
000346
JUSTIl.;A GLOBAL

REDE NACIONAL DE ADVOGADOS POPULARES

TERRA DE DIREITOS

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

COMISsAo PASTORAL DA TERRA

Selimo Garibaldi vs
Brasil

Caso 11.
0 12.478

Escrito aCOlie Interalllericana de Direitos HUlllanos sobre
solicitacoes, argulllentos e provas



SUMARIO

1. INTRODU<;::AO

2. Dos Fundamentos de Fato

000347

2.1. Contexto das viola~oes

2.1.1. 0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a luta pela reforma agniria no
Brasil
2.1.2. A violencia no campo no estado do Parana e perseguicao as liderancas do MST
2.2. Da Acao de Milicias Privadas no Parana
2.3 Das Politicas Pliblicas de Combate a Violencia no Campo

3. Da Morte de SCHmo Garibaldi

4. Da Analise dos Recursos Internos e sua Ineficacia

4.1 Do Inguerito Policial
4.2 Do arguivamento do Inguerito Policial

5. Do Merito

5.1. Direito a vida e a integridade fIsica (artigos 4° e 5° da Convencao)
5.2. Direito as gararltias judiciais (artigos 8° e 25 da Convencao) - Arguivamento do
Inguerito Policial
5.3. Direito a garantia de uma Legislacao Nacional em acordo com a Convencao
Americana (artigos l.l e 2° da Convencao)
5.4. Da violacao a Clausula Federativa (artigo 28 da Convencaol

6. Da repara~lio

6.1 Reparacao aos familiares da vitima
6.2.Das custas e gastos legais

7. Dos pedidos especificos

8. Do Respaldo Probat6rio

8.1 Prova documental:
8.2 Publicacoes sobre 0 tema:
8.3 Prova testemunbal:
8.4 Perito dos peticionarios

9. Da Representa~lioe Dados das Vitimas

I.
I

I

I

I

I

I

I

I
I

1

I:

I
I



1. INTRODU<;:AO
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Justiya Global, Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP), Terra de Direitos,
Comissao Pastoral da Terra (CPT) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) - doravallte denominados "peticiomrrios" - apresentam a Corte Interarnericana de
Direitos Humanos escrito sobre solicitayoes, argumentos e provas referente ao caso n°.
12.478, Setimo Garibaldi contra a Republica Federativa do Brasil (denominado "Estado",
"Estado brasileiro" ou "Brasil").

A presente petiyao se refere ao assassinato do lavrador Setima 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 oconeu durante uma operayao
extrajudicial de despejo comandada pelo fazendeiro Morival Favoreto, integrante da Uniao
Democratica Ruralista (UDR) daquela regiao, entidade que ainda hoje mantem fortes
ligayoes com autoridades locais. 0 Inquerito Policial instaurado para averiguar 0 episodio
foi arquivado sem qualquer conc1usao.

Os fatos a seguir apresentados constituem violayoes 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 L 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
(c1ausula Federativa) ..

A condenayao do Estado brasileiro pela Corte Interan1ericana de Direitos Humanos, no
presente caso, possibiIitara 0 desenvolvimento de jurisprudencia do Sistema Interamericano
quanta aos direitos dos trabalhadores rurais que lutan1 pelo acesso a terra. Podendo ainda
ampliar igualmente jurisprudencia quanto as garantias judiciais e proteyao judicial e a
atuayao de orgaos do Poder Judiciario em resposta a tais violayoes, mediante definiyao de
criterios quanta a remedios judiciais efetivos de proteyao aos procedimentos investigatorios
e ao devido processo legal.

2. DOS FUNDAMENTOS DE FATO

2.1. Contexto das viola~oes

2. I. I. 0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a luta pela reforrna agraria no
Brasil

A trajetoria do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) revela a luta contra
a historica concentrayao fundiaria, que marca 0 Brasil desde 1.500. Ja em 1961, com a
renuncia do entao presidente Janio Quadros, Joao Goulart, conl1ecido como Jango 
assumiu 0 cargo com a proposta de mobilizar as massas trabalhadoras em torno das
reformas de base, que alterariam as relayoes economicas e sociais no pais. Vivia-se, entao,
um cIima de efervescencia, principalmente sobre 0 tema da Reforma Agraria
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Com 0 golpe militar de 1964, as lutas populares passaram a soffer violenta repressao" Neste
mesmo ano, 0 presidente-marechal Castelo Branco decretou a primeira Lei de Reforma
Agnlria no Brasil: 0 Estatuto da Terra, A proposta anunciada era a de mexer na estrutura
fundiaria do pais; entretanto, 0 estatuto jamais foi implantado e se configurou como U111

instrumento estrategico para contl'Olar as lutas sociais e desarticular' os conflitos por tena
As poucas desapropriayoes set"iI'am apenas para diminuir os conflitos ou realizar projetos
de colonizayao, principalmente na regiao amaz6nica. De 1965 a 1981, fmam realizadas
apenas 8 desapropriayoes em media, pOl' ano, embora tenham ocorrido pelo menos 70
conflitos pOl' terra anualmente.

Nos anos da ditadura, a despeito de toda a perseguiyao sofrida pelos trabalhadores rurais
que lutavam contra a concentrayao fundiaria, a luta pela terra continuou crescendo. Foi
quando comeyaram as primeiras ocupayoes de terra, nao como urn movimento organizado,
mas sob influencia principal da ala progressista da Igreja Cat6lica, que resistia it ditadura.
Foi esse 0 contexto que levou ao surgimento da Comissao Pastoral da Terra (CPT), em
1975.

Nesse periodo, 0 Brasil vivia uma conjuntura de extremas lutas pela abertura politica, pelo
fim da ditadura e de mobilizayoes operarias nas cidades, Fruto desse contexto, em janeiro
de 1984, ocorreu 0 primeiro encontro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) em Cascavel, no Parana, onde se reafirmou a necessidade da ocupayao como uma
fimarnenta legitima de exigibilidade dos direitos das trabalhadoras e tr'abalhadores rurais. A
partir dai, comeyou-se a pensar em UlTI movimento com preocupayao Ol'ganica, com
objetivos e linha politica definidos,

Em 1985, em meio ao cliIna da campanha "Diretas Ja" e da redemocratizayao, 0 MST
realizou seu primeiro Congresso Nacional, em Curitiba, no Par'ana, cuja palavra de ordem
era: "Ocupayao e a linica soluyao". Neste mesmo ano, 0 govemo do Presidente Jose Sarney
aprovou 0 Plano Nacional de Reforrna Agniria (PNRA), que tinha por objetivo dar
aplicayao rapida ao Estatuto da Terra e viabilizar a Reforma Agnlria ate 0 fim do mandato
do presidente, assentando 1,4 milhao de familias. Mais UlTIa vez a pl'Oposta de Reforma
Agraria ficou apenas no pape!. 0 govemo Sarney, influenciado pelos interesses do
latifi'mdio, ao final de urn mandato de cinco anos, assentou menos de 90 mil familias sem
tena Ou seja, apenas 6% das metas estabelecidas no PNRA foram cumpridas por aquele
governo.

Com a articulayao em tOl'll0 da Assembleia Constituinte, os 1'Uralistas se organizaram na
criayao da Uniao Democratica Ruralista (UDR) e atuararn em tres frentes: 0 brayo armado 
incentivando a violencia no campo -, a bancada ruralista no par1amento e a midia como
aliada. Embora os ruralistas tenham conseguido impOl', no texto da redayao da Constituiyao
de 1988, normas ainda mais conservadoras que 0 Estatuto da Terra, pode-se dizer que nessa
mesma Constituiyao os movimentos sociais tiveram UlTIa importante conquista no que se
refere ao direito it tena: os artigos 184 e 186, Estes dispositivos fazem referencia it funyao
social da propriedade rural e determinam que, quando nao cumprida tal funyao, a terra deve
ser desapropriada par'a fins de Reforma Agril'ia,
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o periodo da constituinte marcou tambem 0 momento em que 0 MST reafirmou sua
autonomia, definiu seus simbolos, bandeira, hino. A eleiyao de Fernando Collor de Mello
para a presidencia da Republica em 1989 representou urn retrocesso na luta pela terra, ja
que 0 novo presidente era declaradamente contra a Reforma Agraria e tinha ruralistas como
seus aliados de governo. Foram tempos de repressao contra os sem terra, despejos
violentos, assassinatos e prisoes arbitrarias. Em 1990, ocorreu 0 II Congresso do MST, em
Brasilia, e que continuou debatendo a organizayao interna, as ocupayoes e, principalmente,
a expansao do Movimento em ambito nacionaL A palavra de ordem era: "Ocup:u, resistir,
produzir".

A partir de 1994, com 0 governo Fernando Henrique C:udoso consolida-se urn modele
agrario baseado na agroexportayao, ou seja, uma politica agricola voltada p:ua os interesses
do mercado internacional e p:ua 0 pagamento dos juros da divida externa No ano seguinte,
o MST realizou seu III Congresso Nacional, em Brasilia. Crescia a consciencia de que a
Reforma Agraria consistia em urn luta fundanlental no canlpo, mas que deveria ser
disputada na cidade. Por isso, a palavra de ordem foi "Reforma Agraria, uma luta de todos".

Ja em 1997, 0 Movimento organizou a hist6rica "Marcha Nacional Por Emprego, Justiya e
Reforma Agraria" com destino a Brasilia, com data de chegada em 17 abril, um ano ap6s 0

massacre de Eldorado dos C:uajas, qU:Uldo 21 (vinte e urn) trabalhadores sem terra fmam
brutalmente assassinados pela policia no Para.

Em agosto de 2000, 0 MST realizou seu IV Congresso Nacional, em Brasilia, tendo como
palavra de ordem "Por um Brasil sem latifundio", que orienta as ayoes do movimento ate
hoje. 0 modele econ6mico implementado pelo governo Fernando Hemique Cardoso
provocou graves danos para quem vive no meio rural, fazendo crescer a pobreza, a
desigualdade, 0 exodo, a falta de trabalho e de tena

Com a eleiyao de Lula, em 200 I, nao houve mudaJ1yas significativas na estrutura fundiaria
e no modele agricola, revelando a necessidade de dar continuidade as lutas sociais para
garaJ1tir a construyao de urn modele de agricultura que passe a priorizar a produyao de
alimentos e a distribuiyao de renda. Assim, hoje, 0 MST permaJ1ece orgaJ1iz:Uldo os
trabalhadores do c:unpo, conscientizaJ1do-os de seus direitos e mobiliz:Uldo-os para que
lutem pOI' mudanyas. 0 Movimento atua nao s6 na luta pela Refonna Agraria, mas tambem
pela construyao de um projeto popular para 0 Brasil, baseado na justiya social e na
dignidade humana. I

2.1.2. A violencia no campo no estado do P:U'ana e perseguicao as lideraJ1cas do MST

Como sera demonstrado a seguir, 0 caso do assassinato de Setimo Garibaldi, integrante do
MST, nao constitui urn fato isolado. Muito pelo contrario, insere-se numa estrategia de
perseguiyao sistematica aos sem terra, atraves da criminalizayao do movimento, das
ameayas e assassinatos as lideranyas dos trabalhadores e do uso do terror nos despejos.

I Sabre a hist6riado Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, v pagina \vww.msLonr.bt e ainda
"Conflitos de Terra no Brasill985" Comissao Pastoral da Terra, 1985.
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Especialmente no estado do Parana, durante 0 segundo mandato do governo Jaime Lerner
(1998 a 2002), a situayao no campo foi marcada pela extrema violencia contra os
trabalhadOl'es rurais, pe1a parcialidade do Judiciario e do Executivo, que, na maior parte das
vezes, orientavam suas ayoes de forma a atender os interesses dos latifundiarios,
contribuindo para a impunidade absoluta dos agentes responsaveis pe1as violayoes aos
direitos humanos dos trabalhadores sem terra,

Assim, na decada de 90, 0 estado do Parana se transformou ern urn "campo de
experiencia,,2 do tratamento reservado pelo governo aos trabalhadOl'es que lutam pela terra
no Brasil, Neste periodo (e principalmente no final dos anos 90, durante 0 segundo mandato
do governador Jaime Lerner), a violencia atingiu indices alarmantes, como resultado de
uma verdadeira politica de Estado, ja que os orgaos do governo se empenharam em
criminalizar e reprimir os movimentos sociais,

A partir do nascimento do MST, em 1985, a face violenta do latifundio passou a ser
representada pela UDR (Uniao Democratica Ruralista), uma Ol'ganizayao que aglutina os
fazendeiros e representa as suas dernandas, Em dois lugares do pais a UDR teve enorme
forya: no Pontal do Paranapanerna no Estado de Sao Paulo e no Parana, principalrnente na
regiao Noroeste - nao por coincidencia, as duas regioes que, na decada de 90, estavam
entre os focos da violencia no campo no pais,

No Parana, a UDR passou a atuar com ainda mais veemencia a partir de agosto de 1997,
quando seus representantes, entre eles muitos deputados que formavam a chamada Bancada
Ruralista estadual e afiliados da Sociedade Rural do Parana, comeyaram a incitar os
fazendeiros a usarem annas e agirem com violencia contra os trabalhadores para a "defesa"
de suas propriedades. A partir dai, 0 estado do Parana foi marcado pelo agravarnento dos
conflitos no campo e da violencia contra os sem tena. Neste periodo, 0 estado inaugurou
urna "onda de violayao cotidiana dos direitos humanos dos trabalhadores rurais, por vezes
se omitindo e por outras agindo ern parceria com as milicias privadas formadas pelos
latifundiarios que desfilavam livremente seus armamentos, dec1arando publicamente 0 uso
de armas contra os sem terra,,,3

Com a reeleiyao de Lerner ao governo do estado do Parana, e nitida a elevayao dos indices
de violencia contra os trabalhadores rurais: durante todo 0 seu govemo (dois mandatos/
foram presos 516 trabalhadores rurais. Alem disso, a ayao da Policia Militar' e das milicias
privadas levou ao assassinato de 16 trabalhadores neste mesmo periodo, sendo que em
alguns casos houve 0 envolvimento pessoal de COl'oneis do alto escalao da Policia Militar e
dos proprios ruralistas"

2 "Desterro - uma cronologia da violencia no campo no Parana na decada de 90", publicayao Comissao
Pastoral da Terra do Parana, Curitiba: CPT, 2006. P 15,
'Idem
4 Em 1994, Jaime Lerner loi eleito governador do Parana, tornando posse ern 1995 Em 1998, Lerner e
reeleito governador com mandato ate 2002,
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Alem dos assassmatos consumados, a Comissao Pastoral da Terra registrou na epoca 31
tentativas de homicidio, 49 ameayas de morte, 7 casos de tortura e 325 pessoas vitimas de
lesoes corporais em conseqliencia de conflitos por terra Vale ressaltar, contudo, que esses
sao os conflitos registrados e servem como indicio do alto grau de violencia alcanyado no
Parana nesta epoca, mas certamente nao dao conta da totalidade de trabalhadores e familias
atingidos por essa violencia5

Todas essas ayoes temerarias contra os sem terra ocorreram com 0 envolvimento de
pistoleiros e da propria Policia Mi1itar em mais de 140 operayoes de despejos - muitos dos
quais realizados sem ordem judicial, outros com 0 apoio de juizes servis it causa dos
fazendeiros.

Vale mencionar, ainda, a conivencia de boa parte da midia paranaense, que se mostrava
reticente e muitas vezes se negava a registrar e esclarecer os fatos que vinham ocorrendo no
estado. Dependente dos recursos do governo Lerner, a midia contribuiu para a criayao de
uma verdadeira barreira para impedir que a sociedade paranaense tomasse conhecimento do
horror instaurado no campo.

Os conflitos agrarios eram (e ainda sao) tratados como casos de policia e nao como um
problema sociaL 0 uso de grupos de elite da policia, como COPE (Comando de Operayoes
Especiais), Grupo Aguia e GOE (Grupo de Operayoes Especiais) em operayoes contra os
trabalhadores rurais evidenciam que, no governo de Jaime Lerner, os sem terra eran1
tratados como bandidos de alta pericu10sidade. Soma-se a isso 0 si1encio da mfdia, a
fonnayaO ideologica da Policia Militar, a COnStlUyaO de uma imagem negativa do MST
junto it sociedade brasileira, 0 apoio do Poder Judicifuio na marmtenyaO da impunidade e os
interesses politico-eleitorais do Executivo. Esses sao os vetores de uma alianya constituida
historicamente entre a policia - a mando direto da Secretaria de Seguranya Publica -, as
milicias privadas, fazendeiros, setores do Poder Judiciario, do Executivo e do Legislativo,
com 0 objetivo claro de implementar uma estrategia de repressao aos movimentos sociais
que lutarn pela terra e de aniquilarnento da refornla agraria como direito sociaL6

Em materia publicada na revista Caros Amigos, em junho de 1999, intitulada "Terror no
Parana", ha uma descriyao precisa sobre a realidade vivida pelos trabalhadores rurais sem
terra no estado, naquele periodo:

"Esta acontecendo uma operar;iio de guerra no Parana, movida pelo
aparelho do Estado contra os sem-terra Localidades cercadas pela Polfcia
Militar, helicopteros, carros, ciies treinados, homens encapuzados, armados
de escopetas, filZis, bombas de gas, 41 sem-terra presos no momenta em que

5 Desterro _ uma cronologia cia violencia no campo no Parana na decada de 90 01
, publica980 Comissao

Pastoral da Ierra do Parana, Curitiba: CPI, 2006
6 Apcs a chegada de uma grande Marcha em Brasilia, em 1997, quando 0 MSI e recebido pelo entlio
Presidente Fernando Henrique Cardoso (e, assim, sua luta fora simbolicamente legitimada), 0 Movimento
Sem Ierra obteve urn alto indice de aprova,lio popular. Assustado com a opinilio publica, 0 governo federal
iniciou uma estrategia de difama,lio da luta pela terra, principalmente com a apresenta,lio diaria de noticias
desfavoraveis e negativas sobre a luta do MSI Esta estrategia deu resultados, ja que 0 MSI encerrou a
decada de 90 com alto indice de desaprova,lio
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fechavamos esta edi9fio (26 de maio de 1999) No governo atual de Jaime
Lerner, ja foram presos mais de duzentos deles, seis foram torturados,
quinze foram mortos, houve trinta atentados e 41 amea9as de morte. A
violencia policial atinge ate crian9as e se traduz em outros gestos tfio
mesquinhos como covardes. tomam das pessoas bones e camisetas com
inscri90es pr6-reforma agraria, queimam pertences, alimentos e barracas e
destroem as lavouras das familias desarmadas. ,,7

Os casas narrados abaixo evidenciam a violencia sistematica contra os trabalhadores rurais
sem terTa no Parana, no final dos anos 90, e revelam a adoyao de urna politica de Estado
voltada it repressao do MST, e principalmente, it perseguiyao das lideranyas do
moviment08

(a) A Fazenda Saudade, em Santa Izabel do Ivai, fai invadida, na madrugada de 16 de
setembro de 1997, por 80 (oitenta) pistoleiros fartemente armados e encapuzados, todos
portando armas pesadas e tipicas da Policia Militar (fuzis, escopetas, metralhadaras e
coletes a prova de bala). Dispararam suas armas, queimaram barracos e an1eayaram
lideranyas Foram expulsas 46 familias, que procuraram a delegacia do municipio para
fazer boletim de ocorTencia, mas houve recusa do delegado em registrar a denuncia

(b) Fazendas Boa Sorte (setenta famflias) e Santo Angelo (quarenta famflias), em
Marilena, faram invadidas as 4 horas da manha, em 07 de fevereil"O de 1998, par oitenta
homens encapuzados e portando unifarme marTOm-escuro. Na ocasiao, Sebastiiio
Camargo Filho, 65 anos de idade, foi executado9 pelo comandante da operayao, com urn
tiro de espingarda 12 na nuca, a menos de 1 metro de distiincia. No conflito faram
gravemente feridos os trabalhadores Dirceu Cordeiro de Oliveira (que levou urn tiro pelas
costas) e Pedro Ingles (que sofl·eu varias fraturas devido a violencia com que foi espancado
pelos pistoleiros). Outros 30 (trinta) sem terra faram feridos durante a operayao. Os
trabalhadores envolvidos no conflito denunciaram, na ocasiao, 0 Presidente da UDR
regional, Marco Menezes Prochet, principal suspeito do disparo que matou Sebastiao.
Tambem houve denuncia de que os jagunyos foram anegimentados pela empresa de
seguranya Depropar, de propriedade de Osnir Sanches (urn dos suspeitos do assassinato de
outro trabaIhador rural, Eduardo Anghinoni).

(c) Na madrugada de 09 de julho 1998, 350 (trezentas e cinquenta) familias acampadas
na Fazenda Santa Gertrudes, em Mariluz, na comarca de Cruzeiro do Oeste, faram

7 uTerror no Parana", Caras Amigos, nO 27,junho de 1999 Esta materia recebeu 0 Premia Vladimir Herzog
de Anistia e Direitos Humanos de 1999, uma das mais importantes premia90es voltadas para 0 jornalismo
8 Todos as casas citados sabre as viola<;oes dos direitos humanos dos sem terra, no estado do Parana, foram
divulgados na imprensa e podern ser constatados ern HDesterro - uma cronologia da violt§ncia no campo no
Parana na decada de 90", publica9aO Comissao Pastoral da Terra do Parana, Curitiba: CPT. 2006; "Terror no
Parana", Caros Amigos. n' 27. junho de 1999
9 a assassinato de Sebastiao Carmargo foi denunciado aComissao Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) pela Justi9a Glabal. Comissao Pastaral de Terra. Terra de Direitos e Movimenta dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) A CIDH estabeleceu recomenda90es aa Estada brasileira. e, neste momento.
portanto, os peticiomirios aguardarn e rnonitoram 0 seu cumprimento
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desalojadas. Na ocasiao, a fazenda foi ocupada por uma impressionante fon;:a de mais de
700 (setecentos) soldados fortemente armados, portando bombas de gas e levando caes.

(d) Na madrugada de 06 de maio de 1999, a policia expulsou cerca de 200 (duzentas)
familias, acampadas em seis areas (Rio Novo, Transval, Sao Francisco, Irma Maria ou
Porangabinha, Bandeirantes e Florao), todas em Querencia do Norte.
(e) Na madrugada de 21 de maio de 1999, no municipio de Querencia do Norte e regiao,
uma operayao da policia desalojou de uma s6 vez cerca de 70 (setenta) familias das
fazendas de Bello I, Bello II e Bello ll1; 20 (vinte) familias de Porangaba II e oulms 68
(sessenta e oito) familias de Cobrinco. Pelo menos sete trabalhadores foram presos e dez
feridos, alguns com queimaduras de terceiro grau, como no caso de Antonio Canayo.

Em todos os casos, a policia agiu com a mesma brutalidade e 0 mesmo aparato militar,
sempre apoiada por "tropas de elite", como 0 Grupo Aguia, 0 Grupo de Operayoes
Especiais (GOE), 0 Batalhao de Choque e 0 Comando de Operayoes Especiais da Policia
Civil (COPE). As desocupayoes seguiam metodos muito similares: a policia militar
esperava para agir de madrugada, cercava a area ocupada e dava inicio it operayao. "Os
policiais, com seus ciles treinados, irrompem no acampamento gritando e dando tiros para
o alto, invadem os barracos, separam mulheres e cria/1(;as dos homens para aumentar a
sensar;ilo de inseguranr;a, gritam e chutam os lavradores, a medida que mandam deitar de
brur;os no chao molhado de chuva ou sereno, com ordens expressas de manter os roslos
colados no chilo, sem se mexer, onde permanecem, as vezes algemados, horas a fio. ,,10

(f) Assassinato de Eduardo Anghinoni, .31 anos, em 29 de maryo de 1999. Eduardo era
irmao de Celso, coordenadol regional do MST, assentado em Portal do Tigre. Na noite do
crime, Eduardo visitava 0 irmao. A familia - incluindo os filhos de Celso - estava reunida
na sala, quando alguem quebrou 0 vidro da janela, apontou a anna e disparou cinco tiros
contra Eduardo, acreditando ser ele a lideranya do MST na regiao, Celso.

(g) Tortura contra a Iideranya Seno Staats, em 05 de abril de 1999. Seno,um dos
primeiros organizadores do MST no Parana, foi vendado e jogado no bagageiro de uma
caminhonete, irs 17 horas e 30 minutos, e conduzido ir sede da Fazenda Jacireta. Foi
espancado e queimado por cigarros ate irs 23 horas. as seqilestradores 0 anleayavam de
morte caso as ocupayoes continuassem.

(h) Em 12 de abril de 1999, tl"ilS jagunyos praticaram exercicio de tiro ao alvo contra
urn menino de 08 anos de idade, Marcos, mho do sem terra Etuino Luiz Mendes, mais
con11ecido como Lapacho, lideranya do MST local, A barbarie aconteceu em TliTVO,

assentamento Merreca, regiao central do estado do Parana.

(i) Em 25 de abril de 1999, quarenta sem terra ocuparam a Fazenda Santa Maria, em
Ortigueira, no intuito de pressionar 0 INCRA para a efetivar a desapropriayao da terra. No
dia seguinte foi requerida a reintegrayao de posse da area, que foi deferida pela juiza da
comarca, no dia 27. No dia 29 dois oficiais de justiya e vinte policiais militares chegaram
ao local para efetuar' 0 despejo. Os sem terra Valdecir Bordignon, Luiz Casturino de

10 HTerror no Parana'" Caras Amigos, nO 27, junho de 1999
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Souza e Lourival Lesse foram submetidos it tortura por asfixia em tanques com agua e
a golpes de cassetete. Valdecir foi obrigado a comer esterco. Vma sessao de tortura fisica e
psicologica que durou cerca de duas horas e meia.

U) Em 02 de maio de 2000, cerca de 1500 trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra
foram reprimidos com violencia ao tentarem entrar em Curitiba para urn dia de caminhada e
manifestayao em frente aSuperintendencia Regional do INCRA. Os onibus que conduziam
os trabalhadores foram detidos em varios pontos proximos aentrada da capital paranaense.
Mais de mil policiais fortemente armados e enraivecidos atacaram os sem ten'a com
cachorros, bombas de gas lacrimogenito e efeito moral, metralhadoras e outras armas
pesadas. 0 conflito mais grave ocorreu par volta 7hs30min, a cerca de 5 quil6metros da
principal entrada da cidade, na BR 277. Foram presos II trabalhadores, inc1uindo 0

coordenador geral do MST Roberto Baggio, mais de 200 trabalhadores ficaram feridos e 0

sem terra Antonio Tavares Pereira foi assassinado. Presos de dominados pela Policia
Militar, os trabalhadores foram obrigados a rastejar sobre pedras, com 0 rosto grudado no
chao, sendo agredidos com chutes e cacetetes, alem de ofensas e palavr5es. 11

(I) Querencia do Norte, 21 de novembro de 2000: 0 trabalhador rural sem terra Sebastilio
de Maia, 0 Tiliozinho, foi assassinado pOl' volta das 6hs30min, no municipio de Querencia
do Norte, noroeste do Parana, proximo aFazenda Agua da Prata, que havia sido despejada
pela Policia Militar. 0 crime aconteceu em urna emboscada, quando os trabalhadores
transitavam pOl' urna estrada rural. No ataque, Sebastiao de Maia foi morto com varios tiras,
sendo atingido na cabeya No dia 07 de maio do ano de 1999, Sebastiao e sua familia ja
haviarn side despejados da Fazenda Rio Novo, tarnbem no municipio de Querencia do
NOlte, ocasiao em que sua esposa, Adelina Ventura foi torturada pela Policia Militar.

Na materia publicada na revista "Caros Amigos", ja mencionada acima, ha uma denuncia
contundente do drama vivido pelos trabalhadores rurais no estado do Parana:

"(. ) 0 quadro geral que emerge dessa situaC;ao, em seu conjunto, e
terrivel. no noroeste do Parana desapareceu qualque/" vestigio de
Estado de direito. Ha uma situaC;ao de excec;ao, em que os poderes
publicos enxergam 0 MST como um exercito inimigo, que deve Se/"
derrotado custe 0 que custar (. ) 0 noroeste do Parana vive, assim, um
c/ima de ditadura militar. Querencia do Norte, em maio, foi colocada
em estado de sitio, nao oficialmente dec/arado, mas diariamente
praticado A ordem e derrubar, desmoralizar 0 'inimigo' ,,12

Nesse periodo, mais de mil moradores de Querencia do Norte, inc1uindo os principais
comerciantes, apoiararn, em 09 de maio de 1999, urn abaixo-assinado endereyado ao

11 Em 14 de agosto de 2000 foi eneaminhada denuncia pela )usti9a Global, Rede Naeional de Advogados e
Advogadas Populares e pela CPT, a Ms. Asma Jahangir, Relatora Especial para Exeeu90es Sumarias da ONU,
sabre 0 assassinato do trabalhador sem terra Antonio Tavares Pereira, .Avaliados como esgotados as recursos
internos, a CPT, 0 MST, )usti9a Global e Terra de Direitos eneaminharam, em 31.12 03, denuncia aComissao
Interamerieana de Direitos Humanos da OEA,mas ate a presente data nao foi emitido relatorio de
admissibilidade
12 "Terror no Parana", Caros Amigos, n° 27, junho de 1999
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governador Jaime Lerner, pedindo a libertayao imediata de agricultores presos, a retirada
das tropas da policia da cidade, 0 fim da perseguiyao aos trabalhadores e 0 fim dos
despejos, Em mais uma demonstrayao de autoritarismo, a policia deteve 0 agr6nomo
Arilson Pacheco Sausem, quando ele coletava as assinaturas,

A triste situayao vivida pelos trabalhadores rurais no estado do Parana pode ser constatada
na tabela comparativa "Violencia contra a ocupayao e posse - Brasil - 1998,,]3 0 estado
destaca-se, quando confrontado com as outras regii5es do pais, pelo imenso numero de
conflitos e familias atingidas e pela quantidade de ordens judiciais de despejo e tambem de
expulsi5es realizadas sem qualquer decisao judicial, No ano de 1998, foram registrados 80
conflitos por terra no estado do Parana, envolvendo 11.730 familias, que s6 ficou atras de
Pernambuco (135 conflitos), No mesmo periodo, 250 familias foram expulsas e 986
trabalhadores foram atingidos com ordem judicial de despejo, Mais uma vez, 0 Parana
apresenta numeros alarmantes e superiores a grande maioria dos outros estados,

A tabela "Violencia contra a Pessoa - Brasil - 1998" indica outros dados muito
preocupantes sobre 0 estado do Parana, naquele periodo 14 Registraram-se 8 assassinatos,
14 tentativas de assassinato, 11 ameayados de morte, 44 agredidos fisicamente, 85 presos,
37 vitimas de lesi5es corporais,

Ainda nos dias atuais, a violencia contra os trabalhadores rurais sem terra e a perseguiyao
as lideranyas do movimento e uma realidade inconteste, Os dados de conflitos no campo
re1ativos ao ano de 2007, registrados pela Comissao Pastoral de Terra, revelam que, embora
tenha havido, em termos absolutos, lUna queda geral nos numeros dos conflitos, em termos
relativos h:i crescimento da vio1encia, Em 2006, para cada ocorrencia de conflito houve 1,2
fanli/ias expulsas, 16 despej adas e os assassinatos correspondiam a urn para cada 47
conflitos, No mesmo periodo de 2007, (ressalte-se que sao dados ainda parciais) para cada
ocorrencia de conflito se computam 5 familias expulsas, 19 despejadas e urn assassinato
para 44 conflitos,

Mas e em relayao ao numero de fami/ias expulsas pelo poder privado que se verifica 0

maior crescimento da violencia, nao seguindo a tendencia de queda verificada em outros
indicadores, As familias expulsas passaram de 1.657, em 2006, para 2,711, em 2007, mais
de 100% a mais. Este alUnento verificou-se em todas as regii5es do Pais, sem exceyao:

FAMILIAS EXPULSAS
Regiao 2006 2007
Centro-Oeste 0 318
Nordeste 459 491
Norte 714 757
Sudeste 95 435
Sui 49 710
Total 1.317 2.711

13 "Conflitos no Campo Brasil 1998", Comissao Pastoral de Terra, W\\\V,cplnllc.com,bl
14 Idem
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Isto mostra que 0 poder do latifi'mdio e do agronegocio esta atento e atuante, disposto a agir
por conta propria caso 0 poder publico nao atenda suas reivindicayoes de punir os
trabalhadores que se levantam na defesa de seus direitos.

Quanto a queda acentuada no nlimero de conflitos, esta ocorre nao porque tenha sido
adotada uma politica mais eficaz de reforma agraria ou de combate a violencia. 0 que se
pode sentir e que a nao execuyao da reforma agniria, com familias acampadas ha 4, 5, 6 ou
mais anos, desestimula a ayao dos trabalhadores e dos seus movimentos, dai a queda

. d' d - t 15expresslva os numeros e ocupayoes e acampamen os.

2.2. Da Acao de Milicias Privadas no Parana

Segundo dados da Comissao Pastoral da Terra (CPT) a regiao sudeste do pais apresentou
nlimeros maiores de conflitos passando de 180, para 193. 0 nlimero de pessoas envolvidas
saltou de 7L983 para 112.356. As familias expulsas passaram de 95 para 435 e as familias
despejadas passaram de 980 para L477. Seguindo 0 entendimento de que as areas em que
os trabalhadores rurais se encontram mais motivados na luta pela terra sao tambem areas
com maior nlimero de conflitos, a CPT constatou ainda que somente na regiao sudeste
houve crescimento no numero de ocupayoes: 78, em 2006; 88, em 2007, e de
acampamentos: 4, em 2006; 7, em 2007. Nesta regiao se verifica que 0 grande avanyo no
progresso tecnologico aplicado ao campo e 0 avanyo das monoculturas tern gerado maior
desigualdade, exclusao e como consequencia disso, urn nlimero maior de novos e graves
conflitoS.16

De acordo com 0 professor Carlos Walter Porto Gonyalves, da Universidade Federal
Flurninense: "Nao deixa de ser preocupante que a regiao mais rica do Brasil apresente
crescimento da violencia no campo em relayao as demais regioes, Uma nova geografia da
violencia esta se desenhando, conforme indicam estes dados parciais de 2007. Tudo indica
que 0 avanyo do cultivo da cana, diante da tebre dos agrocombustiveis, esteja trazendo
implicayoes no aumento do preyo da terla, que rebate no programa de Reforma Agniria, e
consigo cauega 0 aurnento da violencia .,,17

As associayoes organizadas por ruralistas tern presenya historica no estado do Parana, que
fica localizado na regiao SuI do pais. A Uniao Democratica Ruralista (UDR), Sociedade
Rural do Oeste (SRO) e Federayao da Agricultura do Estado do Parana (FAEP), sao
conhecidas por patrocinar grupos paramilitares, sob a fachada de "empresas de seguranya",
para realizar desocupayoes ilegais em fazendas ocupadas por trabalhadores !Urais sem terra,
sob a falsa premissa de que 0 govemo estadual nao cumpre mandados de reintegrayao de
possel8

15 Ver Analise dos dados par'ciais de conflitos no campo em 2007:
http://www.cptnac.com.brl?svs tem=news&action=read& id=21 08&eid=6
16 D d d' " Ia os lspomvels em: www.cpLcom.)f
17 Idem
18 Denuncias de Forma9ao e Atua9ao de Milicias Privadas no Estado do Parana, Audiencia Publica: Comissao
de Direitos Humanos e Minorias - CDHM - Curitiba, 18 de Outubro de 2007 Movimentos dos Irabalhadores
Sem Ierra, Terra de Direitos e Comissao Pastoral da Terra
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o presidente estadual no Paxaml da UDR, Marcos Prochet, foi pronunciado pela morte do
trabalhador rural Sebastiao Caxnargo ocorrida em Marilena, noroeste do Parana, em
fevereiro de 1998, quando comandou urn desp~jo ilegal, na Fazenda Boa Sorle Caso este
em que a Comissao Interamericana de Direitos Hurnanos .ia fez recomendayoes ao Estado
brasileiro, contudo, ate 0 presente momento, os familiares nao obtiveraxn qualquer resposta
do Estado brasileiroI9 No mesmo processo sao reus 0 dono da Fazenda, urn dos pistoleiros
contratados para a operayao e 0 dono de urn empresa de seguranya privada, Osnir Sanches,
que prestava serviyos para a UDR. Ressalta-se que Osnir Sanches, chegou a ajuizar
Reclaxnayao Trabalhista contra a UDR, na pessoa de Tarcisio Barbosa, hoje diretor
fundiario da FAEp20

, pleiteando 0 recon11ecimento do vinculo empregaticio com a
orgallizayao por prestar serviyos de pistolagem21 Tal reclaxnayao trabalhista, porem, foi
extinta por "ilicitude do objeto" do contrato de trabalho, todavia, nunca houve uma
investigayao criminaL

Estas ayoes axticuladas por latifundiarios fOralll, inclusive, descritas no Relat6rio da
Federayao Internacional das Ligas de Direitos I-Iumanos (FIDH), pagina 20, segundo 0

qual:

"as illvestiga~oes judiciais acusaram como responstivel do
"comalldo" e da execu~iio de Sebastiiio Camargo 0 dellombzado
Marcos Prochet, presidellte da UDR regiollal. Ouatro
testemullhas 0 recollheceral1b. porem ele Ilullca (oi ellcarcerado.
A illvestiga~iio revelou 0 papel desempenhado pelo sistema de
justi~a privada colocado em prtitica pOl' uma empresa de
vigil{lllcia localizada em Parmzavai Esla empresa, pOl' internuidio
do. qual sao feitos as "contratos", totalmente irregular e
desconhecida do escrit6rio encarregado de registrar e controlar as
empresas desse genera. 0 respollstivel dessa empresa. Ivo Lopes e
um outro empregado passaram aigulls dias Ila cadeia e tambem
(oram acusados pelo assassillato de Eduardo Allghillolli.

No. semana precedente 0.0 assassinato, Iva Lopes foi vista
circulando de carro em Querencia do Norte, cidade que nao
conhecia Perguntou a vanas pessoas, que mais tarde a
identijicaram, sabre Celso Anghinoni Jose Fermino Borracha foi
reconhecido par um retrato falado e quando apresentado a
teslemunhas que a viram randal' a casa de Celso Ellfim. armas e
liculos ill(ravermelhos (oram descobertos Ila sua casa e as peritos
provaram que elas correspolldam as mUllifoes ellcolliradas 110

local do assassillato. E certo que uma orgallizafiio (oi illsliluida
pOl' (azelldeiros da regiiio para opera£oes. illdiscutivelmellte. de

19 Caso SebastHio Camargo vs Brasil, nO 12310
20 Informac;:5es disponiveis em: hnp:(Iww\-v2.faer.co1ll.bl (com issoes/membro5.php?comissno=po lfund
21 TELLES MELO, loao Alfredo (org) Re{ormo agral'ia quanda? cpr mostra as causas da luta pela terra no
Brasil Brasilia, 2006 p 168
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farater crimillal, com tolerfillcia das autoridades judiciarias que
se ellgajam em so persegllicoes simMUcas. " (gtifos nossos)

Neste contexto, ficou evidente a ayao conjunta de fazendeiros que, por meio da UDR, sem
ponderar a gravidade e a ilegalidade dos meios utilizados, atuaram de forma a repelir a
organizayao de trabalhadores rurais na busca pela terra. A articulayao de latifundiarios para
contratayao de milicias privadas constituiu urn fato notorio e amplamente denunciado pela
imprensa nacional e internacional, tornando a regiao noroeste do Estado do Parana
conhecida internacionalmente como uma "terra sem lei", onde impera a impunidade em
relayao aos latifundiarios a despeito da criminalizayao dos movimentos sociais.

Em novembro de 2006, 0 presidente da Sociedade Rural do Oeste (SRO), Alessandro
Meneghel declarou expressamente it Folha on Line, que a entidade iria contratar milicias
para combater as ocupayoes:

"Ele disse que, a cada nova reintegra<;tio de posse que a Justi<;a
determinar e 0 govemo l7Iio cumprir, os pr6prios ruralistas vtio
retitar' os sem-terra das ptoptiedades 'Vamos contratal'
segllrall£as e nos,mesmos (aremos a reilltegra£ao'. ,,22 (grifou-se)

Alessandro Meneghel em 25 de abril de 2007, juntamente com urn grupo de ruralistas da
regiao oeste do Parana, criou 0 Movimento dos Produtores Rurais (MPR) com objetivo de
patrocinar milicias privadas contra os trabalhadores mrais sem terra e promover ayoes de
desocupay6es ilegais em areas ocupadas pelos trabalhadores. Sua primeira ayao, segundo 0

proprio Alessandro Meneghel, ja ocorreu em 21 de abril de 2007, quando urn grupo de
"seguranyas" contratados pela entidade ruralista promoveu ilegalmente a desocupayao da
fazenda Gaspar'etto, em Lindoeste, que estava ocupada por, aproximadamente, 60 familias
do Movimento de Libertayao dos Sem Terra (MLST), deixando varios feridos. 2J

A milicia privada foi contratada pelo MPR com dinheiro arrecadado por urn fimdo criado
pelo referido movimento, especialmente para arrecadar dinheiro para 0 pagamento de
pistoleiros, sendo que cada integrante do MPR (ia sao cerca de 300 illscritos) ira contribuir
mensalmellte com valores entre R$ 100,00 (cern reais) e R$ 200,00 (duzelltos reais),
dependendo do tamanho da propriedade 24 De acordo com Alessandro Meneghel "e urn
fundo para quando houver alguma invaslio e tivermos que contratar seguranfYa ou
advogado, 0 que for preciso para defender' 0 direito de propriedade".

Atraves das dec1arayoes de Alessandro e possivel afirmar que a illtenyaO dos grandes
latifundiarios nao e a de "contratar' empresas de seguranya para proteger as propriedades",

22 Hlntegrantes do MST e fazendeiros entram em confronto no Parana", Folha online l em 30 de novembro de
2006 Informa,oes disponlveis em http://wwwl.folha.lIoLcom.bl/folha/blasil/ult961187283.sht1111
23 0 Estado do Parana, em I de dezembro de 2006
24 Denuncias de Forma,ao e Atua,ao de Millcias Privadas no Estado do Parana Audioncia Publica: Comissao
de Direitos Humanos e Minodas - CDHM - Curltiba, 18 de Outubro de 2007 Movimentos dos Trabalhadores
Sem Terra, Terra de Direitos e Comissao Pastoral da Terra
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mas sim de patrocinar milicias para promover despejos ilegais e violencia ca:racterizando
graves violayoes aos direitos dos trabalhadores rurais como 0 acesso a terra, alimentayao,
t:rabalho e moradia,

Diante da conivencia das autoridades publicas e da certeza da impunidade a atuayao das
milicias vern tomando proporyoes inaceitaveis, como bern observado pelos deputados
estaduais que participaram da Comissao Especial de Investigayao das Invasoes de Fazendas
no Oeste do Parana, conforme Relatorio Final:

"A eEl constatou a animo dos proprietarios de terras da regiCio, de
agruparem-se em milicias, tendo informar;Cio extra-oficial, que ja ha
annamento suficiente para a promor;Cio do caos na regiCio, nece5sitando
urgente presenr;a do Poder Pz/blico para intermediar;Cio justa e honesta dos
confiitos "(fls 332)

Em seguida apresentaremos exemplos de casos emblematicos sobre a
atuayao das milicias privadas, inclusive com a participayao da Policia Militar,

CASCAVEL

Primeiro fato

No dia 30 de novembro de 2006, durante 0 encenamento da Jornada da Educayao na
Reforma Agraria promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Term - MST,
em Cascavel, Parana, os participantes da jornada, organizaram uma marcha ate a fazenda
experimental da empresa multinacional Syngenta Seeds, em Santa Tereza do Oeste, com 0

objetivo de realizar 0 plantio de araucnria, ,imbolizando a educayao e a defesa da
biodiversidade, Nesta atividade foram violentan1ente agredidos por integrantes da
Sociedade Rural Oeste (SRO)

A referida fazenda havia sido desapropriada em novembro de 2005 pelo governo do Estado
do Parana e seria destinada a pesquisas voltadas ao desenvolvimento de modelos agricolns
sustentaveis na regiao de ocorrencia da floresta estacional semideciudaJ, em atendimento
aos objetivos da Lei 14 980, de 28 de dezembro de 2005. Esta Lei instituiu 0 Centro
Paranaense de Referencia em Agroecologia - CPRA, de acordo com 0 Decreto 7.487,
publicado em 09 de novembro de 2006

Oeone que, enqua1110 os participantes da Jornada sc dirigiam ate a fazenda, ainda dcntro
dos onibus, na esirada Cascavel/Foz do Iguayu, forarn parados em wn bJoqucio feito PCld
Soeiedade Rural do Oeste, onde os integrantes, Jiderados pelo presidente Alessandro
MenegheJ os aguardavam, com pedayos de pau, barras de ferro e annas de fogo, De acordo
com 0 jomal Gazeta do Povo, do dia 01 de dezembro de 2006, pagiua 4: "0 presidente da
Sociedade Rural do Oeste (SRO), Alessandro Meneghel, comandou os ruralistas que, de
maos dadas e portando pedayos de paus, fizeram wna barTeira humana na rodovia", Os
trabalhadores foran1 obrigados a descer dos onil'>us e continuar a pe pela estrada, desviando
do bloqueio, passando peJa outra pista da estrada,
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Ainda assim, quando passavam pelo bloqueio, os ruralistas comeyaram a gritar e ofendel' os
trabalhadores, dando tiros para 0 alto, ate que partiram par'a a agressao fisica, com paus,
fen'os e utilizando cavalos par'a pisotear' os trabalhadores, Cumpre esclarecer que era uma
manifestayao pacifica para 0 encerramento de urn evento de educayao, mas a Sociedade
Rural agiu de forma tl11culenta, mostrando que e totalmente contraria il Reforma Agnrria e
aos trabalhadores rurais,

Os cinco trabalhadores rurais que ficaram feridos, foram ate a Delegacia local e
registrar'am Boletim de Oconencia par'a que os fatos fossem devidamente apurados, Tres
ruralistas tamhem procuraram a Delegacia para prestar queixa contra os trabalhadores
rurais

Segundo fato

Foi instaurado Termo Circunstanciado (Autos 2007,0000004-9- JECRlM - Cascavel) para
apurar 0 ocorrido e designada audiencia preliminar para 0 dia 23 de janeiro de 2007, A
audiencia, ainda que se tratasse de assunto extremamente importante e apurasse fatos que
envolviam agressoes fisicas e uso de armas, nao foi presidida pela juiza titular do Juizado
Especial Criminal, mas sim pelo Bacharel Conciliador Evaldo Antonio Gaidargi

Durante a audiencia 0 ruralista Alessandro Meneghel, ao ser questionado pelo conciliador
se havia possibilidade de conciliayao, se exaltou e agrediu verbalmente os trabalhadores
rurais ali presentes chamando-os de "Iadroes" e "vagabundos", Apos, tentou agredir
fisicamente os trabalhadores e foi contido pelo conciliador e pelo advogado da Ten'a de
Direitos, Vinicius de Oliveira, a quem ameayOU por diversas vezes, inclusive chamando-o
tambem de "Iadrao" e "vagabundo",

Alem de tais ofensas, 0 ruralista praticou urn crime ainda mais grave contra a trabalhadora
rural Celia Aparecida Lourenyo chamando-a de "negrinha vagabunda", car'acterizando 0

crime de injuria qualificada, previsto no artigo 140, § 3°, do Codigo Penal brasileiro, Ainda
que todos tenham ouvido a ofensa nada foi feito pelo Conciliador e, mesmo tratando-se de
caso de flagrante delito Alessandro Meneghel, nao foi tomada qualquer atitude pelas
autoridades policiais e judiciais presentes,

Os advogados da Terra de Direitos requereram ao conciliador que constasse na Ata de
Audiencia as agressoes desferidas por Alessandro Meneghel, inclusive 0 crime praticado
contra Celia Lourenyo, todavia, 0 mesmo indeferiu 0 pedido, Como nao foi possivel a
realizayao da audiencia diante da conduta do ruralista, a mesma foi redesignada para maio
de 2007, Apos a audiencia Alessandro Meneghel ainda agrediu alguns trabalhadores rurais
que estavam do lado de fora do Forum, aguar'dando os companheiros que participavam da
audiencia,

Em seguida dirigiu-se il Delegacia de Cascavel, onde fez urn Boletim de Oconencia contra
o advogado da Terra de Direitos, Vinicius de Oliveira, alegando que 0 advogado 0 tinha
anleayado, Os advogados da Terra de Direitos, acompanhados dos trabalhadores rurais
tambem se dirigiram il Delegacia para denunciar' os crimes cometidos na audiencia pelo
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ruralista e lavraram dois Boletins de Ocorrencia: urn, de Celia Lourenyo, por injuria
qualificada e outro, do advogado Vinicius de Oliveira, por injUria e ameaya.. Cumpre
ressaltar que os advogados da Terra de Direitos precisaram de escolta policial para deixar a
Delegacia, haj a vista que foram seriamente ameayados por Alessandro Meneghel e
Vanderlei Jose dos Canlpos Junior,

Nao obstante todas as agressoes e ameayas, Alessandro Meneghel ainda procurou a
imprensa local de Cascavel para tentar distorcer os fatos e dizer que foi anleayado e
agredido pelos trabalhadores rurais. Tal fato foi noticiado pelo Jornal local, que sequer
ouviu os integrantes do Movimento Sem Terra ou os advogados da Terra de Direitos

Terceiro fato

Instaurado Inquerito Policial para averiguar os fatos ocorridos durante a audiencia de
tentativa de conciliayao, os envolvidos, a trabalhadora rural Celia Lourenyo, 0 advogado
Vinicius Gessolo de Oliveira e os ruralistas Alessandro Meneghel e Vanderlei Jose de
Canlpos Junior foram intimados para prestar depoimento na Delegacia de CascaveL
Coincidentemente poucos dias apos Alessandro Meneghel prestar 0 depoimento no caso, os
trabalhadores rurais foram ameayados em uma ligayao telef6nica

No dia 27 de maryO, uma pessoa nao identificada ligou de urn telefone publico, localizado
no centro da cidade de Cascavel, para a Secretaria do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, localizado nesta cidade e disse para Ivonete Aparecida Oliveira de Jesus (que
atendeu ao telefone), que avisasse Celso Ribeiro Barbosa, Celia Lourenyo e Valmir Mota
de Oliveira para tomarem cuidado porque "a UDR 25 eslava preparando uma armadilha
para eles"

Os trabalhadores entao procmaram a Delegacia de Policia e fizeram Boletim de Ocorrencia
narrando os fatos. Salienta-se que a pessoa que fez a ligayao disse textualmente os nomes
de Celia, Celso e Valmir

Quarto fato

Na data de 25 de abril de 2007, urn grupo de ruralistas da regiao oeste do Paranii, liderados
por Alessarldro Meneghel, presidente da Sociedade Rural do Oeste (SRO), criou 0

Movimento dos Produtores Rurais (MPR) 0 Movimento tern 0 objetivo de patrocinar
milicias privadas contra os trabalhadores rurais sem terra e promover ayoes de
desocupayoes ilegais em areas ocupadas pelos trabalhadores.

Sua primeira ayao, segundo Alessandro Meneghel, jii ocorreu em 21 de abril de 2007,
quando um grupo de "seguranyas" contratados pela entidade ruralista promoveu
ilegalmente a desocupayao da fazenda Gasparetto, em Lindoeste, que estava ocupada por,

25 Uniao Democnitica Ruralista ea principal entidade patronal do campo no Brasil, que mantem um hist6rico
de graves conflitos com trabalhadores rurais e movimentos sociais camponeses em diversos estados
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aproximadamente, 60 familias do Movimento de Libertayao dos Sem Terra (MLST),
deixando varios feridos.

A miJicia privada foi contratada pelo MPR com dinheiro arrecadado por urn fundo criado
pelo referido movimento, especialmente para arrecadar dinheiro par·a 0 pagamento de
pistoleiros, sendo que cada integrante do MPR (ja sao cerca de 300 inscritos) ira contribuir
mensalmente com valores entre R$ 100,00 (cern reais) e R$ 200,00 (duzentos reais),
dependendo do tamanho da propriedade. De acordo com Alessandro Meneghel "6 urn
fundo par·a quando houver algurna invasao e tivermos que contratar· seguranya ou
advogado, 0 que for preciso par·a defender 0 direito de propriedade".

Importante esclarecer que, como restou demonstrado pelo despej 0 ilegal ocorrido em
Lindoeste e pelas declar·ay5es do ruralista, a intenyao do MPR nao 6 a de "contratar
empresas de seguranya par·a protegeI' as propriedades", mas sim de patrocinar· miJicias para
promover despejos ilegais, 0 que caracteriza crime.

A formayao de grupos paramilitares 6 vedada pela Constituiyao Federal em seu artigo 5°,
inciso XVII, 0 que ja seria suficiente para impedir a formayao do movimento dos ruralistas
e par·a punir as condutas ilegais praticadas pelos seus membros. Inobstante a Magna Carta
dispor sobre 0 assunto, temos ainda a legislayao penal que pune a conduta tipica descrita no
artigo 288, do C6digo Penal, qual seja, a formayao de quadrilha ou bando para 0 fim de
cometer crimes No caso em tela 6 claramente configurado tal delito, ainda com a agravante
de ser wn bando armado que al6m das ameayas feitas aos trabalhadores rurais, promoveu
urn despejo ilegal e dolosamente causou les5es corporais em varias pessoas.

Quinto fato

Durante a 6' Jomada de Agroecologia da Via Campesina, realizada na cidade de Cascavel
PR, entre os dias II e 14 de ju1ho de 2007, houve ameayas por parte de latifundifuios da
regiao de impedir a realizayao do evento na UNIOESTE

Na 6poca, 0 presidente da SRO e Jider do MPR, Alessandro Mar1eghel, afirmou que "a
cessilo de predios pr/blicos e a permissividade dos governantes com movimentos como 0

MST, Via Campesina e congeneres tem objetivos populistas e eleitoreiros" (Jomal "0
Par·ana", Cascavel, 12/07/07). Declar·ou ainda que "esses movimentos que vivem amargem
da lei recebem mais considerac;ilo do poder publico do que os verdadeiros produtores
rurais" (idem), incitando a partir da imprensa local wn clima de conf1ito com os
trabalhadores !Urais, que realizavarn urn evento pacifico.

o clima gerado pe1a elite agraria local e as arneayas de b10queio dos trabalhadores levararn
inclusive 0 Govemador Roberto Requiao a deterrninar a PoJicia Militar· que garantisse a
seguranya do evento, afirmando que "gorila sera punido e levado aprisao" (Central Gazeta
de Noticias - Cascavel - 13/07), referindo-se a possive1 presenya de milicias no
encerramento da Jomada..
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Em 16 de janeiro de 2007, 38 familias integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, acampadas desde 0 dia IS de setembro de 2006 na Fazenda Tres Jotas, Distrito
de Guaravera, a 20 km de Londrina, fDram violentamente despejadas por pistoleiros
armados. A milicia privada, composta por, aproximadamente, 32 homens armados e
encapuzados invadiu a fazenda as 5 horas da manha, enquanto as familias dormiam e
retiraram a forya, as duzentas pessoas que estavam acampadas, entre elas crianyas e idosos.
Segundo informayoes das familias despejadas, os pistoleiros eram comandados por um
homem chamado "Jairzao", que teria sido contratado pelo proprietario da fazenda, 0 ex
deputado federal Jose Janene.

As familias foranl violentamente retiradas da fazenda e levadas, sem seus pertences, para 0

municipio de Tamarana. Ressaltamos que a existencia de milicias armada na regiao ja havia
sido denunciada a Secretaria de Seguranya Publica do Parana26 e a Ouvidoria Agraria
Nacionaf7

, a quem foi infonnado, em outubro de 2006 que as fllinilias acanlpadas estavam
sendo vitimas de ameayas, agressoes e ate de disparo de arma de fogo pOl parte de
pistoleiros armados, contratados pelo pIOprietario.

Segundo relato dos acampados, havia varios pistoleiros armados na propriedade, que se
revezavam na funyao de cercar e vigiar 0 acampamento durante todo 0 dia e a noite. Os
pistoleiros tamhem tentavarn impedil a entrada de pessoas no local, utilizando veiculos para
seguirem e intimidarem os trabalhadores lurais na entrada da fazenda.

No dia 21 de setembro de 2006, as 16:30, quando saiam do acampamento, dois
trabalhadores [oranl seguidos, por aproximadamente meia hora, pOl urn veiculo de mar-ca
Vectra, cor plata, ocupado pOl pistoleiros armados que faziam anleayas para que eles nao
voltassem a plOpliedade. Os trabalhadores lavraran1 Boletim de Ocorrencia na Delegacia de
Policia de Londrina.28 Apesar da denuncia, as intimidayoes nao cessaram, pelo contrario.

Em 03 de outubro de 2006, quando 0 trabalhador Antonio Maia dos Reis sala do
acampanlento, em companhia de seu pai, em urn veiculo marca Fusca, estes foram seguidos
por pistoleiros que ocupavam urn velculo marca Voyage, COl prata, Placa BHT 660 I 
Londrina. Os pistoleiros mandaram que Antonio palasse 0 carro na rodovia e comeyararn a
efetuar disparos com armas de fogo, atingindo a loda dianteira do veiculo. 0 tlabalhador
conseguiu fugir e lavrou Boletim de Ocorrencia na Delegacia de Policia de Londrina, onde
prestou declarayao. 29 Impoltante ressaltar que 0 Boletim de Ocorrencia lavrado em
Londrina constou sel 0 fato apenas disparo de arma de fogo, quando na verdade, 0 que
ocorreu foi urna tentativa de homicidio, ja que os tiros foram desferidos contra 0 carro onde
estava 0 trabalhadol e seu pai, seguidos de ameayas e paIavras ofensivas, e somente nao se
consumou porque os trabalhadoles conseguilanl fugir

26 Oficio 99/2006, enviado pela organiza,;;o co-peticiomiria Terra de Direitos, em 05 de outubro de 2006
27 Oficio 100/2006, enviado pela organiza,;;o co-peticiomiria Terra de Direitos, em 05 de outubro de 2006.
28 Boletim de Ocorrencia n' 1000/2006/0242503 Delegacia de Londrina
29 Boletim de Ocorrencia n' 1000/2006/0242603 - Delegacia de Londrina
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Em resposta as denuncias a Secretaria de Seguranya Publica respondeu a Ouvidoria
Agraria:

"Excelentissimo Senhor Desembargador

Em referencia ao fax IDOMC"YN 4185, datado de 1011012006, solicitando
medidas para garantir a segural1l;a pllblica na area da Fazenda Tres Jotas,
localizada no Distrito de Gum-avera, Municipio de Londrina, in/ormo a f/
Exa que foi determinado a Policia Militar, ador;ao das providencias
sugeridas_
Em 25 e 26 de outubro do corrente ana, em diligencia no local, juntamente
com uma equipe da Promotoria de Investigar;ao Criminal, nao foi
constatado a presenr;a de milicia armada na Fazenda_
Em Operar;ao Desarmamento realizada em data de 17 de novembro deste
ana na regi{io proxima desta area no municipio de Tamarana, foram
apreendidas 2 (duas) armas de fogo em poder de pessoas que nao possuem
ligar;oes com milicias armadas au qualquer tipo de relar;ao com as questoes
agrarias na regi{io_ "

Cumpre ressaltar que a inercia das autoridades em relayao as denimcias culminaram no
despejo das familias, sendo que mesmo diante da situayao extrema do despejo nao foi feita
nenhuma investigayao sobre a existencia de milicias na regiao_ Os pistoleiros foram
conduzidos ate Delegacia onde foi lavrado urn Termo Circunstanciado por "exercicio
arbitrario das proprias razoes" e em seguida, liberados_

GUAIRACA

PrimeilO fato

Na madrugada do dia 09 de mar~o de 2007, os trabalhadores rurais pertencentes ao
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, acampados na Fazenda Videira,
localizada entre os municipios de Guaira~a e Terra Rica, sofreram uma tentativa de despejo
ilegal por uma milicia privada.

o ataque comeyOU pOI volta das 3 (tres) horas da madrugada, quando, aproximadamente 20
pistoleiros, fortemente armadas com metralhadoras, fuzis, espingar-das calibres 12 e pistola
9 milimetros, invadiram 0 acampamento disparando rajadas contra os barTacos onde
crian~as e adultos dOlmiam_ Os agricultores tentar-am se esconder dentro dos barracoes, mas
os tiros perfurar-am as par-edes e tres trabalhadores ficaram feridos_ As firmilias acionaram a
Policia Militar de Term Rica e na tarde do mesmo dia foram presos 10 (dez) pistoleiros,
provenientes da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sui, que confessar-am ter participado
dos atentados, informando que foram contratados para expulsar- os acampados da fazenda_
Com eles foram apreendidos tambem tres uma automovel, uma camionete e Ullr veiculo
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Kombi30 Foram presos nove pistoleiros, que apos serem denunciados pelo Ministerio
Publico de Terra Rica responderao ao processo penal em liberdade.

A fazenda Videira foi ocupada por 500 familias de trabalhadores rurais no dia 06 de maryO
de 2006 com 0 objetivo de agilizar 0 processo de Reforma Agn'rria. Ap6s ser vistoriada pelo
INCRA (Instituto Nacional de Colonizayao e Reforma Agniria), a area de 1231 hectares
foi considerada improdutiva, e em lOde dezembro de 2006 0 Governo federal decretou a
desapropriayao da mesma para fins de Reforma Agraria.

Segundo fato

As organizay5es peticionarias tomaram conhecimento de que na madrugada do dia 17 de
maio de 2007, os trabalhadores rurais pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Tena, acarnpados na Fazenda Videira, 10calizada entre os municipios de Guairaya e
Terra Rica, sofreram mais uma tentativa de despejo ilegal por uma milicia privada, pouco
mais de dois meses apos 0 ataque acima relatado.

o ataque as familias comeyOU por volta da 01 hora da manha, quando Ul11 grupo de
pistoleiros entrou pelo fundo da fazenda e dirigiu-se ao local onde esta situado 0
acampamento, de onde efetuaram varios dispar'os na direyao dos barrac5es onde dormianl
adultos e criarlyaS, As familias acarnpadas refugiaram-se em barTac5es existentes no local,
e, em seguida, os pistoleiros efetuaram dispar'os contra Ul11 transformador de energia,
destruindo-o e interrompendo a transmissao de energia eletrica para 0 acampamento e para
todas as propriedades vizinhas" Os pistoleiros rondaranl 0 acarnpamento durarlte toda a
madrugada e qualquer movimento das fanlilias resultava em disparos contra as mesmas,
situayao que permaneceu ate 0 arnarlhecer.
Cumpre esclar'ecer que ainda que a Policia tenha sido acionada logo apos 0 inicio dos
disparos, por volta da 01 hora da manha, somente as 9 horas da manha os policiais se
fizeram presentes ao acarnparnento, nao sendo possivel identificar ou prender os pistoleiros,
As fillnilias registrar'am urn Boletim de Ocorrencia (n.o 2007/360555) na comarca de Tena
Rica, onde serao averiguados os fatos.

r de Maio

Em 8 de setembro de 2007, cerca de 100 fillnilias que se encontravarn acampadas na
fazenda Copersucar, no municipio de lOde Maio, a 450 km de Curitiba, foram cercadas
por 40 pistoleiros fortemente armados que comeyararn a atirar para intimidar os
agricultores. Eles diziarll que se fosse preciso matar todos para desocupar a area eles 0
fariarn. As familias denunciararn para a policia local a presen9a das milicias, 0 Sargento
Rafael, autoridade policial responsavel pela regiao, foi ate 0 local, contudo nao tomou as
providencias necessarias para evitar a a9ao dos milicianos, muito pelo contrfuio, permitiu
que estes continuassem a agir

30 Segundo informayoes da organizac;ao co-peticionario, Terra de Direitos, foi lavr'ado 0 auto de prisao em
flagrante delito no dia 09 de maryO de 2007, na 8" Subdivisilo Policial de Paranavai, as J8 horas
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o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Term (MST) atraves de seu Setor de Direitos
Humanos comunicou a Secretaria de Seguranya Publica, a Ouvidoria agI'ilria do Instituto
Nacional de Colonizayao e Reforma Agraria (INCRA) e 0 Ministerio Publico, porem 0 que
se percebeu foi 0 agravamento da situayao, 0 Comandante do Batalhao de Rolandia esteve
no local, mas logo ap6s a sua saida os jagunyos voltaran1 a agir No dia 11 de setembro de
2007, 0 temido ataque aconteceu, os 40 pistoleiros investiram contra 0 acampamento
atirando e quebrando os bens materiais dos agricultores.

A Policia estava no local, entretanto nao garantiu 0 respeito aos direitos dos trabalhadores
rurais. Varios agricultores disseram reconhecer 0 Sargento Rafitel junto com os Pistoleiros
efetuando diversos disparos com arma de fogo, ("0 Sargento fitlava que n6is tinha que sair
vivo ou morto" - Agricultor que prefere nao se identificar} Varios agricultores sairam do
local corTendo quilometros por dentro da mata, deixando seus pertences, Os pertences das
filmilias foram completamente destruidos, nao permitiram retirar se quer objetos de usc
indispensavel, como roupa, fogao, co1chao, panelas, etc,

Em 01 de agosto de 2007, 0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem TerTa e a Comissao
Pastoral da TerTa do Parana denunciar'am 0 desapar'ecimento do agricultor Romualdo
Portela Alves Pereira, ocolTido durante conflito entre trabalhadores e pistoleiros em 16 de
julho de 2007, na fitzenda Araya. A Fazenda localiza-se nos municipios de Marmeleiro e
Renascenya no sudoeste do Estado, a 490 km de Curitiba Tal im6vel pertence ao Instituto
Nacional de Colonizayao e Reforma Agraria (INCRA), portanto e publico e a autarquia tern
interesse em destinar' para Reforma Agraria. Contudo, a fitzenda Araya, se encontra
vinculada ao medico e grande proprietario de telIas Nelson Sandini,

Urn grupo de trabalhadores do MST, que ha mais de urn ano estavam ocupando parte da
fitzenda Araya, aguardarldo por providencias do INCRA, entrou em conflito com urn grupo
armado de pistoleiros, que trabalham par'a 0 medico auto-intitulado proprietario" Os
pistoleiros que como de costume eram ex-policiais, no dia 16 de julho, dispar'aram suas
armas espalhando 0 panico entre crianyas, idosos. E nesse contexto, de tensao, medo e
panico, que os trabalhadores percebem a falta de urn de seus compar1heiros. Romualdo
Portela Alves Pereira, 52 anos, agricultor sem terra, desapareceu,

A Secretaria da Seguranya Publica do Parana foi questionada sobre a decisao dos
produtores nu'ais de tomarem para si a funyao de "defender" as propriedades, Em nota
inforrnou: "A Policia Militar do Parana esc1arece que esta atenta aos acontecimentos,
policiando a area e que qualquer ate que contrarie a lei sera punido como determina a
legislayao,,31 Contudo, diante dos fatos acima descritos, afinna-se nao haver qualquer
respeito a legislayao brasileira,

Santa Tereza do Oeste

Em 21 de outubro de 2007, por volta das 131130, 0 acampamento da Via Campesina,
localizado no campo de experimentos transgenicos da Syngenta Seeds, em Santa Tereza do

31 VioH~ncia no campo: ruralistas edam Movimento dos Produtores Rurais, dispanfvel em:
http://ww\v.mst.ot.l:1..br/m st/pag i!la.php?cd=3455
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Oeste, foi atacado por uma milicia annada, que de maneira absolutamente ilegal, passaram
a desferir tiros contra os trabalhadores Rurais 0 ataque ocorreu no periodo do almoyo, sob
forte chuva, impossibilitando totalmente a defesa dos trabalhadores Durante 0 massacre,
urn militante foi executada com dois tiros no peito, Valmir Mota de Oliveira, conhecido
como Keno, 42 anos, lideranya do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra MST
e membro da Via Campesina. "Keno" vinha sendo ameayado ha mais de seis meses, pelas
milicias que estavam a serviyo da Syngenta. Urn inquerito havia sido aberto para apurar as
denUncias contra a Syngenta e a NF Seguranya, mas nenhuma providencia foi tomada pelas
autoridades brasileiras

Ortigueira

Recentemente, em 30 de maryo de 2008, 0 trabalhador rural Eli Dallemole, 42 anos,
lideranya do MST, foi assassinado dentro de sua propria casa no assentamento Libertayao
Camponesa, em Ortigueira, Param'l, onde morava com sua esposa e seus tres filhos. 0 crime
aconteceu por volta das 19h30, quando dois homens encapuzados invadiram a residencia e
atiraram em Dallemole na frente de sua familia, Segundo informayoes do MST, Dallemole
estava sendo ameayado ha mais de dois anos. Agora, depois de sua morte, as autoridades
paranaenses detiveram cinco pessoas suspeitas de participar do ataque, inclusive urn
fazendeiro.

Os peticionarios ressaltam que na verdade 0 que vem ocorrendo e a institucionalizayao da
violencia atraves da presenya oficial de grupos paramilitares fortemente armados, com a
estrutura dos grandes latifundiarios e os respaldo das autOlidades policiais que abrem
inqueritos contra os trabalhadores e criminalizam as vitimas, em uma tentativa de acobertar
os verdadeiros violadores de direitos e confundir a opiniao publica.

2.3 Das Politicas Publicas de Combate it Violencia no Campo

As politicas publicas no ambito federal que buscam enfrentar os conflitos de terra estao
ligadas ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA) e concentradas no
Departamento de Ouvidoria Agraria e Mediayao de Conflitos (DOAMC). Essas polfticas
visam prevenir e mediar conflitos agrarios. A Ouvidoria Agrar'ia, criada pelo decreto
federal n° 5.033 de 05 de abril de 2004, coordena outros programas como "Paz no Campo",
"Disque Tena e paz" e 0 Plano de Execuyoes de Mandados Judiciais de Reintegrayao de
Posse Coletiva Esse e 0 con,junto de ayoes que 0 Estado brasileiro formalmente dispoe para
enfrentar os casos estruturais dos conflitos agrarios no Brasil32 Tais iniciativas, no entanto,
ainda nao conseguiram diminuir na pratica 0 numero de violayoes de direitos hunlanos e
sociais no campo.

Uma ayao destacada pelo Ministerio de Desenvolvimento Agrario e 0 Plano Nacional de
Combate a Violencia no Campo, que busca integral ayoes em diversas areas como
Judicifu:io, Legislativo federal e estadual, Ministerio Publico e 0 Instituto Nacional de

32 Informayoes colhidas no Plano Nacional de Combate il Violiincia no Campo Ministerio do
Desenvolvimento Agnirio No site:
http://w\V\\·.mda.l?.ov.bJ/mguivos/Plano NllcionaI de Combate n VioJencia no Cilll1QQ,.pdf
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Coloniza9ao e Reforma Agniria (INCRA), alem da constru9ao de Ouvidorias, Varas e
Delegacias agnirias estaduais. A Comissao Nacional de Combate a Violencia no Campo
(CNVC) telia como responsabilidade implementar as a90es do Plano Nacional de Combate
aViolencia no Campo

Contudo, e digno de nota, que grande parte das a90es do Plano Nacional33 ainda nao foram
efetivadas, estao em processo de implementa9ao, ou mesmo, sao apenas inten90es do
governo federal" 0 estado do Parana, por exemplo, nao conta com Ouvidoria agrAria
estadual, mesmo havendo ocorTencias muito frequentes de conflitos no camp034 Nesse
estado existe somente uma Procuradoria agniria estadual e nao ha nenhuma poHtica publica
voltada ao enfi"entamento das viola90es de direitos no campo, 0 que demonstra que 0 plano
do Estado brasileiro esta muito longe das inten90es anunciadas.

Os dados da tabela "Compara9ao dos Conflitos no Campo (1997-2006),,35 permitem uma
analise comparativa da ocorn~ncia de conflitos no campo desde 1997 ate 0 ano de 2006" Os
numeros evidenciam 0 crescimento alarmante da violencia ao lange desses anos, revelando
a ineficiencia das politicas publicas criadas para combater a violencia no campo.

Ora, desde a morte de Setimo Garibaldi, que ocorTeu no ano de 1998, os casos de conflitos
agrarios aumentar"am muito. No refelido ano, os conflitos por terra totalizaram 751,
havendo 38 assassinatos; ja em 1999, 0 numero cresceu de forma consideravel, sendo 870
conflitos par terra e 27 assassinatos. 0 ano de 2003 registrou quase 0 dobro de conflitos
agra.rios em rela9ao ao arlO de 2002, passando de 743 conflitos e 43 assassinatos, ern 2002,
para 1335 conflitos e 71 assassinatos ern 2003 No ano seguinte, em 2004, novo aumento,
registrando 1.398 conflitos por terra, 37 assassinatos. Em 2005, foram 1.304 casos de
conflitos e 38 assassinatos e, em 2006, 1.212 conflitos e 35 assassinatos.

Tais numeros referern-se, como j a rnencionado, aos conflitos par terra. Ja se levarmos ern
considera9ao toda a sorte de conflitos ocollidos no campo, incluindo nao s6 os que
envolvern a questao da terra, mas tambem aqueles conflitos trabalhistas (casos de trabalho
escravo, assassinatos, super-explara9ao e desrespeito trabalhista) e os conflitos pela agua,
os dados sao ainda mais preocupantes. No ano da rnOlte de Garibaldi, houve 1.100 conflitos
registrados, sendo 47 assassinatos Mais recentemente, em 2003, 1.690 conflitos e 73
assassinatos. Em 2004, faram L801 conflitos e 39 assassinatos. Em 2005, 0 numero
aumentou para L881 conflitos e 38 assassinatos. No ultimo ano, em 2006, uma pequena
redu9ao na ocorrencia de conflitos, 1.657, mas corn aumento dos assassinatos, 39.

A violencia que acomparilia 0 trabalho escravo e outros conflitos trabalhistas foi
significativa em 2006. Tres trabalhadores na situa9ao de escravidao foram assassinados,
enquanto que em 2005 nao se registrou nenhum caso; 300% a rnais, portanto" 0 numero de
trabalhadores libertados ern 2006 foi -20,67% (foram libertados pela fiscaliza9ao do
Ministerio do Trabalho 3.633 trabalhadores, sendo que ern 2005 foram 4.585).

33 Plano Nacional de Combate il Violencia no Campo Ministerio do Desenvolvimento Agnirio No site:
htlp:/fwwW.llld:l.I!.Ov.hr/ul.Quivos/l.lullO N.\clonal de Cll1l1bute n Violenda no t:amllo.ndl'
J4 Segundo informayoes do Ministerio do Desenvolvimento Agnirio 0 Estado do Parana No site:
hUn://www.lllda.IHl\..brlnrguivos!JvlapadenutlspronlOhlriagdcle!!.ncia~ouvidorin:;nnl.arias.ndf

Jl "Conflitos no Campo Brasil 2006", Comissao Pastoral da Terra Nacional Brasil, 2006
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Tambem aparecem com destaque situayoes de violencia em outros conflitos trabalhistas. 0
nfunero de trabalhadores super-explorados foi 96,12% maior (7..078 pessoas em 2006;
3.609, no ano anterior), mesmo que os casos registrados de super-explorayao tenhanl sido
de 2,,83% (109) a mais do que em 2005 (106). Nos casos de super-explorayao do trabalho
registrou-se um assassinat036 Outro dado importante e 0 de mortos em conseqiiencia de
acidentes de trabalho: 100% a mais em 2006 (14) em relayao a 2005 (7). 37

Considerando-se, entao, 0 ano de criayao da Ouvidoria Agraria Nacional como ponto de
partida de uma atuayao mais especifica do Estado brasileiro na temlitica das violayoes de
diretos humanos praticadas contra trabalhadores rurais (ano de 2004), os dados destacados
ate aqui, em especial 0 quadro comparativo de conflitos no campo (1997-2006), indicam a
ineficiencia da atuayao do Estado brasileiro para combater a violencia no campo decorrente
da luta pela terra. A violencia no campo mantem-se em indices alarmantes, em decorrencia
de assassinatos, expulsoes, despejos, trabalho escravo e outras formas de violencia contra a
pessoa.

A Comissao Nacional de Combate a Violencia no Campo (CNVC)38, aprovada por portaria
interministerial nOI.053 de 14 de julho de 2006, e composta pelos Ministerios da Justiya,
Desenvolvimento Agrario, do Meio Ambiente e da Secretaria Especial dos Direitos
Humal10s da Presidencia da Repliblica (SEDH). A comissao funciona como urn espayO
governamental responsavel por sugerir medidas para prevenir, combater e reduzir as
diversas formas de violencia praticadas contra trabalhadores rurais, proprietmios rurais,
remanescentes de quilombos, ribeirinhos e atingidos por barragens. Este 6rgao tern como
objetivo construir projetos, estudos e ayoes coordenadas, em parceria com os estados da
federayao e distrito federal. E importante frisar que nao existe participayao da sociedade
civil na estrutura da CNVC. Dessa forma, os trabalhadores rurais, principais vitimas da
violencia no campo, nao podem interferir de forma democratica na construyao dessa
politica publica. Em funcionamento ja ha quase dois anos, a CNVC deveria ter apresentado
relat6rio trimestral sobre suas atividades, conforme determinayao do artigo 6° da portaria.
Entretanto, os peticionarios nao localizaram qualquer informayao a respeito, 0 que indica
que 0 Estado brasileiro nao apresentou ate hoje 0 relat6rio de ayoes deste 6rgao.

Com relayao as ayoes de combate a impunidade, 0 Estado brasileiro costuma mencionar a
criayao de varas agrarias no ambito da Justiya federal e da Justiya dos estados; de camara
tematica do Ministerio Publico Federal e promotorias estaduais especializadas em conflitos
agrarios e, ainda, de delegacias federais e estaduais, tambem especializadas em conflitos

30 Assassinato de urn menino de 11 anos, filho de urn vaqueiro que fora ameayado pelo fazendeiro ao tentar
acertar as contas depois de mais de tres anos de trabalho, con forme noticiado pela CPT em release intitulado
"Dados da CPT revelam que impunidade mantem violencia no campo", 16/04/07, disponivel em
http://www.cptnac.com.hI' /
37 Os dados a respelto dos conflitos trabalhistas apresentados neste paragrafo e no anterior tambern tern como
fonte a leitura feita pela CPT das informayoes contidas na publicayao "Conflitos no Campo Brasil", de 2005 e
de 2006, e apresentada no realese mencionado acima: "Dados da CPT revelam que impunidade mantern
violencia no campo", 16/04/07, disponiveI em hnp:/I\\-,>.,'w.cptnac.com.bt/
38 Plano Nacional de Combate aViolencia no Campo Ministerio do Desenvolvimento Agn\rio No site:
htlll://\\W\\.IIHla.IH)v.brl:ngui\llsIPltJllo N<lt'!ol1a! de Cnlllbote [) Viokm:ia Jl(l (al1l11o.pdl
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agranos Entretanto, estas sao medidas insuficientes para garantir a devida
responsabilizayao pelas violayoes de direitos hurnanos relacionadas aos conflitos agnirios.
Ate porque, em sua atuayao cotidiana, 0 Poder Judiciario revela-se, nao rams vezes, como
mais urn instrurnento de uma estrategia de criminalizayao dos movimentos sociais que
lutam pela reforma agriuia.

Vale mencionar, neste ponto, a pesquisa intitulada "Gar·antias constitucionais e pnsoes
motivadas pOl' conflitos agrarios no Brasil", realizada em 2006 pelo Instituto Brasileiro de
Ciencia Criminal - IBCCrim39

, cujo objetivo consistiu em estimar' 0 numero de pessoas
presas em razao de tais conflitos e realizar analise sobre as dificuldades de implementar,ao
de politicas publicas que contemplassem os problemas associados aos conflitos agrarios. 0

As primeiras estimativas levantadas pela pesquisa demonstram que os inqueritos policiais
relativos aos conflitos agnirios sao instaurados numa proporyao de '7,92 casos para cada
pl'Ocesso criminal aceito pelo Poder Judiciiu·io. A conclusao imediata ea de que as prisoes
resultantes de conflitos agnirios acontecem muito mais na esfera policial do que judicial e,
pOltanto, nas palavras dos pr6prios pesquisadores, "sao prisoes que par'ecem servir mais ao
contlOle social do que em razao de urn cometimento de urn crime propriamente dito ,,41

Ainda conforme 0 estudo, tais prisoes ocorrem pOl motivos diversos, mas, quando
analisadas pelo Poder Judiciario, nao sao aceitas como geradas pelo cometimento de crimes
e as pessoas sao liberadas,

Indica tambem 0 estudo que, nos estados de Pernambuco, Sao Paulo e Rio Grande do SuI
(bases da pesquisa), ocone a utilizayao dos instrumentos de Direito Penal e de Processo
Penal pOI' magistrados como instrumentos de perseguiyao politica aos militantes dos
movimentos sociais. Como exemplo claro da utilizayao dos mecanismos juridicos como
instrumento de perseguiyao politica, os pesquisadores mencionam a atuayao do magistrado
lotado na Comar'ca de Teodoro Sarnpaio, estado de Sao Paulo, no ana de 2004 que, em
cerca de doze meses, expediu 12 mandados de prisao preventiva contra militantes de
movirnentos sociais" "A prova de que tais decretos nao possuiam base legal e foram
expedidos corn outras finalidades de que nao juridicas, e que todos eles foram revogados
pelo Tribunal de Justiya do Estado de Sao Paulo ou pelo Superior Tribunal de Justiya.,,42

Quanto ao trfunite da ayao penal, a pesquisa revela diferenyas de tratamento das partes
envolvidas, notando-se urn rnaior rigor corn relayao aos trabalhadores rurais do que corn os

39 LIMA, Renato Sergio de; STROZAKE, Juvelino (orgs) "Garantias Constitucionais e prisces motivadas pOI'
conflitos agnirios no Brasil" Sao Paulo: IBCCrim, 2006
40 A pesquisa foi dividida em duas etapas l sende uma primeira de natureza quantitativa e cuja principal
o~jetivo foi estimar 0 numero de pessoas presas em razao de tais conflitos no pais. Nelal investigou-se a
produ,ao de dados sobre 0 tema e a atua,ao publica em algumas unidades da federa,ao, com destaque para 0

Estado do Pant Ja a segunda etapa da pesquisa constitulu-se numa tentativa analitlca de aprofundar quest6es
sobre as dificuldades de implementa,ao de politicas publicas que contemplassem os problemas associados aos
conflitos agnlrios e, para tanto, optou-se pOI' urn desenho qualitativo de analise, pelo qual foram pesquisados
casos considerados emblematicos em quatra unidades da federa,ao (Para, Pernambuco, Sao Paulo e Rio
Grande do Sui)
" LIMA, Renato Sergio de Lima; STROZAKE, Juvelino (orgs) "Garantias Constitucionais e prisces
motivadas pOI' conflitos agrarios no Brasil" Sao Paulo: IBCCrim, 2006
42 Idem,

L.



000372
proprieta.rios, pistoleiros e policiais, Assim, por exemplo, enquanto os tempos de prisao
verificados nesse segundo grupo de reus foram de nove, dezesseis (em dois casos), dezoito
dias; as prisoes de trabalhadores variaram de apenas um dia, em casos de flagrante, a seis
meses - 0 que supera, inclusive, 0 prazo, construido em sede jurisprudencial, de 81 dias
para 0 fim da instruyao criminaL Conclui-se, portanto, que os trabalhadores rurais sem terra
ficam muito mais tempo presos do que os fazendeiros, pistoleiros e policiais

Alem disso, enquanto as acusayoes contra reus ligados a propriedade da terra e agentes
publicos restringem-se ao homicidio ou atentativa de homicidio, e eventualmente, ao pOlie
de arma; 0 longo 1'01 de imputayoes criminais contra trabalhadores rurais revela que 0

tratamento criminal da questao agra.ria e capaz de alcanyar, pela tipificayao de condutas,
nao s6 os excessos das ayoes da militancia, mas tambem aquelas ayoes que detenninam a
principal estrategia de ayao politica dos movimentos que lutam pela reforma agra.ria - as
ocupayoes - e, principalmente, sua pr6pria fonna de organizayao,.

Os atos praticados pelos trabalhadores rurais nas ocupayoes costumam ser facilmente
classificados pelos operadores do direito como crimes contra 0 patrimonio (dano, roubo,
furto, etc,); alem de serem freqiientes tambem as acusayoes pOI formayao de quadrilha ou
bando, Ora, este tratamento penal, conferido pelo Estado brasileilO as ayoes politicas dos
sem terra, deixa transparecer uma forma de intervenyao que busca deslegitimaI' a pr6pria
existencia desses movimentos sociais, 0 grande numero de reus verificados nos processos
em que trabalhadores rurais constituem 0 p610 passivo da ayao penal, e a menyao constante
a condiyao de lideranya de va.rios dos acusados, reforyam a percepyao de uma estrategia de
criminalizar;:fio,

A citada pesquisa conclui que as prisoes motivadas por conflitos agnrrios estao justificadas
nas prMicas juridicas, mas nao significam distribuiyao efetiva de justiya, Os dados obtidos
revelaram que 0 tratan1ento dispensado as prisoes e, mesmo, aos pr6prios conflitos agra.rios,
busca reduzir 0 problema exclusivamente it dimensao criminaL Todavia, 0 efeito dessa
opyao ea permanencia da reduyao de politicas de seguranya ao espayo da politica criminal
notadamente marcada pela intervenyao penaL Conforme afirmam os pesquisadores, "seria a
supremacia de um ponto de vista criminalizador na interpretayao dos conflitos sociais, no
qual direitos civis e humanos nao estao contemplados como objeto das politicas publicas
conduzidas pelas instituiyoes de justiya criminal, ,,43

4. Da Morte de SHimo Garibaldi

Em novembro de 1998, a fazenda Sao Francisco, de propriedade dos irmaos Maurilio
Favoreto, Darci Favoreto, Morival Favoreto e Wilson Ferreira, localizada no MWlicipio de
Querencia do Norte, na regiao noroeste do Estado do Parana, foi ocupada por cerca de
setenta familias de trabalhadores rW'ais "sem terra,,44

Na madrugada do dia 27 de novembro de 1998, pOl' volta de 05:00 horas da manM, um
grupo de aproximadamente 20 pistoleiros encapuzados e uniformizados com camisetas

," Idem
44 Peti,ao Inicial enviada Ii CIDH, em 6 de maio de 2003
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pretas, contratados e chefiados par Marival Favoreto e Ailton Lobato (administrador da
fazenda Mundai, localizada no Municipio de Querencia do Norte), deu inicio a uma
operayao extrajudicial e arbitnrria de despejo dos trabalhadores rurais "sem terra" que
haviam ocupado a Fazenda Sao Francisco, Na ocasiao, membros do referido grupo, que se
autodenominavam policiais, invadiram 0 acampamento dos trabalhadores rurais enquanto
estes ainda dormiam,

Segundo depoimento de testemunhas presentes no local, 0 grupo encapuzado foi
transportado ate a Fazenda Sao Francisco em dois caminh5es e uma caminhonete D-20,
modelo novo, de cor cinza e entraram no acampamento afirmando de maneira rispida que
eram da policia, Alem disso, segundo foi relatado por testemunhas no inquedto policial
instaurad045

, membros do grupo chamavam-se por suas supostas patentes militares, tais
como, capitao, sargento, etc" sendo que todos portavam armas de calibre grosso, entre elas
"carabinas 44" e "escopetas 12", No momento da invasao, os homens encapuzados
gritavam as fiJ.rnilias que dormiam: ''levanta cambada que a Policia estit chegando",

Dentre 0 grupo armado, os lideres da milicia Ailton Lobato e Morival Favoreto se
encontravam sem capuz, fato que possibilitou 0 reconhecimento dos dois por diversos
assentados daquele acampamento, Segundo os depoimentos colhidos, Ailton e Morival
perguntavam se Iii havia armas de fogo e diziam que as fiJ.rnilias tedam que sair daquela
localidade imediatamente46

Em determinado momento, os jagunyOS encapuzados efetuaram viirios disparos com as suas
armas de fogo para 0 alto, alem de obrigarem os trabalhadares !Urais, junto com as suas
crianyas e mulheres, a desocuparem as suas banacas e se dirigirem it parte central do
acampamento, onde deveriam perrnanecer deitados no chao,

o Sf. Teotonio Luis dos Santos infarmou em seu depoiment047 que quando saiu de sua
barTaca observou vultos de tres capangas portando armas de cano longo, momento no qual
foi atingido par urn deles com urna coronhada na cabeya, sendo obdgado a se dirigir par'a a
parte central do acampamento com os demais assentados, A partir de uma certa hora, na
medida em que os barTacos passavam a ser desocupados, os capangas passar'am a disparar
suas armas de fogo contra os mesmos" Segundo registrado no boletim de ocorrencia, os
homens encapuzados fizeram todos os integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Term) deitarem no chao no centro do acampamento,

Em urn dado momento, quando 0 acampado Setimo Garibaldi ainda estava saindo de seu
barraco, foi atingido por tun dispar'o de arma de fogo, calibre 12 dado por urn homem alto
que tarnbem estava encapuzado" 0 tiro que atingiu a sua coxa esquerda 0 impossibilitou de
continual' caminhando, Entao, a vitima caiu por terra se esvaindo em sangue, enquanto
outros hornens encapuzados prosseguiram na retirada dos acarnpados de seus barracos pala

45 lngu"rito Policial 179/98 paginas 9, 10 e 11- Depoimentos de Atilio Martins Mieiro, Carlos Va1ter da Silva
e Nelson Rodrigues dos Santos, respectivamente
46 Idem,
41 lngu"rito Policial 179/98 pagina 25 - Depoimento de Teot6nio Luiz dos Santos

1-

!
I



000374
a centro do acampamento. Logo que perceberam que Setimo Garibaldi estava marta, os
agressores se retiraram da fazenda num caminhao Volkswagen, placa AEW- 7629

Pouco tempo depois da ocorrencia, a policia local foi informada sobre a morte do
trabalhador rural Setimo Garibaldi, ocasiao em que se dirigiu ate a hospital Municipal de
Querencia do Norte, local para onde havia sido levado a corpo do trabalhador rural pelos
membros do acampamento. Apos ouvir 0 relato do filho da vitima, as policiais presentes no
hospital decidiram ir ate a fazenda onde ocorfeu 0 fato. No carninho, se depararam com
uma caminhonete conduzida por Ailton Lobato (um dos Iideres do grupo armado e
condutor da operayao) e 0 detiveram. Ao realizarem uma vistoria na caminhonete,
encontraram um revolver calibre 38, da marca Taurus, contendo um tambor com cinco
cartuchos intactos e wn deflagrado. Ailton Lobato disse que a arma Ihe pertencia apesar de
nao possuir registro nem autorizayao de porte de tal arma Diante do flagrante realizado,
Ailton Lobato foi preso e indiciado por porte ilegal de arma e formayao de quadrilha48

4. Da Analise dos Recursos Internos e sua Ineficacia

Em 06 de maio de 2003 quando os peticionarios apresentaram a presente caso a Comissao
Interamericana de Direitos Hwnanos, 0 Inquerito Policial que investigava a morte de
Setimo Garibaldi ja se prolongava par 4 anos, sem que avanyos significativos tivessem
ocorrido, caracterizando desta forma uma demora injustificada.. A seguir demonstraremos 0
total descaso das autoridades brasileiras a respeito do caso e as inumeras irregularidades
ocorridas Inquerito que permitiram que este fosse protelado ao longo dos anos,
possibilitando que os responsaveis permaneyam na impunidade ate a presente.

4. I Do Inquerito Policial

Conforme foi explicitado no topico acima, logo apos a mOlie de Setimo Garibaldi, em 27
de novembro de 1998, foi instaurado 0 Inquerito Policial de nO 179/98 mediante prisao em
flagrante de Ailton Lobato. Embora 0 flagrante tenl1a side registrado sob a acusayao de
porte iIegal de 8lma de formayao de quadrilha, os policiais que apresentaram 0 suspeito na
Delegacia de Paranavai, inform81am que foram chan1ados por que havia um homem
baleado no Hospital MW1icipal de Querencia do Norte, 0 que de certa forma ja ensejaria
uma possivel tentativa de homicidio. Vejamos um trecho do depoimento do policial militar,
Ademar Bento M81ian049

:

"( ) que recebeu um telefonema de que havia um elemento baleado no
Hospital Municipal de Querencia do Norte e que, juntamente com seu
companheiro de sen1ic;0 Fabio de Oliveira (oram ate aquela casa hospitalar
e depararam com 0 elemento que havia entrado em obito quando chegou
naquele nosoc6mio, que 0 filho da vitima, presente, deu conta que

" Inguerito 179/98 paginas .2 e 6 - Auto de prisao em flagrante de Ailton Lobato e Ofieio eneaminhado pelo
Delegado da 8' Subdivisao Polieial de Quen;neia do Norte ao luiz de Direito da Comarca de Loanda sobre a
prisao de Ailton Lobato, respeetivamente.
49 Inguerito 179/98 paginas 2 e3
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aproximadamente vinte elementos encapuzados chegaram no acampamento
invadido pelos sem terra, na Fazenda sao Francisco, par volta das 5 00
hOI-as do dia de hoje, intitulando-se policiais e que passaram a aUrar para a
alto, com anna de grosso calibre.

que em dado momenta, quando a acampado Setimo Garibaldi estava
saindo de seu barraco, foi atingido par disparo de anna de fogo, de calibre
12._

.. que segundo informar;oes colhidas no local, as encapuzados estavam com
um caminhao vrv, placa AEW-7629 e logo em seguida percebendo a morte
acampado retiraram-se do local, que teve infonnar;oes , ali mesmo no
acampamento, que urn dos elementos encapuzados, tratava-se do capataz da
Fazellda MUlldai. de Ilome Ailtoll Lohato. hem como a proprietario de
nome MorivaL Favol'eto. que em certo momenta clzegou a tirar a capuz;
que a condutor e os demais policiaisJoram ate aJazendo Mundai e antes de
chegarem na sede se depararam com uma camioneta dirigida pOl' Ailton
Lobato, no sentido de Santa Cruz de Monte CastelolPR, que 0 condutor deu
sinal para 0 elemento parar 0 veiculo e ao [azer a vistoria, encontrou um
revolver, calibre 38 que ora exibe a Autoridade Policial sob n° 2016798, da
marca Taurus, contendo em seu tambor cinco cartuchos intactos e urn
deflagrado, que Ailton disse que a arma the pertencia, porem que nao tinha
porte e nem registro, mas no entanto, negou que [azia parte do grupo que
atacou os sem terra na Jazenda Sao Francisco,- que a condutor deu voz de
prisao a Ailton Lobato, apresentando-o a Autoridade. (.)" (Grifo nosso)

De acordo com 0 depoimento acima transcrito podemos identific8T alguns enos cometidos
e que poderiam ter sido evitados.

Ao receber urn telefonema que informava que urn homem havia sido baleado, policiais
deveriam a principio imaginal- a possibilidade de lUna tentativa de homicidio _Chegando ao
hospital e averiguando que 0 homem havia faJecido, poder-se-ia supor a ocorrencia de urn
assassinato, A paltir das informayoes que foram prestadas por pessoas que presencialam 0

ocorrido, sobretudo, do filho da vitima, e que identificaram os responsaveis pela morte de
Setimo Garibaldi naquela madrugada, os policiais deveriam buscal' pelos suspeitos. Ao
encontrar urn dos suspeitos pela moIte de Setimo Galibaldi, os policiais revistalam seu
velculo e a questional'am sobre 0 ataque ao acampaInento.. A respeito da alma encontrada,
Allton Lobato confessou que nao possula autorizayao para porta-la, mas a respeito do
ataque, este negou ter qualquer conhecimento. Esta negativa foi suficiente pala que as
policiais a conduzissem em flagrante pelo pOlte ilegal de alma, sem que fosse feita
qualquer referencia sobre sua participayao no homicidio de Setimo Galibaldi.

Com efeito, dos depoimentos colhidos a seguir no Inquerito Policial, resulta que 0

fazendeiro Morival Favoreto e seu capataz Ailton Lobato, foraIn identificados como
aqueles que chefiavaIn 0 grupo de aproximadamente 20 homens que, encapuzados e
portando armas de grosso calibre, despejaram violentaInente as familias acampadas na
fazenda Sao Francisco, resultando na morte do trabalhadOl rural Setimo Galibaldi. Segundo

I-
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as testemunhas ouvidas, todo 0 grupo envolvido teve participayao direta na ayao ilegal de
despejo.

o trabalhador rural, Atilio Martins Mieiro, acampado da Fazenda Sao Francisco, presente
nesta no momento do ataque da miHcia, prestou depoimento ainda no dia 27 de novembro
de 1998 e reconheceu Morival Favoreto e Ailton Lobato como integrantes do grupo que
invadiu a fazenda e causou a marte de Setimo Garibaldi. Em seu depoiment050 contou que:

( ) que por volta das .5 00 homs desta madrugada, foram acordados de
supetao, pois chegaram wirios homens encapuzados, porim as pessoas de
Mor/val, propr/ettir/o daqllela (azellda bem como a pessoa de Ai/tall de
Tal, capataz do mesmo, estavam sem capllZ (...)(grifo nosso)

No mesmo dia prestou depoiment051
0 trabalhador rural Carlos Valter da Silva, acampado

da Fazenda Sao Francisco:

"( ) que os elementos usavam capuz de la e era em numero de 20 pessoas
aproximadamente, que os elementos gritavam "levanta cambada que a
Policia esta chegando" e chegaram atirando para 0 alto e logo em seguida,
quando as mulheres, crial1l;as e pessoas de idade safram dos barracos,
deram tiros nos bart'acos ( )

(..) que 0 pessoal acampado ficaram inerte sem nada poder fazer, pois,
estavam de mao limpas e niio possuem armas ( )

(.) qlle dentre aqlleles elemelltos pode vel' e recollhecer a capataz da
(azelUla Mlllldai, pertencellte aos FAVORETOi qlle tambim percebell a
presellca de Mor/val Favoreto, pOI' qlle ambos retiraram em certo
momenta a capliZ, que 0 pessoal do acampamento estavam recebendo
ameac;as pOI' parte do capataz Ai/ton Lobato, que mostrou-lhe UlI1 revolver
(..)" (grifo nosso)

No proprio dia 27 de novembro de 1998, foi realizado um "auto de levantanlento do local
do crime,,52, sendo constatado, durante a vistoria realizada na area em torno dos barracos,
rastros diversos. As pessoas presentes no local ainda se encontravam muito assustadas. Na
ocasiao, foram encontrados dois estojos contendo cartuchos calibre 12, com escrita CAZA
MAVOR, que foram apreendidos pela Policia. Ainda no mesmo dia foi realizado 0 exame
de necropsia, que apontou que a morte de Setimo Garibaldi foi causada por hemon'agia
aguda pela lesao de arteria e veia femoral iI esquerda, devido a ferimento causado por arma
de fogo de cartucho, de acordo com a declarayao de obito constante no proprio laud053

50 Inquerito 179/98 pagina 9
51 Inquerito 179/98 pagina 10.
" Inquerito 179/98 pagina 12- Auto de levantamento do local do crime
53 Inquerito 179/98 pagina 13 e 14- Laudo de exame de necropsia e Certidao de 6bito de Setimo Garibaldi



N d· fi lhid . d d' ,,000377este la em que oram co os os menClOna os epOlmentos, 10ram entregues
pessoalmente ao Delegado de Policia, Arildo Fulgencio de Almeida, urn cartucho de alma
calibre 12 intacto, dois cartuchos de alma calibre 38 deflagrados e urn cartucho de arma
calibre 44 intacto, tendo sido assegurado que este ultimo caltucho possivelmente pertencia
a Morival Favoreto. Segundo 0 depoimento de Edvaldo Francisco da Silva, Morival
Favoreto sempre se encontrava almado com urna alma calibre 44 tipo revolver. Apesal do
Delegado de Policia Arildo Fulgencio de Almeida ter solicitado reiteradamente que fosse
realizado exame pericial da arma encontrada em poder de Ailton Lobato, este nao foi
conclusivo.

o trabalhador Edvaldo Rodrigues Francisco, que prestou depoimento em 02 de dezembro
de 1998, reconheceu que urn dos lideres 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 Ailton
Lobato, administrador da fazenda Mundai, esclalecendo que este homem se encontrava sem
capuz, sendo que, na ocasiao, dirigia urn caminhao VW 608, branco. Tambem foi
informado por Edvaldo que "seu balTaco fica encostado do banaco do Sl. Setimo Galibaldi
C.) que quando 0 Setimo saiu do barraco, levou urn tiro de espingal'da calibre 12 e caiu,
como nao foi atendido, morreu no local." Relatou ainda "que a pessoa que deu 0 tiro era urn
elemento alto, mais ou menos urn metro e setenta, com cabelos ruivos, sendo que viu os
cabelos porque 0 capuz nao cobria toda a cabec;a do elemento (...) que urn dos homens 0
mandou deital' e ficar quieto, e que nada iria fazer com ele porque 0 conhecia".

No dia 03 de dezembro de 1998, 0 trabalhador rural Teotonio Luis dos Santos, em seu
depoimento na De1egacia de Querencia do Norte, afirmou que levou uma coronhada na
cabec;a de urn dos homens encapuzados da milicia privada. Na ocasi1io, apresentou uma
guia de encaminllamento do Hospital de Querencia do Norte, em que havia sido constatado
que Teotonio havia sofr'ido urn traumatismo craniano.

Naquele mesmo dia, 03 de dezembro de 1998, tambern prestou depoimento na delegacia de
Querencia do Norte, Parana, 0 Sl. Jose Aparecido de Paula.. Em seu depoimento, Jose
Apalecido declarou que, apeSal 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 ocorr·encia. Nesta ocasiao, Ailton Lobato teria dito ao declal'ante, uma vez que
era seu conhecido, para que ele se afastasse da Fazenda porque 0 "pau ia quebral'" ali, pois
o "patrao" ia fazer 0 despejo.

Vale fi'isar que foi realizada pela propria policia civil, junto ao seu Sistema 1ntegrado, uma
pesquisa a respeito do numero da placa do veiculo Volkswagen branco, citado no
depoimento do Sr. Edvaldo Rodrigues Francisco. Nesta busca, foi constatado que 0
proprietario daquele veiculo era FAVORETO Colheitas Agricolas SC. Ltda54

, empresa de
propriedade dos irmaos Favoreto, entre os quais Morival Favoret055

.

54 Inquerito Policial 179198 - Resultado da pesquisa de identifjca,ao do veiculo e respectivo Certifjcado de
Registro e Licenciamento
55 Inquerito Policia1179198 - Contrato de Constitui,ao da Sociedade Favoreto Colheitas Agricolas SIC Ltda
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Apcs a instaurayao do Inqwlrito Policial, Morival Favoreto iiao foi encontrado, embora
tenha sido convocado oficialmente para tal56 Em face deste fato, 0 delegado Arildo
Fulgencio de Almeida em reconhecendo fortes elementos que apontavarn a participayao de
Morival Favoreto no ataque que resultou na morte de Setimo Garibadi requereu em 0.3 de
dezembro de 1998, a prisao ternpon\ria de Morival Favoreto, conforme termo
circunstanciado lavrad057

:

"(o,) Diligencias imediatas foram encetadas, tiio logo a notlcia chegou ao
conhecimento da autoridade policial, sendo que as acampados informaram
que 1/111 grupo armado estavam selldo eomalldados J2.elo propriettirio da
Fazellda. Morival Favoreto e pOl' seu capataz. Ai/tOil Lobato, que se
encontravam na fazenda Mundal ( )

(o) A testemunha EDVALDO RODRIGUES FRANCISCO, disse em seu
depoimento que as homens chegaram atirando, e que reeollheeeu
MOR/VAL FAVORETO e 0 eapataz AlLTON LOBATO. pois jti tillha
traballzado para os mesmo ,lIa plalltactio de soja e que estavam sem capuz.
seudo que MORIVAL era quem comalldava os homells armados, ( .. )

() MORIVAL FAVORETO niio foi encontrado, bem como niio se
apresentou para prestaI' depoimento, sendo ignorado seu paradeira,
sabendo-se que Ii da regiiio de Sertan6polis/PR. (O.) "(grifos nossos)

( ) Assim sendo, nas formas que se encontram estes autos, represento a V
Exa Pela decreta,iio da PRISAO TEMPORARIA DE MORIVAL
FA VORETO, imprescindlvel para investiga,iio poUcial ( ,)

No dia 09 de dezembro de 1998, os autos do inquerito policial retornaram it delegacia de
Querencia do Norte para que fossem providenciadas algumas diligencias requisitadas pela
promotora de justiya da comarca de Loanda (PR), Nayani Kelly Garcia, Nesse mesmo
documento, a prornotora consignou 0 seguinte pmecer58

:

"( .) COllforme eOllsta 110 illQlufrito. Morival foi Iml dos eo-autores do
llOlIliddio da vitillla Sitimo Garibaldi telldo sMo reeollhecido pOl' diversas
testemullhas. 0 crime de homicidio praticado contra a vltima Selima
Garibaldi foi qualificado pela utiliza,iio de reeursos que impossibilitou sua
defesa, sendo, pOl'tanto, considerado crime hediondo, tendo causado grande
como,iio social. ( )" (grifo nosso)

o Ministerio Publico solicitou a realizayao de algumas diligencias, entre elas 0

reconhecimento dos veiculos identificados pelos trabalhadores rurais e 0 exame balistico da
bala encontrada no cadaver do Setimo Garibaldi. No mesmo parecer a promotora pediu a

" Inguerito 179/98 pagin. 84
" Inguerito 179/98 pagin.s 29 e 30
58 Inguerito 179/98 paginas 34 e 35
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decretayao da prisao temporaria de Morival Favoreto para a elucidayao dos f8.tos59

Contudo, a Juiza da Comarca de Loanda Elizabeth K1tater60
, em 14 de dezembro de 1998,

entendeu nao ser necessaria a prisao do principal suspeito61

Apesar de toda argumentayao do Ministerio Publico (MP), a qual foi baseada nos autos do
Inquerito Policial n0179/98 que investigava a morte de Setimo Garibaldi, a juiza Elizabeth
Khater em simples despacho indeferiu 0 pedido do MP62

:

" Deixo de decretar a prisiio temporaria de Morival Favoreto, posto que as
testemunhas siio divergentes, por ora

Baixei aDepol de origem, para dar atendimento a cota retro.
Ap6s deliberarei sobre 0 pedido de prisiio temporaria de Morival

Favoreto.
Int e diligencias Legais
Em, 01412.98

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

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. Contudo a Juiza fez questao de demonstrar que a sua
decisao havia sido rapida, pois ressaltou que conquanto 0 pedido do MP tivesse sido
realizado em 09 de dezembro de 1998, apenas dois dias depois, considerando que a
magistrada nao trabalha aos finais de semana, sua decisao foi exarada.

Ainda que ate 0 dia 09 de dezembro de 1998, 0 Delegado e a Promotora responsaveis pelo
caso estivessern agindo de acordo com as provas que constavam dos autos do Inquerito, a
partir de 14 de dezembro de 1998 ja e possivel identificar uma nitida violayao ao Direito do
Devido Processo Legal pOI' parte dos agentes do Estado brasileiro.

Em seguida, no dia 17 de dezembro de 1998, 0 escrivao de policia Cezar N':R0leao Ribeiro,
procedeu a algmnas informayoes aos autos63

, no seguirnento do solicitado 4 pela Juiza da
Comarca de Loanda, Elizabeth KatheL Na ocasiao, tal escrivao declar·ou que "quanto ao
disparo da arma apreendida ern poder de Ailton Lobato, este realmente OCOlTeu, e se fez
necessario, pOI' este filncionar'io publico, policial com livre porte de arrna e devidamente

" Inquerito Policial 179/98 - Parecer do Ministerio Publico do Estado do Parana - promotoria de Tusti,a da
Comarca de Loanda·PR
60 Elizabeth Kather tambem esta diretamente envolvida com a arbitniria autoriza,ao de intercepta,oes
telef6nicas e monitoramento das comuniC3yoes das linhas telefOnicas de instituiy5es associadas aD
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), a pedido de uma autoridade policial militar. 0 ordenamento
juridico brasileiro nao permite que militares requeiram interceptay~es e monitoramento telefOnico de civis;
ainda assim, a magistrada deferiu 0 pedido do entao Major Waldir Copelli Neves, ressalte-se, sem qualquer
justificava< Este caso tambem esta em tr'amite perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos
61 Inquerito Policial179/98 - Certidao manuscrita da Juiza de Direito Elizabeth Khater
62 Inquerito Policial n' 179/04 pagina 35 verso.
6J Inquerito Policial n' 179/04 paginas 100 e 101
64 Inquerito Policial n' 179/04 pagina 36
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treinado", Segundo ele, isto OCOlIeu enquanto conduzia a familia de Ailton Lobato, quando
urn veiculo parou em frente it sua casa e ele disparou urn tiro para 0 alto, advertindo que 0
comboio com a familia de Ailton Lobato deveria seguiL Entretanto, 0 referido escrivao nao
mencionou a que horas e em qual local aconteceu este [ato, nem fez qualquer liga<;ao com 0
momenta da prisao em flagrante efetuado pelos policiais Ademar Bento Mariano, Fabio de
Oliveira, Outrossim, nao esclareceu, 0 escrivao, porque ele nao utilizou sua propria arma
para realizar 0 disparo e sim, a arma de Ailton Lobato, Aleatoriamente, 0 referido escrivao
mencionou, ainda, em seu depoimento, que ele e outros policiais se encaminharam ate 0

local do crime, onde constaram que varios homens encapuzados, portando armas de grosso
calibre, invadiram 0 assentamento, Nessa mesma ocasiao disse, sem qualquer fundan1ento,
que nenhwnas das pessoas presentes na fazenda mencionou que Ailton e Morival Favoleto
estavam junto com os encapuzados65

POI' fim, 0 referido escrivao, em sua declara<;ao, informou que chegando na Fazenda
Mundai (erroneamente citada pOl' ele como Amabay), encontrou Ailton com dois tratoristas
em uma caminhonete. Todavia, nos Auto de Prisao em Flagrante onde constam os
depoimento dos policiais condutores da prisao em flagrante, em nenhum momenta foi dito
que havia outras pessoas no interior da caminhonete que estava Ailton Lobato, e que ao
encontrarem 0 revolver em poder de Ailton Lobato, 0 escrivao 0 teria guardado consigo e,
posteriormente, disparado como ja citado em seu depoimento acima. Assim, nao ficou claro
novamente 0 motivo pelo qual 0 escrivao Cezar Napoleao Ribeiro teria disparado a anna de
Ailton Lobato.

Sem qualquer fundamento ou prova, Cezar Napoleao afirmou que Ailton Lobato esteve na
delegacia dias antes do crime cometido contra Setimo Garibaldi, ocasiao que telia
registrado amea<;as de morte feita pelos assentados da Fazenda Sao Francisco. Porem,
quando relatou este fato em suas declara<;oes, nao mostrou 0 termo circunstanciado que
poderia comprovar esta denuncia. ACIescentou ainda que Ailton Lobato decidiu nao inicial
a<;ao contra os trabalhadores para evitar maiores transtornos.

Conforme exposto podemos afirmar que agentes do Estado apresentaram informa<;oes sem
qualquer fundamenta<;ao, com a unica inten<;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 Iegalias que certamente nao seriam
concedidas a urn trabalhador rural suspeito de assassinato, mais uma vez portanto se
identifica viola<;oes ao devido processo legaL

Como ja anteriormente mencionado, nao foi possivel obter 0 depoimento de Morival na
fase inicial do inquerito .. Apos varias tentativas, somente no dia 09 de marco de 1999, na
delegacia de Loanda (PR), e que Morival Favoreto prestou seu primeiro depoiment066

, 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
um alibi.

65 Inquerito Policial179/98 - Informayoes do escrivao Cezar Napoleao Ribeiro
66 Inquerito Policial179/98 - Depoimento de Marival Favoreto na delegacia de polioia de Loanda-PR
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Em seu depoiment067

, declarou que a ultima vez que esteve na fazenda foi em Agosto de
1998. Alegou ainda que nao poderia estar presente na desocupa~ao da Fazenda Sao
Francisco porque no dia do fato se encontrava em Sao Bemar'do do Campo, Sao Paulo,
providenciando atendimento medico ao seu irmao Darci Favoreto, Morival alegou, ainda,
que naquela data teria ficado hospedado na casa de seu primo Eduardo Minutoli, em Sao
Bernardo do Campo, pois seu irmao Darci se encontrava fazendo tratamento com 0 DL
Flair Carrilho, medico de Londrina que trabalha na cidade de Sao Paulo, Na ocasiao ele
exibiu uma xerocopia da consulta medica de seu irma068 Ao verificar' 0 documento citado,
percebe-se que 0 mesmo e datado de 25 de novembro de 1998, portarlto, data anterior ao
despejo da Fazenda Sao Francisco (27.11.98) e ao assassinato de Setimo Gar'ibaldi.

De acordo com 0 depoimento do seu primo Eduar'do Minutoli69
, realizado por carta

precatoria, este afirmou que Morival Favoreto esteve hospedado em sua casa com 0 irmao
Darci Favoreto, mas 0 seu depoimento somente foi colhido em 28 de setemb,'o de 2000,
quase dois anos depois do assassinato de Setimo Garibaldi. Eduardo nao soube precisar a
data em que os primos lit permaneceram hospedados, nem mesmo sabia dizer por qual 0
motivo os dois irmaos estiveram em Sao Bernar'do do Campo. Assim, tal depoimento, que
apenas prorrogou ainda mais 0 Inquerito, nao serve de itlibi para Morival Favoreto, sendo
provitvel que 0 proprio realmente se encontrava no dia 27 de novembro de 1998, na
Fazenda Sao Francisco.

Como se nao bastasse 0 primo de Morival somente ser ouvido quase dois anos depois, em
25 de julho de 2002, quase quatro anos depois, Flair Jose Carrillo, 0 medico que
supostanlente teria atendido Dar'ci Favoreto em 25 de novembro de 1998, prestou
depoiment070 e nao pode afirmar com clareza se Morival Favoreto esteve em seu
consultorio acompanhando 0 innao Darci na ocasiao em questao,

No depoimento de Morival Favoreto, este ainda alegou que teria vendido sua caminbonete
F 1000 antes de acontecer 0 despejo da filzenda Sao Francisco, momenta no qual Setimo
Garibaldi foi assassinado. Porem a referida caminhonete foi vista no dia do despejo com 0
grupo de homens encapuzados, Quanto ao caminbao VW '7,100, ano de filbrica~ao 94, que
pertence Ii sociedade do qual Morival Favoreto e socio, este disse que na ocasiao do despejo
tal veiculo nao estava na regiao da Fazenda Sao Francisco,Todavia, Morival nao informou
o local onde se encontrava 0 referido caminba071

,

De acordo com 0 laudo de exanle de arma de fogo apreendida com Ailton Lobato, nao foi
possivel precisar a data ou epoca do ultimo disparo efetuado com esta arma de fogo em
razao da fillta de metodos adequados par'a esta avalia~ao, Verificou-se que 0 revolver em
questao, marca Taurus, calibre 38, apresentava sinais de adultera~ao da numera~ao da serie,
fato corrente quando se quer ocultar' 0 proprietfuio da arman

67 lnquerito Policia n0179/98 pagina 106
68 lnquerito Policial nO 179/98 pagina 108
691nquerito Policial 179/98 - Depoimento de Eduardo Minutolli
70 lnquerito Policial nO 179/98 pagina 175
71lnquerito Policiall79/98 - Depoimento de Morival Favoreto na delegacia de policia de Loanda-PR
72 lnquerito Policial179/98 _ Laudo de exame de arma de fogo apreendida em poder de Ailton Lobato
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No dia 24 de man;o de 2000, Morival Favoreto novamente prestou depoimento it Policia
sendo este, entretanto, perante 0 delegado de policia do municipio de Sertanopolis (PRf3
Nesta ocasiao, Morival afirmou que a caminhonete F 1000 teria sido vendido no dia 27 de
agosto de 1998 a Carlos Eduardo Favoreto da Silva que, pOI sua vez, a revendeu para
Ciidenor Guedes de Melo, no dia 24 de novembro de 1998, Vale destacar que 0 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 que vitimou fatalmente 0

trabalhador rural Setimo Garibaldi

4.2 Do arquivamento do Inquerito Policial

Em 12 de maio de 2004, a despeito de todos os fatos descritos, dos inumeros depoimentos
constantes nos autos do Inquerito Policial que demonstraram evidentes indicios da autoria
do crime, dos alibis frageis apresentados por Ailton Lobato e Morival Favoreto, 0

representante do Ministerio Publico requereu 0 arquivamento do inquerito alegando que "0

processo ja percorre longos 04 anos e nilo vislumbramos um caminho a ser percorrido
para 0 esclarecimento da autoria delitiva ,,74 A juiza de direito da comarca de Loanda,
Elisabeth Kl1ater, concordou com 0 parecer do Ministerio Publico e deferiu 0 pedido de
arquivamento do Inquerito Policial n° 179/9875

De acordo com 0 OIdenamento juridico brasileiro, a iniciativa par'a a Ayao Penal em crimes
contra a vida e de competencia exclusiva do Ministerio Publico (MP), somente quando este
entender que existem indicios suficientes para oferecer a denuncia, estando concluido ou
nao 0 Inquerito Policial, Ou seja, a vitima ou seus fim1iliares nao tem a competencia para
mover a ayao, estes devem aguardar a proposta do MP, Se este orgao ao contrario de mover
a ayao, requerer pelo arquivamento dos autos do inquerito, nao ha no ordenarnento juridico
brasileiro recursos disponiveis para questionar tal decisao

Usando as palavras do professor Julio Fabrini Mirabete, "(..) A decisilo judicial sobre a
possibilidade ou nilo do desarquivamento do inqwirito Ii il'I'ecol'rlvel"76 0 ordenamento
juridico brasileiro nao dispoe de remedio judicial que possibilite que a vitima desarquive 0

inquerito policial77 A legislayao brasileira somente permite 0 desarquivan1ento do

73 Inquerito Policia] 179/98 - Segundo depoimento de Morival Favoreto,
74 Inquerito Policial ] 79/98 - Pronunciamento pelo Arquivamento do Ministerio Publico
75 Inquerito Policial ]79/98 - Pronunciamento pelo Arquivamento da Juiza Elizabeth Kather
76 Informa,oes constantes nos panigrafo 27 da Comunica,.o do Estado brasileiro n° ]75, datada de 06 de
junho de 2006
77 Decisao do Supremo Tribunal Federal Crime contra a administra,.o dajusti,a - inquerito policial
instaura9ao a requerimento do recorrente ~ arquivarnento pOl' sugestao do ministerio publico - correic;:ao
parcial- tramita,ao indeferida pelojuiz - mandado de seguran,a- denega,ao da ordem - recurso ordinario
inexistencia de direito Iiquido e certo I Arquivamento do inquerito determinado em face de parecer
ministerial, que entendeu inexistirem suficientes indidos da pratica de crime contra a administrayao da
justiya 2< Nao ha recurso cabivel contra a decisao que determina 0 arquivamento do inquerito, 3 Precedentes
do tribunaL 4 Recurso improvido (rms 6435 / sp ; recurso ordinario em mandado de seguran,a
]995/006 I329-8, ministro Anselmo Santiago, sexta turma, dj ]0 1] 1997 p, 57842) Processual penal
Inquerito poJicial, Arquivamento Decisao irrecorrivel; - da decisao judicial que, acolhendo manifestayao do
ministerio publico, ordena a arquivamento de inquerito policial nao cabe recurso; - nao incide, na hip6tese, a
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Inquerito caso sejam apresentadas novas provas, novos elementos_ Apesar de a legislayao
brasileira nao dispor de urn recurso apropriado no que diz respeito it possibilidade de
desarquivamento do inquerito policial, a viuva de Setimo Garibaldi, Iracema Cianotto
Garibaldi, entendendo que seu direito liquido e certo de ver investigada a morle de seu
esposo havia sido desrespeitado pela Juiza Elisabeth Khater, pelo Ministerio Publico e pela
autoridade policial, impetrou Mandado de Seguranya com pedido de liminar, na tentativa
de ver seu direito restabelecido. 0 Tribunal de Justiya do Estado do Parana, no entanto,
decidiu pelo indeferimento do referido Mandado alegando que estaria ausente 0 direito
liquido e certo da impetrante78 Isto posto, confirmou-se sem qualquer duvida neste
momenta que a familia de Setimo Garibaldi nao dispunha de instrumentos juridicos que
Ihes possibilitasse prosseguir na busca pela justiya_ Desta forma, os peticiomirios haviam
esgotado os recursos internos disponiveis com base no artigo 31(2)(a) do Regulamento da
Comissao, pois nao ha na legislayao interna recursos que permitam 0 acesso ao
desarquivamento do Inquerito Policial (IP)_

o IP que investigou 0 assassinato de Setimo Garibaldi foi 81quivado, nao por omissao ou
inercia do MP, mas por urna manifestayaO expressa do representante deste argao, que ao
requerer 0 arquivamento do inquerito demonstrou te-Io analisado e pronunciado p81ecer
sobre 0 mesmo, ou seja, houve aqui uma violayao direta ao devido processo legal na
medida em que 0 MP nao se utilizou de todas as provas constantes dos autos e re~uereu 0

81-quivamento de um IP que tinha elementos suficientes p81a denunci81 os suspeitos. 9

A demora injustificada na obtenyao de provas fundamentais, de depoimentos essenciais, a
utilizayao de procedimentos protelat6rios, 0 descaso das autoridades ao desconsiderarem
elementos importantes a elucidayao do crime, sobretudo em 14 de dezembro de 1998
quando a juiza Elizabeth Kather nega a prisao preventiva do principal suspeito,
possibilitando que este tenha possibilidades de forjar um alibi e sobretudo 0 81-quivamento
de urn procedimento que continha os elementos necessarios p81a 0 oferecimento da
Denuncia, demonstram cl81amente que 0 Estado brasileiro violou 0 direito ao devido
processo legal dos familiares de Setimo G81'ibaldL

5. Do Merito

5. I. Direito it vida e it integridade fisica (81tigos 4° e 5° da Convencaol

regra do art 28, do cpp - recurso ordinario desprovido (rms 5840/ sp ; recursa ordinaria em mandada de
seguran<;a 1995/0027812-0; ministro vicente leal; sexta turma; dj 0408,1997 P 34888).
7S Observar anexa 03 do Ollcio IG/RJ n 240/04, enviado em 28 de setembro de 2004 - Decisaa do Relator
luiz Miguel Kfouri Neto rribunal de Justica do Estado do Parana. Mandado de Seguran<;a 0164945-0
Impetrante: Iracema Cianotto Garibaldi. Impetrado : luiza de Direito da Camarca de Laanda - PR
79 Habeas Corpus 68.540/DF, Ement.: Crime contra a honra de funciomiria publico, em razao de seu olicia
Tendo 0 Ministerio publico requerido a arquivarnenta no prazo legal, nao cabe a<;ao privada subsidiaria, ou a
titulo originaria (c6digo de processo penal, art 29, Constitui<;aa, art 5', LIX) Precedentes do Supremo
Tribunal (AI 38208, INQ, 215 e HC 67.502). Pedida deferido pela trancamenta da a<;aa; Habeas Corpus
67.502/R1, Ementa: A<;aa penal subsidiaria - art, 29 do CPP e art 5', LIX, da CF. Queixa-crime Quando a
Ministeria Publico, nao tendo ficada inerte, requer, no prazo legal (art.46 CPP), 0 arquivamento do inquerita
au da representa<;aa, nao cabe a<;aa penal privada subsidiaria Habeas Corpus cancedido para trancar 0

procedirnento penal instaurado em decorr€mcia da queixa-crime subsidiaria oferecida Disponivel em
http://wwwstfgav.br/jurisprudencia
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o direito Ii vida estabelecido no Artigo 4 da Convenyao, lido em conjunto com 0 Artigo
I(I), nao esta limitado Ii simples obrigayao negativa do Estado em abster-se de privar seus
cidadaos de suas vidas sem 0 devido processo. Ao contnirio, esta Corte tern sustentado
consistentemente desde a decisao no Caso Velasquez Rodriguez que:

"El 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 reparacio/L 80

188 El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida
consagrado en el articulo 4 de la Convencion" Ese hecho, unido a la [alta
de investigacion de 10 ocurrido, representa una irrji'accion de un deber
juridico, a cargo de Honduras, establecido en el articulo 11 de la
Convencion en relacion al articulo 4 1 de la misma, como es el de
garantizar a toda persona sujeta a su jurisdiccion la inviolabilidad de la
vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariameme, 10 cual implica la
prevencion razonable de situaciones que puedan redundar en la supresion
de ese derecho ,,81

Mais recentemente, a articulayao da Corte sobre este principia foi desenvolvida em casos
como a Caso Cantoral Benavides, 0 Caso Baena Ricardo e Outros, 0 Caso Villagran
Morales, 0 Caso Paniagua Morales, e 0 Caso de los Hennanos Gomez Paquiyauri82 Esta
linba de casas culmina com 0 Caso Myrna Mack Chang, no qual a Corte manifesta que
"" Ja salvaguarda del dereeho a la vida requiere que se realiee una investigaciiin
ofieial efeetiva cuando hay personas que pierden la vida como resultado del usa de la
fuerza por agentes del Estado,,,S3

Resulta claro que 0 entendimento da Corte a respeito do Artigo 4, lido em conjunto com 0

Ariigo 1(I) impoe urn dever de realizar urna investigayao exaustiva, de puni! os
responsaveis, e de prevenir que voltem a ocone! violayoes similares. Dado que futuras
vitimas do descumprimento do dever de investigar e de adotar medidas corretivas par parte
do Estado sao, por sua natureza, desconhecidas e especulativas, esta Corte incluiu entre as
obrigayoes do Estado relativas a vitimas conhecidas, 0 dever de tomar medidas para evitar
abusos futuros, Assim, ao determinar violayoes ao direito Ii vida, a Corte rotineirarnente

80 Corte LDH, Caso Velasquez Rodriguez, Sentenya, para 174
" Caso Velasquez Rodriguez,
" Caso Cantoral Benavides, Repara,ces, para, 69; Caso Baona Ricardo y OtTos, Sentenya de 2 de fevereiro de
2001, Serie C No 72, ponto resoiutivo 5; Coso "Nmos de /0 Calle" (Villagrim Moreira el 0/). Reparar;oes
(Art 63(1) Convene ion Americana sobre Dereehos Humanos), Senten,a 26 de maio de 2001 Serie C No 77,
para. 99; e Caso Paniagua Moreira et al.. Reparayoes (Art 63(1) Convenci6n Americana sabre De/'echos
Humanos), Sentenya de 25 de maio de 2001. Serie C No. 76, para. 199; Caso de los Hermanos Gomez
Paquiyauri. Senten,a de 8 de julho de 2004, Serie C No 110, para 131
83 Caso Mvrna Mack Chan!!, Sentenya de 25 de novembro dc 2003 Serie C No 10 J, para 131
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tern ordenado os Estados a tomarem medidas para evitar violaqoes futuras" Tal pnJ.tica
somente pode ser entendida quando se compreende que 0 direito it vida em conjunto com 0

Artigo 1(1) incluem a obrigaqao de tomar medidas serias e eficazes para evitar novas
futuras ocorrencias.

Em conseqiiencia, a Corte tern desenvolvido uma doutrina cuidadosamente delimitada de
"violaciones continuas" em reconhecimento da necessidade de exercer jurisdiqao sobre
violaqoes que surgem de incidentes que ocorTeram previamente a que um Estado reconheqa
a jurisdiqao da Corte, No Caso Hermanas Serrano Cruz, a Corte dispos,

Sin embargo, cuando se trata de una violacion continua 0 permanente, cuyo
inicio se hubiere dado antes de que el Estado demandado hubiere
reconocido la competencia contenciosa de la Corte y que persiste min
despues de este reconocimiento, el Tribunal eO' competente para co/weer de
las conductas ocurridas con posterioridad al reconocimiento de la
competencia y de los eJectos de las violaciones. 84

Na jurisprudencia previa da Corte, violaqoes continuadas foram reconhecidas em casos de
desapariqoes forqadas (Caso Blake v. Guatemala),85 de descumprimento das obrigaqoes de
realizar investigaqoes completas ou procedimentos judiciais imparciais (Caso Hermanas
Sen'ano Cruz), e de deslocanlento forqado (Caso Moiwana v. Suriname), Ao estabelecer a
jurisdiqao nestes casos, a Corte reconheceu que as repercussoes de certas violaqoes se
estendem muito alem do cometimento do ate manifesto, e que em muitos casos uma
violaqao nao termina ate que 0 Estado atue pma responder ou repmar 0 dana provocado,

Os direitos e obrigaqoes estabelecidos na Convenqao sao fundamentais e indispensaveis, e a
Corte reconhece que muitas violaqoes, portanto nao se encerram com 0 cometimento do ate
- ao contrario, causam a destruiqao do tecido social. A obrigaqao de tomar medidas
apropriadas no caso de uma violaqao - que inclui investigar, punir e reparm' - e crucial pma
a proteqao de qualquer direito substantivo dado que incorpora a cmga do Estado de voltar a
colocm' a situaqao no status quo ante, tenninando com 0 cicio de violencia e violaqoes que
uma determinada violaqao tende a iniciar, e prevenindo a nova ocorrencia de violaqoes
similares.

No Sistema InterameTicano, a Corte ainda nao determinou sobre a precisa questao de se a
falha de urn Estado em investigm' uma morte ilegal, sem demora, constitui-se numa
violaqao do direito it vida. 86 Entretanto, em sua passada jurisprudencia, a Corte

84 Caso Hermanas Serrano Cruz v. EI Salyador, para, 67 (nota omitida) Vel' tambern Genie Lacayo
85 Caso B lake v. Guatemala, para, 34,
86 A Corte chegoll perto de tratar esta questao, mas nunca a respondeu definitivamente. POl' exemplo, no Caso
Genie Lacayo (Corte IDB (Ser. C) No, 21 (1995)(Excel'oes Preliminares)), a Corte Interamericana nao
examinou a quesHio de viola~6es procedimentais aD Artigo 4 porque a Comissao Interamericana de Direitos
Humanos, apesar de concluir que a Nicaragua havia violado 0 Artigo 4 1 nao incluiu este Artigo em sua
petil'ao il Corte (ld paras, 44-45) e pOl'que 0 Estado demandado submeteu declaral'ao reconhecendo a
compete-neia cia Corte em relac;ao a apenas as artigos mencionados na peti<;ao da Comissao (Id para 24 A
Corte nao tratou a questao da legalidade desta declaral'ao). Da mesma maneira, a petil'ao da Comissao
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Interamericana, assim como faz a Corte Europeia, determinou que 0 direito avida (previsto
no Altigo 4 da Convenyao Americana) inclui 0 dever de investigar privay5es da vida. A
Corte Interamericana explicitamente demonstrou este reconI1ecimento do dever de
investigarja no Caso Velasquez-Rodriguez, no qual afirmou que:

" EI Estado estcL obligado a investigar toda situacion en la que se ha)lan
violado los derechos humanos protegidos par la Convencion Si el aparato
del Estado actlla de modo que tal violacion quede impune )I 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 plena ejercicio a las personas sujetas a su jurisdiccion ,,87

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 faUla em cumprir
seus deveres sob aquele mesmo Artigo em conjunyao com 0 Altigo 1(I). Posteriormente, a
Corte implicitamente endossou este principio com referencia especifica ao Artigo 4 quando
determinou que a Guatemala havia violado 0 direito a vida da ativista indigena Myrna
Mack-Chang, que foi executada extrajudicialmente, Neste caso, a Corte declarou:

"153 EI cumplimiento del articulo 4 de la Convencion Americana,
relacionado can el articulo 1 1 de la misma, no solo 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)

157 En este sentido, la salvaguarda del derecho a la vida requiere que se
realice una investigacion oficial efectiva cuando ha)l personas que pierden
la vida como resultado del usa de la jilerza par parte de agentes del Estado
Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que [l]a
prohibicion general que tienen los agentes estatales de abstenerse de privar
arbitrariamente de la vida a un individuo [} seria inefectiva, en la
practica, si no existiera un procedimiento en el que se revisara la legalidad
del usa de la [uerza letal par parte de dichas autoridades La obligacion que
impone el articulo 2 respecto a la proteccion del derecho a la vida, tomada
en canjunto can la obligacion general [ ] del Estado [ } de 'asegurar a
todos los individuos bajo sujurisdiccion el goce de los derechos y libertades
en [la] Convencion', requiere la realizacion de [ ] una investigacion

Interamerieana no Caso Moiwana tambem nao levantou a questao de viola,oes do Artigo 4 (Corte ID H
(Set. C) No 124 (2005)(Senten,a) para 2)
87 Caso Velasquez-Rodriguez, Corte I D H (Sec C) No.4 (I 990)(Senten,a) para 176. E,nfase nossa Note-se
que a Corte citou com aprova9ao a passagem supra do Comite de Direitos Humanos no Caso Bautista v.
Colombia, que conclui que 0 direito a vida inelui 0 dever de investigar; ver 0 Caso Durand e Doarte, Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Ser. C) No 68 (2000)(Senten,a) para. 124 Ver tambem 0 Caso
Moiwana, Corte I D H (Ser C) No 124 (2005)(Senten,a) para 153 (coneluindo que, inter alia, "al no
investigar [acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales] de maneta adecuaday no -sancionar, en
-su casa, a los responsables, el Estado viola el debet de respetar los derechos reconocido-s por 1'0
COl1vencion ,"),
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ojicial ejectiva, cuando algun individuo haya jallecido como consecuencia
del usa de la juerza. ,,88

A Corte, de fato, determinou que a Guatemala falhou ern suas obrigayoes do Artigo 4 nao
apenas porque era responsavel pela morte de Mack-Chang, mas ern 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. ,,89

Apesar de a decisao ern Mack-Chang nao tratar do dever de investigar isoladan1ente 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 it vida e que a falha ern
investigar da causa a uma violayao do Artigo 4 mesmo quando 0 Estado nao pode ser
responsabilizado pela violayao originaL Esta conc1usao e apoiada na dec1arayao 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 can seriedad, resultarian, en cierto modo, auxiliados par el
poder publico, 10 que comprometeria la responsabilidad internacional del Estado. ,,90

E 0 problema da impunidade que deve, e tern, historicarnente, preocupando a Corte. No
Caso de los Ninos de Calle, a Corte citou a Corte Europeia de Direitos Humanos, a respeito
das prisoes arbitrarias:

La Corte Europea de Derechos Humanos .. ha remarcado que el enjasis en
la prontitud del control judicial de las detenciones aSUIne particular
importancia para la prevencion de detenciones arbitrarias La pronta
intervencion judicial es la que permitiria detectar y prevenir amenazas
contra la vida a serios malos tratos, que violan garantias jundamentales . .. 91

Neste mesmo caso, a COIte aceitou as alegayoes da Comissao sobre as obrigayoes
estabelecidas no Artigo 4, nas quais a Comissao argumentou que "los agentes estatales
responsables fueron rararnente investigados 0 condenados dando lugar a una impunidad de
facto que permitia, y hasta alentaba, la persistencia de estas violaciones contra los "ninos de
la calle", haciendolos aun mas vulnerables."n

E mais recentemente, a COIte assinalou de forma mais explicita sua preocupayao de que urn
Estado possa fomentar· uma cultura de impunidade e de falta de respeito pelos direitos
humanos, caso nao cumpra com as obrigayoes de investigar·, punir e prevenir violayoes de
direitos fundarnentais, particularmente de violayoes dos Artigos 4 e 5:

88 Caso Myrna Mack-Chang, COlte LDH. (Sel. C) No 101 (2003)(Senten,a) paras 153,157 Citando, inler
alia, McCann and Others v. The United Kingdom. Corte E DB, App. no 18984/91
(1995)(Senten,a)(Meritos e Repara,ao) para 161.
89 Jd. para 139
90 Caso Velasquez-Rodriguez, Corte 1D H. (Ser C) No.4 (1988)(Senten,a) para 177
91 Caso de los Ninos de la Calle (Villagran Moreira y ottos) v. Guatemala, para 135
"ld., para. 139
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La Corte ya ha selialado que reJn casos de ejecuciones extrajudiciales es
fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privacion del
derecho a la vida y castiguen a todos sus responsables, especialmente
cuando estan involucrados agentes estatales, ya que de no ser asl, se
estarian creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones
para que este tipo de hechos vuelva a repetirse, 10 que es contrario al deber
de respetar y garantizar el derecho a la vida 93

Esta obrigayao e distinta das garantias estabelecidas nos Artigos 8 e 25 da Convenyao,
Enquanto que os Artigos 8 e 25 garantem pracedimentos justos e recursos judiciais
efetivos, 0 Artigo 4 tern como objetivo a resposta integral do Estado, conforme disposto
pela Corte no Caso Hermal10s G6mez-Paquiyauri: "Esta proteccion integral del derecho a
la vida pOI' parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institucion
estatal, y a quienes deben resguardar la seguridad, sean estas susjiterzas de policfa 0 sus
jilerzas armadas, ,,94 Ou seja, 0 Artigo 4 requer que 0 Estado ordene seus recursos e
instituiy5es - judiciais e outras instituiy5es - para proteger 0 direito it vida, investigar e
punir infray5es e prevenir a repetiyao de violay5es, Os Artigos 8 e 25, por outra lado,
estabelecem procedimentos judiciais minimos que urn Estado deve respeitar, quando 0
dever de investigar surge do Artigo 4,

o caso do homicidio de Setimo Gatibaldi e uma violayao continuada, 0 crime ocorreu em
27 de novembro de 1998, somente trezes dias antes do Brasil aceitar a jurisdkao
contenciosa da Corte e muito depois de ter ratificado a Convenyao, quando assinalou seu
compramisso em respeitat, os direitos estabelecidos por ela,

A situayao de continuidade da violencia no CatnpO brasileiro contra os trabalhadores rurais
que lutatn pela terra e a impunidade referente aos crimes praticados pelos latifundiarios
demonstra que a violayao do direito it vida nao terminou com a morte de Setimo Garibaldi,
visto que a violayao teve fortes repercuss5es negativas e extrematnente duradouras na
sociedade

Como ja exposto nesta petiyao, sao inumeros os casos de homicidios de trabalhadores rurais
na luta pela terra - 0 epis6dio mais recente deu-se com 0 assassinato de Eli Dallemole, de
42 anos, lider do MST na regiao central do estado do Parana, ocorrido no dia 30 de maryO
de 2008, Morto por homens encapuzados que invadiram sua casa, mesmo depois de
inumeras denuncias do MST as autoridades competentes (Policia Civil, Ministerio Publico,
Policia Federal e Ouvidoria Agraria Nacional) sobre as atneayas de marte sofridas por
Dallemole, Trata-se de mais um exemplo e conseqiiencia da impunidade dos crimes
resultantes da violencia no can1po brasileira, em especial 0 assassinato de Setimo Gatibaldi,

Baseada nessa violayao continuada, a Carte deve considerar as alegay5es dos peticionarios
de que 0 Brasil violou e continua violando os direitos do artigo 4 de Setimo Garibaldi,
devendo condenar 0 Estado brasileira neste aspecto,

93 Caso Hermanos Gomez-Paquiyauri v. Peru (nota omitida)
1).1 Ver Caso Gomez-Paquiyauri.
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5.2. Direito as garantias iudiciais (artigos 8° e 25 da Convencao) - Arguivamento do
Inguerito Policial

o artigo 8° da Convenyao Americana dispoe que:

"1 Toda pessaa tem direito a ser ouvida, com as devidas gOlantias e
dentm de wn prazo razotivel, por wn [Iliz all tribllllal cOlllpetellte,
illdependellte e imparcial, estabelecido anteriormente par lei, na apurQl;:ao
de qualquer acusa9ao penal formulada contra eta, ou para que se
detenninem seus direi/os ou obriga90es de natweza civil, trabalhista,
fiscal au de qualquer outra natureza "(grifos nossos)

Por sua vez, 0 artigo 25 da Convenyao Americana estabelece que:

"1 Toda pessoa tem direito um recllrso simples e nipida Oil a qllalqller
olltro recllrso eretivo, perallte as i"izes all trib/llwis competelltes. qlle a
proteia cOlltra atos qlle violem sellS (lireitos flllldamelltais recollhecidos
pela cOllstitlliciio, pela lei all pela presellte COllvellr;iio,mesmo quando tal
viola9ao seja cometida par pessoas que estejam atuando no exerc£cio de
suas jim90es ojiciais

2 Os Estados POI tes comprometem-se
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema
legal do Estado decida sobl e os direi/os de toda pessoa que intelpuser tal
recur-so,
b) a desenvolvel' as possibilidades de recursojudicial, e

c) a assegul'ar a cumpl'imento, pelas autoridades competentes,de toda
decisao em que se tenha comiderado pl'ocedente 0 recurso. "

Quanto a violayoes a este artigo, a Corte Interamericana manifestou, no caso Loayza
Tamayo, com sentenya emitida em 27 de novembro de 1998, exatamente na data de morte
de Setimo Gar·ibaldi:

"169 Tal y como 10 ha selialado esta Corte en reiteradas
ocasiones, el articulo 25 en relacion can el articulo 1.1 de la
Convencion Americana, obliga al Estado a garantizar a toda
persona el acceso a la administ/acion dejusticia y, en particular, a
un recurso rapido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que
los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean
juzgados y para obtener una reparacion por el dalio suFido Como
ha dicho esta Corte, el articulo 25 "constituye uno de los pilares
basicos, no solo de la Convencion Americana, sino del propio
Estado de Derecho en una sociedad democratica en el sentido de la
Convencion" (Caso Castillo Paez, Sentencia de 3 de noviembre de

I
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1997 Serie C No 34, parI's 82 y 83, Caso Suarez Rosero, supra
162, parr. 65, y Caso Paniagua Morales y otros, supra 57, parr
164) Dieho articulo guarda relacion directa con el articulo 8 1 de
la Convencion Americana que consagra el derecho de toda persona
a ser oida con las debidas garantias y dentro de un plazo razonable,
por un juez 0 tribunal independiente e imparcial, para la
determinacion de sus derechos de cualquier naturaleza...
170 En consecuencia, el Estado tiene el deber de investigar las
violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y
evitar la impunidad La Corte ha definido la impunidad como "la
[alta en su coryunto de investigacion, persecucion, captura,
eryuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de
los dereehos protegidos par la Convencion Americana" y ha
seiialado que

el Estado tiene la obligacion de combatir tal
situacion por todos los medios legales disponibles ya que la
impunidad propicia la repeticion cronica de las violaciones
de derechos humanos y la total indefension de las victimas y
sus [ami/iares (Casa Paniagua Morales y otros, supra 57,
parr 173)

171 EI Estado tiene la obligacion de investigar los hechos del
presente casa, identificar a sus responsables y saneionarlos )'
adoptaI' las disposieiones de dereeho interno que sean neeesarias
para asegurar el eumplimiento de esta obligaeion (artfculo 2 de la
Conveneion Americana). "

Esta mais que definido que a obrigal(ao de urn Estado signatario da Convenl(ao Americana
e de investigar qualquer violal(ao dos direitos protegidos por esta95 Ademais, 0 Estado
deve ser diligente garantindo que as investigal(oes sejam realizadas "de maneira seria e nao
como mera formalidade predestinada aineficiencia,,96

Principios similares tern sido reconhecidos pela COlie Europeia97 Os precedentes dessa
Corte interpretam e definem 0 dever de diligencia no que tange a investigal(ao e punil(ao de

"Caso Velasquez Rodriguez, Corte Interamericana de Direitos Humanos (Ser .C) n° 4 (1988), § 176: "0
Estado e obrigado a investigar toda situayao que envolva violayao dos direitos protegidos pela Convenyao. Se
o aparato do Estado agir de tal forma que deixe a violayao impune e nao restaure 0 mais ",pido possivel 0

gazD dos direitos da vftima, 0 mesmo teni falhado com 0 seu rlever de assegurar 0 livre e plena exercicio de
tais direitos em suajurisdiyao",
" Idem, § 177.
97 Em Gakici vs Turquia, ECHR 23657/94 (1999), a Corte Europeia decidiu que 0 artigo 5 da Convenyao
Europeia (direito a Iiberdade e seguranya) requer que os Estados Partes realizem "uma investigayao rapida e
eficaz" nos casos que referentes a desaparecimentos Em Edwards e milro vs Reina Unido, ECHR 46477/99
(2002), caso envolvendo 0 artigo 2 (direito avida), a Corte decidiu que para que 0 Estado possa cumprir seu
dever geral de assegurar os direitos da Convenyao (Europeia), tem que haver "alguma forma de investigayao



000391
supostas violayoes, delineando requisitos de independencia, efetividade e presteza. As
autoridades brasileiras falharam nesses tres aspectos durante 0 procedimento investigative
a respeito da morte de Setimo Garibaldi.

Tanto a Corte Europeia quanta a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecem
que as vitimas de violayoes de direitos humanos tern 0 direito a uma celere soluyao das
transgressoes e que as autoridades do Estado devem soluciom\-Ias em um "tempo
razoavel,,98 No caso Gakici vs. Turkey, a Corte Europeia entendeu que 0 Artigo 5° da
Convenyao Europeia (direito a liberdade e a seguranya) demanda dos Estados Partes "a
rapida e efetiva investigayao"de supostas violayoes. A Corte entendeu que a presteza nas
investigayoes e requisito para a manutenyao da confianya e adesao publica a norma legal e
para evitar "qualquer aspecto de conluio ou tolerancia a atos ilegais" 99

Ainda que em muitos dos seus escritos para a Comissao Interamericana de Direitos
Humanos 0 Estado brasileiro alegue presteza na apurayao da morte de Setimo Garibaldi, 0

que os peticionarios asseguram e que na realidade 0 Inquerito Policial (IP) durou quase seis
anos para ser concluido e nao apontou os responsaveis pela morte de Setimo Garibaldi,
embora possuisse elementos suficientes para taL Ao contrario, foi arquivado. 0 que se
percebe sao falhas cometidas ao lange dos anos durante 0 IP que investigou, ou deveria ter
investigado, a morte de Setimo Garibaldi, 0 descaso e a parcialidade das autoridades
brasileiras na apurayao do caso e na realizayao de justiya, permanecendo 0 crime na
absoluta impunidade.

Conforme foi demonstrado no t6pico sobre a analise dos recursos internos e sua ineficacia,
ate 09 de dezembro de 1998 foram colhidos depoimentos importantes que apontavam para
dois suspeitos, Ailton Lobato, capataz da fazenda e Morival Favoreto, proprietilrio. Nao
sendo possivel localizar Morival, a autoridade policial e 0 Ministerio Publico solicitaram,
com base nos autos, a prisao preventiva do Fazendeiro, entendendo ser este urn dos
responsaveis pela morte de Setimo Garibaldi. Entretanto, no dia 14 de dezembro de 1998,
a juiza Elizabeth Kather entendeu pelo indeferimento do referido pedido, alegando
divergencia nos depoimentos.

Observa-se que alem dos depoimentos transcritos em t6pico anterior, nos quais os
trabalhadores confirmaram a presenya do proprietario e de seu gerente durante 0 ataque,
apenas mais dois trabalhadores !Urais, Francisco Carlos de Aguiar e Teotonio Luis dos
Santos, ambos depoimentos prestados no dia 2 de dezembro de 1998, prestaram

oficial eficiente quando individuos marrem em decorrencia do usa cia fOf9a" V. tambem McCann e ozlttOS liS

Reino Unido, ECHR 18984/91 (1995), e Kaya vs TZlrqZlia, ECHR 22729/93 (1998)
98 A resolU93.0 de crimes dentro de urn prazo razoavel esta implicito no clever dos Estados em realizar uma
investiga,ao soria No casa Las Palmeras, Corte Interamericana de Direitas Humanas (2001), par exempla, a
Comissao Interamericana peticionou aCorte Interamericana, a tim de que 0 Estado cia Colombia realizasse
"uma investigayao judicial rapida, imparcial e efetiva acerca dos falos denunciados e que punisse as
responsaveis" Na Europa, os requisitos rapidez e u prazo razmivel" estao implicitos nos casos atentat6rios it
vida e aliberdade Veja, par exempla, Yasa vs TZlrquia, ECHR 22495/93 (1998), § 102; Cakici vs Turquia,
ECHR 23657/94 (1999), § 80; Tanrikulu vs Turquia, ECHR 23763/94 (1999), § 109
99 Edwards e OZlh·o vs Reino Unido, ECHR 46477/99 (2002), §72 V tambom Hugh JOIdan vs Reino Unido
(2001),11 BHRC 1, §§ 108, 136-140
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informayoes na Delegacia. Nesta oportunidade contaram que viram muitos homens
encapuzados durante 0 ataque, mas nao poderiam ter certeza sobre 0 nilmero de pessoas,
pois passaram a maior parte do tempo com a cabeya no chao. IOO Nao podemos afirmar que
estas duas testemunhas viram Morival Favoreto ou Ailton Lobato, mas dada a condiyao em
que estes se encontravarn durante 0 ataque, tambem nao podemos afirmar que 0 fiizendeiro
e seu capataz nao estavam presentes ao ataque.

Nao haveria, pOlianto, que se falar em divergencia de depoimentos como decidiu a juiza
Kather, pois em momenta algum houve confusao sobre a presenya ou ausencia dos
acusados. 0 que houve foram depoimentos em que alguns trabalhadores afirmaran1 a
presenya de Morival Favoreto e Ailton Lobato e depoimentos em que os trabalhadores nao
puderam identificar todas as pessoas presentes no ataque por que estavam impossibilitados
de realizar tal identificayao.

A decisao da juiza Elizabeth Kather sobre a nao decretayao da prisao de Morival Favoreto
evidenciou 0 fiivorecimento desta autoridade em face do fazendeiro acusado. Ao nao
conceder a prisao tempon\ria imediata do fazendeiro, a juiza permitiu que este elaborasse
mais tranqiiilan1ente a sua defesa e apresentasse falsos alibis as autoridades, contribuindo
para a rna conduyao do inquerito policial e dificultando a garantia do devido processo legal.

No caso de Setimo Garibaldi, ajuiza Elizabeth Kather agiu de forma parcial beneficiando 0

fazendeiro de forma irresponsavel e arbitrarialOl Quanto a imparcialidade de urn juizo, a
CIDH ja decidiu que se trata de wna garantia fundamental a administrayao da justiya:102

"74 La imparcialidad del tribunal es uno de los aspectos
centrales de las garantias minimas de la administracion de justicia
Con relacion al alcance de la obligacion de proveer de tribunales
imparciales segun el articulo 8(1) de la Convencion Americana, la
CIDH ha afirmado en ocasiones anteriores que la imparcialidad
supone que el tribunal 0 juez no tiene opiniones preconcebidas sobre
el caw sub judice. 103

7.5 El aspecto subjetivo de la imparcialidad del tribunal trata de
determinar la conviccion personal de un juez en un momenta

\00 Inquorito Policial 179/98 - Depoimentos de Francisco Carlos de Aguiar e TeotOnio Luis dos Santos
\0\ Em 15 de maio de 1999 foi publicado na Folha de Silo Paulo foi publicado sobre a luiza Elizabeth Kather:
lustica cee:a. No ultimo dia 7 de maio, 0 governo do Parana iniciou uma megaoperayao de desocupar;ao de
fazendas invadidas no noroeste do Estado. Na regiilo, existiam 45 mandados de reintegra,ilo de posse,
determinados pela juiza Elisabeth IUlater, de Loanda Na noite do primeire dia, seis jil haviam sido
cumpridos, A juiza Khater resolveu comemorar a operayao com amigos no restaurante Balaio de Frango
Durante 0 jantar, urn reporter se aproximou dela A juiza 0 confundiu com urn policial e elogiou: - Parabens
pelo servi,o! Eu estava agora mesmo elogiando 0 trabalho de voces para meus amigos fazendeiros Depois
acrescentou: ~ Estamos aqui comemorando. Pode ser 0 inicio de uma uniao entre fazendeiros e a PM Ao
perceber ° engano, ajufza ficou branca e tentoujustificar: - Mas a amizade nao influenciou (nas decisoes
judiciais) (grifo n05s0)
102 CIDH. Informe N 078/02 - Caso nO I 1335 Relatorio de Morito Guy Malary v. Haiti 27 de dezembro
de 2002
103 Corte IDH, Caso Genie Lacayo, Senten,a de 29 de janeiro de 1997, parilgrafo 77
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determinado, y la imparcialidad subjetiva de unjuez 0 de un tribunal
en el caso concreto se presume mientras no se pruebe 10 contrario "

Diferentemente dos depoimentos dos trabalhadores rurais que foram tornados pela
autoridade policial no dia da marte de Setimo Garibaldi ou poucos dias apos, 0 depoimento
de Morival Favoreto somente foi tornado em 9 de man'o de 1999 (apesar de ter sido
intimado para depar em 17 de dezembro de 1998), mais de tres meses apos a assassinato de
Setimo Garibaldi. Em seu depoimento, Morival Favoreto negou participayao no ataque it
fazenda Sao Francisco e apresentou alibis que segundo ele, provariam a sua inocencia
Favareto infonnou que no dia que ocorreu a ataque ele estava em Sao Bernardo do Campo,
Sao Paulo, acompanhando seu irmao, Darci Favareto, em urna consulta medica ao Dr, Flair
CarTilho. Nesta oportunidade teria ficado hospedado na casa de urn primo, Edumdo
M· I' J . 104!iluto rumor.

Como prova de comparecimento it referida consulta, Morival apresentou urn recibo, nao
numerado, como comprovante de pagamento pelo atendimento medico realizado pelo Dr.
Flair CarlilhoW5 Um recibo de pagamento nao numerado pode ser emitido em qualquer
data sem que este comprove a verdadeira data do seu pagamento, Esta e mais uma
irregularidade no inquerito que considerou como valido um documento totalmente irregulm
e que nao comprova a presenya de Morival Favareto em Sao Bernardo do Campo em 27 de
novembro de 1998.

Os depoimentos prestados par Eduardo Minutoli Junior e Dr. Flair Canilho tambem nao
evidenciam a comparecimento de Morival em Sao Bernar'do do Campo no dia 27 de
novembro de 1998; as depoentes nao souberam precisar' quarrdo estiveram em companhia
do acusado, mesmo par que, prestar'am depoimentos em 28 de setembro de 2000 e 25 de
julho de 2002, respectivamente, dais e quatro anos depois da data do crime. 106 A despeito
de todas as informayoes acima citadas e constantes do inquerito policial, 0 Ministerio
Publico entendeu que nao havia indicios suficientes para esclarecer a autoria do crime e
requereu a mquivamento do inquerito, demonstrando que superficialidade e ineficiencia sao
regra e nao exceyao, principalmente quando a crime envolve trabalhadares rurais e grandes
proprietarios de terra.

Nao ha, tampouco, que se fillar em grau de complexidade neste caso, a jurisprudencia da
Carte Interamericana estabeleceu tres elementos que devem ser considerados par'a a
determinayao da razoabilidade do prazo no qual se desenvolve 0 processo: i.- a
complexidade do assunto; ii.- a atividade processual do interessado; e iii.- a conduta das
autoridades l07 Sobre 0 primeiro ponto podemos afirrnar que embora 0 crime tenha sido
cometido par urn reu nao identificado, ha informayoes suficientes sobre seus mandantes e
co-pmticipes e importantes depoimentos de testemunhas que estavam presentes no
momenta do assassinato. Sabre a atividade processual dos interessados demonstramos que
mesmo quando 0 Inquerito Policial foi mquivado, a viuva de Setimo Gar'ibaldi, Iracema

104 Jnquerito Policial J79/98 - Depoimento de Marival Favoreto
105 Jnquerito Policial J 79/98 - C6pia de recibo sem nOmero apresentado por Morival Favareto
106 Jnquerito Policial J79/98 - Depoimentos de Eduardo Minutoli Junior e Dr Flair Carrilho
107 Corte Jnteramericana de Direitos Humanos, caso Guy Malari, senten,a de 27 de dezemblO de 2002

I
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Garibaldi, ingressou com Mandado de Seguranya para garantir seu direito liquido e certo de
obter 0 prosseguimento do caso, E no que tange a conduta das autoridades restou
evidenciado a pal'cialidade e 0 descaso com 0 qual as autoridades policiais e judiciais
tratararn da morte de Setimo Garibaldi.

Diante destes £atos, nao h:i qualquer justificativa razoavel para a enorme demora no
Inquerito Policial, nem mesmo para seu al'quivarnento. Fica comprovado, assim, 0 grande
descaso das autoridades brasileiras para com as provas testemunhais que comprovavarn a
paliicipayao do fazendeiro acusado, confirmando a violayao de garantias judiciais,

5.3. Da garantia de uma Legislacao Nacional de acordo com a Convencao Americal1a
Cmigos 1.1 e 2)

Segundo 0 disposto l1a Convenyao Americal1a:

Artigo I I Obrigar;ao de respeitar os direitos

Os Estados Partes nesta Convenr;ao comprometem-se a respeitar os direitos
e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercicio a
toda pessoa que esteja sujeita asua jurisdir;ao sem discriminar;ao alguma
pOI' motivo de rar;a, cor, sexo, idioma, opinii5es politicas ou de qualquer
O!/tra natureza, origem nacional ou social, posir;ao economica, nascimento
ou qualque/" outra condir;ao social

Artigo 2 Dever de adotar disposir;i5es de direito interno

Se 0 exercicio dos direitos e liberdades mencionados no artigo I ainda nao
estiver garantido pOI' disposir;i5es legislativas ou de O!itra natureza, os
Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas
constitucionais e com as disposir;i5es desta Convenr;ao, as medidas
legislativas ou de outra natureza que forem necessarias para tornar efetivo
tais direitos e liberdades

Com respeito ao nao cumprimento dos artigos lie 2, os peticionarios afirmarn que 0

Estado brasileiro nao adotou as medidas adequadas para garantir a efetividade dos direitos
consagrados pela Convenyao Americana. ForalTI demonstradas inumeras deficiencias nos
procedimentos investigatorios realizados, as quais impossibilital'arn a exigibilidade da
justiya nos casos em que Inqueritos Policiais sao arquivados, sem que se observem as
provas presentes aos autos.

As obrigayoes gerais de garantir e respeitar resultarn em deveres especiais, determinados
em funyao das necessidades de proteyao aos direitos das pessoas seja pOl' sua condiyao
pessoal ou pela condiyao a que estao sujeitos.108 Devida 0 historica situayao de violencia a

108 Cji' Coso de 10 Masaere de Pueblo Bello, supra nota Ill, parr Ill; Coso Comunidad Indigena
Sawhoyamaxa Vs Paraguay Fondo, RepotQciones y Costas Sentencia de 29 de marza de 2006 Serie C No
146, parr. 154; Coso Baldeon Garcia, supra nota 38, parr 81; YCoso Ximenes Lopes, supra nota 19, parr. 88



que sao submetidos os trabalhadores rurais, 0 Estado brasileiro tinha especial oQr~R~ ~e5
garantir que os direitos dos trabalhadores sem terra fossem respeitados pOl' seus agentes.

De acardo com 0 entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso
Alban Cornejo e outros vs. Equador:

"119 La responsabilidad estatal Duede sUl'gir euando llIl organo 0

{illlcionario del Estado 0 de una institucion de eanietel' pl/bUeo afecte
iudebidamellte, pOl' aecioll II omisiOllI09, algunos de los bienes jUl'idieos
protegidos por la Convencion Americana Tambien puede provenir de actos
realizados pOI' particulares, como ocurre cuando el Estado omite prevenir 0

impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes
juridicosJlO

" (grifo nosso)

Nos fatos acima relatados, os peticionarios demonstrararn as irregularidades cometidas
pelos agentes do Estado, sobretudo pela juiza Elizabeth Kathel que em 14 de dezembro de
199~ nega a prisao preventiva do principal suspeito de ser 0 mandante do Clime, sem
apresentar fimdarnentas:ao suficiente a sua decisao, mesmo par que esta nao possuia
qualquer respaldo nas informas:oes contidas nos autos do Inquerito Policial nO 179/98.
Ademais, ressaltarnos a grave violas:ao ao devido plocessual legal ocolTida em 18 de maio
de 2004, quando apesal de todas as infolmas:oes constantes dos autos do Inquelito Policial,
este foi arquivado, impossibilitando a partir deste momento qualquel probabilidade da
familia vislumbrar' a justis:a. Portanto, pode-se afilmar que 0 Estado brasileiro violou 0

artigo 1.1 e 2 da Convens:ao Americana na medida em que nao garantiu a Setimo Garibaldi
e a sua familia 0 livle e pleno exercicio de seus direitos, assim como 0 lespeito a legislas:ao
interna.

5.4. Da violacao it Clausula Federativa

o artigo 28 (1) da Convens:ao Amelicana sobre Direitos Humarros dispoe que: "Quando
se tratar de um Estado Parte constituido como Estado federal, 0 govemo nacional do
aludido Estado Parte cumprirti todas as disposil;:oes da presente Convel1l;:iio,
relacionadas com as materias sobre as quais exerce competencia legis/ativa e judicia/ ".
Desta forma, em se tratando de urn Estado Federal, como e 0 caso do Estado blasileilo, a
lesponsabilidade pOI' cumprir com todas as materias a que se lefere a Convens:ao
Americana e do Estado Parte, 0 que nos permite afilmar que este nao podela se eximir de
sua responsabilidade ante a negativa de seus Estados membra.

No caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, 0 Estado argentino alegou pOI diversas vezes
que a responsabilidade sobre as violas:oes recaia soble a provincia de Mendoza e que 0

109 Cft Coso Ultima Ten/acion de Crislo (Olmedo Bwlos Y air as) Vs Chile Fonda, Reparaeiones y Casias
Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C No. 73, parr 72; Coso Masaere de Pueblo Bello Vs. Colombia
Fonda, Reparaciones y Casias. Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No. 140, pims III y 112; YCoso
de 10 Masaere de Mapil ipan Vs Colombia Fonda, Reparaeiones y Casias. Sentencia de 15 de septiembre de
2005 Serie C No 134, parr 110.
llO Cft Coso Velasquez Rodriguez, supra nota 14, parr. 172; y Coso Ximenes Lopes, supra nota 19, parr 85
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G "nl ." d'fi ld d .Od 0d 03d 96Joverno argentmo tl 1a lilUlmeras 1 ICU a es em tratar com as auton a es esta
localidade, estando, em funyao da clausula federativa que pennite a independencia dos
estados membros, sem possibilidades de adotar as medidas cabiveis. Sobre este caso a
Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifestou da seguinte forma:

EI articulo 28 de la Conveneion preve la hipotesis de que lin Estado
federal, en el ellal la competeneia en materia de dereehos hllmanos
eorresponde a los Estados miembros, qUiera ser parte en ella Al
respecto, dado que desde el momento de la aprobacion y de la
ratifieacion de la Conveneion la Argentina se comporto como si dicha
competencia en materia de derechos humanos correspondiera al
Estado federal, no pllede ahora alegar 10 contrario pues ello
implicaria violar la regia del estoppel. En cuanto a las "dificultades"
invocadas pOI' el Estado en la audiencia de 20 de enero de 1998, la
Corte estima eonveniente recordar que, segiln una jurisprudencia
centenaria y qlle no ha variado hasta ahora, un Estado no pllede
alegar su estructllra federal para dejar de cllmplir una obligacion
intel71aeional lll

Segundo 0 Juiz da Corte Canyado Trindade, em seu voto concorrente sobre 0 caso acima
citado, um Estado federal se encontra sob a obrigayao positiva de tomar as medidas
necessarias para evitar danos irrepanlveis a pessoas sob sua jUlisdiyao, especificando que
"um Estado nao pode alegar sua estrutura federal pam deixar de cumprir uma obrigayao
internacional" 112

Assim como argumentou 0 Estado argentino, 0 Estado brasileiro vem se isentando de sua
responsabilidade sobre as violayoes cometidas no caso de Setimo Garibaldi, ao alegar que
nao consegue estabelecer qualquer comunicayao com 0 estado do Parana.

Durante Reuniao de Trabalho realizada na sede da CIDH em 11 de outubro de 2007,
representes do Govemo brasileiro informaram ao Comissionado Clare K. Roberts que nao
conseguiram estabelecer contato com as autoridades do estado do Parana e que por isso nao
seria possivel trazer informayoes sobre 0 cumprimento das recomendayoes Em seguida,
houve wna outra Reuniao de Trabalho, sobre 0 caso das Interceptayoes de Linhas
TelefOnicas, que tambem ocorreu no estado do Parana, na qual 0 Govemo brasileiro voltou
a alegar a impossibilidade de fornecer informayoes, pOl' causa da ausencia de dialogo com
autoridades estaduais. Nesta oportunidade, os peticionarios ressaltaram ao Comissionado
que este tem sido 0 discurso utilizado pelo Governo brasileiro, sobretudo quando se trata do
estado do Parana. Ao se negar a assumir sua responsabilidade nas violayoes cometidas no
caso de Setimo Garibaldi, alegando descompassos entre 0 ente federal e 0 ente federado, 0

III (Cfr: sentencia arbitral de 26VII 1875 en el caso del Montijo. LA PRADEL-LE-POLITIS, Recueil
des arbitrages intel'l1ationaux. Paris, 1954, t III, P 675; decision de la Comision de reclamaciones
franco-mexicana del 7YI 1929 en el caso de ia sucesion de Hyacinthe Pellat. UN. Reports of
Internotional Arbitral Awardr, vol Y, p 536) Available at:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu ios/seriec 39 eso .doc
112 Corte IDH. Caso Garrido v Baigorria Vs. Argentina. Reparayoes e Custas Sentenc;:a de 27 de agosto de
1998 Serie C No. 39. panigrafo 46
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Estado brasileiro descumpre sua obrigayao intemacional de cumpnr e garantir que se
cumpra a Convenyao Americana.

No caso das Medidas Provisorias das Prisoes de Mendonza ll3
, a Cor1e afirmou ao Estado

argentino que este nao podia alegar ausencia de dialogo entre as autoridades federais e
provincianas para evitar sua responsabilidade intemacional pelos atos de violencia
cometidos nas penitenciarias da Provincia de Mendonza Em particular, a Corte ressaltou
que:

"mas alla de la estructura unitaria a federal del Estado Parte en la
Convencion, ante la jurisdiccion internacional es el Estado como tal el que
comparece ante los organos de supervision de aquel tratado y es este el
Itnico obligado a adoptar las medidas La falta de adopcion par el Estado
de las medidas provisionales compromete la responsabilidad internacional
del mismo. ,,114

A Opiniao Consultiva nO 16, de 01 de outubra de 1999, sobre 0 Direito a Iriformw;ao sabre
a Assistencia Consular no Alarco das Garantias do Devido P/Ocesso Legal, se baseou na
Convenyao de Viena Sobre 0 Direito dos Tratados, ao afirmar que:

La Corte ha constatado que de la letra y espiritu de la Convencion de Viena
sabre Relaciones Consulares no se desprende la intencion de establecer una
excepcion a 10 anteriormente sefialado. Par 10 tanto, la Corte concluye que
las disposiciones internacionales que conciel'l1en a la proteccion de los
derechos humanos en los Estados americanos, inclusive la consagrada en el
articulo 36Jb) de la Convencion de Viena sobrB Relaciones Consulares,
deben ser respetadas par los Estados americanos Partes en las respectivas
convenciones, independientemente de su estructura federal a unitaria //5

Independente da sua estrutura federativa, 0 Estado brasileiro deveria ter respeitado a sua
obrigayao intemacional em adotar medidas adequadas para garantir os direitos daqueles que
estao sob sua jurisdiyao. Ao nao possibilitar uma investigayao completa, imparcial e efetiva
dos fatos, responsabilizando os autores do crime; nao reparar plenamente os familiares da
vitima; e nao prevenir a morte de trabalhadores rurais, alegando a independencia inerente
aos estados membra, 0 Estado brasileiro descumpre, por1anto 0 artigo 28 da Convenyao
Americana.

6. Da reparayao

113 Resoluci6n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006 Medidas
Provisionales Caso de las Penitenciarias de Mendoza.
114 Id pim 11
115 IACHR Advisory Opinion OC-16/99 of October I, i 999 Requested by the United Mexican States "The
Right to Information on Consular Assistance in the Framework ofthe Guarantees ofthe Due Process of Law"
Parr. 140
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o lavrador Setimo Garibaldi, 52 anos, foi assassinado durante a madrugada do dia 27 de
novembro de 1998, na fazenda Sao Francisco, municipio de Querencia do Norte, no Estado
do Parana. 0 fato concreto do homicidio se deu em decorrencia da ayao de despejo,
realizada de forma extrajudicial sob 0 comando do fazendeiro Morival Favoreto,etnembro
da Uniao Democnitica Ruralistal16 (UDR) do Parana, essa entidade mantem, ainda hoje,
forte ligayao com autoridades legais e constituiyao de milicias ilegais no campo.

o assassinato de Setimo Garibaldi evidencia 0 contexto da formayao e atuayao de milicias
privadas no Brasil, como nos casos de Sao Pauloll

? e Parana, que atuam contra os
trabalhadores rurais sem terra e movimentos sociais, diante do contexto, historicamente
identificado, da grande concentrayao de terras no Brasil l18

A utilizayao de milicias privadas e as constantes desocupayoes violentas realizadas pOl'

esses grupos produzem efeitos psicossociais nao somente nas pessoas afetadas diretamente
e suas famflias, mas em todos os defensores humanos que lutam pela reforma agniria no
BrasiL

Sabemos que a reparayao nao consegue constituir a situayao em que se encontrava antes da
violayao, status quo ante l19 Essa e uma condiyao impossivel, no entanto, existem modos de
reparar material, moral, e simbolicamente as pessoas afetadas, como vemos a seguir:
reparayao aos danos materiais, reparayao ao dana imaterial ou moral, publicayao da
sentenya, reparayao ao dana do projeto de vida, reparayao simb6lica, reparayao econ6mica,
entre outras.

A jurisprudencia da Corte Interamericana de Direitos Humanos considera os familiares
como vitimas l20, quando sao confiscados seus direitos a integridade psiquica e moral em
decorrencia das violayoes cometidas contra seus entes queridos, assim como a continuidade
do sofrimento promovido, quando os agentes do Estado, por ayao ou omissao, nao
investigam e responsabilizam os agressores pelos fatosl 2I Como esta configurado no caso
de Setimo Garibaldi, assim como em relayao aos danos materiais e morais provocas em sua
familia

Os peticionarios pedem que a Comissao condene 0 Estado brasileiro pelas violayoes
descritas, bem como determine ao Estado brasileiro: investigar 0 cnme, pumr os

116 A entidade teve sua prime ira sede regional fundada em 1985, na cidade de Presidente Prudente - SP.
117 Centro de Mldia Independente (CMI) Presidente da UDR acusada de armar milicias privadas
18/03/2005 Em http://www.midiaindependenle.ore/pt/blue/2005103/31 063 7.shlml
118 Denuncias de formar;ao e atuar;ao 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
Rurais Sem Terra (MST); Terra de Direitos, Comissao Pastoral de Terras (CPT)
J 19 Atenci6n Integral a victimas de tOftura em processos de Iitfgio - Aportes psicosociaJes La reparaci6n ate
juridico e simb6lico Instituto Interamerkano de Derechos Humanos (I1DH) 2007
120 Caso das Irmas Serrano Cruz, prs 113 e 114, Caso de la Massacre de Mapiripan, prs 144 e 146, e Caso
Ximenes Lopes n' 12237
12\ De victimas a actores sociales: el ral de los familiares en Ja superaci6n de la impunidad In Atencion
Integral a victim as de tortura em processes de litfgio - ApOIies psicosociales La reparaci6n ate juridico e
simb61ico Instituto Interamericano de Derechos Humanos (lIDH), 2007
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responsaveis e reparar as vitimas, Essas medidas fazem-se necessarias como condiyao de
possibilidade para a reparayao integral das finnilias,

De acordo com 0 acompanhamento da familia de Setimo Garibaldi 122
, podemos destacar'

alguns efeitos psicossociais decoITentes do assassinato e da demora injustificada do Estado
brasileiro em relayao it investigayao do caso e das gar'antias na promoyao dos direito
hurnanos.

6,1 Reparacao aos familiares da vitima

o Estado brasileiro permanece descumprindo seu dever de reparar' a familia de Setimo
Garibaldi. A viuva e seus filhos estao assentados, mas sem acesso efetivo a subsidios
financeiros e agricolas, 0 que consequentemente os submete a condiy5es de extrema
dificuldade e pobreza.

lracema Cianotto Garibaldi, VlUva de Setimo Garibaldi, encontra-se assentada no
Assentamento Luiz Carlos Prestes, em Querencia do NOlte, contudo, segundo informay5es
fornecidas por ela, tern muita dificuldade para acessar os creditos agricolas; hit pouco
tempo conseguiu, depois de muitos esforyos, mn pequeno financiamento para construir sua
casa. Iracema disse que nunca recebeu a visita de nenhum representante do governo do
estado do Par'ana ou do governo federal, somente hit sete anos atras, quando duas pessoas
identificadas como funcionitrios do Instituto Nacional de Colonizayao e Reforma Agraria
(INCRA) procuraram Iracema no local onde ela esta assentada, naquele dia ela nao estava
presente, os funcionitrios entao colheram dados da familia Garibaldi com seus vizinhos,
mas nunca mais retornar'an1 ao locaL 123 A familia vive assentada sem qualquer atenyao e
assistencia do poder publico

Setimo Gar'ibaldi deixou seis filhos: Vanderlei Garibaldi, 38 anos, casado, tem dois filhos e
mora no mesmo lote que a mae; Darsonia Garibaldi, 36 anos, tem tres filhos e mora com a
mae; Fernando Garibaldi, 33 anos, casado, tem dois filhos; Hamar Garibaldi, 29 anos,
casado, tem urn filho e mora no mesmo assentamento de Iracema; Itacir Garibaldi, 27 anos,
casado, tem urn filho e tambem mora no mesmo assentarnento que a mae; Alexandre
Garibaldi, 23 anos, casado, mora com 0 tio, Evaristo Garibaldi, irmao de Setimo Garibaldi,
em Campestre da Serra, estado do Rio Grande do SuL

Ao longo destes quase nove anos a familia de Setimo Garibaldi sofreu continuadamente
com a frustrayao de ver arquivado um inquerito policial que, segurarnente, possuia todas as
informayoes 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, recebe um salario minimo por mes124 e em conjunto

122 A equipe da Justi,a Global esteve em Querencia do Norte - PR com as familiares de Setimo Garibaldi em
mar,o de 2008
123 Informayoes colhidas pela equipe da lerra de Direitos em conversa telefOnica com Iracema Garibaldi no
dia 22 de junho de 2007
124 Atualmenle a salario minima no Brasil tern a valor de R$ 380,00 Reais (trezentos e oitenta reais),
aproximadamente U$ 190 Dolares (cento e noventa dolares)
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com seus filhos, noras e netos, ela planta para sua subsistencia e trabalha com bicho-da
seda, 0 que proporciona a familia uma renda mensal de aproximadamente R$ 500,00 Reais
(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 economico,
uma vez que nao se pode retornar' a condiyao anterior ao dana concreto e nao existe
equivalencia economica possivel para 0 dana sofrido, Entendemos que a indenizayao
economica, junto com outras formas de reparayao, pode ajudar na constituiyao de urn novo
projeto de vida para a familia de Setimo Garibaldi,

Em vista da reparayao integral para 0 caso de violayoes dos direitos humanos: violayoes it
Convenyao Americana sobre Direitos Hwmmos (Convenyao), em particular aos artigos 4°
(direito it vida), 5° (direito it integridade pessoal), 8° (direito ao justo processo legal) e 25
(direito it proteyao judicial), combinados com 0 disposto no artigo U (obrigayao de
respeitar e garantir os direitos estabelecidos na Convenyao) podem ser trayadas,
posteriormente, estrategias de reparayao, como as descritas acima,

Nesse sentido, e necessario que a familia como vitima da violayao de direitos humanos
possa se posicionar e ser ouvida na constituiyao de medidas de reparayao simb6lica, Visto
que, as pessoas afetadas sao as maiores interessadas no processo de reparayao integral e
essa pm1icipayao evidencia 0 protagonismo da familia para reverter 0 dana sofrido e
construir simbolicamente espayos de gm'alltia de direitos humanos e justiya,

o Estado brasileiro, por sua vez, deve tomar medidas que possibilitem a nao repetiyao dos
fatos nmrados que violam os direitos humanos, Desta forma, e necessaria a adoyao de ayoes
e politicas publicas que impeymTI a constituiyao e utilizayao de milicias no cmTIpo contra os
trabalhadores rurais sem terra, Essa e uma das estrategias de reparayao pma 0 caso, assim
como 0 recon11ecimento publico da responsabilidade sobre 0 fato

6,2 Das custas e gastos legais

Em relayao a repmayoes e custas, os peticionarios defendem os interesses da familia
Gm'ibaldi em cmater pro bono, e, portallto nao esperam receber pelo trabalho realizado
neste caso,

Entretanto, os peticiomiIios entendem importallte que a Corte Interamericana venha a
ordenar ao Estado brasileiro 0 pagamento das custas e gastos legais incorridos pelos
familiares de Setimo Gm'ibaldi na tramitayao do caso no ambito interno, assim como 0

pagamento dos gastos dispensados na tramitayao do presente caso perante 0 sistema
americano, Uma planilha de custas e de valores adequados de reparayao material e moral
sera apresentada opol1unamente pelos peticionarios,

No que concerne ao conceito mais amplo de repmayao, os peticionarios entendem ser
essencial a imediata continuayao da investigayao e a puniyao dos responsaveis por
assassinar Setimo Garibaldi, isto para determinar todas as responsabilidades, descobrir a
verdade dos fatos e promover a justiya devida no caso em concreto, Entendemos que a
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reiterada impunidade nos crimes contra trabalhadores rurais sem tena decOITe exatamente
da falta de justiya e de investigayoes serias, imparciais e efetivas,

Em termos de medidas de nao-repetiyao, os peticiomirios acreditam serem atuais as
recomendayoes feitas pela Comissao Interamericana em seu Relat6rio de Merito sobre 0

caso, no sentido de que 0 Estado implemente sem demora politicas publicas de combate it
violencia no campo,

7. Dos pedidos especificos

Os peticionarios ratificam a responsabilidade do Estado brasileiro na mOIte de Setimo
Garibaldi, tendo este violado os artigos 4 (direito it vida), 5 (direito it integridade pessoal), 8
(direito ao justa processo legal) e 0 artigo 25 (direito it proteyao judicial), combinados com
o disposto no artigo I(l) (obrigayao de respeitar e garantir os direitos estabelecidos na
Convenyao), 2 (dever de adotar disposiyoes de direito interno) e 28 (clausula Federativa)
Convenyao Americana sobre Direitos Hurnanos, em acordo com os fatos acima relatados,

Requerem as orgal1iza90es peticionarias:

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

3. Que ardene 0 Estado brasileilO a investigar' e a punir
criminalmente os responsaveis pelo assassinato de Setimo Gar'ibaldi;

4. Que ardene 0 Estado brasileiro a pagar indenizayao aos
fi1miliares de Setimo Garibaldi;

5. Que ardene 0 Estado brasileiro a tomar as medidas eficazes
par'a gar'antir que despejos violentos nao sejam conduzidos e que
adote medidas eficazes para proteger os direitos dos trabalhadores
lurais, criando um 6rgao eficaz de mediayao de conflitos agnirios;

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

2. Que ordene 0 Estado brasileilO a adotar as medidas
necessarias para revogar' a Lei n° 15.662, de 11 de outubro de 2007,
do estado do Parana, que concede 0 titulo de Cidada Hononiria do
Estado do Parana it Elizabeth Kather;

3. Que ordene 0 Estado brasileiro a pagar as custas e despesas
decorrentes da tramitayao do caso nas instiincias jurisdicionais, bem
como da tramitayao do caso no Sistema Interamericano,
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8. Do Respaldo Probatorio

Como elementos de prova para substanciar a demanda perante a Corte Interan1ericana, os
peticiomirios apresentam, inicialmente, os seguintes elementos:

8.1 Prova documental:

I. Autos do Inquerito Policial n° 179/98
2. Relat6rios sobre a situayao de violencia contra trabalhadores rurais, elaborado pela
Comissao Pastoral da Terra (anos 1995 a 2006)
3. Relat6rios sobre indices de violencia no campo da Ouvidoria Agniria do Ministerio do
Desenvolvimento Agnirio (MDA) (anos 2003 a 2006)
4. Brasil: Graves violayoes de direitos humanos na zona rural. Federayao Internacional das
Ligas de Direitos Humanos. Dezembro 2000. n. 299/3.
5. Relat6rio sobre milicias privadas elaborado pela organizayao Terra de Direitos e enviado
ao Ministerio da Justiya em maio 2003.

8.2 Publicacoes sobre 0 tema:

LA Questao Agniria e a Justiya, Juvelino Jose Strozake (org.), Sao Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, 2000. 488 p.
2 A questao agniria no Brasil, Joao Pedro Stedile, Sao Paulo, Atual Editora, 1997. 71 p.
3. Desterro. Vma cronologia da violencia no campo no Parana na decada de 90 Curitiba:
CPT,2006. 152 p.
4. Defensores de Direitos Humanos no Brasil 2002-2005, Justiya Global e Terra de
Direitos, Rio de Janeiro, 2006.
5. Na Linha de Frente: Defensores de Direitos Humanos no Brasil 1997-2001, Justiya
Global e Front Line Defenders, Rio de Janeiro, 2002.
6. A Reforma Agraria e a luta do MST, Joao Pedro Stedile (org.), Sao Paulo,
Editora Vozes, 1997,318 p.

8.3 Prova testemunhal:

I. Atilio Martins Mieiro, testemunha presencial e ocular do ataque da filzenda Sao
Francisco.

Conteudo: Reconhecimento da participayao de Morival Favoreto no ataque a fitzenda Sao
Francisco, em depoimento fornecido a autoridade policiaL

2. Carlos Valter da Silva, testemunha presencial e ocular do ataque da fazenda Sao
Francisco.
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Conteudo: Reconhecimento da participa<;:ao de Morival Favoreto no ataque a fazenda Sao
Francisco, em depoimento fornecido a autoridade policiaL

3, Nelson Rodrigues dos Santos, testemunha presencial e ocular do ataque da fazenda Sao
Francisco.

Conteudo: Reconhecimento da participa<;:ao de Morival Favoreto no ataque a fazenda Sao
Francisco, em depoimento fornecido a autoridade policiaL

8.4 Perito dos peticionarios:

Sergio Sauer, brasileiro, Graduado em filosofia e teologia, Mestre em filosofia pela
Universidade de Bergen, Noruega, e Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasilia.

.
Conteudo: a situa<;:ao da luta de camponeses pela terra e a continua situa<;:ao de
vulnerabilidade diante da violencia, amea<;:as a integridade fIsica e a vida, e a falta de
politicas publicas de combate aviolencia.

9. Da Representac;iio e Dados das Vitimas

A representa<;:ao das vitimas perante esta Corte sera feita pela Justi<;:a Global, RENAP,
Terra de Direitos, CPT e MST. as peticionalios vern ainda confirmar perante este Tribunal
o endere<;:o para onde deverao ser recebidas oficialmente todas as notifica<;:oes e
comunica<;:oes enviadas pela Corte Interanlericana, assim como 0 nUmero de fax e 0 I1Umero
de telefone para localiza<;:ao, quais sejam:

Agradecemos antecipadamente a aten<;:ao dispensada ao caso e colocamo-nos a disposi<;:ao
para maiores informa<;:oes. No ensejo, aproveitamos para renovar a esta Secretaria
Executiva nossos votos de estima e distinta considera<;:ao.

Sandra Carvalho IAndressa Caldasl Renata Lira I Luciana Garcia I Tamara Melol Rafael
Diasl Carla Afonsol James Cavallar'o
Justi<;:a Global
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