identificada no caso que ja percorria longos quatro anos. Em 18 de maio de
2004 0 Inquerito Policial foi arquivado sem que todas as provas e indicios de autoria
fossem levados em conta pelo Ministerio Publico.

Em 29 de abril de 2009, durante audiencia da Corte Interamericana de Direitos
Humanos realizada em Santiago do Chile, com objetivo de ouvir testemunhas, peritos e
partes, 0 Govemo brasileiro comunicou atraves de sua testemunha, 0 promotor Fabio
Guaragni, que 0 Inquerito Policial estava desarquivado, desde 20 de abril de 2009, nove
dias antes da referida audiencia publica.

A seguir os peticionarios ratificarao as irregularidades apontadas no Inquerito Policial
nO. 179/98 e demonstrarao que a reabertura das investigayoes foi na verdade uma
manobra do Estado brasileiro para eximir-se da sua omissao e negligencia para com 0

procedimento e ainda apontarao elementos que nos permite afirmar que 0

desarquivamento nao se deu como afirmou 0 Estado brasileiro, por provas
substancialmente novas.

A principio os peticionarios gostariam de tratar sobre urn "depoimento" que foi bastante
utilizado pelo Govemo brasileiro em sua defesa na tentativa de demonstrar a suposta
regularidade do Inquerito Policial: as informayoes prestadas por Cesar Napoleao.
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Cesar Napoleao, escrivao de policia da Delegacia de Querencia do Norte, a epoca do
assassinato de Setimo Garibaldi, foi solicitado a apresentar informayoes a juiza
Elizabeth Khater, a respeito de ter ele supostamente disparado a arma de Ailton Lobato
durante sua prisao em flagrante. 9 Nas informayoes enviadas ajuiza Cesar alegou ter sido
obrigado a usar a arma de Ailton Lobato, pois durante a retirada deste da Fazenda
Mundai (erroneamente citada por ele como Amabay), 0 comboio de policiais, do qual
Cesar tambem fazia parte, foi supostamente ameayado trabalhadores rurais. 1O

Entretanto, 0 referido escrivao nao mencionou a que horas e em qual local aconteceu
este fato, nem fez qualquer ligayao com 0 momenta da prisao em flagrante efetuado
pelos policiais Ademar Bento Mariano e Fabio de Oliveira. Desta forma os
peticionarios afirmam que 0 escrivao nao esclareceu porque ele nao utilizou sua
propria arma para realizar 0 disparo e sim, a arma de AUton Lobato.

Nesta oportunidade, 0 escrivao tambem apresentou outras informayoes que nao lhes
foram questionadas, tais quais, que pela manha do dia 27 de novembro de 1998 quando
esteve no local do crime, os trabalhadores rurais nao mencionaram a presenya de
Morival Favoreto e Ailton Lobato durante a ayao violenta de desocupayao, mas que no
final da tarde do mesmo dia quando estiveram na delegacia para prestar seus
depoimentos os trabalhadores supostamente levados por um vereador, teriam mudado as
informayoes. 11

Ressaltamos que na ocorrencia registrada pelos policiais, Ademar Bento Mariano e
Fabio de Oliveira, nao ha menyaO a presenya de Cesar Napoleao durante a prisao em
flagrante de Ailton Lobato, nao sendo 0 escrivao citado nem mesmo durante a tomada
do depoimento destes policiais, ocasiao em que 0 Delegado de Policia, Arildo de
Almeida, contou com a ajuda do escrivao Leandro Pinheiro, portanto nao ha qualquer
men~ao a presen~a de Cesar NapoleaO. 12

Para alem da estranheza de um escrivao de policia acompanhar uma ayao policial,
supostamente se utilizar da arma da pessoa que foi presa em flagrante; prestar
informayoes que nao lhes foram questionadas; nao ser mencionado nos depoimentos
prestados pelos policiais que registraram a ocorrencia, hii ainda 0 inusitado fato de este
tomar-se Delegado de PoHcia e assumir a presidencia das investigayoes do caso em que
ja havia configurado como informante.

Apesar de todos os comportamentos inadequados citados acima, suas declarayoes foram
apresentadas pelo Estado brasileiro como uma das mais importantes no inquerito
Policial. Fabio Guaragni, testemunha do Estado declarou 0 seguinte sobre os motivos
para 0 arquivamento do inquerito policial: "0 argumento que mais pesoufoi 0 fato de
ter uma autoridade policial contraditando. contrariando os depoimentos que
inicialmente confirmavam a autoria"; e 0 Embaixador Tadeu Valadares durante as
alegayoes finais orais do Estado brasileiro disse que testemunhas divergiram sobre
informayoes que haviam prestado pela manha a autoridade policial, ambos referindo-se
as informayoes apresentadas por Cesar Napoleao, que reafirmamos prestou informayoes
no minima tendenciosas, se nao inveridicas.

9 Inquerito 179/98 pagina 98.
10 Inquerito 179/98 paginas 100 e 101.
II Inquerito 179/98 paginas 100 e 101.
"Inquerito 179/98 paginas 2 e 3.
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Conforme exposto podemos afirmar que 0 agente do Estado apresentou informal'oes
sem qualquer fundamental'aO, com a unica intenl'ao de protelar 0 andamento do
Inquerito Policial que ja naquele momenta demonstrava que Morival Favoreto, principal
suspeito, considerado autor intelectual do crime, gozava de regalias que certamente nao
seriam concedidas a um trabalhador rural suspeito de assassinato, mais uma vez,
portanto, se identificavam as violal'oes ao devido processo legal.

Demonstraremos a seguir trechos de outros depoimentos que contrariam as informal'oes
prestadas pelo escrivao de policia. Vejamos inicialmente um trecho do depoimento do
policial militar, Ademar Bento Mariano que esteve na Fazenda Sao Francisco por volta
das 8:00 h da manha13

:

... que segundo informacoes colhidas no local. os encapuzados estavam
com um caminhi'io VW, placa AEW-7629 e logo em seguida percebendo
a morte acampado retiraram-se do local; que teve informa,oes , ali
mesmo no acampamento, que um dos elementos encapuzados, tratava-se
do capataz da Fazenda Mundai. de nome Ailton lobato, bem como 0

propriettirio de nome Morival Favoreto. que em certo momento chegou
a tirar 0 capuz...

a trabalhador rural, Atflio Martins Mieiro, acampado da Fazenda Sao Francisco,
presente nesta no momento do ataque da milicia, prestou depoimento ainda no dia 27 de
novembro de 1998. Em seu depoimentol4 contou que:

(..) que por volta das 5:00 horas desta madrugada, foram acordados de
supetao, pois chegaram wirios homens encapuzados, porem as pessoas
de Morival. propr/ettirio daquela fazenda bem como a pessoa de Ailton
de Tal. capataz do mesmo. estavam sem capuz (..)(grifo nosso)

N d· d' 15o mesmo la prestou epolmento
acampado da Fazenda Sao Francisco:

o trabalhador rural Carlos Vaiter da Silva,

(..) que dentre aqueles elementos pode ver e reconhecer 0 capataz da
fazenda Mundai. pertencente aos FAVORETOi que tambtfm percebeu
a presenca de Morival Favoreto. por que ambos ret/raram em certo
momento 0 capuz ( ..)" (grifo nosso)

a trabalhador Edvaldo Rodrigues Francisco, que prestou depoimento em 02 de
dezembro de 1998, reconheceu que um dos Iideres do grupo de homens
encapuzados era Morival Favoreto. pois havia trabalhado anteriormente para tal
fazendeiro no plantio de soja. Ainda em seu depoimento, Edvaldo Rodrigues
Francisco disse que tambem reconheceu Anton Lobato. administrador da fazenda
Mundai. esclarecendo que este homem se encontrava sem capuz.16

"Inquerilo 179/98 paginas 2 e 3.
14 Inquerito 179/98 pagina 9.
15 Inquerito 179/98 pagina 10.
161nquerito 179/98 pagina 23.
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Sobre 0 Estado brasileiro mencionar em snas alegayoes orais que no notario publico
prestado por Vanderlei Garibaldi havia novas informayoes sobre pessoas agredidas pela
milicia e que, portanto tratava-se de novo crime, os peticionarios informam que no dia
03 de dezembro de 1998, 0 trabalhador rural Teotonio Luis dos Santos, em seu
depoimento na Delegacia de Querencia do Norte, afirmou que levou uma coronhada na
cabeya de urn dos homens encapuzados da miHcia privada. Na ocasiao, apresentou uma
guia de encaminhamento do Hospital de Querencia do Norte, em que havia sido
constatado que Teotonio havia sofrido urn traumatismo craniano.17

Ocorreu ainda depoimentos prestados por pessoas que nao estavam no acampamento
como foi 0 caso de Jose Aparecido de Paula. Em seu depoimento, em 03 de dezembro
de 1998, declarou que, apesar de nao ter presenciado 0 ataque realizado na Fazenda Sao
Francisco que vitimou 0 trabalhador Setimo Garibaldi, ele havia encontrado Ailton
Lobato dias antes da ocorrencia. Nesta ocasiao, Ailton Lobato teria dito ao declarante,
uma vez que era seu conhecido, para que ele se afastasse da Fazenda porque 0 "pau ia
quebrar" ali, pois 0 "patrao" ia fazer 0 despejo.

Muito embora 0 Brasil alegue que a autoridade policial e 0 Ministerio Publico com base
nos depoimentos acima mencionados agiram corretamente requerendo a flrisao
temporaria de Morival Favoreto, a Juiza da Comarca de Loanda Elizabeth Khater 8, £ill
14 de dezembro de 1998, entendeu nao ser necessaria a prisao do principal suspeito do
assassinato de Setimo Garibaldi 19. Em sua decisao pela nao prisao de Morival Favoreto,
embora tenha alegado divergencia nos depoimentos, a Juiza nao demonstrou onde
estavam localizadas estas inconsistencias, ou ao menos que testemunhas divergiam.

Ainda que 0 Estado brasileiro alegue que Morival Favoreto foi ouvido duas vezes, apos
varias tentativas, somente no dia 09 de marco de 1999, na delegacia de Loanda (PR), e
que 0 indiciado prestou seu primeiro depoiment020

, mais de tres meses depois do
crime. Este periodo decorrido do crime ate a data em que 0 principal suspeito foi
ouvido, os peticionarios consideram ser tempo suficiente para forjar urn alibi. Morival
alegou ainda que nao poderia estar presente na desocupayao da Fazenda Sao Francisco
porque no dia do fato se encontrava em Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo,
providenciando atendimento medico ao seu irmao Darci Favoreto. Nesta ocasiao teria
ficado hospedado na casa de seu primo Eduardo Minutol~ pois seu irmao Darci se
encontrava fazendo tratamento com 0 Dr. Flair Carrilho, medico de Londrina que
trabalha na cidade de Sao Paulo. Exibiu como prova uma xerocopia da consulta medica
de seu irma021

• Ao verificar 0 documento citado, percebe-se que 0 mesmo e datado de
25 de novembro de 1998, portanto, data anterior ao despejo da Fazenda Sao Francisco.

17 !nquerito 179/98 paginas 25 e 26.
18 Elizabeth Kather tambem esta diretarnente envolvida com a arbitraria autoriza93.0 de interceptayoes
telefOnicas e monitoramento das comunicayoes das linhas telcfOnicas de institui<;:oes associadas ao
Movimento dos Trabalhadores Sem~Terra (MST), a pediclo de uma autoridade policial militar. 0
ordenamento jurfdico brasileiro nao, permite que militares requeiram interceptayoes e monitoramento
telefOnico de civis; ainda assim, a rnagistrada deferiu 0 pediclo do enmo Major Waldir Copetti Neves,
ressalte-se, sem qualquer justificava. Este caso tambem esta em tramite perante a Corte Interamericana de
Direitos Humanos
19 Inquerito Policia! 179/98 - Certidao manuscrita da Juiza de Direito Elizabeth Khater.
20 Inquerito Policial 179/98 - Depoimento de Morival Favoreto na deJegacia de policia de Loanda-PR.
21 1nquerito Policia! nO 179/98 pagina 108.
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Ademais, resta demonstrado pelos peticionarios em sua Inicial para este Tribunal que
nem 0 seu primo, Eduardo Minutoli e nem mesmo 0 medico Dr. Flair Carrilho
prestaram depoimentos convincentes sobre sua presen9a em Sao Bernardo do Campo na
data mencionada, sendo, portanto urn alibi reconhecidamente fragil e nao somente os
peticionarios, mas tambem pela testemunha do Brasil, 0 promotor Fabio Guaragui
reconheceu em seu depoimento a Corte Interamericana. Para alem da inconsistencia do
alibi apresentado ressaltamos qne 0 depoimento de Eduardo Minutoli22 somente foi
colhido em 28 de setembro de 2000, quase dois anos depois do assassinato de Setimo
Garibaldi e 0 de Flair Jose Carrillo somente em 25 de julho de 2002, quase quatro anos
apos os fatos investigados23

•

No dia 24 de marco de 2000, Morival Favoreto prestou seu segundo depoiment024
•

Nesta ocasiao, Morival afirrnou que a caminhonete F 1000 teria sido vendida no dia 27
de agosto de 1998 a Carlos Eduardo Favoreto da Silva que, por sua vez, teria revendido
para Clidenor Guedes de Melo, no dia 24 de novembro de 1998. Muito embora 0 Estado
brasileiro se de por satisfeito em saber que a caminhonete supostamente nao pertencia a
Morival favoreto no dia do assassinato de Setimo Garibaldi, os peticionarios voltam a
afrrmar que suposto proprietario de tal veiculo nao foi sequer intimado para esclarecer
em que local se encontrava 0 veiculo no dia do despejo da Fazenda Sao Francisco.
Segundo 0 perito da Comissao Interamericana, Salo de Carvalho e a testemunha do
Brasil, 0 promotor Fabio Guaragui 0 novo suposto proprietario poderia ter side
chamado a prestar informa90es, contudo nao se sabe por que as autoridades policiais
nao 0 fizeram. Restando configurada novas viola90es ao devido processo legal.

Em 12 de maio de 2004, a despeito de todos os fatos descritos, dos inurneros
depoimentos constantes nos autos do Inquerito Policial que demonstraram evidentes
indicios da autoria do crime, dos alibis frageis apresentados por Ailton Lobato e
Morival Favoreto, 0 representante do Ministerio Publico requereu 0 arquivamento do
inquerito alegando que "0 processo}ei percorre longos 04 anos e niio vislumbramos um
caminho a ser percorrido para 0 esclarecimento da autoria delitiva". 25 A juiza de
direito da comarca de Loanda, Elisabeth Khater, nao obstante a sua obriga9ao legal de
fundamentar todas as snas decisoes, apenas concordou com 0 parecer do Ministerio
Publico e deferiu 0 pedido de arquivamento do Inquerito Policial nO 179/98.16

Conforme ja foi fartamente demonstrado para esta Honorllvel Corte, 0 ordenamento
juridico brasileiro nao dispoe de remedio judicial que possibilite que a vitima
desarquive 0 inquerito policial.27 A legisla9aO brasileira somente perrnite 0

22 Inquerito Policial 179/98 - Depoimento de Eduardo Minutolli.
23 Inquerito Policia1 n° 179/98 pagina 175
24 Inquerito Policial 179/98 ~ Segundo depoimento de Morival Favoreto.
25 Inquerito Policial 179/98 ~ Pronunciamento peie Arquivamento do Ministerio Publico.
26 Inquerito Policial 179/98 M Pronunciamento pete Arquivamento da JUlza Elizabeth Kather.
27 Decisao do Supremo Tribunal Federal. Crime contra a administrac;.ao da justi9a - inquerito policialM

instaura9ao a requerimento do recorrente - arquivamento por sugestiio do ministerio publico - correic;:ao
parcial - tramitayao indeferida pelo juiz ~ mandado de seguranya - denegayao da ordem ~ recurso
ordinario ~ inexistencia de direito liquido e certo. 1. Arquivamento do inquerito determinado em face de
parecer ministerial, que entendeu inexistirem suficientes indicios da pratica de crime contra a
administrayao da justh;a. 2. Nao h<i recurso cabivel contra a decisao que determina 0 arquivamento do
inquerito. 3. Precedentes do tribunaL 4. Recurso improvido. (rms 6435 / sp ; recurso ordimirio em
mandado de seguran,a 1995/0061329-8, ministro Anselmo Santiago, sexta turma, dj 10.11.1997 p.
57842). Processual penal. Inquerito policial. Al'quivamento. Decisao irrecorrivel; ~ da decisao judicial
que, acolhendo manifestayao do ministerio publico, ordena 0 arquivarnento de inqu6rito policial nao cabe
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desarquivamento do Inquerito caso sejam apresentadas provas substancialmente
novas, elementos que nao constavam dos autos do Inquerito Policial. Ademais, a
iniciativa para a A9aO Penal em crimes contra a vida e de competencia exclusiva do
Miuisterio Publico (MP). A vftima ou seus familiares nao tSm a competSncia para
mover a a9ao, estes devem aguardar a proposta do MP. Se este 6rgao ao contrario de
mover a a9ao, requerer pelo arquivamento dos autos do inquerito, nao ha no
ordenamento jurfdico brasileiro recursos disponiveis para questionar tal decisao.

o Inquerito Policial que investigou 0 assassinato de Setfmo Garibaldi foi arqufvado, nao
somente por omissao ou inercia do MP, mas tambem por uma manifesta9ao expressa do
representante deste 6rgao, na medida em que tendo analisado 0 inquerito e portanto
todas provas que dele constavam, ainda assim se pronunciou pelo seu arquivamento.

Os peticionarios ratificam que demora injustificada na obten9ao de provas
fundamentais, de depoimentos essenciais, a utiliza,ao de procedimentos protelat6rios, 0

descaso das autoridades ao desconsfderarem elementos importantes a elucidayao do
crime, sobretudo em 14 de dezembro de 1998 quando a jufza Elizabeth Kather nega it
prisao preventiva do principal suspeito, possibilitando que este tivesse possibilidades de
forjar urn alibi e sobretudo 0 conseqiiente arquivamento de urn procedimento que
continha os elementos necessarios para 0 oferecimento da Denuncia, demonstram
claramente que 0 Estado brasileiro violou 0 direito ao devido processo legal dos
familiares de Setimo Garibaldi.

Em 29 de abril de 2009, quase cinco ap6s 0 arquivamento do Inquerito Policial n.
179/98, durante audiSncia realizada pela Corte Interamericana, 0 Governo brasileiro
informou que com base em provas substancialmente novas desarquivou 0 referido
procedimento. Segundo documentos apresentados pela testemunha do Brasil, 0

promotor Fabio Guargni, depoimentos prestados por Vanderlei Garibaldi, filho de
Setimo garibaldi e Giovani Braum II Corte Interamericana atraves de notario publico
continham novas informa,oes a respeito do caso. Vejamos trechos do depoimento de
Vanderlei citados na peti,ao que requereu 0 desarquivamento do Inquerito:

(...) "Urn companheiro, conhecido como Barriga, me contou que
reconheceu a voz de Anton, administrador da fazenda, entre
os encapuzados, por que ele jii tinha trabalhado ali naquela
fazenda e conhecia bem a voz dele. (...) Urn companheiro,
conhecido como "LeiS" foi espancado, muitos outros foram
agredidos por coronhadas e pontapes."(...) (grifo nosso)

Aqui neste ponto chamamos a atel1,ao dos HOl1oraveis juizes para que revejam trechos
de depoimentos que ja cOl1stavam dos autos do Inquerito Policial e que trazem as
mesmas informa90es apresentadas pelo Estado brasileiro como substancialmente novas:

Atilio Martins Mieiroz8 contou que: "(. ..) que por volta das 5:00 horas desta
madrugada, foram acordados de supeti'io, pois chegaram varios homens encapuzados,

recurso; * nao incide~ na hip6tese, a regra do art. 28, do cpp· recurso ordinario desprovido. (nns 58401 sp
; recurso ordinario em mandado de seguranya. 1995/0027812·0; rninistro vicente leal; sexta turma; dj
04.08.1997 p. 34888).
2S Inquerito 179/98 pagina 9.
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porem as pessoas de Morival, propriettirio daquela fazenda bem como a pessoa de
Ailton de Tal, capataz do mesmo, estavam sem capuz (. .. ")(grifo nosso)

Carlos Valter da Silva29 contou que: "(...) que dentre aqueles elementos pode ver e
reconhecer 0 capataz da fazenda Mundai, pertencente aos FAVORETOj que tambem
percebeu a presenca de Morival Favoreto, por que ambos retiraram em certo
momenta 0 capuz (...)" (grifo nosso)

Edvaldo Rodrigues Francisco, contou que: "(...) que quando saiu de seu barraco
reconheceu que a pessoa que comandava era 0 ex-proprietario da Fazenda de
nome MORlVAL FAVORETO, pois 0 conhecia, uma vez que trabalholul para ele
na plantacao de soja fm) que tambem chegou a ver a pessoa de AlLTON LOBATO...
tambem estava se capuz (...)30

Resta devidamente provado que 0 desarquivamento foi no minimo uma atitude de rna fe
do estado brasileiro que nao respeitou todos os presentes na audiencia, mas
principalmente a viuva de Setimo Garibaldi, Iracema Cioato Garibaldi e seus
representantes, que se surpreenderam ao perceber que 0 estado brasileiro estava se
aproveitando de informay5es que ja possuia ha mais de 10 anos para desarquivar 0 caso
e supostamente demonstrar a Corte Interamericana seu empenho.

4. EXCE<;OES PRELIMlNARES

4.1. Da competencia ratione temporis

o direito il vida e 0 direito il integridade fisica, lidos em conjunto com 0 Artigo I(l),
nao esw. limitado il simples obrigayao negativa do Estado em abster-se de privar seus
cidadaos de suas vidas sem 0 devido processo. Ao contrario, esta Corte tern sustentado
consistentemente desde a decisao no Caso Velasquez Rodriguez que: EI Estado esta en
el deber juridico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se
hayan cometido dentro del ambito de su jurisdiccion a fin de identificar a los
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la victima una
adecuada reparaci6n ... 3/

A articula"ao da Corte sobre este principio foi desenvolvida em casos como 0 Caso
Cantoral Benavides, 0 Caso Baena Ricardo e Outros, 0 Caso Villagran Morales, 0 Caso
Paniagua Morales, e 0 Caso de los Hermanos Gomez Paquiyauri. 32 Esta linha de casos
culmina com 0 Caso Myrna Mack Chang, no qual a Corte manifesta que " .. .la
salvaguarda del derecho a la vida requiere que se realice una investigaci6n oficial
efectiva cuando hay personas que pierden la vida como resultado del uso de la fuerza
por agentes del Estado,,,33 e no Caso Juan Humberto Sanchez, no qual a Corte sustenta
que: EI cumplimiento del articulo 4, relacionado con el articulo 1.1 de la Convencion

29 Inquerito 179/98 pagina 10.
30 Inquerito 179/98 pagina 23.
31 Corte I.D.H., Caso Velasquez Rodriguez, Sentenya, para. 174.
32 Caso Cantara} Benavides. Reparayoes, para. 69; Casa Haena Ricardo y Otr05, Senten9a de 2 de
fevereiro de 2001., ponto resolutivo 5; Caso "Ninos de la Calle" (Villagran Moreira et at.). Reparar;oes.
Sentenga 26 de maio de 2001 para. 99; Casa de los Hermanos Gomez Paquiyauri. Senten9a de 8 de julho
de 2004, para. 131
33 Caso Myrna Mack Chang, Senten9a de 25 de novembro de 2003. para. 131

15



Americana, no s610 presupone que ninguna persona sea privada de su vida
arbitrariamente (obligacion negativa), sino que ademas requiere que los Estados tomen
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida
(obligacion positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejereieio de los
derechos de todas las personas bajo su jurisdiceion. 34

Portanto, resulta claro que 0 entendimento da Corte a respeito dos Artigos 4 e 5, lidos
em conjunto com 0 Artigo 1(1). impoem urn dever de realizar uma investigayao
exaustiva, de punir os responsaveis, e de prevenir que voltem a ocorrer violayoes
similares. Como a Corte sustentou no Caso Velasquez Rodriguez, debe emprenderse
con seriedad y no como una simple formalidad condenada a antemano a ser
infructuosa.35 Assim, ao determinar violayoes ao direito it vida e it integridade fisica, a
Corte rotineiramente tern ordenado os Estados a tomarem medidas para evitar violayoes
futuras. Tal pratica somente pode ser entendida se compreende que 0 direito it vida e
integridade fisica em conjunto com 0 Artigo 1(1) incluem a obrigayao de tomar medidas
serias e eficazes para evitar novas futuras ocorrencias.

Apesar do reconhecimento de uma obrigayao de investigar e responder - obrigayoes que
por definiyao sao continuas - entretanto, a maioria desta Corte tern deixado de se
manifestar sobre 0 reconhecimento de que 0 descumprimento desta obrigayao e uma
violayao continua per se. Ha muito boas razoes que sustentam esta decisao, dado que
urn reconhecimento ilimitado da responsabilidade por descumprimento do dever de
investigar ou de resposta poderia abrir a possibilidade de que Estados sejam trazidos it
Corte por reclamayoes antigas pelas quais nao podem razoavelmente ser considerados
responsaveis. Por exemplo, nao seria de acordo com nOyoes de justiya fundamentais que
urn Estado fosse levado it Corte por descumprimento do dever de investigar ou de
responder por urn homicidio que ocorreu ha urn seculo, tampouco seria este urn uso
eficiente e desejavel dos recursos da Corte.

A Corte tern desenvolvido uma doutrina cuidadosamente delimitada de "violaciones
continuas" em reconhecimento da necessidade de exercer jurisdiyao sobre violayoes que
surgem de incidentes que ocorreram previamente a que urn Estado reconheya a
jurisdiyao da Corte. No Caso Hermanas Serrano Cruz, a Corte dispos, Sin embargo,
cuando se trata de una violaei6n continua 0 permanente, cuyo inicio Se hubiere dado
antes de que el Estado demandado hubiere reconoeido la competeneia contenciosa de
la Corte y que persiste aun despwis de este reconoeimiento, el Tribunal es competente
para conocer de las conductas ocurridas con posterioridad al reconoeimiento de la
competeneia y de los efectos de las violaciones. 36 Na jurisprudencia previa da Corte,
violayoes continuadas foram reconhecidas em casos de desapariyoes foryadas (Caso
Blake v. Guatemala),37 de descumprimento das obrigayoes de realizar investigayoes
completas ou procedimentos judiciais imparciais (Caso Hermanas Serrano CruZ),38 e de
deslocamento foryado (Caso Moiwana v. Suriname). Ao estabelecer ajurisdiyao nestes
casos, a Corte reconheceu que as repercussoes de certas violayoes se estendem muito
alem do cometimento do ato manifesto, e que em muitos casos uma violayao nao
termina ate que 0 Estado atue para responder ou reparar 0 dana provocado.

34 Caso Juan Humberto Sanchez (notas omitidas).
3~ Caso Vehisguez Rodriguez, para. 177
36 Caso Hermanas SerranO Cruz v. El Salvador, para. 67 (nota omitida). Ver tambem Genie Lacayo.
37 Caso Blake v. Guatemala, para. 34.
38 Ver nota 64.
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A Corte reconheceu sabiamente a necessidade de limitar 0 exercicio de sua jurisdiyao ao
reconhecer uma violayao continuada do direito avida no Caso Blake v. Guatemal!!, no
qual urn cidadao norte-americano foi assassinado sob ordens de uma guamiyao militar
guatemalteca. Se bern que 0 homicidio ocorreu previamente adata em que a Guatemala
aceitou a jurisdiyao da Corte, a Corte dispos que era competente para entender das
violayoes dos Artigos 8 e 25 que ocorreram a partir daquela data. A Corte se negou,
entretanto, a exercer jurisdiyao sobre as violayoes do Artigo 4, estabelecendo que neste
caso, as violayoes haviam ocorrido e se encontravam tenninadas no momento do
homicidio. Do mesmo modo, em Moiwana v. Suriname, a Corte se declarou
incompetente para examinar privayoes arbitrarias do direito avida durante urn massacre
de Maroons perpetrado previamente a ratificayao pelo Suriname da Convenyao e da
aceitayao da jurisdiyao contenciosa da Corte.

No entanto, os direitos e obrigayoes estabelecidos na Convenyao sao fundamentais e
indispensaveis, e a Corte reconhece que muitas violayoes portanto nao se encerram com
o cometimento do ato - ao contrario, causam a destruiyao do tecido social. A obrigayao
de tomar medidas apropriadas no caso de urna violayao - que inclui investigar, punir e
reparar - e crucial para a proteyao de qualquer direito substantivo dado que incorpora a
carga do Estado de voltar a colocar as coisas no estado correto, terminando com 0 ciclo
de violencia e violayoes que uma detenninada violayao tende a iniciar, e previnindo a
nova ocorrencia de violayoes similares. E como ja sinalizaram os juizes Abreu Burelli e
Canyado Trindade em seu voto concorrente conjunto no Caso de los Nifios de la Calle,
"Ya no puede haber duda de que el derecho fundamental de la vida pertenece al
dominio del ius cogens... El derecho a la vida no puede seguir siendo concebida
restrictivamente." Consequentemente, a jurisprudencia da Corte relativa aobrigayao de
investigar em relayao aos Artigos 4 e 5 ainda e incompleta. Ao passo que se afinnou
que a obrigayao do Estado de prevenir, investigar e punir existe, as condiyoes sob as
quais 0 descumprimento de tal obrigayao conduz a uma violayao dos citados artigos
ainda nao resultam claras.

Uma leitura da jurisprudencia da Corte levaria a conclusao de que a possibilidade de
uma violayao continuada depende somente de que 0 artigo da Convenyao que se alega
tenha sido violado. Assim, se poderia fazer uma lista dos artigos da Convenyao e
declarar que certos direitos individuais pertencem a uma coluna ou outra - a coluna que
pennite violayoes continuadas, e a que nao. Apesar de que uma simples dicotomia como
esta tern certo atrativo, nao seria justa em relayao aos valores que tern conduzido 0

trabalho da Corte nesta area. Ao contrario, as considerayoes iniciais devem ser a
extensao e a natureza dos efeitos continuos sobre a vitima ou vitimas individual(is) e na
sociedade como urn todo. Pedimos desta fonna, respeitosamente, que a Corte clarifique
sua jurisprudencia em relayao aos Artigos 4 e 5, tal que em circunstancias limitadas,
onde a violayao produz efeitos continuados severos e extensos, a Corte possa exercer
suajurisdiyao.

A Corte Europeia de Direitos Humanos estabeleceu de fonna mais explicita que 0

descumprimento do dever de investigar constitui uma violayao do Estado Parte do dever
de assegurar 0 direito avida. A Corte Europeia inicia esta posiyao com 0 caso McCann
v. United Kingdom, no qual reconheceu que os Estados tern a obrigayao de realizar uma
investigayao efetiva como parte da obrigayao de assegurar 0 respeito dos direitos e
liberdades de todos, confonne estabelecido na Convenyao Europeia sobre Direitos
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Humanos39 A jurisprudencia da Corte Europeia continuou seu desenvolvimento com 0
caso Kaya v. Turkey, no qual decidiu que 0 dever do Estado de investigar e uma
obrigayao conforme 0 Artigo 2 da Convenyao, que garante 0 direito avida, e nao pode
abster-se nem mesmo argliindo a presenya de confUto armado na regiao,40 Tarinkulu v.
Turkey, onde estabeleceu que a obrigayao de investigar do Artigo 2 nao esta Iimitada a
casos nos quais se tenha estabelecido que a morte foi causada por urn agente do Estado,
41 e Ergi v. Turkey, onde a Corte Europeia estabeleceu que haja ou nao familia da vitima
apresentando uma ayao formal, "0 mere conhecimento da morte por parte das
autoridades gerou, ispo facto, uma obrigayao sob 0 Artigo 2 ... de realizar de uma
investigayao efetiva sobre as circunstancias da morte. ,,42 Cabe ressaltar aqui que a
Honoravel Corte Interamericana, na decisao no Caso de la Masacre de Pueblo Bello v.
Colombia reconhece esta evoluyao no entendimento da obrigayao de proteger 0 direito a
vida.

Em Cyprus v. Turkey, a Corte Europeia declarou de forma expiicita que 0
descumprimento do dever de investigar conforme 0 Artigo 2 do direito a vida e uma
violat;ao continuada, e que a Corte exerceria jurisdiyao sobre 0 descumprimento· do
dever de investigar, ainda quando a motte houvesse ocorrido previamente aaceitayao da
competencia contenciosa da Corte por parte da Turquia. 43

A Corte Europeia tern estabelecido firmemente que 0 direito avida (previsto no Artigo
2 da Convenyao Europeia) inclui 0 dever de investigar qualquer privayao da vida
potencialmente iIegal. A Corte Europeia cIarificou ainda que 0 dever de investigar "nao
se lirnita aos casos em que tern sido estabelecido que 0 assassinate foi causado por urn
agente do Estado. ,,44 Ao contrario, 0 mero fato de que autoridades do Estado tomem
conhecimento de uma morte iIegal "gerou, ipso facto, uma obrigayao sob 0 Artigo 2 de
realizar uma investigayao efetiva sobre as circunstilncias da morte. ,,45

Ao discutir 0 Artigo 2, a Corte Europeia comumente se refere aobrigayao"substantiva"
do artigo (a obrigayao de nao privar uma pessoa de sua vida e de protege-Ia de tal
privayao) e a obrigayao "procedirnental" ("procedural") (0 dever de investigar
efetivamente qualquer violayao do direito substantivo). 46 Esta Iinguagem reflete 0 fato
de que estas duas obrigayoes sao conceitualmente distintas, e que urn Estado pode violar
o Artigo 2 ao falhar em qualquer das obrigat;oes. Ademais sao varios os casos nos
quais a Corte Europeia determinou que urn Estado violou 0 Artigo 2 por falhar em
investigar, apesar do fato de que a morte original nao podia ser atribuida ao Estad047

No presente, ela certamente pode.

No Sistema Interamericano, a Corte ainda nao determinou sobre a precisa questao de se
a falha de urn Estado em investigar uma morte iIegal, sem demora, constitui-se numa

39 McCann v. United Kingdom, 324 Corte E.D.H. (1995), para. 161.
40 Kaya v. Turkey. 65 Corte E.D.H. (1998).
4J Tanrikulu V. Turkey, 1999-IV Corte E.D.H..
42 Erg; V. Turkey, 1998-IV Corte E.D.H., para. 82.
41 Cyprus V. Turkey, Senten\;a de 10 maio de 2001, para. 132.
44 Ergi V. Turkey. Corte ED.H. para. 82. Vel' tarnbem Tanrikulu v. Turkey, Corte E.D.H. para. 103.
45 Idem
46 Ver, por exemplo, Hugh Jordan v. The United Kingdom, COlte E.D.H., para. 145
47 Ver, por exemplo, Kaya v. Turkey. Corte E.D.H.
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violayao do direito Ii vida.48 Entretanto, em sua passada jurisprudencia, a Corte
Interamericana, determinou que 0 direito Ii vida e integridade fisica inclui 0 dever de
investigar privayoes da vida. A Corte explicitamente demonstrou este reconhecimento
do dever de investigar ja no Caso Velasquez-Rodriguez, no qual afirmou que: EI
Estado esta... obligado a investigar toda situacion en la que se hayan violado los
derechos humanos protegidos por la Convenci6n. Si el aparato del Estado actua de
modo que tal violaci6n quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la
victima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a sujurisdiccion. 49

o uso da expressao "sus derechos" pela Corte indubitavelmente sinaliza que quando urn
Estado falha em investigar a violayao de certo Artigo da Convenyao, ele falha em
cumprir seus deveres sob aquele mesmo Artigo em conjunyao com 0 Artigo 1(l).
Posteriormente, a Corte implicitamente endossou este principio com referencia
especifica ao Artigo 4 quando determinou que a Guatemala havia violado 0 direito Ii
vida da ativista indigena Myrna Mack-Chang, que foi executada extrajudiciahnente. A
Corte, de fato, determinou que a Guatemala falhou em suas obrigayoes do Artigo 4 nao
apenas porque era responsavel pela morte de Mack-Chang, mas em parte porque "desde
ese entonces y hasta hoy en dia, no han habido mecanismos judiciales ejectivos ni para
investigar las violaciones de los derechos humanos ni para sancionar a todos los
responsables, todo 10 cual resulta en una responsabilidad internacional agravada del
Estado demandado. ,,50

Apesar de a decisao em Mack-Chang nao tratar do dever de investigar isoladamente das
obrigayoes substantivas do Artigo 4, a jurisprudencia geral da Corte nesta materia
sugere que 0 dever de investigar e urn componente essencial do direito Ii vida e que a
falha em investigar da causa a uma violayao do Artigo 4 mesmo quando 0 Estado nao
pode ser responsabilizado pela violayao original. Esta conclusao e apoiada na
declarayao da Corte em Velasquez-Rodriguez, de que uma investigayao deve ser
realizada "cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violacion,
aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarian,
en cierto modo, auxiliados por el poder publico, 10 que comprometeria la
responsabilidad internacional del Estado."Sl A Corte ainda aceita que 0 dever de
investigar surge ainda que 0 perpetrador original nao seja urn agente do Estado,
sugerindo uma analogia Ii distinyao conceitual entre obrigayoes substantivas e
procedimentais do direito Ii vida no Sistema Europeu. No presente caso, portanto,
mesmo se a Corte nao pode examinar a possibilidade de que 0 Brasil violou elementos
substantivos dos Artigos 4 e 5, isto nao previne a Corte de considerar a questao distinta

48 A Corte chegou perta de tratar esta quesUio, mas nunea a respondeu definitivamente. Por exemplo, no
Caso Genie Lacayo, a Corte Interamericana nao examinou a quesHio de violayoes procedimentais ao
Artigo 4 porque a CIDH, apesar de conduir que a Nicaragua havia violado 0 Artigo 4, nao incluiu este
Artigo em sua peti,ao aCorte (ld paras. 44-45) e porque 0 Estado demandado submeteu deelara,ao
reconhecendo a competencia da Corte em rela<;:ao a apenas os artigos mencionados na peti9ao da
Comissao (Id. para. 24. A Corte naD tratou a quesHio da legalidade desta declara<;ao). Da mesma maneira,
a peti<;ao da CIDH no Caso Moiwana tambem nao levantou a questao de viola<;6es do Artigo 4
49 Caso VeIa.sguez-Rodrfguez, Corte I.D.H. para. 176. Note~se que a Corte citou com aprova9ao a
passagem supra do Comite de DH no Caso Bautista v. Colombia. que conclui que 0 direito avida inclui 0

clever de investigar; ver 0 Caso Durand e Ugarte, Corte IDH para. 124.
50ld para 139. Ver tambem linguagem substancialmente parecida no Caso Juan Humberto Sanchez
(Corte l.D.H. paras. 112-113, 134.
51 Caso VeIasguezwRodrfguez, Corte I.D.H. para. 177.
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de se a conduta do Estado brasileiro viola 0 dever procedimental inerente IIqueles
Artigos.

Com efeito, uma leitura atenta da opiniao majoritaria em Moiwana indica que a Corte
utiliza tambem a durayao e a severidade dos efeitos de uma violayao como urn criterio
para determinar se esta pode ser considerada uma violayao continuada. Enquanto uma
interpretayao da decisao em Moiwana pode sugerir que urn homicidio poderia nao ser
uma violayao continuada, a 16gica e 0 enfoque da decisao da Corte exorta a conclusao
oposta. A Corte manteve em Moiwana que 0 deslocamento foryado dos membros da
comunidade poderia ser tratado sob a doutrina de violayoes continuadas. 0 impulso do
raciocinio da Corte se focaliza na gravidade e natureza continuada do deslocamento
foryado, como uma conseqtiencia direta das mortes. Efetivamente, a Corte admitiu 0

testemunho de urn perito antrop610go cuja (mica funyao foi a de estabelecer 0 impacto
cultural severo do deslocamento dos membros da comunidade, e a extensao a que
continuam sendo afetados nos dias de hoje. Se 0 deslocamento foryado fosse per se uma
violayao continuada do Artigo 21 sobre 0 Direito II Propriedade Privada e do Arrigo 22
sobre 0 Direitode Circulayao e Residencia, a Corte nao necessitaria ter dedicado
paginas II analise dos serios efeitos psicol6gicos e sobre a saMe dos residentes da
comunidade em relayao ao massacre. 0 raciocinio e, portanto, consistente com a
interpretayao que propoe os peticionarios no presente casu: nao e 0 Artigo 0 que
determina se uma violayao pode ser considerada continuada ou nao, mas a natureza de
suas consequencias. Esta ideia se discerne do voto dissidente do Ilustre Juiz Manuel
Ventura Robles no Caso de las Hermanas Serrano Cruz. 0 Juiz Ventura Robles
argumenta que uma violayao continuada dos Artigos 17, 18, e 19 surge da dor e dos
efeitos continuos da separayao da familia Serrano Cruz.

A fim de salvaguardar de forma adequada 0 direito II vida e de evitar a impunidade ao
mesmo tempo evitando causas abusivas e excessivas contra os Estados sobre incidentes
a respeito dos quais nao poderiam razoavelmente ser considerados responsaveis, a Corte
poderia reconhecer que a violayao do direito II vida e 0 conseqtiente descumprimento do
dever de resposta oficial e uma violayao continuada dos Artigos 4 e 5. Os peticionarios
apoiariam tal decisao ainda que revoguem decisoes previas desta Corte.

Inobstante, dado que 0 reconhecimento desta obrigayao pode causar que peticionarios
no futuro atribuam obrigayoes de forma nao pratica, ou injusta, aos Estados, sugerimos
que a Corte limite 0 reconhecimento de violayoes continuadas do Artigo 4 aos casos nos
quais ha uma responsabilidade direta prima facie do Estado pelo fato original. Esta
distinyao encontra sustento no voto concorrente no Caso Myma Mack Chang, no qual 0

Juiz Antonio Canyado Trindade argumenta que a existencia de crimes de Estados. 0
Juiz Canyado Trindade propoe que em casos como 0 de Myma Mack Chang (e 0 caso
de Gilson Nogueira, que e muito similar em muitos aspectos), provas da
responsabilidade ativa do Estado por urn crime atroz elevam a responsabilidade do
Estado e impoem obrigayoes de tomar medidas para acabar com a impunidade e
prevenir novas ocorrencias daquele tipo de violayao.

A Corte Interamericana tambem reconheceu jurisdiyao sobre violayoes continuadas.52

Dado que em passadas decisoes da Corte, que corroboram 0 principio de que 0 direito II
vida inclui 0 dever de investigar e que este dever e conceitualmente distinto do dever

52 Vel' Caso Blake; Caso Hermanas Serrano-Cruz,; Caso Moiwana,; Caso Genie-Lacayo.
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substantivo de proteger as pessoas de privayoes ilegais da vida, conclui-se que no
presente caso a Corte e competente para determinar violayoes dos Artigos 4 e 5 devidas
apenas it falha do Brasil de investigar os eventos relativos ao assassinato de Setimo
Garibaldi, apesar de que este evento tenba ocorrido antes da data de reconhecimento da
jurisdiyao da Corte pelo Brasil. Ao passo que esta conclusao pode parecer contn\ria
com a opiniao da Corte no Caso Blake, a decisao mais precisa da Corte naquele Caso
foi de que nao era competente para julgar a "morte" do Senbor Blake53 (seu
"assassinato,,54) mas que a Corte era competente para julgar "efeitos e ayoes"
subseqiientes ao reconhecimento da jurisdiyao da Corte por parte da Guatemala. 55 No
presente caso, a falha do Brasil em investigar efetivamente a morte de Setimo Garibaldi
e uma violayao continuada distinta do ato completo e terminado de seu assassiuato. Ao
mesmo tempo em que e verdade, entretanto, que a Corte carece de competencia para
determinar que 0 Brasil violou requerimentos substantivos dos Artigos 4 e 5, a Corte
nao esta impossibilitada temporalmente de determinar violayoes continuadas das
obrigayoes procedimentais contidas naquele Artigo.

A Corte nao necessita adotar uma regra compreensiva relativa aos Artigos 4 e 5, como
uma violayao continuada a fun de ter jurisdiyao sobre 0 Artigo 4 nesse caso. Deveria
focar, como sugerimos, na intensidade, durayao enos efeitos das violayoes dos Artigos
4 e 5, e ai sim, exercer jurisdiyao. Apresentamos quatro circunstancias, presentes nesse
caso, que acrescentam grande peso ao reconhecimento de uma ayao continuada dos
Artigos 4 e 5: a) ha provas concretas de que as ayoes e omissoes do Estado facilitaram
ou diretamente causaram a violayao do direito it vida; b) 0 Estado ratificou a Convenyao
Americana sobre Direitos Humanos antes do homicidio; c) os agentes do Estado
responsaveis pelos atos ou omissoes originais continuam em posiyoes de poder, por
conseguinte, em condiyoes de praticar ou promover violayoes adicionais ao direito it
vida; d) a falta de cumprimento pelo Estado de sua obrigayao de evitar, investigar e de
punir, tern criado urn ambiente de impunidade, sob 0 qual 0 ato original gerou e
continua gerando violayoes ao direito it vida;

Por essas razoes, 0 presente caso e semelhante aos fatos dos casos Velasquez Rodriguez
e Nifios de la Calle. onde se estabeleceu que a falta de cumprimento do dever de
investigar faz parte de uma padrao de impunidade que facilitou e fomentou violayoes
adicionais de direitos. Nesses dois casos, a Corte nao adotou de forma expressa a teoria
das violayoes continuadas dos Artigos 4 e 5, no entanto, sugeriu que 0 direito a
investigayao e de uma resposta efetiva era continuado.E 0 problema da impunidade que
deve, e tern, historicamente, preocupando a Corte. No Caso de los Nifios de Calle, a
Corte citou a Corte Europeia de Direitos Humanos com aprovayao sobre prisoes
arbitrarias.56 Neste mesmo caso, a Corte aceitou as alegayoes da Comissao sobre as
obrigayoes estabelecidas no Artigo 4, nas quais a Comissao argumentou que "los
agentes estatales responsables fueron raramente investigados 0 condenados dando lugar
a una impunidad de facto que permitia, y hasta alentaba, la persistencia de estas
violaciones contra los "nifios de la calle", haciendolos aIm mas vulnerables.,,57

53 Caso Blake, Corte I.D.H, para. 86.
54 Caso Blake, Corte l.D.H para. 48.
" Id para. 40.
56 Caso de los Ninos de la Calle (Villagran Moreira y otros) v. Guatemala, para. 135.
57 Id., para. 139.
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E mais recentemente, a Corte assinalou de forma mais explicita sua preocupayao de que
urn Estado possa fomentar uma cultnra de impunidade e de falta de respeito pelos
direitos humanos, caso nao cumpra com as obrigayoes de investigar, punir e prevenir
violayoes de direitos fundamentais, particularmente de violayoes dos Artigos 4 e 5. Esta
obrigayao e distinta das garantias estabelecidas nos Artigos 8 e 25 da Convenyao.
Enquanto que os Artigos 8 e 25 garantem procedimentos justos e recursos judiciais
efetivos, 0 Artigo 4 tem como objetivo a resposta integral do Estado, conforme disposto
pela Corte no Caso Hermanos Gamez-Paguiyauri. as Artigos 4 e 5 requerem que 0

Estado ordene seus recursos e institniyoes - judiciais e outras institniyoes - para
proteger 0 direito avida, investigar e punir infrayoes e prevenir a repetiyao de violayoes.
as Artigos 8 e 25, por outro lado, estabelecem procedimentos judiciais minimos que um
Estado deve respeitar, quando 0 dever de investigar surge do Artigo 4.

Ha, portanto, uma ambigUidade na jurisprudencia da Corte no que diz respeito aquestao
se, e em que circunstancias, a falta de cumprimento do dever de investigar uma violayao
do direito avida pode ser considerada uma violayao continuada em termos de jurisdiyao
ratione temporis. Uma vez que a Corte tern reconhecido que 0 Artigo 4 do direito avida
inclui uma obrigayao positiva de prevenir, investigar e punir e, uma vez que a melhor
maneira para que a Corte possa combater a impunidade mediante 0 reconhecimento de
que em circunstancias limitadas a obrigayao de responder as violayoes de direitos
fundamentais e continua, a Corte deveria completar a sua jurisprudencia com respeito
ao Artigo 4 de acordo com as opinioes de alguns de seus praprios membros e com a
jurisprudencia da Corte Europeia de Direitos Humanos.

a caso do homicidio de Setimo Garibaldi e uma violayao continuada. a crime ocorreu
em novembro de 1998, meses antes do Brasil aceitar a jurisdiyao contenciosa da Corte e
muito depois de ter ratificado a Convenyao, quando assinalou seu compromisso em
respeitar os direitos estabelecidos por ela. A mesma estrutnra ilegal que permitiu a
morte de Setimo continua exercendo suas ayoes - as milicias privadas, conforme ja
exposto continuamente pelos peticionarios.

Ao nao prender os responsaveis por esse crime atroz, sistematicamente ignorando
provas importantes e favorecendo com impunidade a funcionarios publicos obviamente
envolvidos no crime, 0 governo brasileiro passa a mensagem que a privayao arbitraria
da vida e tolerada quando os responsaveis estao conectados com 0 governo. Ao nao
investigar, punir e prevenir, 0 Brasil tem permitido que urn crime de homicfdio se
multiplique em uma onda de morte, inseparavel do homicfdio original. Baseada nessa
violayao continuada, a Corte tem jurisdiyao ratione temporis para considerar as
alegayoes dos peticionarios de que 0 Brasil violou e continua violando os direitos dos
Artigo 4 e 5 de Setimo Garibaldi e, portanto, pode examinar a violayao de tais direitos
que ocorreram apas lOde dezembro de 1998.

5. DOMERITO

5.1. Direito Ii vida eli integridade fisica (artigos 4° e 5° da Convenfao)

as peticionarios reiteram os argumentos ja apresentados a esta Corte, em seu escrito
inicial, manifestayao sobre a contestayao do Estado, alegayoes finais orais e
especificamente no item 4.1 desta peya.
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5.2. Direito its garantias jndiciais lartigos So e 25 da Conveneao) - Arqnivamento e
Desarqnivamento do Inqnerito Polieial

Confonne foi exposto pelos peticionarios em suas alega95es orais durante audiencia;
caso a Corte Interamericana recepcione a exce9ao preliminar ratione temporis e
somente se julgue competente para analisar fatos ocorridos apas lOde dezembro de
2009 reafinnam que existem nos autos elementos suficientes que demonstram a
responsabilidade do Govemo brasileiro ao violar as garantias judiciais dos familiares de
Setimo Garibaldi e demais artigos.

Muito embora 0 Govemo brasileiro tenba afinnado que 0 inquerito policial teria
transcorrido de forma regular e, portanto negando a existencia de viola95es as garantias
judiciais, os peticionarios citam a seguir algumas das irregularidades que nao foram
explicadas pelo Brasil:

I) a ausencia de depoimento de Vanderlei Garibaldi, filho da vitima, que estava
presente no assassinato de Setimo Garibaldi;

2) a ausencia do depoimento do suposto comprador da caminbonete que Morival
Favoreto teria utilizado durante a desocupa9ao;

3) a ausencia de manifesta9ao do Ministerio Publico diante do sumi90 de uma anna
apreendida durante as investiga95es; a estranba situa9ao em que urn escrivao de
policia que nao fora citado por nenhuma autoridade ter agido como infonnante e
posterionnente passar a presidir as investiga95es;

4) e a ausencia da fundamenta9ao legal que deveria ter sido elaborada pela Julza
sobre 0 arquivamento do inquerito policia!.

Para alem de todas as irregularidades ja demonstradas, 0 Estado apresentou em 29 de
abril de 2009, uma nova infonna9ao sobre 0 Inquerito policial 179/98, inusitadamente 0
procedimento teria sido desarquivado com 0 surgirnento de provas "substancialmente"
novas, mas na verdade 0 que se observou foi uma nitida demonstra9ao de desrespeito
aos familiares da vltima a esta Honoravel Corte.

Confonne os peticionarios ja demonstraram no tapico 3.2, 0 Governo brasileiro
apresentou em audiencia 0 documento referente ao pedido de desarquivamento que se
fundamentou nas declara95es prestadas por Vanderlei Garibaldi, filho da vitirna e
Giovani Braun it Corte. as peticionarios recha9am veementemente as provas utilizadas
como "substancialmente" novas, pois estas ja constam do Inquerito Policia!.

Ocorre qne 0 Governo brasileiro ao desarquivar 0 inquerito da maneira que 0 fez,
corroboron com toda a argumentacao das organizaciles peticiomirias que desde 0

envio da sua Inicial para a Comissao Interamericana no ano de 2003 jll
demonstravam possuir 0 referido proeedimento elementos sufieientes para 0

ofereeimento da Denuneia por parte de Ministerio Publico. Segundo as palavras de
Salo de Carvalho, perito da Comissao, jll havia elementos sufieientes para
sustentar a opinio delictis desde 1999. Portanto, nao hll que se falar em
desarquivamento por provas novas, mas sim reconhecimento dos argnmentos dos
representantes das vitimas.

Gostariamos de ressaltar que muito embora 0 desarquivamento do inquerito policial
tenha ocorrido no dia 20 de abril de 2009, ate a presente data, nenhum dos familiares foi
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chamado a prestar depoimento na Delegacia, fato este que corrobora com a afirrnayao
dos peticiomirios de que a reabertura do caso nao passou de uma manobra do Estado
brasileiro para eximir-se de todas as violayoes ocorridas no caso. Nao restam duvidas,
portanto que inobstante a legislayao brasileira, 0 que ocorreu foi 0 absoluto descaso das
autoridades brasileiras para com as provas fundamentais jii incluidas nos autos, fato que
caracteriza cabalmente a violayao as garantias judiciais.

5.3. Da viola£iio it Cliiusula Federativa (artigo 28 da Couveu£iiol

Durante suas alegayoes orais em 30 de abril de 2009 0 Estado brasileiro voltou a alegar
preliminarrnente em sua defesa a impossibilidade da Corte Interamericana analisar a
violayao do artigo 28 da Convenyao Americana, pois 0 referido artigo nao teria sido
suscitado durante a demanda na Comissao Interamericana. Acrescentou ainda que
devido a interpretayao feita pela Comissao, "teme" que doravante novas manifestayoes
de "boa fe" sejam prejudicadas.

No que se refere a inclusao de novos artigos a Comissao e os peticioniirios possuem
legitimidade para faze-lo, entendendo a Corte que nao admitir esta possibilidade seria
restringir sua condiyao de sujeitos de Direito Intemacional. Ademais, a faculdade da
Corte examinar tais artigos incluidos com base no principio iura novit curia jii foi
amplamente consolidado na jurisprudencia internacional. Vejamos manifestayao da
Corte no caso " Cinco Pensionistas" vs Peru:

"154. Es distinto el caso de los hechos supervinientes. Estos Se
presentan despues de que se ha planteado cualquiera de los
siguientes escritos: demanda; solicitudes, argumentos y pruebas, y
contestaci6n de la demanda. En tal hipotesis, la informacion
podrti ser remitida al Tribunal en cualquier estado del proceso
antes del dictado de la sentencia.

155. En 10 que se refiere a la incorporaciOn de otros derechos
distintos a los ya comprendidos en la demanda presentada por la
Comisi6n, la Corte considera que los peticionarios pueden
invocar tales derechos. Son elIos los titulares de todos los
derechos consagrados en la Convenci6n Americana, y no admitirlo
seria una restricci6n indebida a su condici6n de sujetos del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que
10 anterior, relativo a Olros derechos, se atiene a los hechos ya
contenidos en la demanda. ,,58

58 Corte Interamericana de Dereitos Humanos. Caso "Cinco Pensionistas" vs. Peru. Sentenc;;a de 28 de
fevereiro de 2003 (Fonde, Reparayoes e Custas). eft. Caso Cantos, supra nota 3, parr. 58; Caso Hilaire,
Constantine y Benjaminy o/ros, supra nota 4, parr. 107; Caso Durandy Ugarte. Sentencia de 16 de
agosto de 2000. Serie C No. 68, parr. 76; Eur. Court HR., Guerra and others v. Italy, Judgment of 19
February 1998, Reports 1998-1, p.13, para. 44; Eur. Court HR., Philisv. Greece, Judgmentof27 August
1991, Series ANo. 209, p. 19, para. 56; Eur. Court HR., Powell and Rayner v. The United Kingdom,
Judgment of21 February 1990, Series A No.1 72, p. 13, para. 29; y Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, Sentencia de 19 de noviembre de 1998 en el Asunto C-252/96 P, pag.7, parr. 23,
en dande se establece que "[e]1 principio iura novit curia autoriza al Juez civil a aplicar las normas
juridicas que estime convenientes, asi como a modificar el fundarnento juridico en que se basan las
pretensiones de las partes, sin alterar, no obstante, la causa de pedir ni modificar la naturaleza del
problema planteado."
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De acordo com a manifesta9ao do Estado brasileiro durante Reuniao de Trabalho
realizada na sede da CIDH em 11 de ontubro de 2007, quando representantes
legitimados pelo Governo brasileiro para falar em seu nome, disseram nao poder
apresentar 0 andamento das recomendacoes realizadas pela Comissao em mar90 de
2007 no Informe de Admissibilidade e Merito nO 13/07 por que nao teriam conseguido
estabelecer contato com as autoridades do governo do estado do Parana, nao ha como
negar que a partir deste momento 0 Estado brasileiro oficialmente violou 0 artigo 28 da
Conven9ao Americana, possibilitando desta forma a denuncia do mesmo pelos
representantes das vitimas e pela CIDH.

Ademais, nao ha que se falar em prejuizo de manifesta90es de "boa fe", pois nao foi isto
que ocorreu. 0 Brasil foi chamado a reuniao de trabalho para apresentar 0 andamento
do cumprimento das recomenda90es, mas naquela oportunidade nao apresentou
informa90es sequer sobre os programas de responsabilidade federal, eximiu-se de
qualquer informa9ao sob a desculpa de nao conseguiu contata com as autoridades
paranaenses. Nao foi demoustra9ao de "boa fe", foi omissao.

Neste sentido, as organiza90es peticionarias solicitam que a Corte Interamericana
desconsidere 0 pedido de exclusao do artigo 28 e utilizando-se de sua faculdade analise
os fatos que demonstram claramente a existencia de elementos probat6rios suficientes
para condenar 0 Estado brasileiro pela viola9ao do referido artigo.

6. REPARA<;AO

o lavrador Setimo Garibaldi, 52 anos, foi assassinado durante a madrugada do dia 27 de
novembro de 1998. Este crime evidencia 0 contexto da forma9ao e atua9ao de milicias
privadas no Brasil no meio rural, sobretudo nos estados de Sao Paulo e Parana59

, onde
ha maior incidencia das milicias contra os trabalhadores rurais sem terra e movimentos
sociais, diante do contexto historicamente identificado e aqui exposto da grande
concentra9ao de terras no Brasil6o

•

A utiliza9ao de milicias privadas e as constantes desocupa90es violentas realizadas por
esses grupos contra trabalhadores rurais sem terras, assim como a persistente
impunidade de que gozam os autores desses fatos, produzem efeitos psicossociais nao
somente nas pessoas afetadas diretamente e suas familias, mas tambem podem ser
estendidos para todos os trabalhadores rurais sem terras acampados que lutam pela
concretiza9ao da reforma agraria nessas regioes.

Sabemos que a repara9ao nao consegue restituir a situa9ao em que se encontrava antes
da viola9ao, status quo ante61

• Essa e uma condi9ao impossivel, no entanto, existem

59 Centro de Midia Independente (eMI). Presidente da UDR acusado de armar milicias privadas.
18/03/2005. Em http://www.midiaindependente.org/pt/hlue/2005/03/310637.shtml
60 Denuncias de forrnavao e atuayao de milicias privadas no estado do Parana. Audiencia Publica:
Comissao de Direitos Humanos e Minorias - CDHM. Curitiba, 18 de outubro de 2007. Movimentos dos
Trabalhadores Rurals Sem Terra (MST); Terra de Direitos, Comissao Pastoral de Terras (CPD.
61 La reparaci6n ato juridico e simb6lico. In: Atencion Integral a victimas de tor/ura em processos de
litfgio -Aportes psicosociales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH l 2007).
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modos de reparar material, moral, e simbolicamente as vitimas, como podemos Iistar a
seguir: a) reparayao aos danos materiais, b) reparayao ao dano imaterial ou moral, c)
publicayao da sentenya, d) reparayao do dauo ao projeto de vida, e) reparayao simb6lica,
f) reparayao economica, entre outras.

A jurisprudencia da Corte Interamericaua de Direitos Humauos considera os familiares
como vitimas62, quaudo sao confiscados seus direitos it integridade psiquica e moral em
decorrencia das violayoes cometidas contra seus entes queridos, assim como a
continuidade do sofrimento promovido, quaudo os agentes do Estado, pOl' ayao ou
omissao, nao investigam e responsabilizam os agressores pelos fatos63 Como esta
configurado no caso de Setimo Garibaldi, assim como, em relayao aos dauos materiais e
morais provocados em sua familia.

Iracema Ciauotto Garibaldi, viuva de Setimo Garibaldi, encontra-se moraudo em urn
lote no Assentamento Luiz Carlos Prestes, em Querencia do Norte, conquistado pOl' ela
e seus filhos depois de muita luta, contudo, segundo inforrnayoes fomecidas pela
pr6pria, teve muita dificuldade para receber os creditos agricolas; somente no auo de
2007, Iracema Garibaldi conseguiu, depois de muitos esforyos, urn pequeno
finauciamento para constroir a casa em que vive hoje com sua filha e dois netos.
lracema disse que nunca recebeu a visita de nenhum representaute do governo do estado
do Paraua ou do governo federal. Lembra que ha sete anos atras, duas pessoas
identificadas como funcionarios do Instituto Nacional de Colonizayao e Reforrna
Agraria (INCRA) procuraram POl' ela no lote onde esta assentada, naquele dia ela nao
estava presente, os funcionarios entao colheram dados da familia Garibaldi com seus
"h . I 1 64vlzm os, mas nunca mals retornaram ao oca.

Os creditos recebidos por Iracema Garibaldi sao do Programa de Credito e Instalayao:
Alimentayao e Fomento no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)65 e
Credito e Aquisiyao de Materiais de Construyao (habitayao) no valor de R$ 5.000,0066

(cinco mil reais). Em 09 de junho de 2008, Iracema acessou os creditos do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) do grupo "A"
Investimento, contabilizaudo R$ 16.500,0067 (dezesseis mil e quinhentos reais) que
deverao ser devolvidos em parte. Todos esses creditos estao no ambito dos Projetos de
Assentamentos de Reforma Agraria e sao de direito de todos os trabalhadores rurais
assentados, nao sendo portauto privilegio ou formas de reparacao para Iracema e SeUs
familiares. E ainda importaute ressaltar que Iracema Garibaldi foi uma das ultimas

62 Caso das Irmas Serrano Cruz, pI'S. II3 e 114, Caso de la Massacre de Mapiripan, prs. 144 e 146, e Caso
Xirnenes Lopes nO. 12.237.
63 De victimas a actores sociales: el rol de los familiares en la superaci6n de la impunidad In' Atencion
Integral a vfctimas de lortura em processos de litfgio - Aportes psicosociales. Instituto Interamericano
de Derechos Humanos (llDl'!, 2007).
64 Informayoes colhidas pela equipe cia organizayao Terra de Direitos (Parana) em conversa telefOnica
com Iracema Garibaldi no dia 22 dejunho de 2007.
65 Aproximadaruente U$ 1.200,00 (mil e duzentos DOlares), considerando que U$ 1,00 (um Dolar)
equivale a aproximadamente R$ 2,00 (dois Reais).

66 Aproximadaruente U$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Dolares), considerando que U$ 1,00 (um Dolar)
equivale a aproximadamente R$ 2,00 (dois Reais).

67 Aproximadaruente U$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta Dolares), cousiderando que U$ 1,00
(urn Dolar) equivale a aproximadamente R$ 2,00 (dois Reais).
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assentadas do Luiz Carlos Prestes a ter acesso aos beneficios agricolas a que tinha
direito.

Reparacao aos familiares da vitima

o Estado permanece descumprindo seu dever de reparar a familia de Setimo Garibaldi.
A viuva e tres de seus filhos estao todos assentados em urn mesmo lote no
Assentamento Luiz Carlos Prestes. A concretiza9ao dos subsidios fmanceiros e
agricolas somente em 2008 os submeteu a condi90es de extrema dificuldade e pobreza.

Setimo Garibaldi deixou seis filhos: Vanderlei Garibaldi, 39 anos, casado, tern dois
filhos e mora no mesmo lote que a mae; Darsonia Garibaldi, 37 anos, tern tres filhos e
mora com a mae; Fernando Garibaldi, 34 anos, casado, tern dois filhos; Itamar
Garibaldi, 30 anos, casado, tern urn filho e mora uo mesmo assentameuto de Iracema;
Itacir Garibaldi, 27 anos, casado, tern urn filho e tambem mora no mesmo assentamento
que a mae; Alexandre Garibaldi, 24 anos, casado e sem filhos, mora no mesmo lote que
a mae no assentamento Luiz Carlos Prestes.

Ao longo destes mais de 10 anos a familia de Setimo Garibaldi softeu continuadamente
com a frustra9ao de ver arquivado urn inquerito policial que, seguramente, possuia todas
as informa90es necessarias para responsabilizar os culpados pela morte do seu ente
querido. A companheira de Setimo, Iracema, ficou responsavel pelos seis filhos, sendo
que na epoca do assassinato dois deles eram adolescentes, necessitando ainda mais dos
cuidados da mae. Hoje, Iracema Garibaldi e aposentada como trabalhadora rural, recebe
urn salario minimo por mes68 e em conjunto com seus filhos, noras e netos, tern uma
pequena planta9ao para sua subsistencia e trabalha com bicho-da-seda, 0 que
proporciona a familia uma renda mensal de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos
reais), 0 que e insuficiente para 0 sustento de toda a familia.

o dana causado na familia de Setimo Garibaldi e irreparavel do ponto de vista
econ6mico, uma vez que nao se pode retornar a condi9ao anterior ao dana concreto e
nao existe equivalencia econ6mica possivel para 0 dana psicossocial softido.
Entendemos que a indeniza9ao econ6mica, junto com outras formas de repara9ao, pode
ajudar na constitui9ao de urn novo projeto de vida para a familia de Setimo Garibaldi.
Isso sera possivel com a prom09ao da reparayao integral da familia Garibaldi.

o Estado brasileiro, por sua vez, deve tomar medidas que possibilitem a nao repeti9ao
dos fatos narrados que violam os direitos humanos. Desta forma, e necessaria a ad09ao
de a90es e politicas publicas que impe9am a constitui9ao e utiliza9ao de milicias uo
campo contra os trabalhadores rurais sem terra. Essa e uma das estrategias de repara9ao
para 0 caso, assim como 0 reconhecimento publico da responsabilidade sobre os fatos
acorridos.

Avaliacao dos danos psicossociais da familia Garibaldi

Em rela9ao ao dana imaterial, a Corte Interamericana estabeleceu que ha uma
presun9ao em rela9ao ao dana imaterial infligido its vitimas de viola90es de direitos

68 Atualmente 0 salado minimo no Brasil tern 0 valor de R$ 465,00 Reais (quatrocentos e sessenta e cinco
reais), aproximadamente U$ 236,00 D61ares (duzentos e trinta e seis d6Iares).
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humanos e suas familias, considerando que toda pessoa submetida a violencia fisica e
emocional sofre um constrangimento moral, cuja comprovayao fatica nao e substancial
para determinar a ocorrencia do referido constrangimento, uma vez que 0 sofrimento
causado por fatos violentos e vexat6rios e inerente it condiyao humana.

A Corte Interamericana ja observou que tambem os familiares de vitimas podem ser
vitimas de violayoes de direitos humanos. No caso dos irmaos Paquiyauri, A Honoravel
Corte entendeu que:

[1]a vulneracion del derecho a la integridad psiquica y moral de los
familiares de Rafael Samuel y Emilio Moises Gomez Paquiyauri es
consecuencia directa de la detencion ilegal y arbitraria de estos el
dia 21 dejunio de 1991; de los malos tratos y torturas sufridos por
estos durante su detencion, y de la muerte de ambos
aproximadamente una hara despues de haber sido detenidos, asi
como de la presentacion oficial de los hechos como "un
enfrentamiento con elementos subversivos n. Todo 10 senalado
genero en sus familiares inmediatos sufrimientos e impotencia ante
las autoridades estatales, razon por la cual, en este caso, los
familiares pueden ser considerados victimas de tratos crueles,
inhumanos y degradantes, en violacion del articulo 5 de la
Convencion Americana.69

A reparayao simb6lica tambem tem urn efeito resignificador para os familiares e parte
importante do processo de reparayao integral das vitimas. Como afirma Carlos Beristain
(2008):

Para los familiares, las reparaciones simb6licas representan uma
imagen, uma cualidad 0 expresan, en abstracto, la memoria de
un ser querido. Tambien representan algo acerca de los que dan
u otorgan las reparaciones; por ejemplo, una forma de admitir la
responsabilidad, de cuidado hacia los ciudadanos 0 de
compensaci6n por las perdidas. 70

Os peticionarios realizaram acompanhamento da familia e desenvolveram ayoes dentro
de uma estrategia psicojuridica especifica para 0 caso. Durante os dois ultimos anos
(2009-2008), desenvolvemos esse acompanhamento para avaliar os danos psicossociais
provocados na familia Garibaldi pela violayao de direitos humanos aqui relatados.

Em relayoes aos efeitos psicossociais na familia Garibaldi, podemos destacar alguns
pontos centrais do presente caso para analise, colocando-os em contexto:

I. 0 assassinato violento de Setimo Garibaldi, atraves de desocupayao foryada na
Fazenda Sao Francisco, quando estava lutando pela reforma agraria - Como diz
lracema Garibaldi "um peda90 de terra para a sua familia". Produziu um fato

69 Corte I.D.H., Caso de los Herrnanos Gomez Paquiyauri. Sentenya de 8 de julho de 2004. Serie CNo.
110, pan\grafos 118-119.
70 Dialogos sobre la reparaci6n - Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos.
(IDDH, 2008, p.l16).
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trawmitico para seus familiares que perderam 0 pai, avo, marido e tambem chefe
da familia. Esse fato pode implicar na associayao da luta por direitos de forma
organizada il violencia e a morte. Isso, enquanto fato traumatico, tambem impoe
dificuldades para que os familiares sigam corn a luta por reforma agniria e
analisem esses fatos na sua dimensao politica e coletiva.

2. A demora injustificada dos 6rgaos competentes para instruyao e conclusao do
inquerito, assim como a produyao de urn inquerito carente e inconsistente por
aqueles agentes do Estado que tinham 0 dever/poder de faze-Io. Posterior
arquivamento irregular do inquerito ap6s exatamente 06 anos, 07 meses e 20
dias da sua instaurayao. Acarretando urn processo continuado e prolongado de
vitimiza9iio e vulnerabilidade psicossocial da familia Garibaldi, devido ao
prazo extremamente moroso e tambem ineficiente para a conclusao babil do
inquerito.

3. 0 modo como foi construido 0 inquerito e 0 posterior arquivamento irregular
por agentes publicos criaram as condiyoes que impossibilitaram a
responsabilizayao dos agentes da desocupayao violenta e homicidio de Setimo
Garibaldi. Assim, a perpetuayao da irnpunidade tern efeitos psicossociais
evidentes para os familiares, alem de produzir socialmente subjetividades que
"naturalizam" a violencia ern casos envolvendo homicidios de trabalhadores
rurais sem terra.

A audiencia da Corte pode ter efeilo reparador para os familiares de vitirnas, como parte
do processo de busca por justiya e elucidayao dos fatos ocorridos71. Seria a oportunidade
dos familiares das vitimas, nesse caso Iracema Garibaldi, posicionar-se socialmente e
recuperar sua dignidade publica.

No entanto, 0 comportamento por parte do Estado na audiencia nao e digno da
hononivel Corte de Direitos Humanos, visto que, repetidas vezes, a testemunha do
Estado, 0 promotor Fabio Andre Guarani, buscou culpabilizar os familiares da vitima ao
afirmar que estes nao buscaram pela efetiva justiya e, portanto desconsiderou 0 registro
de ocorrencia feito por Vanderlei Garibaldi, a impetrayao do mandado de seguranya e a
participayao de Iracema Garibaldi na audiencia.

Disse 0 promotor Fabio Guarani na audiencia: "...foi 0 Estado que iniciou essa
investigaf;do, nunca foi a famma da vitima, alitis a famma da vitima nunca atuou no
inquerito e podia ter atuado na hora que quisesse, quero deixar frisado isso, claro que
eram pessoas humildes, claro que eram pessoas desassistidas, agora a atuaf;do era
franqueada a qualquer momento". Ern relayao il pergunta sobre a falta de convocayao
do filho da vitima, Vanderlei Garibaldi, pelo Ministerio Publico e sabendo, como esta
presente no inquerito, que ele estava no local do crime e prestou os primeiros socorros a
seu pai, 0 promotor disse que: "Ndo e obrigaMrio convocar 0 filho da vitima".

o Estado brasileiro, no espayo da audiencia, perdeu uma grande oportunidade para
comeyar 0 processo de reparayao da familia, quando podia reconhecer publicamente a
sua responsabilidade ern relayao aos fatos ocorridos, contrariamente optou por convocar

71 : Atencion Integral a victimas de {artura em processos de lit£gio - Aportes psicosociales. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2007)..
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uma testemunha que passou a atacar, diante da sua posiyao social e poder simb6lico de
promotor publico, a atuayao da familia no inquerito e defender a ayao do Ministerio
Publico do Parana. Desta forma, 0 membro do ministerio publico, contribui, como parte
convocada pelo Estado, para a revitimizayao de Iracema Garibaldi na audiGncia da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.

o fato do desarquivamento do inquerito ter sido feito sem informayao aos familiares e
os representantes da vitima no dia 20 de abril de 2009 (nove dias antes da audiGncia na
Corte) e tambem sabendo que 0 pedido para 0 desarquivamento se baseou em
informayoes ja presentes no inquerito, produz um sofrimento prolongado para os
familiares, pois nao existe confian9a que 0 objetivo da reabertura do inquerito seja a
efetiva investigayao dos fatos. Isto e reforyado ao saber que ate 0 momento os familiares
da vitima nao foram chamados para prestar depoimentos desde que 0 caso foi reaberto.

De acordo com 0 acompanhamento da familia de Setimo Garibaldi72
, podemos destacar

alguns efeitos psicossociais decorrentes do assassinato e da demora injustificada do
Estado brasileiro em rela9ao it investigayao do caso e das garantias na promoyao dos
direito humanos.

Iracema Cioato Garibaldi (csposa): Assumiu a criayao de dois filhos adolescentes
sozinha e lutou por 7 anos para conseguir 0 lote do Assentamento Luiz Carlos
Prestes, dormindo sozinha, varias vezes, em urn barraco e sem proteyao para
garantir 0 lote em disputa com 0 antigo capataz da fazenda. Depois da morte de
Setimo a vida financeira da familia ficou pior e ela e Vanderlei tiveram que assumir
a lideranya familiar. Somente Setimo tinha carteira de motorista e podia fazer os
contatos para os neg6cios da familia. Tambem teve que cuidar do irmao de Setimo,
Mario, que tinha transtomo mental e necessitava de remedios controlados e custosos
para a familia. Somente em 2008 conseguiu financiamento publico para a produyao
e reforma no lote. Sente-se culpada pela morte de Setimo Garibaldi e pelas
acusayoes de que seu marido nao era trabalhador, mas invasor de terras. Todo 0

momento tenta resgatar a mem6ria de Setitno como trabalhador e romper a
"produyao de silGncio" sobre 0 tema.

Vanderlei Garibaldi (filho): Estava no acampamento com sua mulher e filha de 06
meses no dia da morte de Setimo, foi ele quem prestou os primeiros socorros ao paL
Depois desse fato nao pode mais continuar a lutar pela reforma agraria. Tern medo
que 0 aconteceu com seu pai tambem se repita com ele. Considerava 0 pai uma forte
influGncia sobre ele e a familia. Era muito ligado afetivamente a Setimo e por isso
sentiu muito sofrimento com a morte violenta do seu paL Em 27 de novembro, dia
do assassinato de Setimo, estava na mesma ocupayao com sua mulher, Marcia, e sua
filha de 06 messes, Vanessa. Depois desse fato, Marcia foi intemada com
pneumonia e nao conseguiu mais amamentar sua filha. Vanderlei apresenta
sentimentos de culpa e sofrimento subjetivo pelo fato de estar no mesmo local em
que aconteceu 0 assassinato de Setimo Garibaldi sem poder salva-Io. Ainda hoje,
tern grande dificuldade de abordar esse tema e evita passar perto do lugar onde

72 A equipe da Justic;a Global esteve em Querencia do Norte - PR com os familiares de Setimo Garibaldi
em maryO, setembro e outubro de 2008 para realizar trabalha de pesquisa e estrategia psicojuridica para 0
casc. Nos meses de novembro de 2008 e fevereiro de 2009 planejamos encontro com a familia Garibaldi
na cidade de Curitiba para dar continua9ao a estrategia psicojuridica.
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aconteceu 0 crime, ate hoje nao conseguiu voltar na fazenda onde sucederam os
fatos. Teve que ocupar imediatamente 0 lugar deixado pelo pai na lideranya da
familia. Vive corn sua esposa, duas filhas (Vanessa e Larissa), a mae e mais dois
irmaos no mesmo lote destinado para Iracema Garibaldi.

Darsonia Garibaldi (filha): Reside no Lote de dona Iracema corn mais dois irmaos
e os filhos (Leandro, 16 anos Juliana, 12 anos, Henrique, 11 anos) tern pequena
renda propria. Sua filha Juliana manifestou crises de epilepsia desde a primeira
iuffincia e precisa de cuidados medicos e tambem de medicamentos regularrnente,
que sao de dificil acesso para a familia, pois sao muito caros diante da renda
familiar. Separou-se do marido e demonstra uma profunda tristeza e inconforrnismo
corn a morte violenta e inesperada do pai e do arquivamento do processo criminal.

Fernando Garibaldi (filho): Ecasado e tern urn filho, vive na cidade de Ivate no
Parana, trabalha como tratorista numa Usina, mas nao tern estabilidade fmanceira.
Desde a morte de Setimo distanciou-se ainda mais da familia. Segundo 0 relato de
familiares Fernando e inconformado corn 0 assassinato do pai e ainda nao conseguiu
assimilar a seu assassinato.

Itacir Garibaldi (filho): Atualmente mora proxImo ao lote da mae no
Assentamento Luiz Carlos Prestes. Trabalha no campo, so recentemente teve acesso
ao credito agricola. Demonstra grande pesar corn a morte do pai, vitimado quando
ainda era adolescente, e por nao poder conviver mais corn Setimo. Ate hoje e muito
abalado corn a forma corn que 0 pai foi morto. Segundo ele: "como urn bicho". E
tambem corn 0 fim das investigayoes para responsabilizar os autores do assassinato.

Itamar Garibaldi (filho): Ficou revoltado corn a morte do pai e culpou Iracema
Garibaldi por ter permitido que ele fosse acampar, so recentemente por motivo de
saude, conseguiu curar-se de um cancer, reatou os layos corn a mae e 0 resto da
familia. 0 arquivamento do inquerito foi para ele uma decepyao, pois nao houve
nenhuma resposta para a familia. Referindo-se ao arquivamento e a impunidade dos
perpetradores !tamar disse que: "Ni'io existe lei no mundo".

Alexandre Garibaldi (filho): Quando Setimo Garibaldi foi assassinado, Alexandre
tinba 13 anos. Alexandre estava entrando na adolescencia e perdeu 0 pai nurn
momenta decisivo e marcante de seu desenvolvimento fisico e emocional, assim
como foi privado da figura paterna que e importante na sua constituiyao enquanto
sujeito. Alexandre disse sobre 0 assassinato do pai e a sua vida desde entao: "Foi
mais diflcil, a partir da epoca que mais precisava.. .". Foi criado peJa mae e os
irmaos mais velhos. Para ele: "E diflcil saber que essas coisas acontecem e que fica
desse jeito, arquivado". Atualmente e casado, mora corn a sua esposa, mae e os
irmaos no lote do Assentamento Luiz Carlos Prestes. Alexandre sente intensamente
a falta do pai e que lembra dos momentos felizes e de companheirismo que os dois
viveram juntos. Quando soube do assassinato de outro trabalhador rural, Sebastiao
da Maia, em 2000, ele saiu da escola correndo e foi contar para a familia. Alexandre
ficou muito triste corn a noticia do assassinato de Sebastiao da Maia. Depois do
assassinato de Setimo, tiveram que trabalhar mais para compensar a perda, mesmo
assim, considera que a renda e insuficiente para toda a familia. Ele trabalha na
criayao do bicho da seda corn 0 irmao Vanderlei.
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Dos Pedidos de reparaclio

Esta Hononivel Corte tern reiterado em sua jurisprudencia sobre repara90es que os
danos materiais englobam tanto 0 dana emergente, entendido como a perda patrimonial
relacionada com os gastos e despesas que incorreram os familiares da vitima em
decorrencia dos fatos originados pelas viola90es de direitos humanos, quanta 0 lucro
cessante, entendido como a perda de renda e beneficios derivada dos fatos relacionados
a viola90es cometidas e que podem ser quantificados a partir de indicadores economicos
e sociais existentes.73

Lucros Cessantes

o trabalhador rural Setimo Garibaldi era urn pequeno agricultor que sustentava a sua
familia com a colheita do cafe, produ9ao de leite e outros cultivos de subsistencia. A
familia trabalhou por muito tempo como meeiro em uma propriedade pertencente ao
irmao de Setimo da onde retirava sua fonte de renda para 0 sustento material.

Setimo Garibaldi tinha 52 anos quando foi assassinado a sua renda mensal obtida com a
agricultura era equivalente a mais ou menos dois salarios minima, R$930,00
(novecentos e trinta Reais), renda esta que era compartilhada com toda sua familia74.
Dessa forma, tendo como base de calculo que a expectativa de vida de urn homem no
estado do Parana e de 71 anos75, supoe-se que ainda contribuiria com seu trabalho para a
renda familiar por 19 anos, 0 equivalente a R$ 212.040,00 (duzentos e doze mil e
quarenta Reais).76

Danos Emergentes

A familia Garibaldi incorreu em muitas despesas apos a morte de Setimo Garibaldi. Os
obstaculos financeiros nos momentos subseqlientes ao falecimento corroboram a
constata9ao de que os danos emergentes representam uma realidade para os familiares.
Estes gastos especificos incluem a) transporte de Iracema Garibaldi entre Querencia do
NortelPR e os municipios de Caxias e Vacaria, no Rio Grande do Sui para visitar
familiares e tentar apoio destes; b) despesas com 0 funeral de Setimo Garibaldi; c)
gastos com a litigancia do caso nas instancias nacionais e internacionais, incluindo
viagens, hospedagem, alimenta9ao.77

73 Ver Corte I.D.H. Caso Loayza Tamayo. Reparayoes, panigrafo 147; e Caso Aloeboetoe e Qutros.
Reparayoes paragrafo 50.
74 Aproximadamente U$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco d61ares), considel'ando que U$ 1,00 (urn
Dolar) equivale a aproximadamente R$ 2,00 (dois Reais).
75 Dados do Instituto de Brasileiro de Oeografia e Estatistieas (lBOE) de 2007. Disponivel em:
http://www.ibge.gov.br/home/presidencialnoticias/notieia_visualiza.php?id_noticia~I275&idyagina~I
76 Aproximadamente U$ 106.020,00 (eento e seis mil e vinte Dolares), eonsiderando que U$ 1,00 (urn
Dolar) equivale a aproximadamente R$ 2,00 (dois Reais).
77 Estes cursos, incidentalmente, sao irnprovaveis de serem reembolsados ao eventual final do processo
criminal, dado que 0 Estado em suas comunicac;oes a Corte declarou que a familia nao incorreu em
despesas resultantes de sua participac;ao no processo criminal, que etecnicamente gratuito.
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Os peticiomrrios, portanto, requerem seja concedida a quantia de US$ 10.000,00 (dez
mil D61ares) para compensar a familia pelos danos emergentes que nasceram
diretamente da violayao dos direitos humanos de Setimo Garibaldi.78

Danos Imateriais

Diante dos danos imateriais fartamente descritos acima os peticiomirios requerem a
quantia de U$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil D6Iares), a ser dividida em partes
proporcionais entre os familiares de Setimo Garibaldi.

Os representantes da vitima e seus familiares incorreram em despesas significativas,
mas razoaveis, para prov<o-ios com serviyos legais competentes, no valor de
US$20.000,00 (vinte mil D6lares) Este valor inclui custos de:

Viagens
Estadia
Advogados
Deslocamento de advogados, testemunhas pobres
Fotoc6pias
Correio, telefone, fax, cart6rios
Internet
Processo de litigio internacional

As organizayoes peticionarias representam os familiares de Setimo Garibaldi como urn
serviyo pro bono, portanto nao esperam nenhuma compensayao de sua parte. Os
peticionarios assim requerem adjudicayao do valor de US$45.000,00 (quarenta e cinco
mil D6lares) que incluem US$20.000,00 (vinte mil D6lares) como restituiyao pelos
custos envolvidos na demanda e US$25.000,00 (vinte e cinco mil D6lares) como
honorarios relativos ao tempo e trabalho de seus advogados durante os anos de tramite
deste caso perante 0 Sistema Interamericano de Direitos Humanos.79

o acesso it justiya internacional implica gastos que devem ser reconhecidos pela Corte
ao sentenciar 0 caso. 0 artigo 63(1) da Convenyao Americana dos Direitos Humanos
contempla 0 reconhecimento do pagamento das custas e gastos como reparayao. Os
peticionarios apresentam uma tabela parcial dos gastos despendidos pelos familiares e
peticionarios durante a demanda do caso:

78 Compare 0 Caso Massacre Plan de Sanchez v. Guatemala, no qual a Corte adjudicQu aos peticionarios a
quantia de US$5,OOO cada pelas perdas resultantes do massacre.
79 Veja, por exemplo, 0 Caso Masacre Plan de Simchez v. Guatemala, no qual os representantes das
vitimas requereram US$55.680 por "honorarios de abogados, por el tiempo que el personal del area legal
de CALDH dedic6 al asesoramiento de este caso y de otros gastos." A Corte concedeu US$55,OOO "por
litigar eJ caso ante los organos del sistema interamericano de protecci6n de los derechos humanos:'
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Vitima lracema Vanderlei Darsonia Fernando Itacir ltamar Alexandre
Revara9iio
Luero U$106. 000, 00 **** **** **** **** **** ****
cessante
Danos U$ 75. 000, 00 U$50.000, 00 U$25.000,00 U$25.000,00 U$25.000,00 U$40.000,00 U$40.000,00
imateriais
Danos U$10.000,00 **** **** **** **** **** ****
emergentes

Owtas U$20.000, 00 **** **** **** **** **** ****
Subtdtal U$201.000, 00 U$50,OOO,00 U$25.000, 00 U$25. 000, 00 U$25. 000, 00 U$40.000 00 U$40. 000, 00
Total U$416.000,00

Garantias de Nao-repeticao

o Estado brasileiro deve garantir que situa90es semelhantes its que envolveram a morte
de Setimo Garibaldi nao se repitam no futuro, mediante 0 estabelecimento de medidas
que busquem dar efetividade it sua obriga9ao legal de garantir a vida e 0 devido
processo legal. Deve garantir, ignalmente, a concretiza9ao de medidas judiciais eficazes
e celeres para averigua9ao e responsabiliza9ao de pessoas e grupos armados que
amea9am e assassinam trabalhadores rurais sem terra.

Como primeira medida de nao-repeti9ao, os peticionarios requerem que seja criada uma
for9a-tarefa com participa9ao da Policia Civil e Policia Federal para realizar uma
investiga9ao seria, imparcial e efetiva sobre a forma9ao, treinamento e contrata9ao de
milicias privadas no Estado do Parana e a reiterada participa9ao de entidades ruralistas
como a Uniao Democratica Ruralista (UDR); a investiga9ao pela citada for9a-tarefa de
falsas empresas de seguran9a privada que atuam como arregimenta9ao de integrantes
para milicias.

A reativa9ao da Comissao Especial de Media9ao das QuestOes da Terra do Parana,
coordenada pela Secretarias de Seguran9a Publica e do Trabalho e Prom09ao Social. A
cria9ao de uma instilncia de media9ao veio ao encontro da reivindica9ao hist6rica dos
Movimentos Sociais de que as questOes agrarias fossem discutidas e solucionadas com
a participa9ao de diversos 6rgaos responsaveis pela Reforma Agraria e nao tratadas
como "caso de policia", como acontecia ate entao. Todavia, ap6s alguns meses de
atua9ao, essa Comissao se desarticulou institucionalmente, passando os Conflitos e
Reintegra90es de Posse a serem tratados especificamente pela Secretaria de Seguran9a
Publica, como acontece atualmente.

Que seja garantida a atna9ao do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justi9a dos Direitos Constitncionais, sediada em Curirtiba, durante as investiga90es de
casos de violencia contra trabalhadores rurais no estado Parana.

Que seja garantida a atua9ao da policia especializada, Comando de Opera90es Especiais
(COE) da policia militar do estado do Parana, nos casos de despejo e desocupa90es
ilegais por milicias privadas

7. DOS PEDIDOS ESPEciFICOS
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Os peticiom\rios ratificam a responsabilidade do Estado brasileiro na morte de Setimo
Garibaldi, tendo este violado os artigos 4 (direito it vida), 5 (direito it integridade
pessoal), 8 (direito ao justo processo legal) e 0 artigo 25 (direito it prote9iio judicial),
combinados corn 0 disposto no artigo 1(1) (obriga9iio de respeitar e garantir os direitos
estabelecidos na Conven9iio), 2 (dever de adotar disposi90es de direito interno) e 28
(cl{lUsula Federativa) Conven9iio Americana sobre Direitos Humanos, ern acordo corn
os fatos acima relatados.

Requerem as organiza90es peticionarias:

1. Que a Republica Federativa do Brasil seja condenada pelas
viola90es descritas acima;

3. Que ordene 0 Estado brasileiro a investigar e responsabilizar
os autares materiais e intelectuais do assassinato de Setimo
Garibaldi;

4. Que ordene 0 Estado brasileiro a pagar justa indeniza9iio aos
familiares de Setimo Garibaldi;

5. Que ordene 0 Estado brasileiro a tomar as medidas eficazes
para garantir que despejos violentos niio ocorrarn e que adote
medidas eficazes para proteger os direitos dos trabalhadores
rurais, criando urn orgiio eficaz de media9iio de conflitos agrarios;

6. Que seja vedado ao Estado Brasileiro editar qualquer norma
que proiba a vistoria em imovel rural de dominio publico ou
particular que tenha sido objeto de ocupa9iio por qualquer
periodo de tempo ou outra raziio e que as normas ja existentes a
este respeito sejarn irnediatarnente revogadas;

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

8. Que ordene 0 Estado brasileiro a pagar as custas e
despesas decorrentes da tramita9iio do caso nas instiincias
jurisdicionais, bern como da trarnita9iio do caso no Sistema
Interarnericano.

9. Que 0 Estado brasileiro, como forma de repara9iio
simbolica, a reconhecer publicarnente a responsabilidade na
violayiio dos direitos da familia Garibaldi, atraves da publicayiio
da sentenya em urn jornal de grande circulayiio nacional; que seja
realizada tambem urna homenagem (in memoriam) a Setirno
Garibaldi atraves da inaugura9iio de uma Escola Publica na
cidade de Querencia do Norte corn 0 seu nome e a presen9a de
autoridades publicas e seus familiares.
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Agradecemos antecipadamente a atenyao dispensada ao caso e colocamo-nos it
disposiyao para maiores informayoes. No ensejo, aproveitamos para renovar a esta
Secretaria Executiva nossos votos de estima e distinta considerayao.

Sandra Carvalho /Andressa Caldas / Renata Lira / Rafael Dias / Luciana Garcia /
Tamara Melo
Justiya Global

Teresa Cofre
Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares

Darci Frigo/ Gisele Cassano
Terra de Direitos

Bernardino Camilo da Silva
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Rogerio Nunes
Comissao Pastoral da Terra
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