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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 
CASTRO- PR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As entidades abaixo subscritas, com base nas prerrogativas e no exercício da 
cidadania previstas na Constituição Federal, vem respeitosamente à presença de 
Vossa Excelência para apresentar a presente noticia de fatos: 

 

Cometidos pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA - MST, 
sociedade de fato, DEMAIS SEM-TERRAS E INTEGRANTES DE MOVIMENTOS 
SOCIAIS DE CONTESTAÇÃO NO CAMPO, ANCA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
COOPERAÇÃO AGRÍCOLA, CNPJ 55.492.425/0004-08, Escritório Regional de Curitiba 
PR – Pç. Zacarias, 36, 2º Andar, Sala 203, Centro, Curitiba, PR, CEP 80020-080, pelos 
seguintes fatos: 
 
HISTÓRICO1: 

O fenômeno MST: Compreender a situação dos acampamentos significa entender o 
fenômeno MST: o que é, como se estrutura, quais são as suas raízes, como atua na 
prática. Destarte, compreender o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

1 Material produzido baseado em material do MPRS, em 2008. 
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requer conhecer os seus antecedentes históricos, as circunstâncias de sua gênese, 
assim como as etapas mais conhecidas de sua evolução. Exige, bem assim, o exame 
das suas fontes de financiamento e das suas escolas de formação. 

História e evolução dos movimentos agrários: Os movimentos de protesto no 
campo brasileiro tiveram início nos anos 50, com a constituição e multiplicação de 
sindicatos de trabalhadores rurais, e, posteriormente, com a formação das 
chamadas Ligas Camponesas, notadamente na Região Nordeste do país. Com o 
crescimento daquelas organizações, outros atores como o Estado, os partidos 
políticos e a Igreja Católica, entraram vigorosamente em cena, disputando o 
controle do processo de organização dos pobres do campo2. 

No Rio Grande do Sul, suas principais lideranças fundadoras foram o ativista de 
esquerda Paulo Schilling, o deputado Ruy Ramos, e o Prefeito de Encruzilhada do 
Sul Milton Seres Rodrigues. Posteriormente, Schilling foi convidado por Leonel 
Brizola, então Governador do Estado do Rio Grande do Sul, para assumir a chefia do 
setor agrário em sua assessoria. 

A atmosfera de crescente radicalização ideológica manifestava-se em atos como o 
reconhecimento do MASTER (Movimento dos Agricultores Sem-Terra) como 
entidade de "utilidade pública", bem assim o apoio do governo do Estado aos 
"acampamentos" de sem-terra exigindo a expropriação das fazendas ao lado das 
quais estavam posicionados. Na Região Nordeste do país, na mesma época, 
Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, sublevava o campo e incentivava a 
violência contra os proprietários de terras, criando um clima de "guerra civil". 

Como resultado dessa agressividade, a questão agrária acabou tornando-se um 
importante elemento detonador do movimento político-militar de 1964. A 
pacificação no  campo  foi  promovida  com  a supressão dos movimentos 
organizados e com a introdução de legislação de teor reformista, como, o Estatuto 
da Terra3. 

A emergência do MST: Os movimentos de protesto no meio rural readquiriram 
vigor no final da década de 70, por várias causas, entre elas a liberalização política 
do período e, da mesma forma, o processo - sem precedentes - de modernização e 
desenvolvimento da produção primária. O MST surgiu no Estado do Rio Grande do 

2 Conforme NAVARRO, Zander. "Mobilização sem emancipação" - as lutas sociais 
dos sem-terra no Brasil. Publicado em SANTOS, Boaventura de Sousa (org). Produzir 
para viver. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 189-232. 
3 Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
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Sul, atendendo à especificidade econômica e cultural da região. Sobre o tema, 
explica ZANDER NAVARRO4:  

Os determinantes principais que contribuíram para a emergência e o 
desenvolvimento desses novos movimentos sociais rurais, iniciando-se pelo Sul 
do Brasil (e no Rio Grande do Sul em particular), entre o final da década de 1970 
e os anos posteriores, poderiam compor uma longa lista, incorporando desde 
aspectos relacionados à história da participação política naquele estado, à 
existência de uma 'cultura de organização' que as comunidades rurais 
tradicionalmente apresentam ou, ainda, elementos reativos como a oposição 
ao controle exercido pelas elites locais.  

Nesta seção se argumentará, contudo, que esses movimentos sociais na região 
citada resultaram principalmente de três fatores: a liberalização política do 
período, nos anos finais do ciclo militar; as mudanças estruturais na economia 
agrária dos estados que modernizaram sua agricultura (basicamente, o Centro-
Sul do Brasil) e seus impactos sociais, além da ação de setores progressistas da 
Igreja Católica, inspirados inicialmente pela exacerbação dos conflitos no 
campo, que cresceram exponencialmente nos anos setenta e, posteriormente, 
já na década seguinte, emoldurados pelos aparatos discursivos propostos pela 
Teologia de Libertação, fatores esses que, como seria esperado, exerceram 
influência diferenciada no tempo e no espaço agrário (Navarro, 1996). A 
materialização dos efeitos combinados desses três fatores, particularmente nos 
estados sulistas, deve-se às características específicas da agricultura nesta 
região brasileira. São estados com forte presença de agricultores familiares e 
onde a Igreja Católica tem presença igualmente expressiva em termos de 
mediadores e estruturas físicas, provavelmente sem comparação com outros 
estados brasileiros (em vista da histórica presença da Igreja exatamente entre 
as comunidades rurais, aí recrutando filhos de agricultores para a carreira 
religiosa e, também, contando com o apoio material das famílias rurais para 
construir igrejas, casas paroquiais, seminários e, inclusive, a sua manutenção ao 
longo do tempo). O processo de modernização agrícola dos anos setenta 
integrou a maior parte dessas famílias rurais aos diferentes circuitos 
econômicos e financeiros e, quando esgotado, criou crescentes problemas de 
reprodução social, fazendo inevitável uma aliança entre o braço rural da Igreja 
Católica, representado pela Comissão Pastoral da Terra (com seus mediadores 
oriundos, precisamente, da agricultura familiar) e as nascentes organizações 
populares do período, como as entidades sindicais e os movimentos sociais, 

4 ZANDER SOARES DE NAVARRO é Professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - UFRGS e pesquisador visitante do 1nstituto de Estudos sobre Desenvolvimento, na 
Inglaterra. Doutorou-se em sociologia na Universidade de Sussex, Inglaterra, e fez pós-doutorado no 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA. 
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como o MST. Somente após a sua consolidação nos estados do Sul, durante a 
maior parte dos anos oitenta, é que foi possível, gradualmente, para estas 
novas organizações, ampliar seu raio de ação para os demais estados, o que 
ocorreu  na segunda metade daquela década e, em especial, a partir dos anos 
noventa5. 

Agregadas certas condições objetivas (modernização Tecnológica da 
produção primária, liberalização política e atuação da Igreja Católica) às condições 
culturais específicas da Região Sul (a "cultura de organização" de que fala 
NAVARRO), delineava-se a possibilidade de eclosão de um movimento contestatório 
no campo brasileiro.   

O MST veio preencher esse espaço na cena política nacional, articulando um 
discurso de rosto fortemente anticapitalista e esquerdista. 

A evolução do MST: Segundo Zander Navarro, pode-se dividir a história do MST em 
quatro momentos principais6:  

a) O primeiro momento é o dos anos de formação, do início da década de 1980 
até 1985, quando os primeiros grupos de sem-terra foram organizados, 
principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

Nesse período, o MST contou com a forte presença de mediadores religiosos 
ligados a grupos da Igreja Católica, inclusive como dirigentes do próprio movimento 
e, no geral, selecionou ações de pressão que não tinham caráter de enfrentamento, 
optando frequentemente pela negociação e tendo como interlocutor principal os 
governos estaduais. 

b) A segunda etapa ocorreu entre os anos de 1986 e 1993. Neste período, as 
ações do Movimento gradualmente tornaram-se principalmente 
confrontacionais (simbolizado, inclusive na mudança do slogan principal, de 
"Terra para quem nela trabalha" para "Ocupar, resistir, produzir"), com 
vários episódios de enfrentamento com policiais, em virtude de uma nova 
orientação interna, que privilegiava esta tática de luta - particularmente, a 
partir da recusa dos sem-terra em submeter-se à direção assumida até então 
por mediadores da Igreja Católica.  

5 NAVARRO, Zander. "Mobilização sem emancipação" - as lutas sociais dos sem-terra no 
Brasil. Publicado em S ANTOS, Boaventura de Sousa (org). Produzir  para Viver . Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002, p. 189-232. 

 
6 Segue-se o modelo analítico de NAVARRO, Zander. "Mobilização sem emancipação" - as lutas sociais 
dos sem-terra no  Brasil.  Publicado  em  SANTOS,  Boaventura  de  Sousa  (org).  Produzir  para viver.  
Rio  de  Janeiro:  Civilização Brasileira, 2002, p. 189-232. 
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A partir desta fase, portanto, inverte-se a relação entre os mediadores religiosos, os 
quais, se antes definiam a orientação geral do movimento, passaram gradualmente 
a atuar como quadros auxiliares da organização, permanecendo na órbita do MST 
apenas os quadros mais radicalizados do clero católico. No Rio Grande do Sul, um 
episódio que bem ilustra esta fase foi o "conflito da Praça da Matriz", ocorrido no 
centro de Porto Alegre, em agosto de 1990, quando os sem-terra enfrentaram a 
Brigada Militar e mataram um soldado7, em incidente cuja violência surpreendeu 
fortemente a opinião pública daquele Estado. 

c) O terceiro momento engloba os anos mais recentes, iniciando-se em 1994, 
quando o MST viu-se envolvido em um conjunto novo de fatos políticos, 
como a nova realidade dos assentamentos, agora em grande número, que 
exigia respostas rápidas quanto à organização da produção e dos produtores 
nestas áreas.  
 

O fato marcante, no entanto, é que o MST, a partir daquele ano, estabeleceu-se 
definitivamente em São Paulo, o Estado mais influente da Federação, conseguindo 
consolidar-se e descobrindo um campo privilegiado de atuação, o Pontal do 
Paranapanema.  
 
Outra razão para a crescente força política e capacidade de pressão do MST derivou 
de alguns eventos trágicos de enfrentamento entre a força pública e os militantes 
do MST. O mais conhecido desses eventos foi o incidente de Eldorado dos Carajás,     
ocorrido     em     abril     de     1996.     Esses     eventos     trouxeram a opinião pública 
para o lado da organização  dos  sem- terra. Nesse contexto, o III Congresso 
Nacional do MST modificou novamente o seu slogan, agora para "Reforma agrária: 
uma luta de todos". 
 

d) Uma quarta fase, correspondente ao momento atual do MST, iniciada a 
partir de 1998, quando as dificuldades para a ação da organização 
ampliaram-se notavelmente. Há um crescente isolamento do MST, em 
relação às demais organizações populares do campo, e até mesmo em 
relação a algumas entidades urbanas antes aliadas, refletindo o extremismo 
do conjunto de recentes escolhas políticas da organização e a verdadeira 
aliança com o partido dos trabalhadores, partido hoje tão desgastado por 
consequência dos inúmeros escândalos apresentados pela Operação Lava 
Jato. Mas soma-se a isto o apoio oficial do Governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva e de Dilma Rousseff. 

7 http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/reforma_agraria/arquivo/150890.html. 
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Os outros movimentos de contestação no campo: A disciplina estrita à qual o MST 
submete sua militância8 haveria, necessariamente, de gerar dissidências.  

Segundo informações colhidas em revista de circulação nacional9, estima-se que 
cerca de setenta entidades participem de acampamentos e invasões de terra no 
país.   

Entre elas, há sindicatos e associações e, no mínimo, 27 movimentos autônomos10 
inspirados no MST. A maioria dos movimentos tem atuação apenas local, mas 
alguns lograram alcançar projeção na mídia. 

Os movimentos mais importantes, além do MST, são os que seguem: 

MLST (Movimento de Libertação dos Sem-Terra) - Criado em 1994, tem 
acampamentos em seis Estados - Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais e São Paulo.  

Formado por militantes de extrema esquerda, o movimento é ainda mais radical que 
o MST. Prega abertamente a tomada do poder pela força e defende a eclosão da 
revolução socialista a partir do campo. Apesar do radicalismo retórico, sua prática 
não difere muito da do MST. Alguns pesquisadores consideram o surgimento desse 
movimento como o produto de uma "guerra de egos" dentro do MST11. Além do  
criticismo  existente  entre  as  lideranças  dos  movimentos12,  já  houve inclusive 
confronto armado entre o MST e o MLST13. 

MLT (Movimento de Luta pela Terra) - Apareceu em 1994, no sul da Bahia, com o 
desemprego provocado pela crise das fazendas de cacau da região. Está organizado 
em quatro Estados: Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Pará. Reúne 4.000 famílias, das 
quais 1.000 já foram assentadas. Adota as mesmas táticas do MST: invasões, 
acampamentos de beira de estrada e ocupações de prédios públicos. 

8 http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/reforma_agraria/arquivo/150890.html (acesso em 20 de junho 
de 2008). 
9 Existe um interessante estudo acadêmico acerca da marcha em direção a Brasília promovida pelo MST, 
em 1997. A autora relata o controle quase militarizado do evento, as fortes penalidades existentes e a 
condução do processo de forma inteiramente centralizada. Descrevendo o caso de expulsão de um 
integrante da marcha, por suposta transgressão das normas, a autora afirma: “(...) Há muitas formas de 
coibir a expressão, e distintos modos de controle social (...) o desacordo tendia a ser compreendido como 
indisciplina e, segundo a gravidade, podia redundar em expulsão (...) Esse temor tornou-se presente na 
Marcha Nacional; no entanto, é cotidiano nos acampamentos do MST: muitos sem-terra dispõem-se de 
tudo para neles garantir por um tempo a subsistência da família e a sobrevivência do sonho da 
terra (...) O poder silencioso do medo, que faz calar, tornar-se-ia ainda mais opressivo nos últimos dias 
da Marcha Nacional”. (CHAVES, Christine de Alencar. A marcha nacional dos sem-terra. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, UFRJ: Núcleo de Antropologia da Política, 2000, p. 217-218, grifou-se).  
10 ttp://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/reforma_agraria/personagens_movimentos.html (acesso em 28 
de maio de 2008). 
11http://www.usp.br/agen/repgs/2003/pags/019.htm. 
12 http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u79406.shtml. 
13 http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u79289.shtml. 
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MAST (Movimento dos Agricultores Sem-Terra) - Surgiu em 1998, na região do 
Pontal do Paranapanema, em São Paulo, e mais tarde se ampliou para o interior do 
Paraná.  Foi fundado por militantes da Social 

Democracia Sindical, uma central sindical de direita, e por dissidentes do MST14. 
Hoje, representa mais de 800 famílias. De todos, é o movimento de sem-terra mais 
moderado: opõe-se às ocupações de terra, não reclama da estrutura agrária do país 
e defende uma reforma negociada. 

MTL (Movimento Terra, Trabalho e Liberdade) - Fundado em 2002, é um 
movimento com caráter político, pois apela aos estudantes e trabalhadores das 
cidades para que se unam a fim de implantar "um  novo modelo econômico e social".  

O MTL atua, basicamente, no Triângulo Mineiro e Sudoeste de Goiás. Sua base de 
apoio parece ser ligada a grupos de inspiração trotskista, como  se  pode  perceber  
das  lideranças   que compareceram  ao  III Encontro  Nacional  do  Movimento15. 

Nenhum desses movimentos, entretanto, tem a penetração territorial e o aparato 
de organização do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), que, por 
ser o maior e mais antigo, está presente em 23 Estados e tem dezenas de milhares 
de famílias acampadas em todo o país. A presença de tais movimentos deve ser 
referida com a finalidade de proporcionar uma melhor percepção do mosaico de 
forças que compõem os movimentos em prol da reforma agrária no Brasil. 

A rede internacional de apoio: É importante notar que o MST dispõe de ampla rede 
de apoio internacional, o que permite um fluxo permanente no levantamento de 
fundos, assim como a manutenção de um clima de solidariedade e simpatia para 
com o movimento. Não por acaso, o próprio movimento, para facilitar o acesso de 
estrangeiros dispõe de uma página na internet totalmente em inglês (Brazil's 
Landless Workers Movement16), demonstrando profissionalismo em gestão de 
informações e em relações públicas.  

Além disso, a rede de apoio também se apresenta organizada, mostrando ao 
público estrangeiro uma visão de Brasil frontalmente crítica à atuação do Poder 
Público e inteiramente de acordo com os objetivos estratégicos do MST. Refira-se, à 
guisa de exemplos, a atuação do "Comité de Apoyo de Madrid"17, e a campanha de 
levantamento de fundos feita nos Estados Unidos da América pela organização 
"Friends of the MST", que dispõe de sete núcleos naquela nação (San Francisco, 
Seattle, Louisville, Chicago, Boston, New York e Washington)18.  

14 http://www.biblioteca.unesp.br/bibliotecadigital/document/?did=4025. 
15 http://www.mtl.org.br 
16 http://www.mstbrazil.org. 
17 http://www.mstmadrid.org. 
18 Conforme notícia do jornal Zero Hora em 18 de julho de 2007, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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Além dos dois exemplos citados, existem dezenas de organizações de apoio ao 
redor do mundo, emprestando suporte ideológico e mesmo apoio material, quando 
necessário.  

Conforme notícia do jornal Zero Hora em 18 de julho de 2007, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) iniciou, uma  campanha  de  levantamento  
de  fundos  nos  Estados  Unidos.  Um e-mail pedindo doações foi disseminado pelo 
país pelos sete núcleos do grupo - San Francisco, Seattle, Louisville, Chicago, 
Boston, Nova York e Washington - sob o selo do Friends of MST (Amigos do MST).  

De acordo com a solicitação, as doações podem ser feitas online, por cartão de 
crédito, cheque, dinheiro ou ordem postal, a serem enviados a uma caixa postal em 
Santa Cruz, na Califórnia. A quantia, diz o pedido, poderá ser descontada na 
declaração do imposto de renda nos EUA.  

O dinheiro é utilizado para bancar a Escola Nacional Florestan Fernandes, construída 
pelo grupo em Guararema (SP). "A Escola Nacional já está servindo ao seu propósito 
de promover o pensamento, o planejamento e a organização de ativistas do MST e 
seus líderes eleitos e de, ao mesmo tempo, desenvolver o seu treinamento político, 
técnico e ideológico" - diz o material que acompanha a solicitação.  

Em entrevista a O Globo, o norte-americano Miguel Carter, professor da American 
University e coordenador do grupo em Washington, afirmou que se trata da 
primeira universidade camponesa da América Latina: "Nossa perspectiva é a de 
levantar um bom volume de recursos, pois tanto os membros do 'Amigos do MST' 
quanto outras pessoas procuradas por nós apoiam a luta contra o apartheid social 
que existe no Brasil".  

Os núcleos da Amigos do MST são formados por universitários, representantes de 
ONGs, pequenos empresários e profissionais brasileiros e norte-americanos. 

(MST) iniciou, no domingo, uma campanha de  levantamento  de  fundos  nos  Estados  Unidos.  Um  e-mail  pedindo 
doações foi disseminado pelo país pelos sete núcleos do grupo - San Francisco, Seattle, Louisville, Chicago, Boston, 
Nova York e Washington - sob o selo do Friends of MST (Amigos do MST). De acordo com a solicitação, as doações 
podem ser feitas online, por cartão de crédito, cheque, dinheiro ou ordem postal, a serem enviados a uma caixa 
postal em Santa Cruz, na Califórnia. A quantia, diz o pedido, poderá ser descontada na declaração do imposto de 
renda nos EUA. O dinheiro deverá ser utilizado para bancar a Escola Nacional Florestan Fernandes, construída pelo 
grupo em Guararema (SP). "A Escola Nacional já está servindo ao seu propósito de promover o pensamento, o 
planejamento e a organização de ativistas do MST e seus líderes eleitos e de, ao mesmo tempo, desenvolver o seu 
treinamento político, técnico e ideológico" - diz o material que acompanha a solicitação. Em entrevista a O Globo, o 
norte-americano Miguel Carter, professor da American University e coordenador do grupo em Washington, afirmou 
que se trata da primeira universidade camponesa da América Latina: "Nossa perspectiva é a de levantar um bom 
volume de recursos, pois tanto os membros do 'Amigos do MST' quanto outras pessoas procuradas por nós apóiam a 
luta contra o apartheid social que existe no Brasil". Os núcleos da Amigos do MST são formados por universitários, 
representantes de ONGs, pequenos empresários e profissionais brasileiros e norte-americanos. Anualmente eles 
costumam fazer marchas em Washington. O grupo sugere uma doação mínima de US$ 25 (cerca de R$ 50). "O MST 
está contando com a ajuda de seus amigos ao redor do mundo", diz um trecho do material. O texto informa que, ao 
longo de cinco anos, 112 assentamentos e 230 acampamentos do MST em 20 dos 27 Estados brasileiros enviaram 
mais de 1,5 mil voluntários para construir a Escola Nacional Florestan Fernandes. A construção foi financiada com 
vendas do livro Terra, com texto do escritor português José Saramago, fotografias de Sebastião Salgado e um disco 
de Chico Buarque, além de contribuições do Exterior. 
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Anualmente eles costumam fazer marchas em Washington. O grupo sugere uma 
doação mínima de US$ 25 (cerca de R$ 75). "O MST está contando com a ajuda de 
seus amigos ao redor do mundo", diz um trecho do material.  

O texto informa que, ao longo de cinco anos, 112 assentamentos e 230 
acampamentos do MST em 20 dos 27 Estados brasileiros enviaram mais de 1,5 mil 
voluntários para construir a Escola Nacional Florestan Fernandes (SP).  

Outro tipo de apoio é prestado pela organização La Via Campesina, que se define 
como um movimento internacional de camponeses, pequenos e médios 
proprietários, sem-terra, mulheres do campo, povos indígenas, jovens do campo e 
trabalhadores  rurais19.   

Embora pretenda defender bandeiras como soberania alimentar e agricultura 
familiar, a Via Campesina tem atuado como um guarda-chuva debaixo do qual se 
abrigam movimentos agrários radicais em diversos países, constituindo uma 
organização-pólo - o MST é filiado a essa entidade. No Brasil, a Via Campesina foi 
responsável pelo episódio de vandalismo contra o viveiro da Aracruz Celulose S/A, 
ocasião em que foram destruídas cinco milhões de mudas20. 

A situação no Estado do Rio Grande do Sul: A situação no Estado do Rio Grande do 
Sul aponta para a predominância absoluta do MST nos acampamentos. Aos 
acampados, o INCRA forneceu lona e efetuou o repasse de cestas básicas 
originárias do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome ("Fome Zero").  

Estratégia global de atuação do MST: A estratégia "confrontacional" adotada pelo 
MST reflete-se no seu modelo de organização e na sua estratégia prática de 
atuação. O movimento estrutura-se como um Estado paralelo, contando com 
"instituições internas" que regem todos os aspectos das vidas dos militantes que 
residem nos acampamentos. Para a elucidação do tema, é de suma valia o material 
apreendido pela Brigada Militar de Carazinho.  

Não se trata mais de estudo acadêmico ou de interpretações realizadas  por   
terceiros   acerca   do   assunto,   o   que   constituiria   fontes secundárias,  mas  de  
material  que  circula  entre  os  acampados,  verdadeira fonte primária.  

O material demonstra o caráter paramilitar do movimento, que de uma 
organização interna hierarquizada, que emula em alguns pontos a estrutura estatal; 
de uma pauta de ações que privilegia o combate e a criação de espaços territoriais 
onde a força pública não possa ingressar; de uma estratégia de atrito prolongado 
contra o Estado e os empreendedores privados ("matando eles no cansaço"); de 

19 http://www.viacampesina.org. 
20 http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,O1909064-E1306,00.html. 
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uma percepção de que as instituições públicas (Poder Judiciário, Policia Militar) e os 
empreendedores privados (produtores rurais, meios de comunicação) são 
oponentes do movimento; de um "panteão" de ícones inspiradores do movimento, 
a maior parte ligada a movimentos revolucionários ou de contestação aberta à 
ordem vigente; de uma fraseologia agressiva, abertamente inspirada nos slogans 
dos países do antigo bloco soviético ("pátria livre, operária, camponesa"); de um 
controle rígido sobre os acampados, não só na obrigatoriedade de tomar parte nas 
ações de confronto, como inclusive na liberdade de ir e vir.  

A lista de características acima deduzida apenas vem certificar a assertiva de 
ZANDER NAVARRO, no sentido de que a direção nacional do MST aderiu a um 
"ideário leninista, ainda que simplificado"21. A concepção de partido exposta por 
Lênin no "Que Fazer?" propõe um modelo de organização formado por 
revolucionários profissionais, atuando simultaneamente na legalidade e na 
ilegalidade22 - exatamente como faz o MST.  

É nesse espírito leninista que deve ser compreendida a opção do MST pela 
extralegalidade, recusando inclusive a personalização jurídica, enquanto que, ao 
mesmo tempo, utiliza-se dos instrumentos legais para promover o assentamento de 
seus militantes em áreas desapropriadas. 

Financiamento das atividades do MST: Um tema de abordagem tradicionalmente 
difícil e controversa tem sido o do financiamento das atividades do MST. De onde 
provêm os recursos que sustentam o movimento? A resposta não é simples, mas a 
solução foi apontada em entrevista de página inteira concedida pelo Professor 
ZANDER em matéria jornalística que, sintomaticamente, intitula-se "Não existiria 
nenhum abril vermelho sem recursos públicos"23. 

Cumpre, pois, reproduzir alguns trechos:  

Muitas atividades do MST são financiadas com recursos públicos, por 
meio de convênios com entidades controladas para organização, como a 
Associação Nacional de Cooperativas Agrícolas. O senhor acha que esse 
dinheiro é bem empregado?  

- A partir dos anos 90, o financiamento do MST oriundo das doações de 
igrejas europeias começou a escassear, ao mesmo tempo em que se 
descobriu a porta das burras do Estado. São dois os estratagemas. 

21 NAVARRO, Zander. "Mobilização sem emancipação" - as lutas sociais dos sem-terra no Brasil. Publicado em 
SANTOS, Boaventura de Sousa (org). Produzir para viver. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 189-232, 
grifou-se. 
22 Segundo Florestan Fernandes (que viria a emprestar seu nome para Escola Nacional do MST, ainda em fase de 
implementação), Lênin "propõe nada mais nada menos que a alternativa do anti-Estado, a organização de um 
Estado dentro de outro Estado, ou seja, a organização da revolução" (FERNANDES, Florestan. Apresentação. 
Apud LÊN1N, V.1. Que fazer? São Paulo: Hucitec, 1986, p. X, grifou-se). 
23 O Estado de São Paulo (2007), "Não haveria nenhum abril vermelho sem recursos públicos", 29 de abril, pp. 
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Primeiramente, mantêm sob estrutura não formal o MST - que não é 
registrado, não tem estatuto, não tem processos públicos de escolha de 
sua direção e não presta contas de nada. Isso permite proteger suas 
lideranças em todo o País, ocorrendo alguma ilegalidade. Algo bizarro, 
porque o MST vive cobrando democracia e transparência no 
comportamento das demais organizações políticas do País. 

E o segundo estratagema? O outro caminho é registrar dezenas de 
organizações, sobre as quais ninguém ouviu falar (cooperativas, 
associações, organizações de técnicos). Essas últimas, por serem 
regulares, preparam projetos para obter  fundos públicos. Como o MST 
tem milhares de simpatizantes dentro do Estado (o que é mérito político 
da organização), a aprovação sempre  é  facilitada. Como não há 
fiscalização, a criatividade, digamos assim, permite um uso bastante 
heterodoxo dos recursos. Inclusive o financiamento de ações como o 
"abril vermelho"? 

Sim. Sem esses fundos não existiria nenhum "abril vermelho". Mas 
existem outras formas de acesso. Por exemplo, concentrar esforços 
para eleger representantes no Legislativo, que depois serão marionetes 
da cúpula do MST.  

Um deputado estadual sustenta pelo menos 10 militantes em tempo 
integral. Um deputado federal sustenta pelo menos o triplo. Militantes 
colocados em cargos públicos farão o mesmo, sempre que puderem. Se 
não ocorressem desvios e fosse uma organização realmente 
democrática e aberta, por que o MST resistiria a abrir suas contas?" 

Esse financiamento estatal do MST pode ser percebido na própria atuação do 
INCRA e na prestação de auxílio aos acampados. Há o fornecimento de lonas e de 
cestas básicas originárias do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Apenas em julho de 2007 
foram fornecidas 2.742 cestas básicas, se computados os acampamentos antes 
referidos e os assentamentos do último ano. 

No curso das investigações ministeriais do Rio Grande do Sul, foi formulado 
questionamento ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome acerca 
da existência ou não de alguma fonte de financiamento ou ajuda, direta ou indireta, 
aos participantes do MST acampados no Estado do Rio Grande do Sul. 

A resposta do Ministério do Desenvolvimento Social  e 
combate à Fome veio no seguinte sentido: 

1 A Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais 
Específicos - CONAB, atende acampados em situação de insegurança 
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alimentar e nutricional que estão à espera da reforma agrária do 
Estado do Rio Grande do Sul; 

2 Que a participação ou não dos acampados no Movimento Sem-Terra, 
ou qualquer outro movimento social, não é prerrogativa para que as 
famílias recebam as cestas de alimentos provenientes da ação 
supracitada; 

3 Que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio 
de sua Ouvidoria Agrária Nacional, é o órgão responsável pela 
indicação de atendimento às famílias acampadas que se encontram 
em situação de insegurança alimentar e nutricional, indicando 
também comunidades quilombolas, comunidades  de  terreiros,  
comunidades  indígenas e os atingidos por barragens, em todo o 
Brasil; 

4 Que cada cesta de alimentos pesa 22 kg e é composta por: 10 kg de 
arroz, 3 kg de feijão, 1 kg de fubá, 2 kg de farinha de trigo, 2 litros de 
óleo de soja, 2 kg de açúcar, 1 kg de macarrão e 1 kg de leite em pó; 
que a previsão de entrega às famílias não é mensal, e sim de três 
vezes ao longo de um ano; 

Essa conexão entre o "MST" e  os  "RECURSOS  PÚBLICOS" foi examinada pelo  
Congresso  Nacional.  A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada através do 
Requerimento n° 13/2003, também chamada "CPMI da Terra", teve por objetivo 
realizar amplo diagnóstico sobre a estrutura fundiária e o problema habitacional 
brasileiro, e investigar as crescentes ações de ocupações de áreas rurais e urbanas, 
registradas em todo o País, bem como os movimentos de resistência às ocupações. 

Uma das características mencionadas no relatório final da CPMI é que o MST é um 
grupo econômico e que embora apresente uma estrutura bem formada, a ausência 
de personalidade jurídica é proposital, para evitar que seu patrimônio seja atingido 
em ações judiciais. Os recursos financeiros, segundo levantamento feito pela CMPI, 
provêm da ANCA e da CONCRAB, referidos como "BRAÇOS FINANCEIROS DO MST". 
Seguem algumas evidências analisadas pela Comissão: 

A ANCA e a CONCRAB compartilham o mesmo endereço, que não por 
coincidência, vem a ser o mesmo endereço utilizado pelo MST no timbre 
do ofício enviado a esta CPMI; 

Quando o Governo Fernando Henrique Cardoso cortou recursos de 
convênios da CONCRAB, em 2000/2002, o MST e seus dirigentes 
afirmaram que se tratava de perseguição ao Movimento (informação 
obtida  nos  artigos  disponíveis  no  site do MST); 
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O MST recebe doações do exterior mediante transferências financeiras 
destinadas à ANCA e à CONCRAB (informação obtida nos sites de 
doadores estrangeiros e confirmada pelos dados do SISBACEN, que 
chegaram posteriormente à CPMI); 

Os depósitos referentes à aquisição de publicações e materiais diversos 
do MST são realizados na conta corrente 117.138-0, que a ANCA mantém 
junto ao Banco Bradesco, na agência 0136-8 (informação disponível no 
site do MST e confirmada, posteriormente, pelos dados bancários da 
entidade); 

O domínio do MST na internet está registrado em nome da ANCA, ali 
constando seu CNPJ e endereço (informação disponível do site da 
FAPESP); 

O site na internet da CONCRAB encontra-se dentro do domínio do MST, 
que, como já afirmado, pertence à ANCA (informação disponível no site 
da FAPESP); 

g) O MST reconhece, expressamente, a CONCRAB como seu braço 
operacional junto às diversas cooperativas agrárias (informação 
disponível no site do MST); 

O logotipo da CONCRAB é análogo ao do MST (círculo contendo mapa do 
Brasil e casal de agricultores), diferenciando-se apenas pelas inscrições 
ao redor do círculo. 

Além  das  evidências,  apontaram-se  os  seguintes  elementos:  

Ao reivindicar recursos federais, ANCA e CONCRAB apresentam planos de trabalho 
em que descrevem como suas as instalações do MST nos assentamentos (escolas, 
professores, etc.); 

Ao prestar contas aos órgãos e entidades federais, ANCA e CONCRAB citam como 
seus eventos que foram organizados pelo MST; 

ANCA e CONCRAB têm uma estrutura física extremamente enxuta e recursos 
humanos escassos (uma sede em São Paulo, uma filial em Brasília, nove auxiliares 
administrativos e três faxineiras), o que não permitiria o recebimento de mais de R$ 
30 milhões em convênios, a não ser que o executor fosse o próprio MST; 

Advogados do MST são pagos pela ANCA; 

Recursos de um convênio federal com a ANCA foram desviados para a organização 
da festa de comemoração dos 20 anos do MST; 
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Dirigentes da ANCA e da CONCRAB ocupam postos de direção nacional no MST; e 
Funcionários da ANCA trabalham para a CONCRAB, inclusive movimentando 
recursos desta entidade - e vice- versa - funcionários da CONCRAB trabalham para a 
ANCA, realizando atividades financeiras. 

Outros dados importantes foram constatados  pela  CPMI  da Terra: 

Além da ANCA, CONCRAB e suas filiais estaduais, municipais e locais (AESCA/AECA, 
CCA, cooperativas de produção e cooperativas de crédito, associações de 
assentados), outras entidades também integram a estrutura do MST, ligando-se 
direta ou indiretamente às "entidades- mães"; 

As "escolas do MST": verificou-se que o ITERRA, localizado em Veranópolis/RS, tem 
como sócios-fundadores a ANCA e a CONCRAB. O sigilo bancário dessa entidade foi 
transferido para a CPMI da Terra, e constatou-se que as irregularidades identificadas 
nas entidades paulistas se repetem com surpreendente frequência e similaridade na 
escola gaúcha além de haver grande e suspeita circulação de recursos entre a escola 
e seus sócios. 

A Escola Florestan Fernandes é denominada de "Universidade do MST". Analisando 
o CNPJ dessa escola verifica-se que se trata de uma filial do ITERRA, ou seja, a 
universidade do MST pertence, indiretamente, à ANCA e à CONCRAB, os sócios- 
fundadores da sede. 

Outras escolas de grande porte do MST não puderam ser investigadas com maior 
profundidade, mas é certo que existem ao menos uma dezena de instituições dessa 
natureza que foram direta ou indiretamente criadas pela ANCA e pela CONCRAB. 

Gráficas e Editoras:  em  pelo  menos  um  caso  a  ligação  é notória: o Jornal Brasil 
de Fato, que publica, em nome do MST, o periódico de mesmo nome. 

Uma das pessoas que fazia o serviço bancário da ANCA e da CONCRAB é, na 
verdade, funcionário do Jornal Brasil de Fato. Esse "compartilhamento" de 
empregados só se admite como lícito se ANCA, CONCRAB e Brasil de Fato foram 
considerados um grupo econômico (CLT, art. 3.°). 

Gráfica e Editora Peres: benesses em subordinação da ANCA e da CONCRAB, em 
diversos convênios federais, levantavam forte suspeita de pertencer à estrutura do 
MST. 

Fato curioso para a Comissão: ao mesmo tempo que a Gráfica e Editora Peres 
recebeu benefícios da ANCA e da CONCRAB, políticos de esquerda receberam 
doações ou contrataram serviços dessa empresa durante o período eleitoral de 
2002, conforme mostra o site do TSE, no sistema de prestação de contas eleitorais 
ali disponibilizado. O presente fato não pôde ser apurado, pois houve uma 
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"blindagem" das entidades por membros da Comissão que temiam pelos avanços 
que a investigação poderia ter. Os responsáveis pela ANCA e pela Sociedade 
Editorial Brasil de Fato, empresa que edita a revista do MST, foram intimados pela 
CPI para justificar os elevados saques em dinheiro feitos em nome das pessoas 
jurídicas mencionadas, compareceram na data marcada, mas extrapolaram o uso do 
direito de permanecer em silêncio. 

Destacou a Comissão, ainda, que a regra n° 73 das Normas Gerais  do  MST  prevê  
que  todos  os  bens  coletivos,  móveis  e  imóveis  do Movimento deverão ser 
alocados em nome da Associação Nacional de Cooperação Agrícola. Isso afasta a 
simples parceria, consoante definido pelos dirigentes do MST. 

A CPMI da Terra apontou também diversas outras irregularidades, onde o MST 
utilizou-se de patrimônio alheio e de dinheiro público para a prática de seus atos, 
inclusive por meio de convênios: uso de tratores para invasões e apropriação de  
dinheiro que seria destinado à construção de casas; cobrança de pedágio sobre 
empréstimo e de comissões de venda sobre aquisições de insumos agrícolas e 
materiais de construção; apropriação de área destinada a assentamento de 
agricultores; irregularidades em convênios apuradas através de auditorias. 

Realizou-se também  auditoria  no  Estado  do  Rio  Grande  do Sul24: 

A equipe de auditoria do Rio Grande do Sul examinou 27 convênios 
celebrados com o Iterra pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), Fundo Nacional de Desenvolvimento  da  
Educação   (FNDE),   Secretaria   de Educação Profissional e Tecnológica 
do Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (FNS), Ministério 
do Trabalho e Emprego (TEM),  totalizando  R$  9.431.328,01. (...) 

Problemas no INCRA 

Autos de Processo não são localizados no INCRA  

O processo do convênio n° 376.571 (R$ 610.985,00 para a formação em 
nível de 2° grau, com habilitação administração de cooperativas) não foi 
localizado pelo INCRA, o que inviabilizou a análise dos pareceres 
técnicos, sobre o projeto/plano de trabalho, e jurídico, sobre as minutas 
do convênio e seus aditivos, bem como o cumprimento dos requisitos 
legais para celebração. 

Atrasos na liberação de verbas 

24 Transcreve parte do relatório da CPM1 da Terra. 
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Verificou-se que, como regra, o Incra não cumpre os cronogramas de 
desembolso, integrantes dos planos de trabalho dos convênios. Em 
média, há um atraso de 2,5 meses para o repasse de cada parcela, tendo-
se observado retardamentos de até 9 meses. 

Para dar um falso amparo legal aos repasses atrasados, o Incra celebra, 
rotineiramente, aditivos para prorrogação de prazos de vigência de 
convênios. Mas os cronogramas físicos- financeiros são mantidos. Ou 
seja, o órgão "dá um jeito" de repassar ao Iterra os recursos previstos. 

Mas, a lei estabelece que não se pode pagar por serviços já executados. 
Assim, o efeito do descompasso entre o programado   e   o   executado   
é   o   impasse   imposto   ao beneficiário dos recursos em decidir pela 
restituição dos recursos, ou apresentação de uma execução financeira 
fictícia. O Iterra não titubeou e optou pela apresentação de papéis que 
não comprovam, em absoluto, a aplicação dos recursos federais nos 
objetos dos respectivos convênios. 

Na maioria das vezes, os falsos comprovantes de despesas apresentados 
consistiram em notas emitidas pelo próprio Iterra, ou em recibos dos 
alunos do Instituto, papéis que não comprovam, é claro, a contratação 
de serviços de terceiros ou a aquisição de materiais. 

O relatório do TCU registra que "mesmo que os repasses fossem 
efetuados de forma tempestiva, o valor das despesas efetivamente 
realizadas com alimentação e hospedagem ficam bem aquém dos 
valores registrados nas notas fiscais emitidas pelo próprio 1terra. 

Emissão de cheque único para pagamentos a vários credores 

Nas relações de pagamentos efetuados, insertas nas 
prestações  de  contas,  observou-se  pagamentos  a vários credores 
com um mesmo cheque. Em geral, tais despesas correspondem a 
pagamentos de passagens usadas por alunos e por instrutores e  de  
honorários  destes.  O INCRA/RS autorizou esta prática, tendo em vista 
os pequenos valores envolvidos, conforme ata de reunião realizada em 
03/12/99. Contudo, essa prática  dificulta  a  demonstração  do  vínculo 
entre os recursos repassado e a despesa realizada. Esse tipo de falha 
ainda que possa ser considerada formal deve ser objeto de correção, 
pois dificulta a comprovação da aplicação dos recursos federais no 
objeto do convênio. 

O art. 20 da IN STN 01/97 determina que somente são permitidos saques 
mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária. A redação 
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atual do dispositivo incluiu a possibilidade de saques mediante 
transferência eletrônica e destacou que no caso de pagamento seja 
identificado o credor. 

Notas fiscais são emitidas pelo próprio convenente 

A comprovação da aplicação dos recursos ocorreu, em sua maior parte, 
mediante notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelo próprio 
Iterra, destinadas à comprovação de despesas com alimentação e 
hospedagem (diárias) de assessores/professores e alunos, além de 
pequenas despesas com fotocópias, material de consumo  e  expediente  
e  locação de  computadores. 

Cada nota fiscal assim emitida corresponde a um cheque da conta 
específica, que recebeu R$ 3.717.495,50 da União entre 1999 e 2003, 
emitiu nesse período notas fiscais e recibos no total de R$ 2.284.662,65 
(61%) para comprovar a aplicação dos recursos. 

Esse tipo de comprovação vem sendo acolhida pelo INCRA, trazendo 
como resultado a aprovação sistemática de prestações de contas 
constituídas de documentos precários, com objetivo de dar aparência de 
legalidade à execução financeira. 

O art. 30 da IN STN 01/97 determina que as despesas serão comprovadas 
mediante documentos fiscais emitidos em nome do convenente e não 
pelo próprio convenente. 

O total das notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelo próprio 
Iterra é de R$ 2.284.662,65. 

Recibos assinados pelos alunos 

Mais recentemente, em substituição ao procedimento referido no item 
anterior, a comprovação das despesas com hospedagem/alimentação 
(diárias) passou a ser efetuada mediante recibos assinados pelos alunos 
e assessores/professores. 

Em 2004 a entidade recebeu R$ 2.137.672,51 e já comprovou R$ 
843.267,40 (40%) mediante recibos assinados pelos alunos/instrutores. A 
tendência desse percentual é de crescimento, com expectativa de que 
seja tingido o percentual de 60% que vem sendo praticado no período de 
1999 a 2003. Embora alterada a sistemática de comprovação, não houve 
alteração significativa na situação fática. 
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O relatório aduz que cada conjunto de recibos referentes a diárias de 
uma etapa de convênio corresponde a um cheque da conta específica do 
convênio que é sacado pela própria entidade. 

Ou seja, simula-se que o Iterra sacou o dinheiro no caixa e o distribuiu 
entre alunos e distribuidores. O problema é que o saque ocorre depois 
dos cursos e, durante os cursos, eles recebem hospedagem e 
alimentação fornecida pelo próprio Iterra. 

O que era de se esperar era o Iterra apresentar, por exemplo, notas 
fiscais referentes a compras de supermercado destinadas à preparação 
de comida para os hóspedes. 

O relatório concluiu que não é admissível a comprovação de despesas 
com diárias mediantes recibos emitidos pelo alunos e instrutores, pois 
eles foram, na verdade, meros beneficiários de 
alimentação/hospedagem fornecida pelo convenente, sem receber 
qualquer dinheiro sacado pelo Iterra das contas de convênio. 

Em outras palavras, os recibos de alunos e instrutores são falsos. 

Como no caso anterior, o acolhimento dessa modalidade de 
comprovação traz como resultado a aprovação sistemática de 
prestações de contas constituídas de documentos precários, com o 
objetivo de dar aparência de legalidade à execução financeira. 

Vale registrar também que, quanto à qualidade dos serviços oferecidos, 
houve críticas dos participantes: "Aparentemente a Escola  não  estava  
devidamente  preparada  para  o  curso"; "Faltou qualidade nutricional e 
criatividade no cardápio". Superfaturamento de  diárias, alimentação  e  
estadia 

A equipe de auditoria do TCU verificou, mediante dados extraídos dos 
registros contábeis da entidade, considerando todas as contas passíveis 
de registrar despesas relacionadas a diárias, alimentação e estadia, que 
os cursos efetivamente incorridos pelo 1terra são significativamente 
inferiores aos valores apresentados pelo Instituto nas prestações de 
contas. 

(...) 

Superfaturamento das diárias: R$ 1.741.468,94 Superfaturamento com 
alimentação e estadia R$ 438154,39, em 2002. 
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Nesse ponto, a equipe do TCU conclui pelo que já se suspeitava na CPMI 
da Terra em relação aos convênios federais firmados com as entidades 
ligadas ao MST: "Na prática, verifica-se que o Iterra vem sendo 
financiado com recursos públicos federais oriundos de convênios. O 
superávit em favor do Iterra resulta na realização de despesas não 
relacionados ao objeto dos convênios e que não correspondem a 
benefícios para os alunos com alimentação e instalações compatíveis 
com os valores de diárias atestados pelo Iterra. 

Liberação irregular de parcela 

No convênio n° 488.326 (R$ 795.8000,00 para Especialização em 
educação do campo e desenvolvimento) ocorreu a liberação da 2ª 
parcela de recursos sem a aprovação de prestação de contas parcial 
relativa à primeira etapa. 

O convênio foi assinado pelo Presidente do INCRA e previa a liberação de 
recursos em três parcelas. A primeira (R$ 170.430,00) foi creditada na 
conta bancária do Iterra em 30/12/03. A prestação de contas referente a 
primeira parcela foi apresentada em 18/02/04. 

Essa prestação de contas não foi analisada, estando registrada no SIAFI, 
em 27/07/05, na situação "A APROVAR". 

O art. 51 do Decreto 93.872/86 determina que a entrega dos recursos 
destinados ao cumprimento do objetivo do convênio devem ter por 
base o cronograma de execução, condicionando-se as entregas 
subsequentes ao regular emprego da parcela anteriormente liberada. 

Duas versões de comprovantes de pagamentos 

A facilidade que o Iterra tem para produzir falsos comprovantes de 
despesas chega ao ponto de se verificar que, no convênio n° 488.326, o 
Iterra apresentou duas versões de relações de pagamentos, indicando 
comprovantes de despesas para três cheques. 

(...) 

A equipe do TCU entende que as despesas indicadas na Tabela 6 devem 
ser impugnadas, "pois não é admissível que a prestação de contas seja 
construída, ora com uns, ora com outros documentos, ao alvedrio do 
convenente, a fim de adequar as supostas despesas à movimentação da 
conta específica. 

Falhas na utilização da conta corrente de convênio 
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Diante das grosseiras irregularidades detectadas pela CECEX/RS, outras 
parecem pouco significar. 

Uma irregularidade que seria greve, se não houvesse o absurdo descrito 
anteriormente, é o fato de o Iterra haver uma única conta corrente para 
dois convênios. O convênio n° 424.906 teve seus recursos movimentados 
na conta específica do Banco do Brasil, agência 604-1, conta 7257-5 até 
21/03/2005.   Contudo,   em   23/12/2004,   foi   firmado   novo convênio (n° 
516.927), informando a mesma conta corrente. No extrato bancário do 
primeiro convênio, consta o crédito da parcela de R$ 75.000,00 do 
segundo convênio. 

Assim como nos convênios da OCB, o convenente Iterra se absteve de 
aplicar os recursos de convênios em caderneta de poupança, 
acarretando perda de rendimentos financeiros.  

Conclusão do analista do TCU 

A equipe de auditoria concluiu que o processo de fiscalização deve ser 
convertido em tomada de contas especial, para que, no prazo de quinze 
dias, o Iterra apresente sua defesa ou recolha aos cofres públicos a 
importância de R$ 3.144.920,05, mais atualização monetária e juros de 
mora. 

A equipe propõe, também, a audiência do Presidente do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Sr. Rolf Hackbart, para que 
justifique sua autorização para transferência da 2ª parcela do convênio 
n° 488.326, sem que tenha sido aprovada a prestação de contas parcial 
referente à 1ª parcela do acordo. 

Se não for devidamente justificada a liberação de recursos, o 
responsável poderá ser multado pelo TCU. 

(...) 

Os benefícios esperados da auditoria são, de acordo com os analistas do 
TCU, os seguintes: obrigação de ressarcimento de R$ 3.144.920,02 (valor 
histórico), referentes aos convênio examinados; ressarcimento de 
valores da  ordem  de  R$   295.500,00 (valor histórico) referente à 
impugnação de despesas nas próximas prestações de contas; economia 
de R$ 1.430.370,00, em caso de denúncia dos convênios vigentes; 

Melhores controles referentes às prestações de contas dos convênios, e; 
aperfeiçoamento de procedimentos do PRONERA. 
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O TCU procedeu à auditoria em diversos Estados e constatou que ANCA 
e CONCRAB atuam como agentes financeiros do MST (fl. 231) tendo em 
vista o desvio de recursos que eram destinados à reforma agrária, 
educação, saúde, pesquisa. 

A equipe de auditoria listou algumas propostas para tentar punir e 
solucionar as irregularidades praticadas pelo MST em razão de desvio de 
verbas, principalmente em decorrência do mal uso de convênios (fl. 
238/239). Há, ainda, uma conclusão sobre indícios de formação de 
quadrilha (fl. 239), suspeita de desvio de recursos para o "Abril 
Vermelho" (fl. 240), além de despesas absurdas pagas pela União que 
chocaram a equipe de auditoria, e os analistas, que com cuidado, 
narraram alguns fatos que impressionaram (fl. 237): 

De modo semelhante, ninguém se deu ao trabalho de avaliar a tiragem 
de 20.000 exemplares de cada um dos cadernos de educação, 
denominados Alfabetização de Jovens e adultos - Matemática, 
Alfabetização de Jovens e Adultos - Didática da Linguagem e Como fazer 
a escola que queremos - Planejamento. Ora, se o MST afirma contar com 
4.000 educadores, qual a justificativa para a impressão de 20 mil 
exemplares de material para formação pedagógica? O caderno 
Alfabetização de Jovens e Adultos - Didática da Linguagem encontra-se a 
venda na loja do MST pelo preço de R$ 4,00 (informação disponível no 
site www.mst.org.br). 

Note-se que o preço informado no fim do parágrafo não guarda relação 
direta com a falta de análise técnica da proposta. É possível que a equipe 
tenha desconfiado que o excesso de cadernos impressos seja vendido na 
Internet. Dessa forma, a equipe insinua, entrelinhas, a apropriação 
indébita de R$ 64 mil (16 mil cadernos), já que apenas 4 mil seriam 
aproveitados pelos educadores do MST. 

Resumindo, a equipe de auditoria do TCU identificou diversas 
irregularidades na execução dos convênios firmados pela administração 
federal com as entidades ligadas ao MST, principalmente, as maiores 
delas: ANCA, CONCRAB E ITERRA (fl. 243): 

a) Danos aos cofres públicos;  
b) Irregularidades nos convênios de assistência jurídica e assentados;  
c) Indícios de favorecimento na celebração de convênios da ANCA e da 

CONCRAB; 
d) A ANCA e a CONCRAB atuam como agentes  financeiros  do MST; 
e) Desvio de finalidade na celebração de convênios; 
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f) Suspeitas de desvio de recursos para o "Abril Vermelho". 

Portanto, seja pela malversação de verba pública apontada nas conclusões da CPMI 
da Terra, seja pelo repasse de dinheiro público efetuado diretamente pelo INCRA na 
forma de distribuição de lonas, cestas básicas e outros auxílios, verifica-se a prática 
de financiamento estatal das atividades do MST. 

Além da proveniência pública de boa parte dos recursos utilizados pelo MST, não se 
pode olvidar aquela que foi a sua fonte inicial de renda: a doação de recursos por 
entidades estrangeiras, notadamente organizações não governamentais ligadas a 
instituições religiosas, como a organização CARITAS, mantida pela Igreja Católica na 
Alemanha. No ano de 2003 o jornalista Ricardo Westin, da "Folha de São Paulo", 
publicou uma reportagem com o título "ONGs estrangeiras financiam parte das 
atividades do MST". Pela relevância do tema, transcreve-se a matéria25: 

02/11/2003 - 08h00 

ONGs estrangeiras financiam parte das atividades do MST 

RICARDO WESTIN da Folha de S.Paulo 

O cofre administrado pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) recebe doações vindas do exterior que, a cada ano, somam o 
equivalente  a  pelo  menos  R$  752  mil.  

O MST mantém suas fontes de renda em segredo, mas um levantamento 
feito pela Folha mostra que no mínimo oito ONGs e agências de 
cooperação  internacional  ajudam  a  financiar   o   principal movimento 
social do país.  

Entre elas, estão a alemã Caritas (doa o equivalente a R$ 396 mil por 
ano), a canadense Développement et Paix (R$ 162 mil), a britânica 
Christian Aid (R$ 143 mil) e a americana Grassroots International (R$ 51 
mil) --as duas primeiras são ligadas à Igreja Católica; a terceira, a igrejas 
protestantes.  

Outras organizações ajudam a engrossar a lista de "patrocinadores", 
mas a Folha não teve acesso a informações sobre as cifras. São a FMST 
(Friends of the MST), dos EUA, a Frõvannerna, da Suécia, o Conselho 
Mundial de Igrejas, com sede na Suíça, e a Mani Tese, da Itália.  

Os dirigentes, além de não revelar os nomes das entidades estrangeiras, 
tratam de minimizar o peso do apoio internacional em seu orçamento.  

25 http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u54996.shtml. 
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"Não temos cifra exata, mas, nos últimos anos, a média [de doações 
vindas do exterior] não representa mais que 5% do financiamento do 
MST", afirma Geraldo Fontes, diretor do setor de Relações 
internacionais do MST.  

Esse dinheiro, no entanto, não é destinado apenas  aos  trabalhadores 
rurais que vivem em assentamentos e acampamentos. 

Parte desses milhares de reais também sustenta outra face do 
movimento, menos conhecida. Ajuda a manter uma complexa 
hierarquia burocrática de coordenações, direções e secretarias 
{nacionais, estaduais e regionais), que, com tentáculos em quase todo o 
país, só não alcança quatro Estados {Amazonas, Roraima, Acre e 
Amapá).  

Nos primeiros momentos do MST, nos anos 80, o principal mediador dos 
recursos vindos de fora eram igrejas, por meio de organizações como a 
Cese (Coordenadoria Ecumênica de Serviço), da Bahia. Hoje o 
movimento já é suficientemente conhecido no exterior para manter 
relações  diretas com seus "parceiros". 

O setor de Relações internacionais do MST foi criado em 1989 e, segundo 
Geraldo Pontes, conta com o trabalho de 53 militantes. 

O dinheiro estrangeiro pode chegar ao MST nacional ou diretamente aos 
Estados. A Grassroots, por exemplo, lida diretamente com os sem-terra 
do Maranhão e de Pernambuco. 

A ONG americana destina à secretaria estadual de Pernambuco, em 
Caruaru, cerca de R$ 28 mil por ano. A verba garante a contratação de 
um advogado para cuidar dos interesses dos sem-terra na Justiça e dois 
"cursos de formação" anuais para líderes pernambucanos a respeito de 
direitos  humanos. 

"Esse dinheiro faria muita falta. Garante toda a assessoria jurídica do 
MST em Pernambuco", conta Severino Ramos, da coordenação estadual 
do movimento. 

Prestação de contas 

Em todos os casos, o MST é obrigado a fazer periodicamente uma 
prestação de contas. "Nunca tivemos problemas com isso", diz 
Wolfgang Hees, da Caritas, que frequentemente vem ao Brasil. Os R$ 
400 mil que a ONG alemã destina aos sem-terra são depositados num 
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fundo, que é administrado em conjunto pelo MST, pela CPT (Comissão 
Pastoral da Terra) e pela Caritas brasileira. 

Fora essas doações que são depositadas regularmente no caixa dos sem- 
terra, neste momento o MST conta com uma  ajuda  milionária vinda da 
parceria entre a Caritas, a francesa Freres des Hommes e até a União 
Européia para levantar seu centro de formação política e técnica de 
militantes em Guararema {SP). 

A Escola Nacional Florestan Fernandes deverá consumir até a 
inauguração, prevista para o ano que vem, o equivalente a mais de R$ 
7,3 milhões. Do total, cerca de R$ 2,5 milhões são bancados pelo próprio 
MST. 

Se as doações externas representam cerca de 5% do caixa do 
movimento, chega-se a uma receita de no mínimo  R$ 15 milhões por 
ano. Também procurando relativizar a importância desse orçamento, 
Mário Lill, da coordenação do Rio Grande do Sul, diz que o MST não é 
rico. 

"Às vezes, cria-se uma paranóia a respeito do dinheiro. Fazemos um 
trabalho pobre e sofrido. O que nos move é mais a dignidade que o 
dinheiro." 

O  Tribunal de Contas da União (TCU) condenou a Associação Nacional de 
Cooperação Agrícola - ANCA, entidade controlada pelo MST, a devolver ao governo 
federal R$ 4,4 milhões. Os valores foram repassados pelo Ministério da Educação 
para alfabetização de jovens e adultos.  

O TCU concluiu que a ANCA cometeu pelo menos duas irregularidades: não 
comprovou a realização dos cursos de alfabetização e descentralizou a execução do 
convênio, transferindo recursos para secretarias estaduais do MST. A auditoria 
realizada pelo TCU apontou a inexistência de cadastro de alunos, de controle de 
frequência, de lista de assentamentos onde os cursos teriam sido oferecidos e de 
relatórios de atividades26. 

Em outra decisão, o TCU condenou a ANCA a devolver aproximadamente R$ 469 
mil, em decorrência de aplicação inadequada de recursos originários do INCRA para 
campanhas de fornecimento de documentos para trabalhadoras rurais e para 
produção de material didático e pedagógico27. 

26 Jornal Zero Hora (2008), 28 de março, p. 51. 
27 Jornal O Estado de São Paulo (2008), 10 de abril. 
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Com essas informações, pode-se compor, de forma aproximada, o 
mosaico das fontes de financiamento do MST:  

1. Financiamento estatal direto, com distribuição de  cestas básicas, lonas e auxílio 
logístico;  

2. Financiamento estatal indireto, com repasse de verbas por meio de convênios 
entre órgãos públicos e entidades ligadas ao MST;  

3. Financiamento privado internacional, com verbas oriundas de ONGs estrangeiras 
ligadas a instituições religiosas e de agências de cooperação internacional. 

Escolas: organização e conteúdo pedagógico: 

Outra temática não menos polêmica é a das escolas mantidas pelo MST. No tópico 
sobre financiamento foram apontadas as circunstâncias ligadas ao custeio das 
atividades do ITERRA e da Escola Nacional Florestan Fernandes, inclusive as 
irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União. Além disso, o INCRA 
mantém um programa específico de educação para os assentados, conforme 
depoimento do Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária. 

O INCRA possui um programa chamado PRONERA, decorrente de uma Conferência 
realizada em 1998. Este programa é executado pelo INCRA, tendo como objetivo a 
escolarização de nível médio, alfabetização, urso de segundo grau regular, supletivo 
de 1° grau, curso superior, especialização e pós-graduação de assentados. Este 
programa já formou mais de 300.000 pessoas no Brasil inteiro. Todos os cursos são 
aprovados pela Secretaria Estadual, Conselho Estadual de Educação e Ministério da 
Educação. Em Veranópolis há uma Escola chamada Antônio de Castro, mantida pelo 
ITERRA, contendo ensino técnico e médio regular. A Escola é aprovada pelo 
Conselho Estadual de Educação. Os assentados interessados dirigem-se às 
instituições de ensino e com ela apresentam um projeto à Comissão Pedagógica do 
PRONERA. Se aprovado, o projeto é encaminhado ao INCRA que efetua um 
convênio com a instituição. O encargo de escolher corpo docente é da instituição 
conveniada. O INCRA liberava um valor de R$ 15,00 reais de diária por aluno para a 
permanência em turno integral na Escola em Veranópolis. 

Resta, pois, o tema do conteúdo pedagógico das  escolas mantidas e/ou 
gerenciadas pelo MST, seja em assentamentos controlados pelo movimento, seja 
em acampamentos. Na já referida entrevista concedida por ZANDER NAVARRO ao 
jornal "O Estado de São Paulo" em 29 de abril de 2007, a questão foi abordada: 
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O MST diz que investe na emancipação política e intelectual do homem do campo. 
Um dos orgulhos do movimento são suas escolas, os centros de formação de 
professores, os currículos especiais, os convênios com universidades. 

Seria preciso existir possibilidade de visitas e acompanhamento sem controle prévio 
às escolas dos assentamentos - o que o MST jamais permitiria, porque levaria à 
desmoralização dessas atividades. Há exceções, notáveis, mas na maior parte dos 
casos é um exercício primaríssimo de doutrinação da meninada.  É um absurdo 
chamar de educação o que está sendo feito nos assentamentos rurais quando 
prevalece o tom monocórdio da cartilha única. Pedagogia sem desenvolver o 
pensamento crítico e sem apresentar diversas leituras  sobre  o  mundo pode ser 
chamada de educação? 

A temática provocou tanta polêmica que já foi objeto de reportagem especial em 
revista de circulação nacional. Com efeito, a revista "Veja", na edição n° 1870, 
publicou matéria intitulada "Madraçais do MST" - alusão à formação dogmática que 
existe em tais escolas, de rigidez comparável, segundo a reportagem, às escolas de 
doutrinação dos fundamentalistas islâmicos. Segue o texto da reportagem28: 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) criou sua 
própria versão das  madraçais  - os internatos  religiosos  muçulmanos  
em que crianças aprendem a recitar o Corão e dar a vida em nome do 
Islã. Nas 1.800 escolas instaladas  em  acampamentos  e  assentamentos  
do MST, crianças entre 7 e 14 anos de idade aprendem a defender o 
socialismo, a "desenvolver a consciência revolucionária" e a cultuar 
personalidades do comunismo como Karl Marx, Ho Chi Minh e Che 
Guevara. "Sem-terrinha em ação, pra fazer a revolução!", gritam os 
alunos, de mãos dadas, ao final de eventos e apresentações. Pelo menos 
1.000 dessas escolas são reconhecidas pelos conselhos  estaduais  de 
educação - o que significa que têm status idêntico a qualquer outro 
estabelecimento de ensino da rede pública e que seus  professores  são 
pagos com dinheiro do contribuinte. Elas nasceram informais, fruto da 
necessidade de alfabetizar e educar os filhos de militantes do 
movimento - que chegam a ficar durante anos acampados nas fazendas 
que invadem, à espera da desapropriação.  

No fim dos anos 80, atendendo a  uma reivindicação do MST, o governo 
passou a integrar essas escolas improvisadas à rede pública. Parte delas 
funciona nas antigas sedes das fazendas invadidas, parte foi construída 
pelos Estados  e  municípios. Ao todo, as escolas do  MST   abrigam   
160.000   alunos   e   empregam 4.000 professores. 

28 Revista Veja (2004), "Madraçais do MST", edição n° 1870, 8 de setembro. 
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A reportagem de VEJA visitou duas delas, ambas no Rio Grande do Sul. 
Tanto a escola Nova Sociedade, em Nova Santa Rita, quanto a Chico 
Mendes, em Hulha Negra, exibem, nas classes e no pátio, a bandeira do 
MST; no currículo, abordagens ausentes da cartilha do Ministério da 
Educação  e  que  transmitem  a  ideologia  sem-terra.  Os  professores 
utilizam, por exemplo, uma espécie de calendário  alternativo  que inclui 
a celebração da revolução chinesa, a morte de Che Guevara e o 
nascimento de Karl Marx. O Sete de Setembro virou o "Dia dos 
Excluídos", e a Independência do Brasil é grafada entre aspas. 
"Continuamos dependentes dos países ricos", justifica o professor de 
história da escola Nova Sociedade, Cícero Marcolin. No ano passado, 
seus alunos aproveitaram o Dia da independência, ou "independência", 
para sair em passeata pelas ruas da cidade carregando faixas com 
críticas à Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Na escola Chico 
Mendes, professores exibem vídeos que atacam as grandes 
propriedades e enaltecem as virtudes da agricultura familiar, modelo 
que o MST gostaria de ver esparramado no território nacional: "A 
pequena propriedade é oprimida pelos grandes latifúndios, que só 
fazem roubar emprego do povo", diz um dos filmes. A mesma fita é 
usada para ensinar aos alunos que os produtos transgênicos "contêm 
veneno". A reportagem de VEJA assistiu a uma dessas aulas. No fim 
da exibição do filme, o professor pergunta quem da classe come 
margarina. A maioria das crianças levanta o braço. Tem início o 
sermão: "Margarina é à base de soja, que pode ser transgênica e, por 
isso, ter ve-ne-no!" A atividade seguinte foi uma encenação teatral. 
No pátio, carregando bandeiras do MST, crianças entoaram uma 
música que dizia: "Traga a bandeira de luta / Deixe a bandeira passar / 
Essa é a nossa conduta / Deixe fluir para mudar". Para encerrar, deram 
o grito de guerra conclamando para a revolução. 

O  MST  implementou  um  sistema  de  ensino  paralelo,  sobre  o  qual 
o poder público  não  exerce  quase  nenhum  controle.  O  Ministério da 
Educação desconhece até mesmo quantas são e onde estão 
exatamente as escolas públicas com a grife do movimento. E as 
secretarias estaduais e municipais de ensino, embora sustentem as 
escolas, enfrentam dificuldades até para fazer com que professores não 
ligados aos sem-terra sejam aceitos nas salas de aula. "O MST torna a 
vida do educador que vem de fora um inferno", diz Gislaine do Amaral 
Ribeiro, coordenadora estadual das escolas de assentamentos na região 
de Bagé, Rio Grande do Sul. Nos assentamentos, pelo menos a metade 
do corpo docente vem do MST. Já nos acampamentos, todos os 
professores pertencem ao movimento. Muitos não têm o curso de 
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magistério completo pré-requisito básico para a contratação na rede 
pública -, e alguns não chegaram sequer a terminar o ensino 
fundamental. "A realidade é que há pessoas atuando como profissionais 
da educação nessas escolas sem o mínimo de preparo para  exercer  a  
função",  reconhece  o  secretário estadual de Educação do Rio Grande 
do Sul, José Fortunati. O governo gaúcho diz que está de mãos atadas 
diante da situação, porque herdou um grande número de professores 
contratados pelo governo  anterior, do PT. Pela proximidade com o 
MST, a antiga gestão teria sido mais complacente na contratação do 
corpo docente. A secretaria diz estar pleiteando junto ao MEC verbas 
para implantar um programa para dar a esses professores o nível básico 
de estudo para que possam lecionar. 

Em seu Caderno de Educação de número 8, o MST deixa claro que a 
educação que pretende dar a seus alunos deve ter "o compromisso em 
desenvolver a consciência de classe e a consciência revolucionária". A 
rigor, nada impede que uma organização como o MST queira propagar 
sua ideologia para crianças que mal aprenderam a escrever o próprio 
nome. O problema é fazer isso dentro do sistema de ensino público e 
com dinheiro do contribuinte. A legislação brasileira preserva a 
autonomia das escolas, desde que cumpram o currículo  exigido pelos  
Estados e estejam em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, de 1996, que prega o "pluralismo de idéias" e o "apreço à 
tolerância" - elementos básicos para que as crianças desenvolvam o 
raciocínio e o espírito crítico. Não são os critérios adotados no território 
dos sem-terra. "Essas escolas estão  aprisionando  as  crianças  num  
modelo  único  de pensamento", observa a pedagoga Sílvia Gasparian 
Colello, da Universidade  de  São  Paulo. 

Um modelo, acrescente-se, falido do ponto de vista histórico e 
equivocado do ponto de vista filosófico. Está-se falando, 
evidentemente, do marxismo. Falido porque levou à instauração de 
regimes totalitários que implodiram social, política e economicamente. 
Equivocado porque, embora se apresente como ciência e ponto final da 
filosofia, nada mais é do que messianismo. De fato, o marxismo não 
passa de uma religião que, como todas as outras, manipula os dados da 
realidade a partir de pressupostos não verificáveis empiricamente. E, 
assim também como as religiões, rejeita violentamente a diferença. 
"Burgueses não pegam na enxada / Burgueses não plantam feijão / E 
nem se preocupam com nada / Arrasam aos poucos a nação", diz a letra 
de uma das canções ensinadas aos "sem-terrinha". Da mesma forma que 
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os internos das madraçais, as crianças do MST são treinadas para 
aprender aquilo que os adultos que as cercam praticam: a intolerância". 

Em um enfoque mais acadêmico, pondera ZANDER NAVARRO: 

"São inúmeras as evidências comprobatórias do limitado foco 
educacional das escolas de formação política do Movimento. 
Claramente, sob os vários mecanismos doutrinários utilizados, a ênfase 
não era (e não tem sido) na formação política universalista dos jovens 
sem-terra participantes mas, pelo contrário,  reforçar a "mística" do 
MST, criando uma geração  de militantes cegamente voluntaristas. Não 
surpreende, assim, que as camadas intermediárias do Movimento, em 
sua ação política, ajam de forma rigidamente dogmática e uniforme, 
presas a um conjunto de preceitos políticos mínimo, do qual não podem 
abrir mão, pois se enfraqueceriam na interlocução e nas disputas 
políticas, pela falta de capacidade política mais abrangente. Também 
sem surpresa, resultante de uma formação política tão limitada, a 
diversidade desaparece  nos esquemas de interpretação utilizados pelos 
quadros da organização, pois tal complexidade seria incompatível com a  
extrema  simplicidade  da formação política dos militantes sem-terra."29 

Prossegue o Professor ZANDER NAVARRO, no mesmo texto: 

"O objetivo da formação política de jovens agricultores sem-terra nas 
escolas do Movimento situa-se, como antes referido, em campo 
inteiramente distinto - em resumo, pretende-se tão somente produzir a 
adesão a uma compreensão "total" e fechada da política que, de fato, 
sequer procura situar-se concretamente em relação ao desenvolvimento 
político brasileiro recente,  pois  volta-se inteiramente "para dentro", já 
que é destinada precipuamente a manter a disciplina, a motivação e a  
coesão entre seus  militantes intermediários. Algumas vezes, a 
mistificação ideológica pode atingir o patético, na tentativa de reforçar 
a perspectiva polarizada do mundo e o maniqueísmo das interpretações 
políticas. O jornal do Movimento, por exemplo, é talvez o melhor 
espelho das mudanças operadas. Até 1986 uma publicação plural,  
naquele  ano  sofreu  a  intervenção  da direção nacional e  foi  
transformado  em  "instrumento  de  agitação de massas", no melhor 
estilo do receituário leninista. Seus jornalistas, por desconfiança, foram 
afastados e substituídos por "repórteres populares", tal reorientação 
passando a refletir-se nas páginas da publicação. Como ilustração da 

29 Conforme NAVARRO, Zander. "Mobilização sem emancipação" - as lutas sociais dos sem-terra no Brasil. 
Publicado em SANTOS, Boaventura de Sousa (org). Produzir para viver. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, 
p. 189-232, nota n. 11, grifou-se. 
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nova opção ideológica, cite-se, por exemplo, entre dezenas de 
possibilidades de distorção deliberada dos fatos, a maneira como o 
jornal, em sua seção de "fatos diversos", tratou a prisão do lutador 
norte-americano Mike Tyson, em 1991, acusado (e posteriormente 
condenado, inclusive com sua confissão) de estupro. Na perspectiva 
"política" do jornal, tal fato simplesmente não ocorreu e a prisão de 
Tyson ocorreu, isto sim, em face da histórica discriminação racial 
existente naquele país, razão que teria sido a única para ser preso e 
condenado, segundo o que o periódico, na ocasião, publicou, 
provavelmente para surpresa de seus leitores mais informados. Neste 
caso, como na maior parte da agenda política organizada pela direção 
do Movimento, igualmente fruto de um  discurso  inspirado pelos 
setores ligados à Comissão Pastoral da Terra, que lhe serve como 
suporte de legitimação religioso, o recurso é à polarização extremada 
entre o "bem" e o "mal". Curiosamente, mesmo em meio à crescente 
complexidade social e cultural do país, bem como à ampliação do arco 
político e ideológico, vencido o ciclo militar do passado, os instrumentos 
mobilizadores do MST jamais conseguiram ultrapassar os estreitos 
limites de uma perspectiva marcada por  pólos  antípodas  que opõe o 
virtuoso e o maléfico, distantes por certo de qualquer correspondência 
real. Preso a esta armadura de visível simplificação ideológica, que tem 
fins meramente instrumentais, não surpreende que a organização 
raramente tenha conseguido estabelecer alianças ou agendas comuns 
sequer com as demais organizações populares do campo brasileiro."32 

Examinando-se o quadro à luz das informações acima reproduzidas, resta evidente 
a necessidade de adoção de medidas urgentes para colocar as crianças e 
adolescentes que residem  nos  acampamentos  a salvo da ideologização agressiva. 
Da mesma forma, necessita o Estado brasileiro retomar o controle sobre o 
conteúdo pedagógico e  sobre  a organização real das escolas do MST, resgatando 
uma premissa fundamental para a construção de uma vida democrática em 
comunidade: o pluralismo cultural, sem o qual não é possível aprender a viver em 
comunidade no Estado Democrático de Direito. 

FOCO DE CONFLITO NO PARANÁ, NA CIDADE DE CASTRO 

Fazenda utilizada para pesquisas agronômicas e pecuárias é invadida pelo MST a 
FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, no município de Castro – PR, considerada um modelo 
agropecuário, em 24 de agosto de 2015 ocorreu a invasão. Mantida pela FUNDAÇÃO 
ABC, um local de forte cooperativismo como a BATAVO, FRISIA, CAPAL E 
CASTROLANDA.  
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Uma parte da fazenda vem sendo utilizada para projetos de pesquisa agropecuária 
há mais de 40 anos, através de um convênio firmado entre o Ministério da 
Agricultura (MAPA) e a Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda 
(cooperativa fundada por três importantes cooperativas da região: FRÍSIA, 
CASTROLANDA E CAPAL); 

Quando foi criada a Fundação ABC, em 1984, também pelas cooperativas BATAVO, 
CASTROLANDA E CAPAL, a CCLPL deixou a cargo da FUNDAÇÃO ABC a continuação 
dos trabalhos de pesquisa naquela propriedade, com o consentimento do MAPA; 

Vale ressaltar que muito das grandes conquistas de produtividade obtidas no 
estado do Paraná se devem aos trabalhos desenvolvidos naquela fazenda, através 
da FUNDAÇÃO ABC, que se trata de um instituto de pesquisa sem fins lucrativos. 
Naquela área, há trabalhos de pesquisa com mais de 30 anos, que trazem 
importantes informações aos nossos pesquisadores, assim como outros de média e 
curta duração; 

Quando a FUNDAÇÃO ABC foi notificada pela Justiça Federal a devolver a área, no 
ano passado, imediatamente entrou em contato com o MAPA, na tentativa de 
manter o convênio junto a instituição, já que se trata de uma importante área de 
pesquisa para o desenvolvimento da agricultura no Paraná, visto que trabalhos 
realizados ali, também são realizados em conjunto com instituições públicas e 
federais, como universidades e institutos de pesquisa; 

Além disso, em outra parte da fazenda funciona o Centro de Treinamento de 
Pecuaristas (CTP), também criado há muitos anos pela CCLPL, onde vários 
pecuaristas, de todo o Paraná, inclusive famílias assentadas, recebem treinamento 
para desenvolvimento da atividade em suas propriedades; 

Diante da situação, a FUNDAÇÃO ABC tenta continuar o diálogo com o Ministério da 
Agricultura, a fim de conseguir retornar aos trabalhos de pesquisa que estão em 
andamento naquela fazenda, entendendo que o trabalho realizado lá é de grande 
importância para o desenvolvimento da agricultura, não só estadual, mas também 
para todo o país. 

A área total da propriedade é de 435,6 ha, sendo 290,4 ha para uso da FUNDAÇÃO 
ABC e 145,2 ha para o CENTRO DE TREINAMENTO PARA PECUARISTAS – CTP.  

Desde 1971 a União Federal, através do Ministério da Agricultura celebrou contrato 
de Cessão Gratuita da FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, com a Cessionária Cooperativa 
Central de Laticínios do Paraná Ltda (CCLPL), que inicialmente com prazo de 10 
anos, com a possibilidade de prorrogação de mais 10 anos e que passou por 
elaboração de termo aditivo em 1990 com prorrogação por 10 anos após 1991; 
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Desta forma a área da FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ vinha sendo usada pela 

Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda. (CCLPL) e com sub-cessão para o 

Centro de Treinamento para Pecuaristas (CTP) desde 1972. 

 

Em 1984 a Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda. (CCLPL) criou a 

FUNDAÇÃO ABC, para Assistência e Divulgação Técnica Agropecuária. Tanto as 

atividades do CENTRO DE TREINAMENTO DE PECUARISTAS – CTP como da 

FUNDAÇÃO ABC, atendendo aos objetivos do contrato firmado com a União Federal 

através do Ministério da Agricultura. 

 
 
CENTRO DE TREINAMENTO DE PECUÁRISTAS:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CENTRO DE TREINAMENTO DE PECUARISTAS – CTP, entidade civil sem fins 

lucrativos, fundado em 1966 e vem, utilizando parte da Fazenda Capão do Cipó 

desde a década de 70. Entidade que foi considerada de utilidade pública Municipal 

pela Lei nº 707/94 e 04/10/1994 e de utilidade pública Estadual Lei nº 10.605 de 

13/12/1993. 

 

Sua administração é composta por um Conselho Diretor e Assembleia de 

Membros, com objetivo de analisar e aprovar as contas da entidade e o plano de 

ação dos exercícios, onde participam efetivamente as seguintes instituições: 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Educação e dos 

Desportos, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria de 

Estado da Educação, Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda., Federação 

da Agricultura do Estado do Paraná – FAEP, Organização das Cooperativas do 
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Estado do Paraná – OCEPAR, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – EMATER, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

do Paraná – FETAEP, Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar 

nos Campos Gerais – ADAF e Confederação Brasileira de Apicultura – CBA. 

 

A finalidade do Centro de Treinamento para Pecuaristas – CTP é fomentar o 

desenvolvimento sustentável, com a profissionalização da Agricultura Familiar, 

mediante cursos de capacitação e programas agrossociais, visando a inclusão social 

da população rural da região, Estado e território Nacional.  
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BANHEIROS 

COZINHA 

REFEITÓRIO 
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Eixos de ação: 

1. Cursos de capacitação técnico profissional para famílias rurais de todo 

o Brasil; 

 

 

 

 

CURSOS CAPACITAÇÃO – 1968/1973 
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Programa de Promoção Familiar Rural – PPFR, atividade modulares 

regionais técnico-educativas e de geração de renda; 

 

 

 

 

 

 

 

    

CURSOS PROMOÇÃO FAMILIA RURAL 
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2. Exploração de parte da Fazenda Capão do Cipó com atividades 

agropecuárias, como unidade didática e constituindo a fonte de 

recursos para manutenção da entidade que tem sua principal 

qualidade de auto-sustentabilidade. 

PEQUENA UNIDADE DE PRODUÇÃO LEITE – PONTO COLETA - 534 
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O público alvo de suas atividades são as famílias de produtores da agricultura 

familiar. A área de abrangência do Centro de Treinamento para Pecuaristas é de 

âmbito Nacional. 

 

Na sede da propriedade FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, encontra-se a sede 

administrativa do Centro de Treinamento para Pecuaristas – CTP, internato com 

capacidade de recepcionar 54 pessoas, instalações de propriedade demonstrativa 

com duas unidades de produção de leite, uma com características de exploração de 

padrão da Agricultura Familiar, conhecida como “Pequena Unidade” e outra com 

processo de tecnologia mais intensiva, além de áreas com cultivo de culturas anuais. 

 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CURSO CAPACITAÇÃO:- 

1. Ao longo destes anos de atividade da entidade, foram realizados 733 

cursos de capacitação de produtores, nas áreas de bovinocultura de leite, 

suinocultura, avicultura, conservação de solos, eletrificação rural entre outros, com 

uma abrangência de 12.474 participantes, entre homens, mulheres e jovens. 

 

O Programa de Promoção Familiar Rural – PPFR atua com a s famílias rurais nas 

áreas de hortas orgânicas, cultivo de plantas medicinais e pomares caseiros. 

Programas agrossociais como agroecologia, artesanato de lã de carneiro e apoio ao 

PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, integrado com a CONAB e outras 

entidades afins. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PPFR:- 

1. Grupos 4S – Comunidade de Guararema 10 famílias, Três Lagoas 14 

famílias e Agostinhos 10 famílias; 

2. Cultivo de plantas medicinais: 10 famílias; 

3. Artesanato com lã de carneiro: 6 grupos com 31 famílias; 

4. PAA – Programa de Aquisição de Alimentos: 2 grupos com 26 famílias; 

5. Agroecologia e Serviços Socioambientais: 6 comunidades com 30 

famílias. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CURSO CAPACITAÇÃO:- 

Ao longo destes anos de atividade da entidade, foram realizados 844 cursos de 

capacitação de produtores, nas áreas de bovinocultura de leite, suinocultura, 

avicultura, conservação de solos, eletrificação rural entre outros, com uma 

abrangência de 14.187 participantes, entre homens, mulheres e jovens. 

 

O Programa de Promoção Familiar Rural – PPFR visa atender agricultores familiares 

com orientações técnicas incentivando-os a se organizarem através de associações 

para que possam comercializar sua produção, agregando valor e buscando 

melhores condições de vida para as famílias assistidas. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PPFR: 

 

A – EM ANOS ANTERIORES – antes de 2016 

1.    Grupos 4S – Comunidade de Guararema 10 famílias, Três Lagoas 14 

famílias e Agostinhos 10 famílas; 

2.    Cultivo de plantas medicinais: 10 familias; 

3.    Artesanato com lã de carneiro: 6 grupos com 31 famílias; 

4.    PAA – Programa de Aquisição de Alimentos: 2 grupos com 26 famílias; 

5.    Agroecologia e Serviços Sócio-ambientais: 6 comunidades com 30 

famílias. 

B – ATUALMENTE  

1.    Grupos de Formação: produção orgânica, processamento vegetal e 

panificação com comercialização através do PNAE – (Municipal e Estadual), 

atendendo escolas de Castro, Carambeí e Pirai do Sul; 

2.    Cursos e Eventos: Parceria com o SENAR/Pr. com diversos curso de 

capacitação e a realização de oficinas, palestras e visitas técnicas pela equipe do 

CTP; 

3.    Adequação Ambiental: Proteção de nascentes e elaboração de cadastro 

para certificação orgânica através da Certificadora Rede Ecovida; 
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4.    Diversificação da Produção: Incentivo a diversas atividades para geração 

de renda, tais como: Apicultura, Plantas Medicinais e Artesanato. 

 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS:- 

1.          Pequena Unidade de Produção de Leite: Ponto de coleta - 534 

Área efetivamente utilizada de 15,0 ha; 

Plantel de 115 cabeças de gado da raça Jersey; 

Número médio de vacas em lactação: 51 cabeças; 

Produção diária de leite:- 1.127 litros; 

Sistema de produção – simulando propriedade da Agricultura Familiar, com 

tecnologia adaptada a pequena propriedade rural, visando suporte técnico e 

didático para a realização de cursos. 

2.          Grande Unidade de Produção de Leite: Ponto de coleta - 311 

Área efetivamente utilizada de 104,0 ha; 

Plantel de 615 cabeças de gado raça Holandesa HPB; 

Número médio de vacas em lactação: 280 cabeças; 

Produção diária de leite: 7.989 litros; 

Sistema de produção – simulando maior escala de produção, visando suporte 

técnico e didático para realização dos cursos e receita para manutenção da 

entidade. 

3.          Agricultura: 

Silagem de milho em área de 80,0 ha, com uma produtividade de 55 toneladas/ha, 

com objetivo de atender as necessidades de alimentação para o rebanho de gado 

leiteiro. 

Soja em área de 40,0 ha, com uma produtividade média de 4.400 Kg/ha, como 

objetivo de fazer parte do plano de manejo do solo, em sistema de rotação de 

cultura e receita para manutenção da entidade. 
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BRASIL – DRS MUNICIPIO DE 

CASTRO 
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Há varias parcerias onde o Centro de Treinamento para Pecuaristas atua. Na área 

em questão há um trabalho desenvolvido em parceria com o Instituto EMATER X 

EMBRAPA – Floresta e CTP, na instalação de uma unidade Agrosilvipastoril, com 

objetivo de analisar os resultados do sistema. 

 

 

CENTRO DE TREINAMENTO PARA PECUARISTAS – CTP, dispões de um corpo 

docente de 4 (quatro) Técnicos em Agropecuária, com formação superior em 

algumas áreas distintas, e 2 (duas) Técnicas em Economia Doméstica de nível médio, 

sendo que uma tem formação de nível superior em Pedagogia, 4 (quatro) 

colaboradores na cozinha e limpeza do internato, 12 (doze) colaboradores nas 

Unidades de Produção, sendo que 9 (nove) residem no imóvel. 

 

INVASÃO DA FAZENDA: 

Sob a alegação de ser área de propriedade da União e estar servindo interesses da 
“burguesia”, o MST invadiu e loteou a área.  Desconsiderou ou ignorou que há mais 
de 40 anos a FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ é um centro de pesquisa e tem convênios 
firmados com o Ministério da Agricultura.  

A FUNDAÇÃO ABC, um modelo espetacular de conhecimento de pesquisa e de vida 
onde todos podem usufruir, inclusive as famílias assentadas que um dia desejarem 
progredir, mas não é sob a ótica do desenvolvimento que age o MST, é sob a ótica 
da subversão da ordem pública. Vejamos o noticiado: 

“A área que fica há aproximadamente nove quilômetros do centro da cidade 
pertence à União e há mais de 40 anos é parcialmente utilizada para projetos de 

Eucalipto Pinus 

Grevilha 
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pesquisa agropecuária da Fundação ABC. Até o final do dia 150 famílias já 
haviam se instalado no local, mas de acordo com integrantes do grupo, cerca de 
70 famílias ainda estavam para chegar. Joabe de Oliveira, um dos 
coordenadores do movimento expõe as razões pelas quais a fazenda foi 
selecionada para a ocupação. “Escolhemos essa área para denunciar a 
morosidade da reforma agrária na região e em todo Brasil, 90% das famílias que 
estão aqui, estão acampadas há mais de dez anos na região e nunca puderam 
desfrutar de acampamento regulamentado pelo governo, além disso, a fazenda 
é da União e está sendo usada por uma instituição privada, isso coloca em 
descrédito a reforma agrária no país. Uma empresa privada, que  tem condição 
de fazer os seus experimentos dentro de uma área comprada, utiliza uma terra 
pública e ilegalmente”, destaca.”30 

Quem se apresenta como líder da ocupação é JOABE DE OLIVEIRA, um indivíduo 
acostumado a recrutar pessoas nas periferias das cidades, em determinado 
momento aparece como doador de campanha política do Partido dos 
Trabalhadores. Na verdade tudo leva a crer que o que ele oferece é “rescaldo de 
guerra”, ou seja, depois que o fato político ocorrer, estas pessoas podem levar de 
graça um pedaço de terra para vender para quem de fato sabe trabalhar a terra. 

 

Vista aérea da fazenda antes da invasão criminosa, com o mosaico de experimentos 
que serviam para as pesquisas. 

30 http://paginaum.com/e107_files/downloads/PAGINAUM2811.pdf 
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Vista aérea da área loteada pelo MST, onde pessoas enganadas por falsas promessas 
se aventuram na esperança de conseguir terras para vendas a posteriori. 

Assim a situação no Município, torna-se imperiosa a compreensão do significado e 
relevância da propriedade rural  como meta estratégica global para sua  tomada 
pelo movimento (MST), bem assim o histórico que a envolve desde que foi eleita 
como alvo fornece a exata dimensão da situação de gravidade (como área de 
confronto  latente)  que ronda o Município de Castro e todo o povo do Paraná. 

Infiltrados entre os acampados/invasores, os integrantes do MST (membros 
denominados de “disciplina”) refugiam-se no interior da área invadida e utilizam-na 
como suporte para o cometimento de crimes e ações contra a ordem pública. 

Foi o que ocorreu recentemente, quando diversos pontos das rodovias do Estado 
foram tomadas por integrantes da milícia do MST, movimento que protestava 
contra o  impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, inclusive na via de 
acesso de centenas de trabalhadores e agricultores da comunidade de Castrolanda, 
justamente na hora de saída dos trabalhadores e estudantes. 

Esta ação, como diversas outras, trouxe prejuízos ao erário, visto ter danificado a 
pavimentação asfáltica, como demonstrado nas fotos abaixo: 
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Além do prejuízo material, procurou o MST criar uma comoção de tamanha 
envergadura, saindo da sua base operacional, a FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, para 
confrontar o direito de milhares de pessoas que trabalham e estudam, impedindo 
todos de deslocamento, sob ameaças e vandalismo. 

É evidente, os demais produtores rurais e demais trabalhadores, diante da 
mobilização do MST, igualmente se agrupam, monitorando e vigiando o 
movimento, podendo vir a opor-se fisicamente a ele, em situação de gravidade 
extrema, com risco  à  vida  de ambas as partes, vez que munidos  de  instrumentos  
aptos  a  produzir resultados letais. 

Desse trágico cenário - onde o radicalismo, a intolerância, a afronta à lei e às 
autoridades do Estado imperam - pode-se perceber que a animosidade e o 
confronto podem ser o fim em breve, em típica situação de risco constante e grave 
para um grande contingente de pessoas, em  especial  pelo  fato  de que, 
juntamente com os integrantes do MST, marcham inúmeras crianças e 
adolescentes. 

Também é imperioso frisar que o acampamento onde está a base de sustentação 
dos atos de vandalismo e crimes contra o patrimônio público é, também, uma 
verdadeira base de atos criminosos, bastando para isto verificar que o CONSELHO 
TUTELAR DE CASTRO, após receber denuncia de violência sexual contra crianças no 
acampamento, foi impedida de fazer diligências para apuração (BO sob nº 
AF1474626). 
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Então o MST, como já bem delineado aqui, e de conhecimento das autoridades, vem 
executando um governo paralelo, desrespeitando as leis e afrontando as 
autoridades constituídas pelo Estado. O fato pode ser constatado no conteúdo do 
oficio 359/2016, assinado pela presidente do Conselho Tutelar de Castro, senhora 
DAIANE LEDERER, endereçado ao Ministério Público, onde se lê: 

“...em ralação ao assentamento dos sem-terra na localidade do 
maracanã, pois estamos recebendo várias denuncias, algumas até 
bem graves. Fomos até o assentamento na data de 16/04/2016, mas 
chegando lá fomos barrados e não nos deixaram entrar...” 

 

Naquela base do MST já foram identificados diversas pessoas, muitas delas nada 
tem a ver com agricultura, vejamos os nomes dos identificados: 

 

Adriano Ferreira Paiva RG: 9.068.631-3 

Filiação: Roque Ferreira de Paiva e Casturina Tome Paiva 

Data de Nascimento: 17/11/1983 

Endereço: Frei Natalino Luiz Zan, 196, Chapada 

 

Aldemir de Azevedo RG: 13.262.559-0 

Filiação: Francisco de Azevedo e Mirtes Maria de S Azevedo 

Data de Nascimento: 13/06/1960 

Endereço: Rua Jeronimo Cabral Pereir, 2054, casa Jardim dos Bancários - Castro 

 

Alterações: BO 2007/850303 Extravio de documento - Vitima 

 

Antonio Cesar Nuzda RG:5.235.366-1 

Filiação: Martinho Nuzda e Rosalia Michalski Nuzda 

Data de Nascimento: 10/12/1973 

Endereço: Rua Doutor Sizenando Bourg, 752, casa, Vila Santa Cruz - Castro 
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Maria do Carmo Ferreira Carneiro RG:7.608.245-6 

Filiação: Pedro Ferreira e Ines Ferreira 

Data de Nascimento: 08/03/1952  

Endereço: Castrolanda zona rural - Castro 

 

 

Ronaldo Bonfim Machado RG:1.006.106-9 

Filiação: Ardila de Jesus de Bonfim Machado e Athaide Medeiro Machado 

Data de Nascimento:26/07/1978 

Alterações: Inquérito 00010996 – 147 do CPB 

 

Aparecido Rogerio Feitosa RG:6.015.552-6 

Filiação: Joao Alves Feitosa e Maria da Gloria Feitosa  

Data de Nascimento: 14/01/1972  

Endereço: Rua Venâncio Lopes,36, casa, Jd Primavera  

Alterações: CNH suspensa ate 17/07/2016 – Bo 2014/807447(vitima) 
2014/452126(vitima de agressão) 2014/832795(vitima de agressão) 2013/234965 
2013/235030 2013/235313 2013/750406( dirigir embriagado) 2009/366490(receber 
produto de origem vegetal sem licença) 2009/785452(dificultar regeneração de 
floresta) 2008/8236699(receber produto de origem vegetal sem licença)  
2008/754673(receber produto vegetal sem licença)   

 

Geni Aparecida Moura dos Santos RG:7.044.547-6 

Filiação: Joao Moura e Carmelina de Paula Moura  

Data de Nascimento:12/10/1964  

 



52 

Endereço: Rua Mal Deodoro,91 Vila Nova - Guarapuava  

Alterações:2016/205157 (desaparecimento de filho) 2014/738914(desaparecimento 
de filha) 2012/104581 (prisão de menor – maus tratos) 2011/324903 2011/507609  

 

Edineia Carneiro de Oliveira RG:8.398.729 

Filiação: Antônio Sebastião de Oliveira e Edemarina Carneiro de Oliveira  

Data de Nascimento:10/12/1979 

Endereço: Rua Henrique Schultz, 82, Primavera - Castro  

 

  

Debora Rodrigues da Cruz RG:9.001.976-7 

Filiação: Claudio Rodrigues da Cruz e Marli Aparecida dos Santos da Cruz 

Data de Nascimento:12/06/1983 

Endereço: Rua Falcão, 0, QD 11 L 07, Jd Arapongas - Castro  

 

Rosilda Pinheiro Fernandes RG: 7.549.388-6 

Filiação: Jose Paulo Fernandes e Maria Zenir dos Santos Fernandes 

Data de Nascimento:10/12/197927/09/1979 

Endereço: Rua São Sebastião Zona Rural - Castro 

 

Carlito Rodrigues da Silva RG:802.487-1 

Filiação: Sebastião Rodrigues da Silva e Maria Cândida da Silva 

Data de Nascimento: 

Alterações:2016/381232 (vitima – furto de motocicleta) 2015/1247174 (violência 
domestica) 2015/771670 (vitima) 2014/444113 2014/317441 2014/16815 
2013/267019(ameaça com facas a PMS) 2013/142318(vitima tentativa de homicídio) 
2012/859022 2010/240592 2010/246422 2010/413717 2010/107875 2010/142940 
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2010/161148  

 

Daluz Conceição Machado RG: 6.966.867-4 

Filiação: João Sperandio Machado Sobrinho e Maria da Luz Alves Machado 

Data de Nascimento:08/09/1971 

Endereço: Col. Maracanã - Castro 

 

Michele Aparecida de Almeida Lima RG:7.177.660-3 

Filiação: Maria Herminia de Almeida Lima 

Data de Nascimento:20/01/1980 

Endereço: Rua Jamil Elias Fade, 69 1 Arapongas - Castro 

 

Cleonir Aparecida dos Santos RG:7.611.394-7 

Filiação: Pedro dos Santos e Maria Benta Gomes dos Santos 

Data de Nascimento:29/12/1969 

Endereço: Rua Vicente Fiorilo, 101 Vila Operaria - Castro 

Alterações: 2012/1051338(vitima) 2011/758950 2010/346902 

 

Irene Souza Lemos RG:9.609.297-0 

Filiação: Antonio Alves Rodrigues e Abegair Souza Rodrigues 

Data de Nascimento:28/02/1959 

Endereço: Rua Toledo, 41 Bela Vista - Castro 

 

Juaraci Lemos RG: 5.204.562-2 

Filiação: Sizinando Domingues Prestes e Otilia Maria Prestes 

Data de Nascimento:19/11/1950 
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Endereço: Rua Patativa, s/n Vila Real – Ponta Grossa 

 

Andre Gonçalves Graciano RG: 12.722.026-3 

Filiação: Cesar Augusto Graciano e Izabel Gonçalves 

Data de Nascimento:08/10/1993 

Endereço: Rua Mestre Adriano,332 casa - Antonina 

 

Bento Nazário RG:9.676.382-4 

Filiação: João Nazário e Izabel Ferreira de Alcântara 

Data de Nascimento: 21/03/1971 

Endereço: Rua O Brasil para Cristo, 2993 CS Boqueirão - Curitiba  

Alterações: 2014/867334  

 

Sebastião Eliseu dos Santos RG: 6.017.966-2 

Filiação: Manoel Maciel dos Santos e Maria Evertina dos Santos 

Data de Nascimento:29/01/1973 

Endereço: STO Fazenda Santa Rita  Zona Rural - Ipiranga 

 

Joao Marcos Kogut  RG:8.368.667-7 

Filiação: Alceu Kogut e Vanda Silva kogut 

Data de Nascimento:31/12/1975 

Endereço: Rua Hasmona, 97, casa – Jd Carvalho – Ponta Grossa 

 

Simone Alves de Jesus RG:12.882.104-0 

Filiação: Lafaete Alves de Jesus e Eva de Fatima de Jesus 

Data de Nascimento: 08/07/1994 
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Endereço: Abapan, s/n Zona Rural - Castro 

Alterações:2013/1101681 - 2010/100452  - 2009/977149 

 

Luciane Lima dos Santos RG: 9.094.314-6 

Filiação: Jose de Lima dos Santos e Doralice Bernardino dos Santos 

Data de Nascimento: 

Endereço: Zona Rural Conceição Abapan - Castro 

 

Celio de Oliveira Meira RG:8.126.908-4 

Filiação: Manoel Francisco Meira e Ester Sales de Oliveira Meira  

Data de Nascimento:05/12/1976 

Endereço: Chácara Três Lagoas, 0, Conceição -  Castro 

 

Samuel Alexandre RG: 8.746.347-8 

Filiação: Jose Carlos Alexandre e Cleusa dos Santos Alexandre 

Data de Nascimento:20/08/1981 

Endereço: Rua Zona Rural Tres Pinheiros - Castro 

 

Sirlei Moreira Maldonado RG: 6.591.770-0 

Filiação: Andrelino Villanova Maldonado e Maria Moreira Maldonado 

Data de Nascimento:30/11/1979 

Endereço: Chácara Moreira, 0,  Rural Conceição - Castro 

 

Rosane Aparecida Freitas Mainardes RG: 9.799.307-6 

Filiação: Diamir Freitas Mainardes e Leoni Aparecida Costa Mainardes 

Data de Nascimento: 24/08/1980 
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Endereço: R Coronel J Mainardes, 1802 V Rio Branco - Castro 

 

Valdeci Ferreira Rodrigues RG:6.782.368-0 

Filiação: Alípio Rodrigues Pedroso e Alzira de Oliveira Pedroso 

Data de Nascimento:15/07/1976 

Alterações: 2012/494475 2012/613332(posse de arma de fogo) Atualmente livre 

 

Nelson Lopes Rodrigues RG:5.898.923-1 

Filiação: Jorge Lopes de Oliveira e Maria da Conceiçao de Oliveira 

Data de Nascimento:05/01/1964 

Endereço: Caxambu  - Sitio Caxambu - Castro 

 

Eliane Santos Lopes RG:7.070.167-7 

Filiação: Antônio de Jesus Lopes e Geraldina Ferreira Santos 

Data de Nascimento:16/11/1978 

Endereço: Fundão - Castro 

 

Enio Santos Lopes RG:7.070.163-7 

Filiação: Antônio de Jesus Lopes e Geraldina Ferreira Santos 

Data de Nascimento:05/11/1979 

Endereço: Fundão - Castro 

Alterações: 2015/584886(vitima) 

 

Jose Cleverson Freitas Mainardes RG:10.000.793-2 

Filiação: Diamir Freitas Mainardes e Leoni Aparecida Mainardes 

Data de Nascimento:20/01/1984  
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Endereço: Stocolonia Guarauna Zona Rural – Teixeira Soares 

 

Francisco de Assis Pinheiro da Luz RG:10.182.492-6 

Filiação: Joao Pinheiro da Luz e Marcolina Rodrigues Pinheiro 

Data de Nascimento:13/02/1974 

Endereço: Lago Maracanã - Castro 

Alterações: 2012/129904 (reconhecimento de irmão em óbito) 

 

Ari de Melo RG:4.883.713-1 

Filiação: Francisco de Melo e Adair de Jesus Rochier de Melo 

Data de Nascimento:27/09/1967 

Endereço: Caetano Ribeiro Moraes, 28, casa Jd das Araucarias - Castro 

Alterações: 2016/686531(extravio de doc) 

 

GUILHERME MARTINS DA ROSA RG: 11.075.071-4 

Filiação: ESMARINA MARTINS MACHADO 

               VALDECI DA ROSA 

Data de Nascimento: 02/01/1996 

Endereço: RUA ALFREDO DE OLIVEIRA AV, 33, CASA, JD DAS ARAUCARIAS – CASTRO PR 

Telefone: 42-9946-4007 

Alterações: EXTRAVIO DOCUMENTOS(B.O.2015/675235) 

 

ROSVALT DE BIASSIO RG: 4.805.392-0 
Filiação: RAUL DE BIASSIO 
               MARIA DA CONCEICAO DE BIASSIO 
Data de Nascimento: 08/10/1968 
Endereço: RUA JOSE OSORIO DE CAMARGO, 137, CASA, SOCOMIM – TELEMACO BORBA 

Alterações: MP REVOGADO Nº15293/ DONO DE UM UNO BRANCO PLACAS AQG3629 COM 
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REGISTRO NO ENDEREÇO RUA LICINIO PEREIRA BUENO, 232, CASA, CANTAGALO – 
CASTRO PR. B.O (2009/312728) VITIMA ACIDENTE DE TRANSITO. 
 

DANIEL ALVES RG: 3.630.555-0 
Filiação: MANOEL DOMINGO ALVES 
               ANAIR CORDEIRO 
Data de Nascimento: 06/01/1963 
Endereço: R EGITO, 68 CASA CENTENARIO – CURITIBA PR 
Alterações: NATURAL DE CASTRO. 
 

LOURIVAL BRANDT DA SILVA RG: 5235331 
Filiação: CARLOS BRANDT DA SILVA 
               ELVINA BRANDT DE SOUZA 
Data de Nascimento: 30/08/1967 
Endereço: R ADILIA DE MELLO BECK, 37, CASA, JD ARAUCARIAS III – CASTRO PR 

Alterações: CNH: 1594842335 , CPF 793.793.119-15. PROPRIETARIO 
VOLVO/FH12 380 PLACA JZH-0169. B.O(2016/17379). 
 

MANOEL MARTINS MACHADO RG: 5.442.145-1 
Filiação: ANTONIO MARTINS MACHADO 
               HELENA MARIA DO ROSARIO 
Data de Nascimento: 18/05/1957 
Endereço: RUA SAO TOME, 107, CASA, VILA SANTA CRUZ – CASTRO PR 

 

LARISSA BIASSIO DA SILVA RG: 12877115 
Filiação: VALMIR SOARES DA SILVA 
               MARITSA DE BIASSIO 
Data de Nascimento: 03/05/1995 
Endereço: RUA LICINIO PEREIRA BUENO, 232, CASA, CANTAGALO – CASTRO PR 

JOCELEIA APARECIDA FERREIRA LEAL RG: 9.778.133-8 
Filiação: EMILIO FERREIRA LEAL 
               MARIA DA LUZ VENTURA LEAL 
Data de Nascimento: 28/04/1979 
Endereço: RUA RIVADAVIA DE GRACIA LARA, 378, CASA, JD DAS ARAUCARIAS – CASTRO 
PR 
Telefone: 4298082797 
Alterações: CPF: 52.421.649-56 - B.O: 2015/1302695(VITIMA DIFAMAÇÃO) 
 

ARLAN CARLOS DE LIMA RG: 5.879.660-3 
Filiação: JOÃO MARIA TELLES DE LIMA 
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               MARIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA 
Data de Nascimento: 18/09/1971 
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA HELVINA C. DE MELLO, 345, CASA, VILA RIO BRANCO 
– CASTRO PR 

Alterações: CPF: 854.616.109-78,MP EXPIRADO Nº226690. B.O(2012/149023)RESISTENCIA A 
PRISÃO. B.O. ( 2012/612696) AMEAÇA AUTOR.  
 

JOSE MARIA PLEM RG: 8.104.350-7 
Filiação: NELCI PLEM 
               DARCI DE ROSA 
Data de Nascimento: 11/12/1973 
Endereço: R: DAS FLORES, SN CASA - TERMAS REVIEIRA  – CASTRO PR 

Telefone: 42 98082797 
Alterações: REGISTRO PENITENCIARIA 27265 (ESTÁ EM REGIME ABERTO). MP REVOGADO 
(165972). B.O. 2015/605833(EXTRAVIO DOC). B.O. ( 2012/211747) TRAFICO DE DROGAS.  
 

 

ARISTIDES PINHEIRO DE ASSIZ RG: 3.747.304-9 
Filiação: JOSE MARIA PINHEIRO DE ASSIZ 
               IRACEMA ALMEIDA DE ASSIZ 
Data de Nascimento: 22/12/1958 
Endereço: RUA JOSE DE NAPOLI, LADO 520, ARAUCARIA 1 – CASTRO PR 

Telefone: 8820 7059 
Alterações: B.O.( 2012/519109)VITIMA ACID. TRANSITO. 
 

JOCELENE PLEM ROSA RG: 10.789.036-0 
Filiação: NELCI PLEM ROSA 
               DARCIDE ROSA 
Data de Nascimento: 09/12/1988 
Endereço: R TULIPAS ESQUINA FLORES, 0, CASA, TERMAS RIVEIRA – CASTRO PR 

Alterações: CPF: 084.239.349-85. 
 

MERI TEREZINHA DE MOURA RG: 9.976.603-4 
Filiação: JOÃO DE MOURA 
               CARMELINA DE PAULA MOURA 
Data de Nascimento: 07/11/1973 
Endereço: RUA EDMUNDO WISOSKI, 42 JD COLONIAL – CASTRO PR 
                 AVENIDA JOSE DE NAPOLI, 14, CASTRO PR 
Telefone: 42 9833 2172 
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Alterações: B.O. ( 2015/894965) VITIMA ROUBO. 
 

JOCELEI JOSE FERREIRA LEAL RG: 8.479.652-2 
Filiação: EMILIO FERREIRA LEAL 
               MARIA DA LUZ VENTURA LEAL 
Data de Nascimento: 28/04/1979 
Endereço: RUA RIVADAVIA DE GRACIA LARA, 27, CASA, JD DAS ARAUCARIAS CASTRO PR.  
RUA JUVENAL RIBAS 39 JD ARAPONGAS - CASTRO 
Telefone: 4299983170 
Alterações: PRONTUARIO DP 226570 (LIVRE). B.O.( 2014/1196209) AUTOR DIREÇÃO 
PERIGOSA. 
 

JOCELAINE FERREIRA RG: 12.776.726-2 
Filiação: EZIQUIEL COELHO FERREIRA 
               JOCELEIA APARECIDA FERREIRA LEAL 
Data de Nascimento: 22/02/1995 
Endereço: R MACIEIRA, 0, QD27LT03, NOSSA SENHORA GRACAS, CASTRO PR 

Telefone: 42 9998 3170 
Alterações: CPF: 98.181.829-36. 
 

JAURI FERNANDES RG: 4.250.413-0 
Filiação: OTILIA FERNANDES 
                
Data de Nascimento: 26/07/1959 
Endereço: RUA CAMPINA GRANDE DO SUL, 509, JARDIM ROMA – ALM. TAMANDARÉ PR 

Telefone: 4184792899 
Alterações: CPF: 583.906.189-15, MP EXPEDIDO 193751 POR ROUBO AGRAVADO. B.O.( 
2010/993648) AUTOR DE AMEAÇA. B.O. ( 2010/121462)VITIMA DE FURTO. 
 

ALAN SAMPAIO CORDEIRO RG: 13.192.647-2 
Filiação: GLACI APARECIDA SAMPAIO 
               ADEMIR JOSE CORDEIRO 
Data de Nascimento: 21/08/1995 
Endereço: RUA JUVENAL RIBAS, 55 ARAPONGAS, CASTRO PARANÁ 

Alterações: PRONTUARIO DP 189032 (LIVRE). B.O(2014/369072) TRAFICO DE DROGAS,  
 

LIDIANE APARECIDA MACHADO RG: 10.209.429-8 
Filiação: MARLI DO CARMO MACHADO 
                
Data de Nascimento: 12/10/1985 
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Endereço: R EUCALIPTOS, 0, UMC LD KAS, TERMAS RIVIEIRA – CASTRO PR 

Telefone: 42 9807 1805 
Alterações: CPF: 68.028.609-88. B.O.( 2013/663637) VITIMA AMEAÇA/LESÃO.  
 

GENIR RODRIGUES DO PRADO RG: 8.479.672-7 
Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 
               NOEMIA RODRIGUES 
Data de Nascimento: 08/08/1946 
Endereço: R CRUZ MACHADO, 1605, RIO BRANCO - CASTRO PARANÁ. 

Telefone: 4299298032 
Alterações: B.O.( 2014/405958) VITIMA AMEAÇA. 
 

JOSE NERI RODRIGUES DO PRADO RG: 6.562.585-7 
Filiação: DURVALINO FREITAS DO PRADO 
               GENIR RODRIGUES DO PRADO 
Data de Nascimento: 21/10/1978 
Endereço: RUA CRUZ MACHADO, 1605, INVERNADA MATADOURO - CASTRO PARANÁ. 

Telefone: 4288232554 
Alterações: B.O.( 2008/105739) VITIMA AMEAÇA. B.O(2008/701161) VITIMA AMEAÇA. 
 

PALMIRO CARDOSO RG: 5.596.179-4 
Filiação: JOSE MARIA CARDOSO 
               CONCEIÇÃO MARIA JOSE GODOI CARDOSO 
Data de Nascimento: 07/11/1964 
Endereço: R AFONSO M M OLIVEIRA, 493 CASA JD ARAPONGAS - CASTRO PARANÁ. 
                  RUA JUVELINO CAMARGO, 580, ARAPONGAS – CASTRO PR. 
Telefone: 4298511790 
Alterações: B.O. ( 2014/949434) VITIMA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. 
 

AMILTON JUAREZ LEAL RG: 5.879.590-9 
Filiação: JOSE DE CAMPOS LEAL 
               CANDIDA BONFIM LEAL 
Data de Nascimento: 10/11/1971 
Endereço: R RIVADAVIA DE GRACIA LARA, 378, CASA, JD DAS ARAUCARIAS – CASTRO PR 

Alterações: CPF: 804.939.719-04 
 

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA RG: 4.431.886-5 
Filiação: CARLOS MARIO DE OLIVEIRA 
               MARIA ROSA DE OLIVEIRA 
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Data de Nascimento: 22/01/1970 
Endereço: AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO , 736, CASA, CENTRO – CASTRO PR 

Alterações: CPF: 759.160.299-34  
 

GLACI APARECIDA SAMPAIO RG: 8.559.740-0 
Filiação: NELSON LEITE SAMPAIO 
               MARIA DE LOURDES SAMPAIO 
Data de Nascimento: 28/04/1976 
Endereço: R JUVENAL RIBAS, 55, CASA, JD S ARAPONGAS – CASTRO PR 

Alterações: CPF: 052.025.799-50 B.O. ( 2016/617420) EXTRAVIO DOC. B.O(2015/499440) 
AMEÇA AUTOR,  
 

GLACI APARECIDA SAMPAIO RG: 8.559.740-0 
Filiação: NELSON LEITE SAMPAIO 
               MARIA DE LOURDES SAMPAIO 
Data de Nascimento: 28/04/1976 
Endereço: R JUVENAL RIBAS, 55, CASA, JD S ARAPONGAS – CASTRO PR 

Alterações: CPF: 052.025.799-50. B.O. ( 2016/617420) EXTRAVIO DOC. B.O(2015/499440) 
AMEÇA AUTOR. 
 

JOSE ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA RG: 3.294.742-5 
Filiação: ONORIO DE OLIVEIRA 
               IZOLINA COSTA DE OLIVEIRA 
Data de Nascimento: 07/11/1958 
Endereço: RUA ANTONIO JOSE GOMES, 664, CASA, JD SOCIAL PRIMAVERA – CASTRO PR 

Telefone: 4299256105 
Alterações: CPF: 465.423.709-78. B.O.( 2009/674955) VITIMA DE DANO. 
 

JOSE VANDERLEI DE LIMA DOMINGUES RG: 6.571.688-7 
Filiação: TEREZA DE LIMA DOMINGUES 
               APARICIO PEREIRA DOMINGUES 
Data de Nascimento: 09/01/1974 
Endereço: SANTA QUITERIA, SN CASA SOCAVAO – CASTRO PR 

Telefone: 42 3233 1502 – 42 9967 1111 
Alterações: B.O (2014/195165) VITIMA OMISSAO SOCORRO. 
 

GABRIEL GARCIA SOARES RG: 13.682.788-0 
Filiação: JOSE CARLOS SOARES 
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               IONE TERESINHA GARCIA SOARES 
Data de Nascimento: 12/03/1997 
Endereço: SITIO SÃO GABRIEL, SN MARACANÃ – CASTRO PR 

 

ALMIR DE JESUS CRUSKI DA SILVA RG: 10.637.102-4 
Filiação: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
               MARIA APARECIDA CRUSKI 
Data de Nascimento: 03/05/1981 
Endereço: RUA JACK FADEL, 06 VILA JEOVÁ – CASTRO PR 

Telefone: 4288596396 
Alterações: B.O (2016/429766) DESAPARECIMENTO DE PESSOA. B.O (2012/512336) VITIMA 
LESÃO. 
 

AMADOR ALVES DE MEIRA RG: 1.925.814-9 
Filiação: ANISIO ALVES DE MEIRA 
               ELOYNA RIBEIRO DE MEIRA 
Data de Nascimento: 01/08/1954 
Endereço: BRO ABAPAN,  CASA, RURAL – CASTRO PR 

Alterações: CPF: 534.253.409-72 
 

ANA ALICE DE FATIMA RIBEIRO RG: 8.871.312-5 
Filiação: LAURINDO RIBEIRO 
               OLINDA RIBEIRO DA SILVA 
Data de Nascimento: 03/04/1978 
Endereço: RUA JAIR ROLIM MOURA, 266, (OU 408) RIO BRANCO – CASTRO PR 

Alterações: CPF: 066.294.009-17 
 

SANDRA MARA DE MATOS RG: 4.564.881-8 
Filiação: PEDRO DE MATOS 
               JOANA DE MATOS 
Data de Nascimento: 30/11/1965 
Endereço: RUA BOA ESPERANÇA, 188 CASA ALTO BOQUEIRÃO – CURITIBA PR 

Telefone: 4199578308 
Alterações: B.O. ( 2014/934440)VITIMA AMEAÇA. 
 

JOSIANE CARNEIRO RG: 9.361.667-7 
Filiação: MANOEL TEODOZIO CARNEIRO NETO 
               MARIA ROSELI CARNEIRO 
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Data de Nascimento: 16/02/1974 
Endereço: R DR BERNARDO PUSCH JUNIOR, 223, MORADA DO SOL – CASTRO PR 

Telefone: 4299135617 – 4299297501 
Alterações: B.O (2015/710903) EXTRAVIO DOC. B.O(2015/637194) VITIMA AMEAÇA. 
 

WOLFGANG MARCELO SANTOS KUGLER RG: 10.606.137-8 
Filiação: LUIZ MARCELO KUGLER 
               SANDRA MARA DOS SANTOS KUGLER 
Data de Nascimento: 02/06/1995 
Endereço: R CDADOR MANOEL INACIO, 1117, CASA, VILA RIO BRANCO, CASTRO PR 

 

SUSANA MAINARDES MACHADO RG: 5.864.736-5 
Filiação: GECI MAINARDES 
               DONARIA CARNEIRO MAINARDES 
Data de Nascimento: 09/08/1971 
Endereço: R CEL JORGE MARCONDES, 636 CASA V RIO BRANCO, CASTRO PR 

Alterações: CPF: 830.286.849-34 
 

CARLITO RIBEIRO RG: 5.985.752-5 
Filiação: ESTACILIO RIBEIRO PINTO 
               JOSEFA GONÇALVES DA ROSA RIBEIRO PINTO 
Data de Nascimento: 05/02/1970 
Endereço: R ODILON MORO, 47 CASA BOREAL, PONTA GROSSA PR 

 

JULIO SERGIO FERNANDES RG: 4.886.959-9 
Filiação: APARECIDO FERNANDES 
               TEREZA ENGUEMBRESKI FERNANDES 
Data de Nascimento: 04/07/1968 
Endereço: R SETE DE SETEMBRO, MERCADO IGUACU, MORADA DO SOL3– CASTRO PR 

Telefone: 99064931 
Alterações: B.O(2011/223900)  VITIMA AMEAÇA. 
 

MARCOS ANTONIO TOBIAS RG: 7.067.418-1 
Filiação: ANTONIO CARLOS TOBIAS 
               LEONILDA DA APARECIDA TOBIAS 
Data de Nascimento: 31/08/1978 
Endereço: RUA JERONIMO CABRAL PEREIRA, 739, CASA, JARDIM DOS BANCARIOS – 
CASTRO PR 
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Telefone: 99274147 
Alterações: B.O(2011/950242) ACIDENTE DE TRANSITO. 
 

MARCOS ANTONIO TOBIAS RG: 7.067.418-1 
Filiação: ANTONIO CARLOS TOBIAS 
               LEONILDA DA APARECIDA TOBIAS 
Data de Nascimento: 31/08/1978 
Endereço: RUA JERONIMO CABRAL PEREIRA, 739, CASA, JARDIM DOS BANCARIOS – 
CASTRO PR 
Telefone: 99274147 
Alterações: B.O(2011/950242) ACIDENTE DE TRANSITO. 
 

ANGELINO ANDRE DOLINSKI RG: 3.033.002-1 
Filiação: CASEMIRO DOLINSKI 
               MADALENA DOLINSKI 
Data de Nascimento: 03/11/1955 
Endereço: R QUEROQUERO, 293, CHAPADA – PONTA GROSSA PR 

Telefone: 4288524749 
Alterações: B.O(2013/800371) AMEAÇA. B.O(2011/300501)ACIDENTE TRANSITO 
TESTEMUNHA. 
 

ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO RG: 3.992.670-9 
Filiação: BELMIRO DO NASCIMENTO 
               ELENIR RIBEIRO DO NASCIMENTO 
Data de Nascimento: 30/11/1964 
 

ELIAS FERREIRA RG: 5.294.920-3 
Filiação: NASCIMENTO FERREIRA 
               ROSALINA FERREIRA 
Data de Nascimento: 20/05/1966 
Endereço: RUA LEOCADIA SLONIK, 33, CS, NEVES, PONTA GROSSA - PR 
 

JOAO RASPINI RG: 1.678.664-0 
Filiação: PEDRINHA INACIA DE SOUZA 
               BONFILIO RASPINI 
Data de Nascimento: 12/02/1957 
Endereço: RUA BEIJAFLOR, 789, CASA, CHAPADA, PONTA GROSSA - PR 
 

DANIEL RIBEIRO RG: 5.950.302-2 
Filiação: JOSE RIBEIRO 
               THERESA RODRIGUES RIBEIRO 
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Data de Nascimento: 08/12/1966 
Endereço: TRAVESSA CORONEL OLEGARIO, 681, CASA, AGUA SUJA – CASTRO PR 
 

JOÃO DA SILVA RODRIGUES RG: 1.680.259-0 
Filiação: DAMAS RODRIGUES 
               NAIR AUGUSTA RODRIGUES 
Data de Nascimento: 24/06/1951 
 

LUCIANA HUBEN RODRIGUES RG: 13.526.332-0 
Filiação: JOÃO DA SILVA RODRIGUES 
               LUCIMAR HUBEN 
Data de Nascimento: 08/06/1996 
Endereço: RUA DAS CARMELIAS, 16 TERMAS REVIERA – CASTRO PR 
  OU         RUA R HEINRICH EDUARDO A DREES, 73 – CASTRO PR 
Telefone: 4299957695 
Alterações: B.O(2014/1064200) EXTRAVIO DOC. 
 

RUBENS ROGERIO DA SILVA RG: 4.926.492-5 
Filiação: JOÃO PEREIRA DA SILVA 
               CECILIA TIAGO DA SILVA 
Data de Nascimento: 01/09/1967 
Endereço: FAZENDA CIPO,00, MARACANÃ , CASTRO PR 
Telefone: 4198493321 
Alterações: CPF: 698.026.539-34 B.O(2016/460856) VITIMA AMEAÇA 
 

NATAL MENDES RG: 3.907.956-9 
Filiação: JOSE PEDRO MENDES 
               LEONOR CONCEIÇÃO MENDES 
Data de Nascimento: 26/12/1959 
Endereço: RUA RENATO MENARIN, 3011, CASA, INVERNADA MATADOURO, CASTRO PR 
Telefone: 4198493321 
 

JULIANA RIBEIRO CANDIDO RG: 9.394.677-4 
Filiação: ARI RIBEIRO 
               DIVA DA SILVA RIBEIRO 
Data de Nascimento: 07/01/1985 
Endereço: R 19 PANTANAL, 40 ALTO BOQUEIRÃO, CURITIBA PR 
 

JOSE HAMILTON RODRIGUES DE QUADROS RG: 9.580.926-0 
Filiação: LAURA RODRIGUES DE QUADROS 
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Data de Nascimento: 05/08/1970 
Endereço: R PROF MARIA HELVINA MELLO, 345, CASA, VILA RIO BRANCO, CASTRO PR 
Telefone: 4299774817 
Alterações: B.O(2015/1313380) VITIMA FURTO. 
 

LUIZ CARLOS DE MATOS RG: 8.175.302-4 
Filiação: JOÃO RAVAIL DE MATOS 
               MARIA TEIXEIRA DIONIZIO DE MATOS 
Data de Nascimento: 01/01/1979 
Endereço: RUA PREF DURVAL JORGE, CASA, MORUNGAVA II, SENGÉS PR 
Alterações: CPF: 28.826.799-04 
 

GERSON FEITOSA RG: 8.886.022-5 
Filiação: JOAO ALVES FEITOSA 
               MARIA DA GLORIA FEITOSA 
Data de Nascimento: 10/12/1975 
Endereço: RUA VENANCIO LOPES, 33, CASA, JARDIM SOCIAL PRIMAVERA, CASTRO PR 
Alterações: CPF: 27.315.709-46 
 

ARTUR LIRIANO DOS SANTOS RG: 13.254.076-4 
Filiação: VICENTE FRANCISCO LIRIANO 
               MARIA LIRIANO 
Data de Nascimento: 19/04/1955 
Endereço: R: AMORAS, 07 CASA JD.ARAUCÁRIA III, CASTRO PR 
Alterações: B.O(2013/1184840)DANO TESTEMUNHA 
 

PEDRO FERNANDES CORREA RG: 3.974.186-5 
Filiação: BONIFACIO FERNANDES CORREA 
               MARIA CANDIDA DA SILVA 
Data de Nascimento: 04/04/1955 
Endereço: RUA FELIX TADEU MEYER, 2, CASA, JD SOCIAL PRIMAVERA, CASTRO PR 
Alterações: B.O(2016/617357) EXTRAVIO DOC. B.O(2012/831651)VITIMA PERTURBAÇÃO 
TRANQUILIDADE. 
 

LUCAS ZAMPIERI RG: 13.572.058-5 
Filiação: ATAIR ZAMPIERI 
               CLEMENTINA CORDEIRO 
Data de Nascimento: 14/08/1995 
Endereço: R JOAO STOCCO, 150, CASA, VILA FARIAS, CASTRO PR 
 

ALMIR ROGERIO CHOPEK DE BOMFIM RG: 10.535.869-5 
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Filiação: AMIR RIBAS DE BOMFIM 
               MARLI CHOPEK DE BOMFIM 
Data de Nascimento: 03/01/1987 
Endereço: RUA BELTYMER, SN JD PANDORF, CASTRO PR 
Telefone: 4299850548 
Alterações: B.O.( 2013/1170430) EXTRAVIO DOC 
 

AMIR RIBAS DE BOMFIM RG: 3.391.166-1 
Filiação: CORNELIO RIBAS DE BOMFIM 
               BRANDINA BUENO DE BOMFIM 
Data de Nascimento: 21/07/1962 
Endereço: RUA: GENERAL GAIDA, S/N CASA JARDIM PANDORF, CASTRO PR 
Telefone:  
Alterações: B.O.( 2014/387936) VITIMA LESÃO 
 

WELSON JHON DE SOUZA RG: 13.496.080-9 
Filiação: NEUZA DE FATIMA DE SOUZA 
                
Data de Nascimento: 14/03/1997 
Endereço: MARECHAL DEODORO, 22 - JD PRIMAVERA II, CASTRO PR 
 

VALDIR DE BONFIM MACHADO RG: 7.927.259-0 
Filiação: ATAIDE MEDEIROS MACHADO 
               ARDILA DE JESUS DE BONFIM MACHADO 
Data de Nascimento: 16/11/1971 
Endereço: RUA JAIR ROLIM DE MOURA, 01, CASA, INVERNADA MATADOURO, CASTRO PR 
Telefone: 4299541015 
Alterações: B.O. ( 2015/1100285) E B.O (2010/744464) VITIMA DE AMEAÇA 
 

WALMIR DA SILVA CARDOSO RG: 6586352 
Filiação: SILVANIRA DA SILVA CARDOSO 
               WALDEMAR MOREIRA CARDOSO 
Data de Nascimento: 10/08/1974 
Endereço: R CICLOVIA, 230 CASA BOQUEIRAO, CURITIBA PR 
 

HUDSON QUADROS DA SILVA RG: 10.398.855-1 
Filiação: JOEL ALVES DA SILVA 
               JUCEMEIRES DE QUADROS DA SILVA 
Data de Nascimento: 03/05/1989 
Endereço: RUA ANTONIO JOSE GOMES, 25 J PRIMAVERA II, CASTRO PR 
 OU          RUA PRINCESA ISABEL, 287, CASA, CENTRO 
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Como se pode constatar a FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, que era um grande centro de 
formação e pesquisas, proporcionando durante anos a formação de agricultores, 
gerando dividendos ao Brasil, mas foi invadida, desativada em sua função e está 
sendo transformada em base operacional para formação de força paramilitar e 
depois como premio as pessoas lá alojadas receberão “loteamento para venda a 
posteriori”, um verdadeiro “rescaldo de guerra”. 

Isto será fácil constatar, se levarmos em consideração o que já vem ocorrendo nos 
demais áreas em que foram assentadas as famílias que foram usadas como massa 
de manobra.  Bastando citar o assentamento Abapan/Conceição onde os lotes 
foram arrendados e ou já vendidos, através de contratos, para os proprietários 
vizinhos. Conforme informações, são estes alguns dos que cederam para terceiros 
suas posses: 

1. Assis Mendes de Oliveira - 261.035.240-91 
2. Delurdes Pádua Deodato - 578.213.489-53 
3. Galdino Mendes Ribeiro (herdeiros):- 906.662.679-87 
4. Lafaete Alves de Jesus - 492.871.769-49 
5. Euzébio Garcia 524.448.729-91 
6. Geraldo Garcia 549.265.309-10 
 
Também se repete os mesmos vícios, no assentamento ABAPAN/LAGEADO: 

1. Gedevaldo Pacheco da Silva - 602.663.419-3 
2. Jose Pacheco da Silva - 297.360.729-91  
 

Também vemos se repetir os arrendamentos no assentamento ABAPAN/MORROS: 

1. João Batista Mendes Ribeiro - 675.469.359-20 

Então, resta claro que a estratégia do chamado Movimento dos Sem Terras não é 
fixar o homem no campo, mas sim criar um exército paralelo, com técnicas de 
guerrilha e em troca oferecer aos milhares de pessoas que aceitam soldos para se 
apresentarem como sem terras o “rescaldo” da luta, terrenos que acabam sendo 
vendidos para agricultores de verdade. 

Bastam ações investigativas nos cartórios das cidades onde foram assentadas as 
famílias, para se verificar que a maioria dos lotes, em fase de legalização pelo 
INCRA, já estão nas mãos de terceiros, em forma de arrendamento ou já efetivada a 
venda. 

Estes fatos demonstram claramente que o sistema de gestão da tão propalada 
“REFORMA AGRÁRIA” não tem o condão de fixação do homem no campo, é uma 
bandeira ideológica, socialista e de subversão da ordem pública. É fácil constatar 
que as famílias que são usadas para a invasão de áreas, não são famílias dispostas e 
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com condições de usar a terra para sua “função social” como pregam os criminosos 
organizadores das  ocupações. 

A situação, não há dúvida, gera preocupação e apreensão não só neste Município, 
mas em todo país, vez que os eventos são cobertos, de forma ampla, pela mídia 
nacional. Como se isso não bastasse, as referidas situações  vivenciadas,   que   
denotam   o   desrespeito   às   regras,   geram sentimento de absoluta desordem na 
paz e na  tranquilidade  social  e econômica, numa total sensação de impunidade e 
insegurança pública, pondo em risco as instituições e a sociedade no estado 
democrático de direito. 

A União é proprietária do imóvel rural eleito pelo MST como alvo para a concreção 
de seu desiderato mas vinha cumprindo o papel social que a terra deve ter, gerando 
conhecimento democratizado, atendendo os princípios que norteiam o direito, de 
forma regular. Embora, o termo de concessão estivesse vencido e por ser renovado, 
todos sabem que o afastado governo do Partido dos Trabalhadores intentava a 
instalação de um sistema de governo populista e fundado em princípios socialistas, 
e por isso, somente por isso, não houve celeridade na regularização da concessão. 

Nesta esteira, os governos que se autodenominam de esquerda tem desrespeitado 
as ordens judicias e por isso os atos praticados pelos invasores constituem-se em 
verdadeira afronta à legitimidade e autoridade do Poder Judiciário, conforme acima 
relatado. É importante frisar que os assentamentos existentes na região, via de 
regra, não tem atingido o objetivo de fixação do homem no campo, visto que neste 
município, já se tem arrendado terras dos assentados, bastando que se investigue. 
Muitos contratos de gaveta e até em cartório, poderão comprovar estes fatos. 

Na verdade a estratégia não visa assentar pessoas, visa sim subverter a ordem 
pública e aparelhar um verdadeiro exército com treinamento ideológico e até de 
guerrilha, no afã de obter, a qualquer custo, o poder. 

Como toda ação enseja reação, tolerar a vinda do MST a esse Município para o fim 
colimado também acarreta outras reações por parte da grande maioria de pessoas 
trabalhadoras, sejam ruralistas ou não, o que pode chegar a confronto, realizando a 
justiça privada, o que não pode ser concebido (artigo 345 do Código Penal - crime de 
exercício arbitrário das próprias razões), posto que caracterizaria omissão dos 
poderes constituídos na solução dos conflitos sociais. 

Com efeito, em se permitindo a permanência dos integrantes do MST na FAZENDA 
CAPÃO DO CIPÓ, é certa a ocorrência do conflito, com risco à vida e a integridade 
de um sem número de pessoas (lesão a interesses difusos), dado o acirramento dos 
ânimos que ocorre em tal tipo de situação. 

 



71 

Além disso, não se pode olvidar que a intervenção do Estado, quanto eclode a 
situação extremada, tem alto custo pecuniário aos já tão exauridos cofres públicos, 
porquanto necessário o deslocamento de enorme contingente de policiais (com 
pagamento de diárias), viaturas, aviões, helicópteros, animais, entre outros. De 
sinalar que ditos agentes da segurança são retirados de centros urbanos já repletos 
de violência, o que agrava, ainda mais, a instabilidade social. E o que é pior, ao fim e 
ao cabo, sem garantia de uma solução pacífica. 

Em síntese, é necessário que, com urgência, se busquem e sejam adotadas medidas 
de prevenção às situações de risco que se avizinham, ao invés de ter de remediar 
depois. Ou seja, é mais fácil atuar no sentido de evitar o conflito, o que se alcançará 
vedando  a  permanência  dos  militantes  do MST, do que ter de atuar quando 
estiver ocorrendo outras ações de afronta as pessoas e ao patrimônio.  

O Estado, através do Ministério Público deve lançar mão da tutela inibitória pela 
demandas citadas, como forma de velar pela segurança pública e jurídica posta em 
risco pela conduta do  MST  e  demais  sem-terra  integrantes  de  movimento  de  
contestação campo, com os consectários daí decorrentes. 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  -  CONFLITOS ENVOLVENDO O MST 

Registre-se que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra membros do 
MST31 pela prática de crimes contra a segurança nacional perpetrados entre os anos 
de 2004 e 2006, no âmbito da Fazenda Coqueiros, localizada no Município de 
Coqueiros do Sul/RS, grande foco de conflito no Estado, conforme quadro que 
segue: 

Fato Enquadramento 
l Integraram grupamentos que tinham por  objetivo  a 

mudança do Estado de Direito, por meios violentos e 
com emprego de grave ameaça. 

Art. 16 da
 Lei n° 
7.170/83. 

Tentaram  mudar,  com  emprego  de  violência  e  grave 
ameaça, a ordem vigente e o Estado de Direito. 

Art. 17, caput, da 
Lei n° 7.170/83. 

Devastaram, saquearam, roubaram, seqüestraram, 
mantiveram em cárcere privado, incendiaram e 
depredaram, por inconformismo político. 

Art. 20, caput, da 
Lei n° 7.170/83. 

Incitaram os demais acampados do MST à subversão, 
conclamando-os a resistir à ação da Brigada Militar e a usar 
de violência e grave ameaça contra os policiais. Além disso, 
também incitaram os acampados a cometer uma série de 
crimes na região, a fim de forçar o Governo Federal a 
desapropriar aquela fazenda. 

Art.   23,   1,   da   
Lei   

31 Ação Penal n° 2007.71.18.000178-3 (RS), da Justiça Federal de Carazinho - RS, atualmente tramitando sob sigilo. 
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CRIMES PRATICADOS PELO MST EM INVASÕES 

Afora o crime de esbulho possessório (art. 161, § 1°, inciso 11, do Código Penal), de 
alteração de limites (art. 161, "caput", do Código Penal), de dano (art. 163 do Código 
Penal), de violação de domicílio  (art.  150  do Código Penal), de exercício arbitrário 
das próprias razões (art. 345 do Código Penal), de resistência (art. 329 do Código 
Penal), de desobediência (art. 330 do Código Penal), quadrilha ou bando (art. 288 
do Código Penal) e contra o meio ambiente propriamente ditos e os demais ilícitos 
penais cometidos pelo MST  para  a  consecução  dos  seus  objetivos,  alguns  fatos  
são  bastante reveladores da mentalidade que move seus integrantes e demais sem-
terra e integrantes de movimentos sociais de contestação no campo. 

Nesse sentido, episódio ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul, apenas para 
exemplificar, demonstra o estado em que os membros do MST deixam os locais 
após as desocupações. No dia 14 de abril de 2008, a Fazenda Southall (outro foco de 
conflito naquele Estado), localizada no Município de São Gabriel/RS, foi invadida 
pelo MST. 

Apesar da existência de interdito proibitório que vedava tal conduta, foi deferida a 
reintegração de posse  e  concedido  prazo para a desocupação da área, fixado 
como sendo até às 10h do  dia  18  do mesmo mês. Pedimos vênia para transcrever 
os seguintes excertos do relatório elaborado pelo Ouvidor-Geral da Segurança 
Pública e Ouvidor Agrário do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Adão José Corrêa 
Paiani, que acompanhou a desocupação efetuada: 

Dia 18/04/2008: 

"00:20 horas - Após contato com os advogados do movimento para 
construção do acordo proposto, foi combinado que encontraríamos os 
líderes do MST na residência do Dr. Abib, advogado do MST, 
juntamente com todas as principais lideranças do movimento. 
Dirigimo-nos, então, para a residência do mesmo onde estavam 
presentes o MST e o INCRA, que definiram pela não aceitação do 
acordo. Naquele momento foi nos mostrado um vídeo feito 
internamente pelo MST na periferia do acampamento, mostrando 
técnicas de intimidação contra a BM, realizadas e gravadas na tarde do 
dia 17/04. Nesta gravação podemos perceber que os  integrantes  do  
MST  estavam preparados para o enfrentamento e que não tinham o  
menor receio de resistir a qualquer investida por parte da polícia ou 
dos próprios ruralistas. Podemos perceber que ali existiam diversas 
armas rudimentares  como:  foices,  lanças,  machados,  facões, paus, 
escudos feitos de madeira, etc. 
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(...) 

"10:00 horas - Chegada ao acampamento da Brigada Militar onde 
fomos recepcionados pelo Cel. Binsfild, comandante da operação, 
onde, completamente inrresignado, nos comunicou que não foi 
enviado o contingente de reforço prometido e que seria impossível 
haver qualquer 

Identificação, eis que não havia efetivo  para  tal.  Percebemos  que 
realmente o efetivo ali no local era bastante inferior ao necessário 
para um operação daquela natureza, sendo que foi-nos esclarecido 
pelo Cel. Binsfild que o mesmo solicitou 400 homens para garantir a 
operação de desapropriação, e não havia sido disponibilizado nenhum 
reforço. Percebemos, também, um abalo moral muito forte no 
contingente que ali estava, eis que era visível e notório que  os  
mesmos  não  conseguiriam fazer frente a qualquer investida ou 
conflito violento do MST ou dos ruralistas. 

(...) 

"14:20 horas - Retiram-se da fazenda os últimos cinco ônibus e dois 
caminhões da fazenda Southal em São Gabriel. Na medida em que os 
integrantes do MST saíam da propriedade ora invadida, os mesmos 
simplesmente chacotearam todos ali presentes, principalmente a 
Brigada Militar e os proprietários da fazenda, gritando: - Nós 
ganhamos! Ganhamos dos porcos! A Fazenda Southal é nossa! A gente 
volta! Neste momento, também irresignados por ter sido alvo das 
chacotas do MST, pudemos perceber o semblante de desolação e 
humilhação ao qual a Brigada Militar e os proprietários da fazenda, 
foram obrigados a suportar sem poder oferecer qualquer reação por 
completa falta de contingente que garantisse a ordem do local. A 
manifestação dos invasores gerou nos presentes uma sensação de mal 
estar que só seria  suprimida pelas  atrocidades que veríamos logo a 
seguir quando da entrada nas dependências da fazenda. 

(...) 

"15:30 horas - A ouvidoria adentra as dependências da sede da Fazenda 
acompanhada do Ten. Cel. João Zazicki, que nos acompanhou em 
vários momentos de nossa avaliação. Encontramos vários armamentos 
rudimentares, mas bem organizados quando as suas táticas e 
estratégias de utilização. Vimos lanças feitas de taquara sendo 
utilizadas de barreira de proteção  contra  a  cavalaria,  botijões  de gás 
dentro desta barreira para ser utilizado de  combustível  para atear 
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fogo a esta barreira em caso de  invasão  da  força  policial, posto de 
observação feito de madeira para poder fazer uma vigilância à 
distância, botijas de 20L com óleo diesel e pano para servir de  estopim 
fazendo  uma 'bomba molotov', pedras feitas de telhas da residência 
para poder atirar contra quem os ameaçasse, estacas de madeira e 
bambu cravadas no solo  com  arames  de cerca espalhados ao seu 
redor para que os cavalarianos ou soldados a pé pudessem tropeçar ou 
emaranhar-se nos fios e cair sobre as estacas afiadas, entre outras.  A  
barreira  de  proteção feita de taquaras e partes da casa {portões 
internos, janelas, banheira e até a pia da cozinha, foi feita ao redor de 
toda a propriedade, tornando-a um verdadeiro 'forte apache' do MST, 
construído em pouco menos de duas horas de acordo com o relato dos 
próprios peões que lá residem. Dentro da casa os estragos e as    
atrocidades    encontradas    foram    bem    mais    significativas. 

Encontramos a residência praticamente destruída com diversos 
vestígios de vandalismo, dentre eles: fezes espalhadas por toda a casa, 
boa parte da residência estava destelhada, vários livros rasgado e 
espalhado pelo chão, janelas quebradas e arrancadas das paredes, 
garrafas e vidros quebrados e espalhados pelo chão, móveis 
quebrados, paredes pichadas,  banheiros  quebrados, restos de  
animais espalhados pela propriedade, venenos e defensivos agrícolas 
espalhados por toda a residência. Porém, o que mais chamou a 
atenção de todos, inclusive comovendo a grande maioria dos 
presentes, foi ter encontrado no poço de água alguns animais boiando 
sendo que dois gatos aparecem com vestígios de extrema crueldade, 
estando um deles  trespassado com uma estaca na altura do abdômen, 
demonstrando que os mesmos foram vítimas de severas crueldades. 
Visualizamos, também, um cavalo agonizando com a sua anca 
deslocada o que estava impossibilitando o seu deslocamento. 
Testemunhas afirmam que o mesmo teve o seu ferimento devido a um 
espancamento com paus pelos integrantes do MST. Bezerros 'guachos' 
berrando no campo. Relato do próprio dono da propriedade que 
acompanhou a movimentação do MST nos dias que antecederam a 
desocupação, diz que os invasores inundaram o 'banheiro' dos animais, 
à noite, e obrigaram os bovinos a passar pelo líquido e enfrentar a 
noite fria completamente molhados e ao relento. Diz a BM que esta 
prática de crueldade contra os animais deste porte é usual e que tem o 
intuito de matar os animais com pneumonia. A Ouvidoria fez o registro 
de 190 fotos de alta resolução, as quais seguem em anexo ao presente 
relatório sendo que estas passam a fazer parte integrante do mesmo" 
(sic - os grifos são do Ministério Público). 
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DO DIREITO: 

Da legitimidade do Ministério Público: 

A Constituição da República estabelece  nos  artigos  127, "caput", e 129, incisos 11 e 
111, a legitimidade "ad causam" e "ad processum" do  Ministério  Público  para  
intentar  ação  civil  pública  para  a  defesa  e  proteção da  ordem  jurídica,  do  
regime  democrático  e  dos  interesses  individuais e sociais difusos e coletivos, bem 
como para zelar pelo respeito dos Poderes Públicos e direitos assegurados na Carta 
Magna, promovendo, para tanto, as medidas necessárias a sua garantia. 

O artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, ademais, estabelece que compete 
ao Ministério Público intervir nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse 
de terra rural. 

Ante todo o exposto, as constantes invasões e os inúmeros atos ilícitos praticados 
no intuito de infligir temor e obter o desiderato, assim como a instalação de 
acampamento, com ares de definitividade, dentro da FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, 
comprometem a ordem jurídica e o próprio regime democrático, mormente 
porquanto deixa nítida a intenção do movimento de permanecer no local e obter "a 
qualquer preço" a propriedade, mesmo que afrontando a ordem jurídica, com 
desprezo ao Poder Judiciário. 

Além do mais, há risco constante de confronto entre integrantes do MST, ruralistas 
e a força de segurança do estado, o que compromete a segurança pública, direito 
este difuso que deve ser garantido à população da região (art. 144 da Constituição 
Federal). 

Ainda, em caso de conflito, para a garantia da segurança, há necessidade de 
deslocamento de  elevado número de  policiais militares,  com gastos excessivos ao 
erário (inclusive, conforme registrado, passível de gerar o ressarcimento pelo erário 
público, ao proprietário, de indenização moral e material advinda do evento 
danoso), sem garantia de solução pacífica. 

Todas estas questões legitimam, no caso, a atuação do Ministério Público. 

Com efeito, fim de evitar esse cenário de atos contrários ao direito praticado pelos 
integrantes do MST, é de rigor o Ministério Público, na condição de defensor da 
ordem jurídica e do regime democrático, e na busca do respeito dos Poderes 
Públicos e de direitos assegurados na Carta Magna, a legitimidade para agir, diante 
da probabilidade sempre iminente do confronto entre grupos, por meio de práticas 
evidentemente ilícitas. 

 



76 

Igualmente, acerca do tema, a legitimidade do Ministério Público para a ação 
visando à cessação da atividade ilícita encontra eco na jurisprudência do Tribunal de 
Justiça, senão vejamos: 

APELAÇAO CIVEL.  EXPLORAÇAO COMERCIAL DE JOGOS  
ELETRONICOS. 

CESSAÇAO DE ATIVIDADE ILICITA. - Legitimidade ativa:  o Ministério 
Público, uma vez detectada a possibilidade de lesão a interesses 
coletivos, possui legitimidade e interesse para a defesa de tal bem 
jurídico, o que encontra assento no art. 127 da Constituição Federal. 
Precedentes dessa Corte. Preliminar afastada. Mérito - A exploração 
comercial de máquinas eletrônicas de divertimento constitui jogo de 
azar não autorizado e , portanto, subsume-se no tipo descrito no art. 
50, §3°, da Lei das Contravenções Penais, dispositivo que permanece 
em vigor. - O art. 471 do Código de Processo Civil não tem o condão de 
vincular o magistrado a decisões proferidas em outros feitos, 
tratando da hipótese de preclusão, de caráter endoprocessual, que 
não aproveita a tese  do  resguardo  da segurança jurídica, que em 
verdade somente poderia  ser  garantida  pela coisa julgada, e mesmo 
assim com temperamentos. - A existência de tributação sobre a 
atividade não lhe confere licitude, independendo o fato gerador da 
validade jurídica dos atos praticados pelo contribuinte, como dispõe o 
art. 118, 1, do Código Tributário  Nacional.  Precedentes  dessa Corte e  
do Superior Tribunal de Justiça. DERAM PROVIMENTO À APELAÇAO. 
(Apelação Cível N°. 70014907968, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 22/03/2007). 

APELAÇAO CIVEL.   AÇAO ORDINARIA DE CESSAÇAO   DE   ATIVIDADE 

ILICITA. Caça-níquel. Preliminar de incompetência do juízo cível e de 
carência de ação. Rejeição. Competência do juízo cível para processar 
e julgar a ação inibitória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 
e de deste Tribunal. Legitimidade do Ministério Público  em  ajuizar  
demanda para proteger direitos coletivos. Caráter ilícito das 
atividades. Reconhecimento. À  unanimidade, rejeitaram as 
preliminares e, no mérito, negaram provimento ao apelo. (Apelação 
Cível N° 70016234049, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 
14/03/2007). 

DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

Movimento dos Trabalhadores Rurais  Sem-Terra (MST): 
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O Tribunal de Justiça, DO RIO GRANDE DO SUL, por ocasião do julgamento do 
Agravo de 1nstrumento n° 70.005.527.601 (17a Câmara Cível, relator Des. Alexandre 
Mussoi Moreira, j. em 11.02.03), adotou entendimento no sentido de que, embora o 
MST não possua personalidade jurídica, possui personalidade judiciária e, dessa 
forma, pode compor o polo passivo da demanda, podendo ser citado na pessoa de 
quem lá estiver administrando os seus interesses. No mesmo sentido, Apelação 
Cível n° 70.014.901.128, da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça/RS, relator Des. 
Carlos Cini Marchionatti, julgada em 28.06.06. 

Demais sem-terra e integrantes de movimentos sociais de contestação no campo: 

De acordo com o artigo 282, inciso 11, do Código de Processo Civil, compete ao autor 
indicar na petição inicial a qualificação das partes. No entanto, em  determinadas 
circunstâncias - como  a de  que  cuida  a presente demanda -  é impossível 
identificar, de pronto, todos os sujeitos que integrarão o pólo passivo da relação 
processual. De acordo com o renomado processualista FREDIE DIDIER JR., "há 
casos em que se torna inviável o cumprimento estrito da exigência formal de 
qualificação integral dos litigantes. A demanda possessória relacionada a uma 
ocupação de terra é um bom exemplo. Dada a existência de um número 
indeterminado, mas determinável, de pessoas no pólo passivo, caracterizado está o 
chamado 'listisconsórcio passivo multitudinário'. Justamente porque existe este 
número indeterminado de pessoas no pólo passivo, é tarefa difícil, senão 
impossível, exigir do demandante a perfeita identificação e qualificação de cada um 
dos réus, bem assim o conhecimento dos locais onde têm residência ou domicílio"32.  
A citação destes noticiados, diga-se, deverá ser realizada por edital, conforme 
determina o artigo 231, inciso 1, do Código de Processo Civil.  

Da Tutela Inibitória: 

A tutela inibitória encontra amparo no artigo 536 e seus parágrafos do Código de 
Processo Civil, que estabelece: 

Art. 536 No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade 
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção 
de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 
necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, 
entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a 
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 

32 Jr, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil   - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 1, 7a   

edição,  Jus  Podivm,  Salvador,  2007,  p.  369. 
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impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, 
requisitar o auxílio de força policial. 

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será 
cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no 
art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. 

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 
injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 
responsabilização por crime de desobediência. 

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que 
couber. 

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 
cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não 
fazer de natureza não obrigacional. 

Conforme aponta Marinoni33, "a tutela inibitória é essencialmente preventiva, pois 
que é sempre voltada para o futuro, destinando-se a impedir a prática de um ilícito, 
sua repetição ou continuação". 

Não há dúvida de que o deslocamento dos integrantes do MST e demais sem-terra 
integrantes de movimentos sociais de contestação no campo à FAZENDA CAPÃO 
DO CIPÓ, engrossando o grupo já instalado, conforme se tem notícia, no Município 
de Castro/PR, formando uma base de operações, deve ser compreendida em sua 
estratégia global de atuação, no escopo de praticar atos contrários aos Direito, em 
especial a invasão da FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, como forma de pressão política 
para sua expropriação ilegal.  

Destarte, desvela-se imprescindível que o Estado, na sua plenitude, assuma papel 
preventivo na solução de conflitos que se anuncia, demonstrando-se mais razoável 
que procure evitá-lo, afastando da cena de conflito os protagonistas. 

Para  alcançar   esse   objetivo,   exsurge   do   ordenamento jurídico pátrio que a 
tutela inibitória seja alcançada sob a forma mandamental e executiva, conforme 
preconiza Marinoni34. Com efeito, a tutela executiva, assim como a inibitória 
mandamental, configura tutela genuinamente preventiva. A diferença é que a 
última atua mediante coerção indireta e assim visa convencer o demandado, ao 
passo que a primeira é atual, através de meios executivos que não levam em 
consideração a vontade do réu. 

33 MAR1NON1, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, 4a ed., RT, São Paulo, 2005, p.428. 
34 Obra citada, p.434. 
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Na espécie, faz-se imperiosa a determinação que os integrantes do MST e demais 
sem-terra integrantes de movimentos sociais de contestação no desocupem a 
FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, impedindo, assim, que outros  venham engrossar as 
fileiras dos que já estão no local invadido criminosamente, dessa forma, viabilizar 
novas tentativas de invasão e inevitável confronto com a Polícia Militar e os 
ruralistas (tutela inibitória mandamental). 

Afigura-se imprescindível, para a hipótese de descumprimento da medida pelos 
acusados, a fixação de multa, conforme faculta o § 4° do artigo 461 do Código de 
Processo Civil. 

Entretanto, para o êxito da tutela inibitória, além da determinação por meio de 
coerção indireta, com fixação de multa, para que os réus mantenham distancia da 
FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ e do território do município de Castro, como antes 
referido, também exige-se, para efetivação da tutela específica, a determinação, 
com fundamento no §5° do art. 461 do Código de Processo Civil, para que as forças 
policiais, em especial a Polícia Militar, monitorem as ações do MST, impedindo os 
noticiados, se for o caso, de chegar às proximidades da FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, 
tudo no sentido de mantê-los distantes do local elencado.  

Direitos e Garantias Constitucionais - Coexistência: 

Não se desconhece, é verdade, os direitos de liberdade de locomoção e de 
manifestação insculpidos na Constituição da  República. Contudo, de outro lado, 
devemos considerar a importância social do respeito às decisões judiciais e a 
manutenção da ordem e da paz social da coletividade (segurança pública), que 
estarão seriamente comprometidas acaso viabilizada a presença do grupo na 
região, podendo ensejar verdadeira convulsão social. 

É necessário, então, que diante desta aparente colisão de direitos constitucionais, e 
diante da situação que ora se apresenta, seja dada prevalência à garantia da 
manutenção da ordem pública e da paz social na região e, via de consequência, à 
própria segurança dos envolvidos e de terceiros (direitos sociais difusos e 
coletivos), em detrimento do direito de locomoção e de manifestação do MST e 
seus integrantes (grupo menor e específico). 

Acerca do tema, valem as lições de Alexandre de Moraes acerca da relatividade dos 
direitos e garantias coletivos: 

Os direitos  humanos  fundamentais,  dentre  eles  os  direitos  e  
garantias individuais e coletivos consagrados no artigo  5°  da  
Constituição  Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro 
escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como 
argumento para afastamento ou diminuição de responsabilidade civil 
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ou penal por  atos  criminosos,  sob pena de total consagração ao 
desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. 

Os direitos e garantias fundamentais  consagrados  pela  Constituição 
Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus 
limites nos demais direitos  igualmente  consagrados  pela  Carta  
Magna  (princípio da relatividade ou conveniência das liberdades 
públicas). 

Desta  forma,  quando  houver  conflito  entre  dois  ou  mais  direitos  
ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da 
concordância prática ou harmonização, de forma a coordenar e 
combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de 
uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do 
âmbito de alcance de cada um (contradição dos princípios), sempre na 
busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto 
constitucional com sua finalidade precípua. 

No contexto evidenciado, no entrechoque das pretensões políticas resultante das 
ações e dos conflitos que daí se originam, por vezes é preciso utilizar o poder de 
polícia que resulta da supremacia  que  o  Estado exerce visando à proteção de 
todos. 

Ademais, de sinalar, que a procedência do pedido inserto na presente demanda não 
atinge a individualidade de cada um, pois ninguém, individualmente, será impedido 
de ir e vir. 

TRATAMENTO DA MATÉRIA PELA JURISPRUDÊNCIA 

Matéria similar já foi enfrentada pelo Poder Judiciário nos autos de Ação Civil 
Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, perante o 
juízo da Comarca de Carazinho. 

Na oportunidade, a digna Magistrada deferiu medida liminar para o fim de impedir 
os Sem-Terra, assim como os Ruralistas, de ingressar no município de Coqueiros do 
Sul, bem como de impedi-los de ingressar na Comarca de Carazinho/RS. 

Na  r.  decisão,  às  fls.  603/607,  assim  se  pronunciou  a julgadora: 

... De plano constata-se que a solução do pleito neste momento 
processual importa na análise de duas questões: o direito de reunião, 
desde de que de forma pacífica, previsto abstratamente na 
Constituição Federal, e a afronta a decisão judicial, anteriormente 
prolatada, as quais passa-se a analisar. 

 



81 

No que diz respeito ao direito de reunião, está previsto no artigo 5°, 
inciso XV1, da Constituição Federal, o qual estabelece que "todos 
podem reunir- se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público". 

Na situação em exame, conforme se constata da análise dos autos, 
bem como da ampla cobertura da imprensa escrita e falada, verifica-se 
que o movimento organizado pelos trabalhadores Sem Terras rumo à 
Fazenda Coqueiros deixou de ser uma manifestação pacífica,  razão  
pela  qual deve ser coibida pelo Poder Judiciário. Senão vejamos: 

Primeiramente, porque é evidente que o movimento está contrariando 
uma decisão judicial proferida anteriormente, nos autos da 
reintegração de posse n. 1.06.0001169-5, movida pelo proprietário da 
terra contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O 
dispositivo teve a seguinte redação: 

(...) 

Demais disso, a animosidade envolvendo o movimento de Sem Terra e 
dos Produtores Rurais torna evidente que a reunião não tem caráter 
pacífico, vindo de encontro ao que prevê a Carta Magna. 

Aliás, ressalte-se que o constitucionalista José Afonso da Silva in Curso 
de Direito Constitucional Positivo (23a ed. Ver. A atual. São Paulo, 
Malheiros, 2004, p.264) enfatiza que o mínimo de risco de atividades 
que afrontem esse caráter deve ser reprimido: 

A reunião sem armas significa vedação à reunião de bandos armados 
com intenções belicosas, porque só se admitem reuniões com  fins  
pacíficos, como expressamente consta do inciso constitucional em 
exame. Mas não quer isto dizer que a autoridade nossa submete todos 
os participantes, ou qualquer deles, a revistas para verificar ou não a 
existência de armas. Sem armas significa sem armas brancas ou de 
fogo, que denotem, a um simples relance de olho, atitudes belicosas ou 
sediciosas. 

Da mesma maneira, resta evidente que a marcha dos Sem Terras e dos 
Produtores Rurais deve ser coibida, em face do evidente confronto que 
o encontro poderá ocasionar. 

No momento, em que se verifica um possível combate  entre  os 
movimentos o problema deixa de ser de ordem privada  e  ingressa  na 
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esfera do interesse público. Ressalta-se, daí, inclusive a legitimidade do 
Ministério Público para mover a demanda. 

Nessa senda, convém ressaltar que não é caso de direito de locomoção, 
uma vez que o objetivo do movimento (reunião) é ilícito, devendo ser 
mitigado, conforme leciona Alexandre de Moraes: 

Os direitos humanos fundamentais não podem ser utilizados como um 
verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades  ilícitas,  nem 
tampouco como argumento para afastamento ou diminuição de 
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total 
consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (1n 
Constituição do Brasil 1nterpretada, 2a ed., São Paulo: Atlas AS., 
p.169)..." 

A seu turno, egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, por ocasião do julgamento do 
Habeas Corpus n° 700222015580, 20a Câmara Cível (fls. 608/619 dos autos 
principais), tendo como autoridade coatora a DD. Juíza de Direito da 2a Vara da 
Comarca de Carazinho que prolatou a decisão antes transcrita, assim ementou o 
julgado: 

DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. COEXISTÊNCIA. 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRESERVAÇAO DA 
INCOLUMIDADE DAS PESSOAS. 

Não merece amparo a pretensão contida no habeas corpus. Em 
matéria de direitos e garantias fundamentais, necessária a 
coexistência proporcional e razoável. Situação que enseja ponderação 
para a preservação da incolumidade das pessoas envolvidas. 

ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 

A questão foi, posteriormente, discutida no Superior Tribunal de Justiça (HABEAS 
CORPUS N° 94.983-RS (2007/0275617-2), RELATORA: 

 MINISTRA  NANCY  ANDRIGH),  às  fls.  620/623,  cujo  julgado  restou  assim 
ementado: 

Habeas corpus. Ação de reintegração de posse. Movimento dos Sem-
Terra. Deslocamento em direção a fazenda já anteriormente invadida. 
Concessão de interdito proibitório em ação anterior. impossibilidade 
de garantia quanto ao resultado pacífico da manifestação. Liminar 
concedida em ação civil pública para evitar a entrada dos 
manifestantes na comarca. indeferimento de liminar em habeas corpus 
impetrado no Tribunal de Justiça. Necessidade de uma grave 
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ponderação de interesses, desqualificando a alegação de teratologia 
na decisão. 

- Não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar, salvo em 
casos deflagrante ilegalidade, sob  pena de indevida supressão de 
instância. Súmula n° 691/STF. Petição inicial indeferida. 

A fundamentação da decisão, por sua vez, igualmente, bem apreende a 
matéria: 

... Da leitura dos autos, verifica-se que a Fazenda Coqueiros, para onde 
declaradamente se dirigem os pacientes (fls. 08), já foi invadida em 
outras oportunidades pelos Sem-Terra. O imóvel vem sendo alvo de 
reivindicação, há algum tempo, por parte do Movimento e, no 
momento, há acórdão do TJ/RS garantindo a reintegração da posse 
aos  proprietários  da  fazenda, além de interdito proibitório com 
fixação de multa pelo descumprimento da determinação judicial 
relativa à desocupação do imóvel. 

Nesse acórdão (fls. 125/133-STJ), consignou o TJ/RS que, mesmo após o 
deferimento, pelo juízo, da liminar na ação de reintegração de posse, 
"os demandados continuaram turbando a posse do autor, destruindo 
cercas, cortando árvores e provocando incêndios" (fls. 127). 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ao  tomar 
conhecimento de que uma nova marcha em direção à fazenda estava 
em curso, propôs ação civil pública, que resultou no deferimento da  
medida liminar pleiteada. Tal decisão (fls. 149/153-STJ) faz referência 
não só à necessidade de respeito à anterior ordem judicial, mas 
também tece considerações relativas à preocupação com a segurança 
dos manifestantes, em face de eventual confronto com grupos 
ruralistas. 

A decisão liminar ressaltou, também, que o grupo dos Sem-Terra, nas 
anteriores oportunidades em que pretendeu exercer pressão para a 
desapropriação do citado imóvel, não promoveu reunião de caráter 
pacífico como exige a Constituição Federal ao assegurar tal direito, 
ressaltando-se inclusive que o dispositivo da sentença proferida na 
ação de reintegração de posse ordenou que o grupo se abstivesse de 
condutas como "provocar incêndio, cortar árvores, subtrair gado ou 
qualquer outro bem" (fls. 151- STJ). 

Da decisão do i. Des. Relator, por sua vez e em complemento, ressai 
nítida a preocupação com a impossibilidade de se garantir, desde logo, 
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uma perspectiva pacífica para a manifestação, tanto no que concerne 
aos pacientes, quanto aos ruralistas (fls. 183/186-STJ). 

Com base nesses elementos, e de acordo com o exame perfunctório 
que é possível fazer neste momento, entendo que, ao contrário do que 
alegam os impetrantes, a decisão alvejada não se encontra destituída 
de fundamentação coerente, ao menos na perspectiva exigida para a 
mitigação dos efeitos da Súmula n° 691/STF. 

Com efeito, a assertiva de que a restrição judicialmente determinada é 
ilegal porque 'em nenhum momento foi afirmado que o Movimento 
iria ocupar a fazenda ou desobedecer a ordem judicial' (fls. 09-STJ) 
tem que ser ponderada em face da própria conduta pregressa do MST, 
pois, conforme salientado, o imóvel já foi objeto de invasões 
anteriormente, e já houve, também, descumprimento expresso de 
ordem judicial nesse mesmo caso. 

Ressaltando-se, uma vez mais, que as instâncias ordinárias colocaram 
em dúvida tanto a natureza pacífica da reunião quanto o compromisso 
dos manifestantes com o respeito às  ordens  judiciais,  e  que  Direito  
nenhum tem natureza absoluta, especialmente quando está em 
questão a pacífica convivência social, nota-se que ocorre, na presente 
hipótese, conflito bastante grave e complexo relativo a uma série de 
direitos fundamentais como os de reunião, de locomoção, de 
propriedade e de segurança. A decisão atacada, assim, não se 
configura, a meu ver, desarrazoada e teratológica, conforme exige a 
jurisprudência para que se mitigue o rigor da Súmula n° 691/STF; ao 
contrário, ressalta a necessidade de uma séria ponderação de 
interesses e leva em conta o desenvolvimento histórico do conflito até 
o momento, dando devido relevo a todas as circunstâncias que 
compõem tal panorama sem que seja possível antever, nas conclusões 
a que se chegou - e em face da  necessidade  se  ponderar,  com  
cuidado, todos os elementos que compõem o conflito - ofensa gritante 
aos direitos constitucionais dos pacientes... 

No mesmo diapasão, sobre Invasão de Terras, Reforma Agrária e Movimentos 
Sociais Organizados, vale transcrever a inteligência contida no Voto do Senhor 
Ministro Celso Mello, Relator nos autos  da  ADI (MC) 2.213-DF: 

MED. CAUT. EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.213-0 
DISTRITO FEDERAL 

(...) 
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EMENTA: AÇAO D1RETA DE 1NCONST1TUC1ONAL1DADE - A QUESTAO 
DO ABUSO PRESIDENCIAL NA ED1ÇAO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - 
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUR1SD1C1ONAL DOS PRESSUPOSTOS 
CONSTITUCIONAIS NA URGÊNC1A E NA RELEVÊNC1A (CF, ART. 162, 
CAPUT) - REFORMA AGRÁRIA - NECESSIDADE DE SUA IMPLEMENTAÇÃO 
- INVASÃO DE 1MOVE1S RURA1S PR1VADOS E DE PRÉD1OS PUBL1COS - 
INADMISSIBILIDADE -  ILICITUDE  DO ESCULHO POSSESSOR1O - 
LEGITIMIDADE DE REAÇAO ESTATAL AOS ATOS DE V1OLAÇAO 
POSSESSOR1A - RECONHECIMENTO, EM JUIZO DE DEL1BAÇAO, DA 
VALIDADE CONST1TUC1ONAL DA MP N° 2.027-38/2000, REEDITADA, 
PELA ULT1MA VEZ, COMO MP N° 2.183-56/2001 - INOCORRÊNCIA DE 
NOVA H1POTESE DE 1NEXPROPR1AB1L1DADE DE 1MOVE1S RURA1S - 
MED1DA PROV1SOR1A QUE SE DEST1NA, TÃO- SOMENTE, A 1N1B1R 
PRÁTICAS DE TRANSGRESSÃO À AUTOR1DADE DAS LE1S E À 
1NTEGR1DADE DA CONST1TU1ÇAO DA REPUBL1CA - ARGU1ÇAO DE 
1NSCONT1TUC1ONAL1DADE INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA 
QUANTO A UMA DAS NORMAS EM EXAME - INVIABILIDADE DA 
1MPUGNAÇAO GENÉR1CA - CONSEQÜENTE 1NCOGNOSC1B1L1DADE 
PARCIAL DA AÇAO D1RETA - PED1DO DE MED1DA CAUTELAR 
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, INDEFERIDO. 

(...) 

O ESBULHO POSSESSÓRIO - MESMO TRATANDO-
SE DE PROPRIEDADE ALEGADAMENTE IMPRODUTIVAS - CONSTITUI 
ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA. 

Revela-se contrária ao Direito, porque constitui atividade à margem da 
lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a conduta daqueles 
que - particulares, movimentos ou organizações sociais - visam, pelo 
emprego arbitrário de força e pela ocupação ilícita de prédios públicos 
e de imóveis rurais, a constranger, de modo autoritário, o Poder 
Público a promover ações expropriatórias, para efeito de execução do 
programa de reforma agrária. 

O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em 
bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso arbitrário da 
força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que 
se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque 
a Constituição da República - ao amparar o proprietário com cláusula 
de garantia do direito de propriedade (CF, art. 5°, XX11) - proclama que 
"ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal" 
(art. 5°, LIV). 
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O  respeito  à   lei   e   à   autoridade   da   Constituição   da   República 
representa condição indispensável e necessária ao exercício da 
liberdade e à pratica responsável da cidadania, nada podendo 
legitimar a ruptura da ordem jurídica, quer por atuação de 
movimentos sociais (qualquer que seja o perfil ideológico que 
ostentem), quer por iniciativa do Estado, ainda que se trate de 
efetivação de reforma agrária, pois, mesmo esta, depende, para 
viabilizar-se constitucionalmente, da necessária observância dos 
princípios e diretrizes que estruturam o ordenamento positivo 
nacional. 

O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil,  também 
pode configurar  situação revestida de tipicidade penal, 
caracterizando-se, desse modo, como ato criminoso (CP, art. 161, §1°, 11; 
Lei n° 4.947/66, art.  20). 

Os atos configuradores de violação possessória, além de instaurarem 
situações impregnadas de inegável ilicitude civil  e  penal,  traduzem 
hipóteses caracterizadoras de força maior, aptas, quando 
concretamente ocorrentes, a infirmar a própria eficácia da declaração 
expropriatória. Precedentes. 

(...) 

RECONHECIMENTO, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DALEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DA MP N° 2.027-38/2000, REEDITADA, PELA ÚLTIMA 
VEZ, COMO MP N° 2.183-56/2001. 

Não é lícito ao Estado aceitar, passivamente, a imposição, por qualquer 
entidade ou movimento social organizado, de uma agenda político-
social, quando caracterizada por práticas ilegítimas de invasão de 
propriedades rurais, em desafio inaceitável à integridade e à 
autoridade da ordem jurídica. 

O Supremo Tribunal Federal não pode validar comportamentos ilícitos. 
Não deve chancelar, jurisdicionalmente, agressões inconstitucionais ao 
direito de propriedade e à posse de terceiros. Não pode considerar, 
nem deve reconhecer, por isso mesmo, invasões ilegais de propriedade 
alheia ou atos de  esbulho possessório como instrumentos de 
legitimação da expropriação estatal de bens particulares, cuja 
submissão, a qualquer programa de reforma agrária, supõe, para 
regularmente efetivar-se, o estrito cumprimento das formas e dos 
requisitos previstos nas leis e na Constituição da República. 
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As prescrições constantes  da  MP  2.027-38/2000,  reeditada,  pela 
última vez, como MP n° 2.183-56/2001, precisamente porque têm por 
finalidade neutralizar abusos e atos de violação possessória, 
praticados contra proprietários de imóveis rurais, não se mostram 
eivadas de inconstitucionalidade {ao menos em juízo de estrita 
delibação), pois visam, em última análise, a resguardar a integridade 
de valores protegidos pela própria Constituição da República. O 
sistema constitucional não tolera a prática de atos, que 
concretizadores de invasões fundiárias, culminam por gerar - 
considerada a própria ilicitude dessa conduta - grave situação de 
insegurança jurídica, de intranqüilidade social e de instabilidade de 
ordem pública..." 

 

O FENÔMENO MST E A LEGALIDADE – RISCOS À DEMOCRACIA 

Em momento anterior, versando sobre a estratégia do MST, destacou-se a relação 
ambígua que o Movimento tem com o tema da legalidade. Naquela oportunidade, 
foi ressaltada a filiação ideológica da direção do Movimento a um ideário leninista, 
concepção que supõe um modelo de organização formado por revolucionários 
profissionais, atuando simultaneamente na legalidade e na ilegalidade. É nessa 
"opção leninista" que deve ser compreendida a opção do MST pela extralegalidade, 
inclusive com a recusa de registro ou de formalização da personalidade jurídica, ao 
mesmo tempo em que não desdenha da utilização dos instrumentos legais quando 
necessário. 

O problema que a adesão a um tal ideário gera é justamente o da falta de 
compromisso com a democracia, vista como "burguesa" e insuficiente. O não-
reconhecimento  da  democracia  como  um  valor  universal de organização social, 
somado ao controle autoritário e por vezes violento que o MST tem sobre seus 
militantes, enseja necessária preocupação quanto aos riscos à democracia advindos 
da atuação do movimento. Como assinalado por Zander Navarro, o MST repete a 
história das chamadas "Ligas Camponesas" em seu processo de radicalização: 

Ironicamente, a história recente do MST repete, sob diversos ângulos, 
a história das ligas camponesas, em seus anos imediatamente 
anteriores à ruptura institucional de 1964, comprovando assim a 
natureza cíclica dos processos  sociais.  Desde  a  exacerbação  da  
retórica  política  às  formas extremadas de luta social, passando pelo 
ataque ao Estado e, até mesmo, à pueril adoção de "esquemas 
militares", as lições da história passada parecem ter sido esquecidas 
pelos dirigentes da organização. Nos últimos três anos, o Movimento 
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tem optado por um processo de radicalização política cuja rationale 
parece avessa a qualquer esquema interpretativo. Preferindo invadir, 
por exemplo, prédios públicos, ocupar algumas propriedades  
notoriamente  produtivas  (que  não  podem  ser desapropriadas, 
segundo a lei), invadir navios para denunciar a existência de carga de 
"grãos transgênicos", afrontar diretamente as demais organizações 
populares do campo, realizar atos de pressão política sobre temas 
recentíssimos e ainda muito controvertidos, na esfera dos debates 
públicos (como os tratados de livre comércio ora propostos, ou o tema 
dos organismos geneticamente modificados), além  da  repetição  
exaustiva  de um discurso anti-Estado, são iniciativas que têm 
contribuído para afastar o Movimento de suas áreas anteriores de 
adesão política, estreitando seu campo de ação. Talvez o sinal mais 
significativo desta nova fase, se concretizada, seja exatamente a 
reticência da cúpula da 1greja Católica em aliar-se, quase 
incondicionalmente (como no passado), com a organização dos sem-
terra, crescentemente desconfiada de suas formas de ação e opções 
políticas, embora a agência de mediação da instituição, a Comissão 
Pastoral da Terra, há anos venha atuando  como  linha  auxiliar  do 
Movimento (a mais rigorosa análise sobre a ação e a história recente 
da CPT sendo encontrada em Martins, 2000: 11-71 e 133-153). O tempo, 
contudo, é que indicará se tais rupturas irão concretizar-se mais 
amplamente ou se, caso contrário, o MST poderá reorganizar-se 
politicamente e melhor interpretar suas alternativas e possibilidades, à 
luz das mudanças operadas no Brasil, no período recente. 

Ora, se as instituições democráticas não são tão frágeis quanto no período pré-1964, 
também é necessário dizer que devem ser constantemente protegidas. O ethos 
democrático alimenta-se da  confiança dos cidadãos e na adesão  irrestrita  à  
legitimidade  das  instituições  públicas. Um movimento que aposte na ruptura 
institucional, na técnica de confronto e no discurso anti-Estado como elementos de 
sua estratégia de atuação terá necessariamente uma prática hostil à legalidade 
democrática. O Ministério Público, como defensor do regime democrático, 
conforme preceito do art. 127 da Carta Constitucional, pode e deve manifestar sua 
preocupação com o tema. 

Uma forte evidência desse desprezo pelas instituições pode ser encontrada no 
famoso discurso de JOAO PEDRO STÉDILE, liderança nacional do MST, em evento 
da EMATER, atacando o Poder Judiciário e o Ministério Público: 

... o terceiro aspecto na ação do governo é a legislação, é o poder 
judiciário. Muita gente tem dito em palestras que, 'ah, o problema do 
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Brasil é que o poder judiciário vai ser um problema' [para a 
implantação da reforma agrária. Vocês sabem melhor do eu (...) o 
poder judiciário no Brasil é um capacho do poder executivo, é  uma  
tropa  de  puxa- saco, não existe nenhuma independência do poder 
judiciário com o poder executivo, a começar pelo Supremo Tribunal 
Federal (...) se os caras são indicados pelo presidente da república, 
algum deles vai criticar o presidente? (...) Então, um judiciário que 
começa desde o Supremo com essas características, o juizinho lá nós 
compramos ele com um churrasco, né, o preço vem baixando, 
promotor  de  justiça  então, deus  o  livre...35 

Assim, discursos como os de STÉDILE só podem ser vistos no contexto de uma 
lógica de deslegitimação do Estado e de destruição das instituições públicas. A 
adesão ao regime democrático é condição sine qua non para a participação na vida 
pública, cumprindo ao Ministério Público fiscalizar o efetivo respeito à Constituição 
por parte dos atores da cena política e social brasileira, como é o caso do MST. 

Não se desconhece, todavia, que os movimentos sociais são importantes para o 
regime democrático, na medida em que vem preencher a lacuna muitas vezes 
existente entre o Estado e a sociedade, sendo os partidos políticos  em  certas  
ocasiões  insuficientes  para  uma  mediação  plena  dos interesses. No entanto, 
quando esses movimentos sociais perdem a espontaneidade e se transformam em 
organizações burocráticas, é necessário estar alerta. A situação se torna mais 
preocupante ainda quando a motivação inicial (como, no caso, a reforma agrária) se 
torna um pretexto para atuação, e o movimento excede o limite da legalidade em 
suas ações - não ocasionalmente, mas como estratégia de ação. Quando se chega a 
esse ponto, a questão  deve merecer a atenção de todos e, principalmente, a 
vigilância do Ministério Público, que tem a missão constitucional de proteger a 
ordem pública e o Estado Democrático de Direito. 

Cita-se, por oportuno, episódio ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul. No dia 08 
de maio de 2008, em protesto contra a execução de mandado de busca e apreensão 
realizado pela Brigada Militar em acampamento do MST localizado na Fazenda São 
Paulo 2, na localidade de Suspiro, próximo da RS-630, a cerca de 15 quilômetros da 
"Fazenda Southall" (Município de São Gabriel), em questão de minutos, logo após o 
início do cumprimento do mandado, o MST se organizou e bloqueou pelo menos 

35 Conforme manifestação de JOAO PEDRO STÉD1LE (maio de 1994), em exposição pública realizada no 
"11 Encontro Estadual da Equipe de Reforma Agrária da Emater/RS", evento realizado na cidade gaúcha 
de Veranópolis, promovido pela referida empresa pública de extensão rural do Rio Grande do Sul 
(transcrição ad litteram retirada da gravação da palestra). Apud NAVARRO, Zander. "Mobilização sem 
emancipação" - as lutas sociais dos sem-terra no Brasil. 
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sete rodovias no Estado do Rio Grande do Sul, conforme figura abaixo, em matéria 
jornalística publicada pelo Jornal Zero Hora no mesmo dia36: 

 

 

Tal fato demonstra o poder e agilidade de organização do MST na sua estratégia de 
atuação, em total desrespeito e afronta ao Estado Democrático de Direito e ao 
interesse público que o Ministério Público tem a missão constitucional de defender. 
A propósito do tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se 
manifestou acerca da ilegitimidade desta forma de manifestação: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO CIVIL PUBLICA. BLOQUEIO DAS 
RODOVIAS 472, 287 E 285. MUNICIPIO DE SAO BORJA. PRODUTORES DE 
ARROZ. DIREITO DE REIVINDICAR QUE CEDE LUGAR EM FACE DO 
DIREITO  DIFUSO  DE  LOCOMOÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 

RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. À unanimidade, deram 
provimento ao recurso.   (grifou-se - Agravo de   Instrumento   
N°70015531817, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 22/11/2006). 

Incitação a desordem pública 

36Jornal Zero Hora (2008). Página consultada em 08 de maio de 2008,  <htt/p:  www.zerohora.com>. 
 

 

                                                            

http://www.zerohora.com/


91 

Segundo a Lei LEI No 1.802, DE 5 DE JANEIRO DE 1953, são crimes contra o Estado e 
a Ordem Política e Social, entre eles: 

Art. 2º Tentar: 

    I - submeter o território da Nação, ou parte dele, à soberania 
de Estado estrangeiro; 

    II - desmembrar, por meio de movimento armado ou 
tumultos planejados, o território nacional desde que para 
impedi-lo seja necessário proceder a operações de guerra; 

    III - mudar a ordem política ou social estabelecida na 
Constituição, mediante ajuda ou subsídio de Estado estrangeiro 
ou de organização estrangeira ou de caráter internacional; 

    IV - subverter, por meios violentos, a ordem política e social, 
com o fim de estabelecer ditadura de classe social, de grupo ou 
de indivíduo; 

    Pena: - no caso dos itens I a III, reclusão de 15 a 30 anos aos 
cabeças, e de 10 a 20 anos ao demais agentes; no caso do item 
IV, reclusão de 5 a 12 anos aos cabeças, e de 3 a 5 anos aos 
demais agentes. 

... 

    Art. 3º Promover insurreição armada contra os poderes do 
Estado. 

    Pena:- reclusão de 3 a 9 anos, aos cabeças; de 2 a 6 anos aos 
demais agentes. 

    Art. 4º Praticar: 

    I - atos destinados a provocar a guerra civil se esta sobrevém 
em virtude deles; 

    II - devastação, saque, incêndio, depredação, desordem de 
modo a causar danos materiais ou a suscitar terror, com o fim 
de atentar contra a segurança do Estado; 

    Pena: - reclusão de 3 a 8 anos aos cabeças, e de 2 a 6 anos aos 
demais agentes. 

... 
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E é isto que está a acontecer no Brasil, através de mecanismos planejado e 
criminoso, o MST, ou qualquer nome que se possa dar a uma teia de células desta 
organização criminosa, escorada no discurso de reassentamentos de pessoas 
trabalhadoras do campo, obtendo recursos públicos e estrangeiros, conforme já 
explicitado nesta denuncia, buscam subverter a ordem jurídica e constitucional para 
estabelecer um poder paralelo ao Estado. 

A criação do chamado “FÓRUM DE SÃO PAULO”37, uma organização internacional, 
com participação de diversos partidos políticos e organizações criminosas 
financiando, conforme se pode retirar dos noticiários: 

...Fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro — por ideia de Lula, 
segundo ele mesmo declarou (o que nunca é de todo confiável) 
em maio de 2011 [ver Vídeo 5] —, o “Foro de São Paulo é a mais 
vasta organização política que já existiu na América Latina e, 
sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos 
os governantes esquerdistas do continente. Mas não é uma 
organização de esquerda como outra qualquer. Ele reúne mais 
de uma centena de partidos legais e várias organizações 
criminosas ligadas ao narcotráfico e à indústria dos sequestros, 
como as Farc e o MIR chileno, todas empenhadas numa 
articulação estratégica comum e na busca de vantagens 
mútuas. Nunca se viu, no mundo, em escala tão gigantesca, 
uma convivência tão íntima, tão persistente, tão organizada e 
tão duradoura entre a política e o crime”, como escreveu em 
2007 o filósofo Olavo de Carvalho, autor do best seller 
idealizado e organizado por mim, O mínimo que você precisa 
saber para não ser um idiota. 

Por quase duas décadas, os jornais e supostos oposicionistas 
brasileiros esconderam do grande público a existência do Foro 
de São Paulo, descoberto pelo advogado paulista José Carlos 
Graça Wagner, que o denunciou publicamente em 1º de 
setembro de 1997, e não faltou quem rotulasse seus 
denunciadores como “teóricos da conspiração”. De uns anos 
para cá, quando o Foro já tinha feito e desfeito governos em 
toda a América Latina, elegendo presidentes dos países do 
continente cerca de 15 membros da organização, seu nome 
começou a aparecer aqui e ali em reportagens, como se o Foro 
fosse apenas uma entidade como outra qualquer. 

37 http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/america-latina/conheca-o-foro-de-sao-paulo-o-
maior-inimigo-do-brasil/ 
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... 

Importante trazer a presente Notícia de Fatos, para que sejam investigados os 
partidos políticos que compõem esta entidade, que ao que tudo indica está por trás 
da mobilização política do chamado MST – Movimento dos Sem Terras, o que pode 
caracterizar crime e gerar impedimento aos referidos partidos. 

A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, dispõem sobre a organização dos 
partidos políticos no Brasil e veda a ingerência de organizações estrangeiras: 

Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado 
de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do 
estatuto do partido contra o qual fique provado: 

        I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de 
procedência estrangeira; 

        II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros; 

... 

        IV - que mantém organização paramilitar. 

        § 1º A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser 
precedida de processo regular, que assegure ampla defesa. 

        § 2º O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à 
vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de 
partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral. 

... 

§ 6o  O disposto no inciso III do caput refere-se apenas aos 
órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de prestar 
contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o 
cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando 
a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais.        
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

Agora, retirando do site da entidade encontramos os partidos filiados ao “FÓRUM 
DE SÃO PAULO”38:  

... 

1. Partido Democrático Trabalhista – www.pdt.org.br 

38 http://forodesaopaulo.org/partidos/ 
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2. Partido Comunista del Brasil – www.pcdob.org.br 

3. Partido Comunista Brasileiro – www.pcb.org.br 

4. Partido Patria Libre – www.partidopatrialivre.org.br 

5. Partido Popular Socialista – www.pps.org.br 

6. Partido Socialista Brasileiro – www.psb.org.br 

7. Partido de los Trabajadores – www.pt.org.br 

Como se pode ver e comprovar, a organização denominada de “MOVIMENTO DOS 
SEM TERRAS” está longe de ser um movimento puro e simples de trabalhadores 
rurais sem terras buscando a reforma agrária, é sim um braço estratégico de uma 
organização internacional que usa as instituições internacionais de ajuda 
humanitária para obter recursos e de outro lado, usa pessoas em situação de 
miséria para formar massas de manipulação. 

O objetivo claro e límpido do estratagema desta organização é a subversão da 
ordem e a incitação a confronto para que surja vítimas e daí se possa gerar mais 
comoção na opinião pública internacional. 

Preocupa a incitação recente levado a efeito tanto pelo ex-presidente LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA, criador do FÓRUM DE SÃO PAULO, quanto por diversos membros 
do Partido dos Trabalhadores e outros elementos que se intitulam de esquerda, 
fatos já amplamente divulgados pelos veículos de comunicação: 

MST ameaça ‘incendiar’ País com greves e ocupações se impeachment for 
aprovado. 

“Líder da Frente Brasil sem Medo, que reúne o MST e movimentos 
sindicais, afirma que o País não terá um só dia de paz, caso a 
presidente seja deposta...39” 

Estes fatos estão provados, nos dias atuais, quando diversos pontos do país foram 
interditados, diversas propriedades foram invadidas e o patrimônio público 
destruído.  Estradas obstruídas e danificadas, propriedades invadidas, completa 
insegurança no campo, subversão da ordem pública. Esta é a realidade de cada 
família que vive da terra, nela labuta e produz. O Estado que tem o dever 
constitucional de garantir a segurança, senta-se com os arruaceiros e faz pactos, 
sem garantir efetivamente a segurança e o direito de ir e vir dos cidadãos 
brasileiros. 

39 https://portalnoar.com/mst-ameaca-incendiar-pais-com-greves-e-ocupacoes-se-impeachment-for-
aprovado/ 
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DO ADIANTAMENTO DA TUTELA 

Diante de todo o contexto, os supracitados comandos judiciais a serem alcançados 
pela presente NOTICIA DE FATO (na busca de coibir a aproximação de marchas, 
colunas ou outros deslocamentos em massa de sem-terra e demais integrantes de 
movimentos sociais, do município de Castro e da propriedade em referência) devem 
ser prestados de forma  liminar. 

Com efeito, conforme se depreende do parágrafo 3° do artigo 461 do Código de 
Processo Civil, "sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder tutela   
liminarmente...". 

Portanto, diante da situação grave exaustivamente narrada e que se anuncia, é 
imprescindível que as determinações sejam feitas em caráter liminar, ou seja, por 
meio de adiantamento de tutela, sob pena de a medida, se concedida ao final, 
perder sua razão, ensejando o desrespeito à ordem judicial existente e viabilizando 
um confronto de resultado imprevisível. 

Ney Junior e Andrade Nery ensinam: 

Adiantamento da tutela. A tutela específica pode ser adiantada, por 
força do CPC 461, §3°, desde que seja relevante o fundamento da  
demanda (fumus boni juris) e haja justificado receio de ineficácia do 
provimento final (periculum in mora). É interessante notar que, para  o  
adiantamento  da tutela de mérito, na ação condenatória em 
obrigação  de  fazer  ou  não fazer, a lei exige  menos do que  para a  
mesma providência na ação de conhecimento tout court (CPC 273). É 
suficiente mera probabilidade, isto é, a relevância do fundamento da 
demanda, para a concessão da tutela antecipada da obrigação de fazer 
ou não fazer, ao passo quer o CPC 273 exige, para as demais 
antecipações de mérito: a) a prova inequívoca; b) o convencimento de 
juiz acerca da verossimilhança da alegação; c) ou o periculum in mora 
(CPC 273 1) ou o abuso do direito de defesa do réu (CPC 273 11). 

 DO PEDIDO: 

Ante o exposto, as entidades postulam a atuação do Ministério Público do Estado 
do Paraná para: 

1. Impetrar o pedido de concessão de tutela antecipada, pleiteando que seja 
determinando aos noticiados/acusados, por meio de seus coordenadores ou 
da pessoa de quem estiver administrando os seus interesses, que se 
abstenham de se aproximar, através de marchas, colunas ou outros 
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deslocamentos em massa de sem-terra e demais integrantes de movimentos 
sociais, bem como de ônibus e outros veículos que os conduzirem, a uma 
distância inferior a 05 km (cinco quilômetros), dos limites territoriais 
externos do Município de Castro – PR (tutela  inibitória  mandamental); 

2. Impetrar o pedido de concessão de tutela antecipada, pleiteando que seja 
determinado às forças policiais, em especial à Polícia Militar, na pessoa de 
seu Comandante-Geral no Estado, para que mantenham constante 
monitoramento das ações dos acusados que tencionarem se dirigir para a 
Castrolanda e outras regiões, no Município de Castro - PR, impedindo-os, se 
for o caso, com a interceptação das marchas, colunas ou outros 
deslocamentos em massa de sem-terra e demais integrantes de movimentos 
sociais, bem como de ônibus e outros veículos que os conduzirem, de chegar 
a uma distância mínima de 5 km (cinco quilômetros) dos limites territoriais 
externos da Castro, (tutela    inibitória    executiva); 

3. Pleitear a fixação de multa diária, para a hipótese de descumprimento da 
tutela antecipada concedida, conforme faculta o § 4° do artigo 461 do Código 
de Processo Civil, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - 
(tutela inibitória mandamental); 

4. Pleitear o pedido de desocupação da FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ, por citação 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST, por intermédio 
de seus coordenadores ou na pessoa de quem lá estiver administrando seus 
interesses, no endereço acima referido, e dos demais sem-terra e integrantes 
de movimentos sociais de contestação no campo, por edital, nos termos do 
art. 231, inciso 1, do CPC; 

5. Pleitear a condenação dos noticiados quanto aos prejuízos ocasionados ao 
patrimônio da União (FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ) e ao Povo do Paraná, em 
especial os danos constados na via de acesso a comunidade Castrolanda (PR 
340); 

6. Promover a apuração da existência de crimes contra crianças e adolescentes, 
no interior da Fazenda invadida, conforme registrado denuncia no 
CONSELHO TUTELAR DE CASTRO, que foi impedido de atuar no local da 
invasão; 

7. Promover auditoria nos assentamentos ABAPAN/CONCEIÇÃO, 
ABAPAN/LAGEADO, ABAPAN/MORROS, em virtude das noticias de 
negociações em que os beneficiários daqueles assentamentos 
comercializaram ou arrendaram as terras para agricultores, podendo estar 
novamente pleiteando outros lotes da União; 

8. Investigar possível participação de agentes públicos, principalmente no 
fornecimento de benefícios a pessoas não qualificadas por programas de 
Estado, ferindo o princípio da ISONOMIA que determina a Constituição 
Federal. 

 




