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Prefácio

O latifúndio, a milícia privada e a violência no campo.

Prof. Dr. Juarez Cirino dos Santos

Professor de Direito Penal da UFPR

Após 20 anos de vigência da Constituição de 88 as relações sociais no campo se
agravaram:  o latifúndio  cresceu,  os  conflitos  agrários  se  intensificaram,  aumentou  a
pobreza e a marginalização, o projeto de uma sociedade livre, justa e solidária ficou
ainda mais  distante;  a modernização da agricultura expulsou os camponeses  para as
periferias urbanas, onde vivem marginalizados do mercado de trabalho e das relações de
consumo; a monocultura,  regida por uma  lógica de morte (agrotóxicos, inseticidas e
sementes transgênicas),  produz  comodities  para exportação – e não alimentos para o
povo.

Hoje, a luta pela terra no Brasil, dirigida pelo MST e outros movimentos sociais,
é a luta por uma reforma agrária que elimine a desigualdade e institua a democracia no
campo, com uma produção agrícola fundada no cooperativismo e na preservação da
natureza.  Essa luta sofre a agressão brutal das forças mais retrógradas da área rural,
responsáveis pelo despejo e a expulsão de famílias e pelo assassinato de militantes e de
líderes camponeses. 

Este  relatório  sobre  a  violência  no  campo,  realizado  pela  Rede  Popular  de
Estudantes de Direito e pela ONG Terra de Direitos, conta a história mais recente dos
crimes do latifúndio e do agronegócio (as multinacionais das sementes geneticamente
modificadas, Syngenta, Monsanto e Bunge), com o emprego de pistoleiros encapuzados
e de milícias  privadas armadas contra homens e mulheres que lutam pelo direito de
plantar,  colher  e  comer  os  frutos  da  terra  improdutiva,  no  Estado  do  Paraná.  Uma
história escrita com o sangue derramado de seres humanos, vitimados pela violência de
bandos  armados  sobre  acampamentos  de  trabalhadores  rurais  sem-terra  –  e  tudo se
dissolve em inquéritos intermináveis, em denúncias que não prosperam, em absolvições
por insuficiência de provas.

Contar a história da luta do camponês contra a violência do latifúndio é criar
espaço para a solidariedade das massas urbanas e rurais, indispensável para mobilizar as
forças  democráticas  na  única  direção  capaz  de  garantir  a  dignidade  do  homem  do
campo: a reforma agrária. 
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1) Breve histórico da estrutura fundiária brasileira

     No continente americano, as violações de direitos humanos estão na fundação de
todos os países. Somos um povo que teve seus ancestrais sistematicamente escravizados
e mortos pelo jugo do estrangeiro invasor, tanto em relação aos povos nativos quanto
aos  povos  africanos.  A  defesa  do  latifúndio  -  presente  como  estrutura  fundiária
brasileira desde o início da colonização portuguesa com as capitanias hereditárias e as
sesmarias1 –  há  muito  vem  sendo  feita  pelo  uso  de  jagunços,  capatazes,  feitores,
capangas, pistoleiros. Percebe-se, desse modo, que infelizmente a violência contra os
trabalhadores  rurais  é  uma  característica  presente  em toda  história  brasileira.  Nesse
sentido, afirma o antropólogo Alfredo Wagner:

O  disciplinamento  jurídico  da  dominialidade,  objetivado  pelas  políticas
agrárias  oficiais  em  diferentes  momentos,  constitui-se  de  fato  numa
legitimação  dos  instrumentos  de  repressão  privada (...).  Capitanias
hereditárias, sesmarias, concessões e alienações de terras públicas podem ser
analisadas,  portanto,  como  tentativas  descentralizantes  que  deixam  a
grupos privados o controle e a “defesa” de imensas extensões de terras
(...). Ao contrário da função reguladora que lhe é idealmente atribuída, elas
nutrem um  processo  de  sucessivas  violências,  em diferentes  contextos
históricos.  Na  condição  de  produtos  de  uma  ideologia  de  colonização,
sempre reatualizada e sempre hostil a uma economia de base familiar, essas
políticas  constituem  um  fator  permanente  de  tensão  social  e  conflito”2.
(grifos nossos)

Hoje, quinhentos e dez anos depois do início do processo de colonização, temos um
ordenamento constitucional formalmente democrático que estabelece - em seu artigo 3°
- como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (I) a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, (II) a garantia do desenvolvimento nacional, (III)
a  erradicação da pobreza e da marginalização, a  redução das desigualdades sociais e
regionais e (IV) a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Importante  notar  que  é  em nome desse suposto  “desenvolvimento  nacional”  que
todos  os  outros  objetivos  da  república  brasileira  têm  sido  negados.  Que  tipo  de
desenvolvimento é esse que tem impossibilitado a vida digna à maioria da população
brasileira e tem significado a destruição sistemática das nossas riquezas naturais (como
o exemplo dramático da expansão da fronteira agrícola e do agronegócio na Amazônia
brasileira)?  Desenvolver-se,  portanto,  tem significado  o  financiamento  por  parte  do
Estado de uma economia pautada na exportação de comoditties – uma história colonial
pautada em ciclos de exploração econômica como o pau-brasil, a cana de açúcar, o café,
o algodão, a borracha, o cacau e hoje a soja. 

1 Em 1536, a Metrópole decidiu dividir o território brasileiro em grandes faixas de terras que abrangiam
desde a faixa litorânea até a linha imaginária determinada pelo Tratado de Tordesilhas. As chamadas
Capitanias Hereditárias foram doadas a representantes da nobreza e aos militares. Os donatários tinham o
poder de doar lotes (sesmarias) sob a condição de que fossem explorados economicamente. A área de
uma sesmaria é uma légua quadrada, ou 4356 hectares. VEZZALI, Fabiana. Concentração de terras nas
mãos  de  poucos  custa  caro  ao  Brasil.  Disponível  em:  http://www.sasp.org.br/index.php/notas/75-
concentracao-de-terras-na-mao-de-poucos-custa-caro-ao-brasil.html
2 WAGNER, Alfredo. Linchamentos: atos de “justiça camponesa” entre a humanização da penalidade” e
a “desumanização do indígena”. In:  Povos indígenas e tolerância: construindo práticas de respeito e
solidariedade. São Paulo: Editora USP, 2001, p. 210-211.
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A tabela abaixo, referente ao cadastro de imóveis do INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária), expõe a situação da altíssima concentração de terras
no Brasil. Os resultados do Censo Agropecuário 2006 mostram que a estrutura agrária
brasileira, caracterizada pela concentração de terras em grandes propriedades rurais não
se alterou nos últimos vinte anos. A manutenção da desigualdade na distribuição de
terras  se  expressa  na  comparação  das  informações  nos  três  últimos  censos
agropecuários3: 

Tabela 9 - Área dos estabelecimentos rurais, segundo o estrato de área
Brasil - 1985/2006

Estrato de área Área dos estabelecimentos rurais (ha)

1985 1995 2006

Total 374 924 421 353 611 246 329 941 393

Menos de 10 ha 9 986 637 7 882 194 7 798 607

De 10 ha a menos de 100 ha 69 565 161 62 693 585 62 893 091

De 100 ha a menos de 1 000 ha 131 432 667 123 541 517
112 696 478

1 000 ha e mais 163 940 667 159 493 949 146 553 218
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários 1985/2006.

A  implementação  desse  modelo  capitalista  na  área  rural  vem  gerando
conseqüências  nefastas  para  o  povo  brasileiro.  Por  meio  da  “modernização”  da
agricultura, a concentração fundiária foi acentuada pela expulsão dos camponeses de
suas terras. Com a mecanização da produção agrícola, chamada de “Revolução Verde”,
introduziu-se  no  campo  a  tecnologia  de  guerra  sob  a  justificativa  do  aumento  da
produtividade. O termo “Revolução Verde” surgiu após a 2º Guerra Mundial, quando as
indústrias de armamento buscaram alternativas para manter os grandes lucros obtidos no
período de conflito. Encontraram na agricultura o local para empregar as tecnologias
desenvolvidas na guerra. Foi assim que materiais de explosivos se transformaram em
adubos sintéticos e nitrogenados, que os gases mortais viraram agrotóxicos e os tanques
de guerra se tornaram tratores.

Uma vez que as máquinas não produzem adubos e comprimem sempre mais
o solo através de seu peso, seu uso acabou transformando gradativamente, a
estrutura  dos  solos:  impediu  a  circulação  de  água  e  ar  e  destruiu  a
diversidade  biológica.  Isso,  dentre  outros  motivos,  levou  a  erosão  e  ao
esgotamento  dos  solos,  com  efeitos  perceptíveis  na  fertilidade.  Neste
contexto,  foram introduzidos sempre  mais  adubos químicos,  como opção
para melhoramento do solo e aumento da produtividade, combinados com
novas variedades de sementes, as quais prometiam colheitas maiores. Novas
variedades  de  plantas,  porém  não  adaptadas  as  condições  climáticas
regionais  e  ao  uso  de  elevadas  quantias  de  adubos  tiveram  ainda  mais

3 Censo  Agro  2006:  IBGE  revela  retrato  do  Brasil  Agrário. Dados  disponíveis  em:
www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1464&id_pagina=1
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dificuldade  de  adaptação  diante  da  situação  dos solos  e  dos métodos  de
produção baseados em monocultura.  As pragas e as doenças propagavam
nas lavouras. Como reação recorreu-se, finalmente, aos agrotóxicos4.

Portanto, a agricultura - uma das principais revoluções que humanidade realizou
em toda a sua história, que nos permitiu a fixação territorial e a produção de alimentos
-hoje produz não mais a perpetuidade da vida,  mas a lógica da morte.  Agrotóxicos,
inseticidas, sementes transgênicas, monocultura, latifúndio: facetas da mesma lógica de
opressão e exploração do capitalismo agrário. Sabemos que a elite econômica foi, e é, a
classe social que faz funcionar as engrenagens do sistema capitalista, cuja continuidade
depende da destruição da natureza e da destruição da vida dos seres humanos pobres de
toda a Terra. 

     As conseqüências ambientais e sociais desse processo, que continua se intensificando
em nosso país, são desastrosas, pois: (a) o aumento da produção, que supostamente iria
promover  o  combate  à  fome,  por  exemplo,  é  massivamente  de  commodities para  a
exportação e não de alimentos destinados à população, ficando os lucros exclusivamente
com os  proprietários,  sem qualquer  reversão  para  a  melhoria  de  vida  da  população
brasileira; (b) os agricultores que trabalhavam com a agricultura e nela estabeleciam sua
identidade cultural  foram expulsos de suas terras e migraram para as áreas urbanas,
onde foram marginalizados; (c) a monocultura, que não permite o controle natural das
pragas, demanda massiva utilização de agrotóxicos altamente poluentes e perigosos para
a saúde; entre outros inúmeros problemas.

2) A legitimidade histórica das lutas dos movimentos sociais     

A história  da luta  pela  terra  é  muito  antiga  no Brasil,  assim como a da sua
exploração. Remonta à resistência indígena, à resistência negra, à resistência de todos os
que  foram  se  tornando  sem-terra  diante  do  arbitrário  e  violento  processo  de
concentração fundiária.  Em meados da década de 80, o processo histórico de luta e
organização do povo deu um grande salto qualitativo, gerando em nosso país o maior
movimento  social  do mundo:  o movimento  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras  rurais
sem-terra  –  o  MST.  Por  meio  desse  e  de  outros  movimentos,  os  trabalhadores
questionam e  lutam contra  todo  o  sistema  social  capitalista  focando  suas  ações  na
estrutura agrária brasileira extremamente desigual. 

Além de criticar o sistema vigente, propõem caminhos e soluções que hoje se
mostram  novos,  mas  que  na  verdade  são  frutos  dos  conhecimentos  ancestrais  –  a
sabedoria  de comungar  a vida comunitariamente de modo integrado à Terra.  É esse
conhecimento tradicional que vem garantindo a proteção das florestas nacionais – o que
faz do nosso país aquele com a maior biodiversidade do planeta. 

Assim,  com  a  reforma  agrária  se  busca  democratizar  o  acesso  à  terra
possibilitando  uma  mudança  no  modo  de  produção  agrícola  por  meio  de  propostas
como  a  agroecologia  e  o  cooperativismo,  que  são  já  realizações  concretas  nos
acampamentos  e  assentamentos  do  MST.  A produção  está  pautada  em um modelo
coletivo de trabalho no qual a agricultura é desenvolvida em simbiose com a natureza,
demonstrando a viabilidade e a urgência de substituir o modelo necrófilo capitalista por

4 ANDRIOLI,  Antônio Inácio;  FUCHS, Richard.  Transgênicos:  as  sementes  do mal  -  a  silenciosa
contaminação de solos e alimentos. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p.103.
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um modelo biófilo, uma cultura permanente – permacultura – que promova a vida em
abundância para todos os seres. 

No  entanto,  os  movimentos  sociais  camponeses  continuam  negligenciados  e
brutalmente combatidos  pelas forças nacionais  e internacionais  mais  retrógradas que
ainda governam esse país. De acordo com o relatório da Comissão Pastoral da Terra
sobre a violência no campo no Brasil em 2008, os conflitos agrários envolveram todos
os dias 137 pessoas – o equivalente a 41.866 pessoas por mês; todos os dias 25 famílias
foram despejadas – o equivalente a 756 famílias por mês; todos os dias 5 famílias foram
expulsas de suas terras – o equivalente a 154 famílias por mês; e a cada 13 dias uma
pessoa foi assassinada por questões agrárias em nosso país5. 

3) Um retrato da violência no campo no Estado do Paraná

     O estado do Paraná reproduz essa conjuntura internamente já  que mesmo sendo um
dos Estados mais ricos do país – em 2008, o produto interno bruto (PIB) paranaense
representou 5,84% da produção de toda a riqueza gerada nacionalmente6 – não promove
a distribuição dessa riqueza: apresenta também o intolerável problema da concentração
de terras5. Com perfil econômico acentuadamente agrícola – produtor de 25% da safra
brasileira – o estado do Paraná impulsiona o agrobusiness dos grandes proprietários de
terras exportadores da produção mecanizada de monocultura. 

Mediante  a  resistência  dos  trabalhadores  organizados  que  questionam  esse
modelo – principalmente por meio da ocupação das propriedades improdutivas  – os
grandes  proprietários  rurais  vêm  se  organizando  para  enfrentá-los  com  as  milícias
privadas fortemente armadas. 

A história da violência no campo no Paraná não é recente, como vimos, decorre
de um modelo fundiário adotado no Brasil desde o regime das sesmarias. No entanto o
quadro se agravou muito na década de 90, especialmente nos anos de governo Lerner,
quando a política adotada pelo Estado foi a de dura repressão aos movimentos sociais
campesinos através da polícia, e da tolerância do poder público em relação à atuação de
milícias privadas.

Foi nesse período que as grandes multinacionais do agronegócio se instalaram
no Paraná. Syngenta,  Monsanto, Bunge são exemplos de empresas que chegaram ao
estado  e  acirraram  a  tensão  no  campo.  Com  a  proposta  de  produzir  grãos  para
exportação,  essas  empresas  compraram  grandes  áreas  de  terras,  onde  iniciaram
pesquisas com sementes geneticamente modificadas, inseriram novas espécies estranhas
à agricultura nativa e fizeram testes com novos agrotóxicos e insumos. 

Nacionalmente, as áreas de concentração do agronegócio são os palcos da maior
parte dos conflitos no campo: 26,1% dos conflitos registrados em 2003 aconteceram na
região centro-oeste, o chamado “paraíso do agronegócio” 7. No Paraná não é diferente.
As multinacionais são absolutamente agressivas na repressão aos movimentos sociais, e
recorrem,  sem  qualquer  pudor,  às  milícias  privadas  contratadas  pelas  entidades

5 COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo. Goiânia: CPT Nacional, 2008.
6 Dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  e  do  Instituto  Paranaense  de
Desenvolvimento Social (IPARDES) disponíveis em: http://www.ipardes.gov.br/pdf/tab_pib_01.pdf.
7 Dados disponíveis em: http://www.cpt.org.br/?system=news&eid=128
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representativas dos ruralistas, como a Sociedade Rural do Oeste. Para ficar em apenas
um exemplo, temos o caso do trabalhador ruarl Keno da Mota, que foi assassinado em
uma fazenda da Syngenta cujo caso trataremos pormenorizadamente mais adiante.        

     Ora, as milícias privadas são ilegais porque quem detém o monopólio do poder de
polícia é o Estado, cujo poder legiferante, embasado na representação da vontade geral,
concede-lhe  a  faculdade  de  utilização  da  violência  mediante  diversos  requisitos  e
limitações legais. A despeito de sua legalidade, suas ações muitas vezes são ilegítimas.
Mas o que tem ocorrido agora é uma violência por parte do poder privado, representado
pelo grande poder econômico dos latifundiários,  que por meio das milícias  privadas
realizaram  assassinatos  e  ações  de  expulsão  de  famílias  de  suas  terras  ou  de  seus
acampamentos e ocupações, sempre fortemente armadas e com brutal violência. Nesse
sentido, afirma o antropólogo Alfredo Wagner, sobre os conflitos no campo no período
colonial, cenário muito próximo ao contemporâneo:

Não obstante o poder político constantemente reivindicar para si o poder de
repressão, mostra-se sempre fraco para sobrepor-se à autoridade privada e a
seus ditames de aplicação da justiça. Essa autoridade ancorava seu poder na
subordinação  de  índios  e  camponeses.  Na  defesa  de  seus  interesses
mostrava-se  forte  o  suficiente  para  mobilizar  militarmente  os  que  se
encontravam  sob  seu  jugo.  Nesses  segmentos  sociais  subjugados  eram
recrutadas  as  milícias  privadas,  que  materializavam o  poder  político  dos
grandes proprietários territoriais como senhores da guerra8.

     De acordo com os relatórios da Comissão Pastoral da Terra, em 2004 o estado do
Paraná era o 12º do país em casos de pistolagem, com 513 ocorrências. Em 2007, esse
número mais que dobrou, com 1188 casos, passando o estado a ser o 2º do país com
maior  quantidade  de pistolagem.  Por  meio  desses grupos paramilitares,  os  ruralistas
colocam em cheque a própria Constituição Federal e as convenções internacionais como
a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pois ameaçam frontalmente o direito
à vida e à integridade pessoal dos trabalhadores, os quais, infelizmente, em vários casos
detalhados adiante, foram executados sem nenhuma chance de defesa.

     Historicamente, as associações dos ruralistas, como a União Democrática Ruralista
(UDR) e a Sociedade Rural do Oeste (SRO), patrocinam esses grupos de pistoleiros
disfarçados como empresas de segurança. Em novembro de 2006, o presidente da SRO,
Alessandro  Meneghel,  declarou  expressamente  à  Folha on Line que  a  entidade  iria
contratar milícias para combater as ocupações. Ele disse que, a cada nova reintegração
de posse que a Justiça determinar e o governo não cumprir, os próprios ruralistas vão
retirar  os sem-terra  das propriedades.  ‘Vamos contratar seguranças e nós mesmos
faremos a reintegração’(grifou-se) 9. 

        As forças nacionais e internacionais que sustentam o capitalismo agrário, por meio
das associações dos ruralistas, vêm patrocinando as milícias privadas para combater as
ações  dos  movimentos  sociais  camponeses.  As  milícias  privadas  são  grupos
paramilitares,  isto  é,  explicitamente  ilegais.  No entanto,  os  inúmeros  homicídios  de
trabalhadores  permanecem  impunes  e  o  Poder  Público  não  toma  providências  para
impedir essas ações, as quais geram muita violência e injustiça em nosso país, lugar em
que quem trabalha e cultiva a terra é visto como criminoso, enquanto os que vivem da

8 WAGNER, Alfredo. Op. cit., p. 209.
9 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/Brasil/ult96u87283.shtml
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especulação, da destruição da natureza e da opressão ao próximo são exaltados pelo
governo como os impulsionadores do desenvolvimento e do progresso nacional.

     Os latifundiários vêm adotando sistematicamente essas ações ilegais por meio das
quais visam impedir a realização da Reforma Agrária constitucionalmente assegurada.
As ações dos trabalhadores são brutalmente combatidas, o que impossibilita, assim, a
mobilização legítima dos movimentos sociais para exigir do Poder Público a garantia
dos seus direitos fundamentais como o acesso à terra, à moradia e ao trabalho. 

Os  conflitos  e  a  violência  no  campo  são  conseqüência,  portanto,  de  uma
estrutura agrária na qual a concentração de terras, é a violência primeira. É por isso que
mesmo em um contexto no qual os trabalhadores e trabalhadoras organizados na luta
pela  terra  têm  suas  vidas  ameaçadas,  os  movimentos  sociais  não  recuam.  A  cada
companheiro que perde sua vida,  mais  conscientizados se tornam da necessidade de
fortalecer  a  organização popular,  força legítima  capaz  de alterar  esse sistema social
baseado na negação da vida.

Ao representar  uma reação  ao reconhecimento  e  à  efetivação  de  direitos
constitucionalmente assegurados a todos os brasileiros e brasileiras – e não
apenas aos proprietários de terras – a violência no meio rural dificulta, senão
impede, os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e do
Estado Democrático de Direito, declarados pela Constituição Federal.  Em
outras palavras, a violência no campo acaba impedindo a consolidação de
uma sociedade verdadeiramente democrática no Brasil10.

4) Omissão estatal e violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica)

Devido à omissão do Estado brasileiro, ocorrem cotidianamente várias violações
aos  direitos  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras  rurais  no  Estado  do  Paraná.
Apresentaremos abaixo alguns casos emblemáticos dessa violência  ao mesmo tempo
decorrente  da omissão e complacência  estatal  com a ação violenta  e  intolerável  das
milícias privadas.

Casos emblemáticos da violência no campo no Paraná:

4.1) Região Oeste

A  região  oeste  do  Paraná  é  marcada  pela  predominância  do  agronegócio
exportador da soja e pela forte organização dos latifundiários. Há marcante presença da
União Democrática Ruralista (UDR), o que estimulou a criação da Sociedade Rural do
Oeste  (SRO)  e  o  Movimento  Paranaense  dos  Produtores  Rurais  (MPPR)  para  se
contrapor ao Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra –  MST.

10 MELO, João Alfredo Telles (org.).  Reforma agrária quando? CPI mostra as causas da luta pela
terra no Brasil. Brasília: Senado Federal, 2006, p. 66.
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4.1.1) O CASO SYNGENTA (Violação aos artigos 4, 5 e 11 da Convenção Americana
de Direitos Humanos)

A  empresa  transnacional  Syngenta  Seeds  é  detentora  de  19%  do  mercado
mundial  de  agroquímica  além  de  ser  a  terceira  empresa  com  maior  lucro  na
comercialização de sementes  no mundo,  atrás  apenas  da Monsanto  e da Dupont.  O
cenário  de violência  no campo no Brasil  tem sido agravado pela  ação violenta  das
empresas transnacionais que contratam milícias privadas – disfarçadas de empresas de
segurança – para fazer a defesa de seus interesses contra os trabalhadores rurais sem
terra.  Visam,  desse  modo,  impor  um  modelo  industrial  de  agricultura  baseado  na
monocultura,  na  super  exploração  do  trabalhador,  na  degradação  ambiental,  na
utilização de agrotóxicos e na apropriação privada de recursos naturais e genéticos.

Na  cidade  de  Santa  Tereza  do  Oeste,  região  oeste  do  Estado  do  Paraná,  a
Syngenta desde 1998 desenvolvia experimentos com milho e soja transgênicos a uma
distância de apenas 6 km do Parque Nacional do Iguaçu - uma das mais importantes
reservas naturais do mundo, considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Infringiu-se,  desse modo,  a  Lei  10.814/2003 que proíbe expressamente  o plantio  de
transgênicos  na zona de amortecimento – 10 km – de Unidades de Conservação.  O
IBAMA multou a empresa em um milhão de reais  pela  violação acima mencionada
embargando  toda  a  atividade  na  fazenda  experimental  envolvendo  organismos
geneticamente modificados. 

Em março  de  2006,  os  camponeses  da  Via  Campesina  ocuparam a  Estação
Experimental  da  Syngenta  e  estabeleceram  na  área  o  acampamento  “Terra  Livre”,
objetivando denunciar os crimes ambientais praticados pela empresa, instalar um centro
de  agroecologia  e  sementes  crioulas  no  local.  Dessa  forma,  o  movimento  dos
trabalhadores  se  contrapôs  frontalmente  ao  modelo  de  agricultura  da  transnacional,
buscando recuperar os danos ambientais gerados pelas atividades ilegais.

Após dezesseis meses de resistência  no local,  por ordem judicial,  as famílias
desocuparam a área. Mas três meses depois, cerca de duzentos trabalhadores voltaram a
ocupá-la já que a empresa não havia pagado a multa a que fora condenada e, ainda mais,
retomava  os  experimentos  ilegais  colocando  em perigo  as  lavouras  dos  agricultores
assentados próximos ao parque.

Horas depois da reocupação, o trabalhador Valmir Mota, o Keno, avistou um
microônibus  do  qual  desceram  aproximadamente  quarenta  homens  armados
uniformizados  da  empresa  “NF  Seguranças”.  Eles  entraram  na  fazenda  atirando  e
acertaram Keno com um tiro na perna e, depois, o executaram com um tiro a queima
roupa no peito. Isabel do Nascimento Souza foi espancada e arrastada pelos pistoleiros,
levou um tiro no olho e a  bala  ficou alojada próximo à coluna vertebral.  Mais três
trabalhadores foram feridos durante o ataque. Um segurança que fazia parte da milícia
também foi morto.

Todos  os  pistoleiros  fugiram,  mas  a  polícia  conseguiu  prender  quatro.  Eles
haviam sido contratados pela empresa NF Seguranças, que, por sua vez, fora contratada
pela Syngenta, articulada com a Sociedade Rural do Oeste (SRO) e o Movimento dos
Produtores  Rurais  (MPR).  A  empresa  de  segurança  foi  denunciada  pelo  Ministério
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Público como quadrilha armada organizada com o objetivo de fazer despejos ilegais de
acampamentos de trabalhadores que lutam pela reforma agrária.

Assim como no caso da morte de Keno, é cada vez mais comum a contratação,
pelas  transnacionais,  de  empresas  de  segurança  que  exercem  o  papel  de  milícias
armadas  e  da  pistolagem  no  campo.  A  Syngenta  não  foi  responsabilizada  pelo
assassinato  e,  apesar  de  suas  práticas  socioambientalmente  predatórias,  continua
exercendo monopólio sobre o setor agrícola brasileiro.

4.2) Região Noroeste

A região Noroeste do Paraná, em decorrência da conjuntura que se estabeleceu
desde a década de 90, de violência  e de conflito  no campo,  perpetrada por milícias
privadas e por particulares, com a anuência do Estado, ficou conhecida como “Terra
Sem Lei”. A atuação das milícias privadas, contratadas e comandadas por fazendeiros
organizados  na  União  Democrática  Ruralista  (UDR) promove  violência  e  morte.  O
Estado brasileiro, ao invés de apurar seriamente os fatos e punir os responsáveis por
esses  crimes,  mostrou-se  omisso  e  irresponsável,  ratificando  todas  as  violações  aos
Direitos Humanos cometidas pelos latifundiários da região. 

É pública e notória a utilização de pistoleiros,  por parte de fazendeiros,  para
promover despejos violentos. A UDR já respondeu a oito ações perante a Justiça do
Trabalho  promovidas  por  “seguranças”,  reivindicando  pagamentos  por  serviços  de
“proteção”  prestados  a  membros  da  entidade.  Ainda,  Osnir  Sanches,  que  prestava
serviços de aliciamento de pistoleiros à UDR, ajuizou Reclamação Trabalhista contra a
organização pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício por prestar serviços
de pistolagem. A demanda foi extinta por “ilicitude do objeto”. Osnir Sanches é um dos
denunciados pelo assassinato de Sebastião Camargo Filho.      

4.2.1. O CASO SEBASTIÃO CAMARGO FILHO (Violação aos artigos 4, 5, 8, 9 e
11 da Conveção Americana de Direitos Humanos)

O camponês Sebastião Camargo Filho, de 65 anos de idade, foi assassinado em 7
de  fevereiro  de  1998,  por  um  grupo  de  aproximadamente  30  pessoas  armadas,
contratadas  e lideradas por membros da UDR, que iniciaram uma violenta  operação
extrajudicial de desocupação, na Fazenda Boa Sorte, no município de Marilena, região
Noroeste do Paraná. A referida Fazenda já havia sido declara de “interesse-social”.

Os  pistoleiros,  que  estavam  encapuzados  e  vestidos  com  camisas  pretas,
obrigaram mais  de 70 famílias  a  permanecerem no chão,  com o rosto voltado para
baixo. Sebastião sofria de um problema cervical que o impedia de permanecer agachado
com a cabeça voltada para baixo. Um homem encapuzado que comandava a operação,
ao ver que Sebastião não cumpria  sua ordem,  apontou uma escopeta calibre  12 em
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direção a sua nuca e disparou contra ele a menos de um metro de distância.  Várias
testemunhas dos camponeses reconheceram o pistoleiro que tirou a vida de Sebastião
como Marcos Menezes Prochet, que ocupava na época o cargo de Presidente Regional
da UDR. Importante destacar que 2 dias antes do ocorrido os trabalhadores acampados
levaram ao Assessor Especial para Assuntos Agrários do Governo do Estado do Paraná
a  preocupação  com um despejo  violento  planejado  pela  UDR.  As  denúncias  foram
ignoradas e nenhuma medida foi tomada. 

Em 7 de fevereiro de 1998 foram iniciadas as investigações policiais  sobre a
desocupação e o homicídio de Sebastião Camargo Filho. As autoridades encontraram
nas  fazendas  Boa  Sorte  e  Santo  Ângelo  grande  quantidade  de  armas  e  munição
utilizadas na desocupação. 

Em 8 de fevereiro, com base numa chamada anônima, as autoridades prenderam
na fazenda Figueira, no município de Guairaçá, sete suspeitos de participação nos fatos.
Junto com os suspeitos foi encontrada grande quantidade de armas de grosso calibre e
munição,  entre  as  quais  100  cartuchos  calibre  12  deflagrados,  além  de  capuzes  e
camisas pretas sem identificação. Apesar das fortes provas contrárias aos sete pistoleiros
detidos, eles foram liberados 35 dias após sua captura11.

Em 18 de  fevereiro  de  1998,  foi  expedida  uma  ordem de  prisão  preventiva
contra Osnir Sanches, por sua suposta participação na contratação dos pistoleiros e sua
participação no assassinato de Sebastião. Osnir fugiu, sendo capturado em 2 de junho de
1998 e posteriormente solto em 18 de junho de 1998, em decorrência de um  habeas
corpus.

Não obstante  as múltiplas declarações expressas na investigação policial,  que
reconheciam Marcos Menezes Prochet como autor do disparo contra Sebastião Camargo
Filho,  em 5 de maio de 2000, foram vinculados à investigação criminal somente os
senhores Teissin Tina (proprietário da fazenda Boa Sorte) e Osnir Sanches, pelos crimes
de homicídio culposo e formação de quadrilha. 

Em 29 de agosto de 2000, dois anos e seis meses após a ocorrência dos fatos, o
Ministério Público do Estado do Paraná formulou denúncia contra os senhores Teissin
Tina  e  Augusto  Barbosa  da  Costa  (um  dos  pistoleiros  contratados  para  fazer  a
desocupação) pelo homicídio de Sebastião Camargo Filho. Apenas em 2 de março de
2001  houve  o  aditamento  da  denúncia  e  foram  incluídos  como  co-autores  Marcos
Menezes Prochet e Osnir Sanches.

Em  virtude  da  demora  nas  investigações,  vários  dos  crimes  cometidos  na
desocupação prescreveram. Ainda, outros delitos foram injustificadamente descartados
pelo Ministério Público. Apesar de a lei brasileira estabelecer o prazo de um mês para a
realização da investigação policial, neste caso a investigação demorou 25 meses, em que
pese o fato de três dos delitos investigados terem prescrito 24 meses depois de ocorridos
os fatos.

11 As famílias desalojadas também encontraram capuzes pretos, duas escopetas calibre 12 e munição do
mesmo  calibre.  Os  camponeses  informaram  as  autoridades  no  mesmo  dia,  mas  a  polícia  somente
apreendeu os objetos seis meses depois, em 12 de agosto de 1998.
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4.2.2. O CASO SÉTIMO GARIBALDI (Violação aos artigos 4, 5, 8, 9, 11 e 25 da
Convenção Americana de Direitos Humanos)

O trabalhador  rural  Sétimo Garibaldi  foi  assassinado em 27 de novembro de
1998, durante despejo ilegal de 70 famílias que estavam acampadas na Fazenda São
Francisco, no município de Querência do Norte, região Noroeste do Paraná. O despejo
ocorreu durante a madrugada,  realizado por aproximadamente 20 homens armados e
encapuzados,  liderados pelo Fazendeiro Mourival  Favoreto e seu empregado,  Ailton
Lobato. Conforme relatório do delegado “as testemunhas afirmaram que o grupo chegou
à fazenda atirando, não dando chance de defesa para os acampados”.

Por não ter sido encontrado, por duas vezes foi pedida a prisão temporária de
Mourival  Favoreto pelo delegado e ratificada pelo Ministério  Público.  No entanto a
Juíza da Comarca de Loanda negou o pedido nas duas ocasiões (logo após o fato e em
fevereiro de 1999). Apenas em março de 1999 o Sr. Mourival compareceu à delegacia
para prestar depoimento. 

Em agosto de 1999, a representante do Ministério Público solicitou que os autos
voltassem à autoridade policial para a conclusão das investigações. Apenas em fevereiro
de 2000 o delegado informou que as solicitações foram parcialmente cumpridas uma
vez que Mourival não apresentou o que lhe foi solicitado. A tomada de depoimentos
demorou tempo extremado, pois só foram realizadas as oitivas em setembro de 2000 e
em julho de 2002.

Em  setembro  de  2002,  a  autoridade  policial  solicitou  que  fosse  remetido  à
pericia o revólver que havia sido apreendido. Apenas em agosto de 2003 o escrivão
informou que as armas e o estojo de balas não se encontravam mais no fórum. Em maio
de 2004, o Promotor  de Justiça se manifestou  pelo arquivamento  do inquérito,  sem
qualquer  fundamentação.  Parecer  esse  acatado  pela  Juíza  da  Comarca,  também não
fundamentado. 

A viúva de Sétimo Garibaldi, senhora Iracema Garibaldi, impetrou mandado de
segurança no Tribunal de Justiça,  em face do arquivamento dos autos, requerendo a
reabertura do inquérito e a continuidade das investigações. O pedido foi indeferido em
setembro de 2004. 

O caso  foi  denunciado  à  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  em
2003 pelas entidades CPT, MST, Justiça Global, RENAP e Terra de Direitos. Este é o
primeiro caso de um trabalhador rural assassinado que foi levado à Corte Interamericana
de  Direitos  Humanos  da  Organização  dos  Estados  Americanos  (OEA)  contra  a
República Federativa do Brasil por sua responsabilidade decorrente do descumprimento
da  obrigação  de  investigar  e  punir  o  homicídio,  enquanto  execução  extrajudicial,
violando  as  garantias  judiciais  e  a  proteção  judicial  estabelecida  na  Convenção
Americana de Direitos Humanos.

4.2.3. O CASO DA FAZENDA VIDEIRA 
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No caso da Fazenda Videira se vê claramente a inércia e o desinteresse do Estado
brasileiro e a impunidade que blinda os grandes proprietários. Demonstra perfeitamente
a livre atuação das milícias privadas nos conflitos no campo do Estado do Paraná, bem
como a apatia do Estado frente às violações de direitos e os diversos crimes cometidos
em conflitos fundiários.

A Fazenda Videira está localizada no Município de Terra Rica, Noroeste do Estado
do Paraná e possui dimensão de cerca de 1,2 mil hectares. A área pertence à empresária
Laci Dagmar Zoller Ribeiro e filhos. Após vistoria do Instituto Nacional de Colonização
e  Reforma  Agrária  –  INCRA,  a  fazenda  foi  classificada  como  GRANDE
PROPRIEDADE IMPRODUTIVA, motivo pelo qual, por meio de decreto presidencial,
foi decretada de interesse social para fins de reforma agrária em dezembro de 2006. 

No entanto, na tentativa de impedir a desapropriação, a Fazenda foi desmembrada
em quatro outros imóveis: Fazenda Leão de Judá, Fazenda Maranata, Fazenda El Shadai
e Fazenda Graciosa. Além disso, alegando um contrato de arrendamento com a Usina de
Açúcar Santa Terezinha Ltda. e uma suposta “estiagem”, propuseram Ação Declaratória
de  Produtividade  a  fim de anular  o  laudo técnico  do  INCRA e,  conseqüentemente,
sendo declarada a produtividade da Fazenda, impedir o processo de destinação de terra
às famílias de trabalhadores rurais sem terra.

Nesse contexto, em 06 de março de 2007, cerca de 500 famílias do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST – ocuparam a Fazenda Videira na tentativa de
pressionar e agilizar o processo de desapropriação da área. No entanto, na madrugada
do dia  9 de  março  de  2007,  os  trabalhadores  rurais  do  MST sofreram tentativa  de
despejo ilegal por uma milícia privada fortemente armada. Três trabalhadores ficaram
feridos  e  os  pistoleiros  atearam  fogo  em  cinco  barracos.  A  polícia  prendeu  10
pistoleiros,  que confessaram terem sido  contratados  para  expulsar  os  acampados  da
Fazenda Videira. 

Após o ocorrido,  no dia  17 de maio,  houve um novo ataque de pistoleiros  que
efetuaram vários tiros na direção dos barracos. Recentemente, em 01 de abril de 2009 e
em 21 de abril de 2009, o acampamento Oito de Março recebeu mais ataques.  

Segundo investigação do COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), ficou
comprovado o envolvimento, como mandante, de Fernando Augusto Zoller nos ataques
ao acampamento dos trabalhadores rurais.  Fernando é filho de Laci Dagmar Zoller,
proprietária da Fazenda Videira. 

Cumprindo Mandado de Busca e Apreensão, o COPE apreendeu, no apartamento
de Laci Dagmar Zoller, no quarto de Fernando Zoller, uma pistola Glock, calibre 9mm,
291  munições  intactas  calibre  9mm,  munições  de  fuzil,  dentre  outros  calibres.
Curiosamente, a munição encontrada é do mesmo calibre da que foi usada nos ataques
ao acampamento, conforme constatação da polícia.

Fernando  Zoller,  no  entanto,  continua  solto  e  desimpedido  para  praticar  novos
ataques. Fica evidente haver no caso da Fazenda Videira um conjunto de violações aos
direitos assegurados não apenas na Carta Constitucional brasileira,  como também na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em especial, de seus arts. 4º (direito à
vida)  e  5º  (direito  à  integridade  pessoal  –  física,  psíquica  e  moral).  Além disso,  é
também evidente  a inércia  do Estado frente  à tamanha audácia  e  o desinteresse em
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responsabilizar os praticantes de crimes em conflitos fundiários, principalmente crimes
de  formação  de  grupos  paramilitares,  o  que  é  vedado  pela  Constituição  do  Estado
brasileiro.

4.3. Região Norte

4.3.1) O CASO ELIAS DE MEURA

Dentro da conjuntura anteriormente traçada, o assassinato do trabalhador rural
Elias Gonçalves de Meura, durante os conflitos envolvendo a Fazenda Santa Filomena,
constitui  um  dos  mais  emblemáticos  casos  de  violações  de  Direitos  Humanos  e
garantias constitucionais no Estado do Paraná, dado o encadeamento de circunstâncias
políticas e jurídicas bastante específicas que nele se apresenta. Tornou-se, igualmente,
paradigmático pela possibilidade que oferece de identificação de amplas redes de poder
que ultrapassam o âmbito meramente privado e incidem sobre agentes do poder público,
em nítida cumplicidade ideológica,  conforme as informações recolhidas no Inquérito
Policial  nº.  49/2004.  Demonstra,  por  fim,  a  continuidade  dos  padrões  de  atuação
criminosa na região,  explicitando a ausência de vontade política em sua persecução,
dada a morosidade das investigações e a permanência da impunidade dos respectivos
responsáveis. 

Em  outubro  de  1997,  a  área  denominada  “Fazenda  Santa  Filomena”  foi
considerada como propriedade improdutiva pelo Instituto Nacional da Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, uma vez constatados no imóvel rural, Grau de Utilização da
Terra (GUT) de 100 % e Grau de Eficiência na Exploração (GEE) de 81,99 %, taxa
inferior à legalmente exigida. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio da previsão
do art.  186,  I  e  II  da  Constituição  Federal12,  bem como  do art.  5º,  §2º  da  Lei  n°.
8.629/199313 estabelece que o reconhecimento da improdutividade pelo Poder Judiciário
implica na desapropriação do imóvel  para fins de reforma agrária  e no conseqüente
assentamento  de famílias  de trabalhadores  rurais  acampados,  que terão  seus direitos
fundamentais de acesso à terra definitivamente assegurados.

Legitimados  pelo quadro de direito  acima exposto é que,  em julho de 2004,
quatrocentos  integrantes  do Movimento dos Trabalhadores  Rurais Sem Terra (MST)
deslocaram-se até a fazenda Santa Filomena, com o objetivo de montar acampamento
na frente da porteira, para a desapropriação do imóvel. Ocorre, no entanto, que foram
inadvertidamente recebidos com disparos de arma de fogo vindos da direção da sede da
fazenda, os quais atingiram os veículos utilizados, ferindo sete trabalhadores rurais sem

12Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural  atende, simultaneamente,  segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e
adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.

13 Art. 5º A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cumpra sua função 
social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. § 2º O decreto que declarar o 
imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor ação de 
desapropriação.
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terra, entre eles: Mário Iusten, que recebeu tiro no peito; Darci Ferreira Dias, o qual
recebeu um disparo no queixo; Antônio Cordeiro de Oliveira, atingido no joelho; Maria
Luiza  da  Silva,  atingida  no  pé.  Além  deles,  também  Cássio  Rodrigues  de  Souza,
Ademar Krug e Elias Gonçalves de Meura, mesmo buscando proteger-se deitados no
chão, foram atingidos pelos disparos, sendo o último vitimado por um tiro na altura do
pescoço, que atingiu a coluna cervical, tombando desfalecido às 6 h 10 min. Revoltados
com a brutalidade da ofensiva e o assassinato do companheiro, o grupo decidiu ocupar a
fazenda.14 

Quanto a Elias, foi levado ao hospital de Nova Londrina, com entrada às 6h 30
min do mesmo dia, já em óbito, sendo realizada a primeira necrópsia às 18h34 min,
constando-se que a morte foi causada por choque hemorrágico e lesão raqui medular,
devido  ao  disparo  de  projétil  de  arma  de  fogo  (baletão  armado  em  cartucheira),
realizado a mais de meio metro de distância, de cima para baixo15.

Aos 2 de agosto de 2004, instaurou-se o Inquérito Policial Civil n° 49/2004, para
apurar os crimes de homicídio, tentativa de homicídio, lesões corporais, porte e posse
ilegal de armas de fogo e esbulho possessório. Foram apontados como suspeitos além
do  dono  da  fazenda,  os  funcionários:  Aparecido  Mendes  da  Silva  conhecido  por
“Cidão”, administrador da fazenda, e os Srs. Marcos da Silva, Marcelo da Silva, Márcio
da  Silva  e  José  da  Silva.  Não obstante  a  evidente  necessidade  de esclarecimento  e
punição desses delitos,  até o momento  da redação do presente relatório (outubro de
2009), não foram concluídas as investigações do caso. Vale dizer, um inquérito policial,
com duração de mais de cinco anos, inexistindo ação penal, consubstancia gravíssima
ofensa ao direito de acesso à Justiça e aos meios de tutela jurisdicional, o que só reforça
a idéia da coadunação tácita do Estado frente a tais práticas reiteradas.

Que o assassinato do trabalhador Elias Gonçalves de Meura componha o extenso
rol de casos de formação de milícias privadas no Estado do Paraná - por vezes com
apoio da força policial local, mas sempre sem expressiva oposição dos poderes públicos
- fica claro com a leitura dos depoimentos do funcionário José da Silva (fls. 31/32), e
seus filhos, Marcelo (fls. 19/20) e Márcio (fls. 21/22) da Silva, os quais confirmam a
contratação  de  “seguranças”  armados  pelo  proprietário  da  fazenda.  É  massiva  a
quantidade  de  armamentos  encontrada  na  fazenda.  Segundo  o  auto  de  apreensão,
redigido em 31 de julho de 2004, tratam-se de: uma espingarda calibre 12, oxidada,
marca Rossi;  uma espingarda carabina,  calibre 44,  marca Winchester,  115 cartuchos
calibre  12  deflagrados;  08  cartuchos  calibre  12  intactos;  03  cartuchos  calibre  28
deflagrados; 19 estojos calibre 44 intactos; 09 cartuchos calibre 44 intactos; 46 estojos
calibre 38 deflagrados; 05 estojos calibre 32 deflagrados; 06 projéteis de vários calibres,
de propriedade de Francisco Carvalho Gomes Filho16.        

A extensão dessa teia de ilicitudes resta, ainda, comprovada pelo fato de ter sido
o ex-policial Adair João Sbardella,  preso na Operação Março Branco17, surpreendido

14 Autos de Inquérito Policial n° 49/2004, fls.10-11.
15 Idem, fls.87-88.
16 Fls. 09, dos autos de inquérito policial nº. 49/2004.
17 Em março de 2005, a Superintendência Regional da Polícia Federal  no Paraná em conjunto com a
Secretaria de Segurança Pública do Paraná empreenderam a “Operação Março Branco” que teve início
como força-tarefa para conduzir investigações que sinalizaram a ação de grupos armados de extermínio
de camponeses no Estado do Paraná, os quais promoviam a segurança privada de propriedades rurais que,
por  serem  improdutivas,  eram  objetos  de  protestos  e  ocupações  de  integrantes  do  Movimento  dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Durante a operação, foram cumpridos 13 (treze) mandados de
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pelos trabalhadores rurais acampados na fazenda Santa Filomena, fazendo filmagens e
intimidando os trabalhadores, na data de 07.09.2004, 36 dias após o assassinato de Elias
de Meura.18 O mesmo foi acusado de participação criminosa em diversos incidentes no
Estado do Paraná, envolvendo desocupações ilegais e conflitos com trabalhadores no
campo. Como se não bastasse,  a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra
(CPMI da  Terra),  realizada  em 2005,  encontrou  fortes  indícios  acerca  das  relações
criminosas  entre  a  União  Democrática  Ruralista,  à  qual  é  filiado  o  Sr.  Francisco
Carvalho Gomes Filho, proprietário da fazenda Santa Filomena, e o Tenente-Coronel da
Polícia Militar Waldir Copetti Neves (entre elas, correspondência enviada por Tarcísio
Barbosa, então coordenador-geral da UDR, parabenizando-o pelo trabalho de repressão
na ocupação das fazendas Figueira e Santa Filomena, em demonstração de “qualificação
técnica e profissional”).

Não  resta  dúvida,  portanto,  sobre  a  existência  de  um conjunto  de  violações
arbitrárias de direitos assegurados não apenas na Carta Constitucional brasileira, como
também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em especial, de seus arts. 4º
(direito à vida), 5º (direito à integridade pessoal – física,  psíquica e moral),  8º e 25
(direito às garantias judiciais). O presente caso lança luz sobre as profundas estruturas
de poder no Paraná, nas quais também o Estado encontra-se inegavelmente imbricado.

5) Crítica às políticas públicas voltadas ao campo no Brasil

O Estado Brasileiro, ao refutar as acusações de violações dos direitos humanos de
trabalhadores  e  trabalhadoras  rurais,  afirma possuir  um leque de ações  e  programas
voltados à prevenção dos conflitos no campo. No entanto essas políticas públicas são
ineficazes  e  insuficientes,  uma vez  que,  como demonstramos,  o  Estado privilegia  o
investimento  no  agronegócio  e  na  proteção  da  propriedade  privada  ao  invés  de
concentrar seus esforços na promoção da vida digna daqueles que são os verdadeiros
produtores de alimento e geradores de emprego no campo brasileiro19.  

5.1. Política de Reforma Agrária

busca e apreensão e 8 (oito) mandados de prisão preventiva nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e
Cascavel,  expedidos  pela  Justiça  Federal  de  Ponta  Grossa,  quais  sejam os  mandados  de  prisão  em
desfavor de: 
1) Waldir Copetti Neves, Tenente-Coronel da Polícia Militar;
2) Adair João Sbardella, ex-Policial Militar;
3) Ricardo José Derbes, Policial Militar da Reserva;
4) José Valdomiro Maciel, Policial Militar da Reserva;
5) João Della Torres Neto, Policial Militar da Reserva;
6) Nereu Paschoal Moreira, Policial Militar da Reserva;
7) Silvana Araújo de Almeida (informante);
8) Carlos Ney Ferreira (informante).
Fonte:  Assessoria  de  Comunicação  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Paraná.  In:
http://www.prpr.mpf.gov.br/arquivos/externas/000207.php. Acessado em: outubro/2009.
18Ibidem, fls. 241-242.
19 Segundo o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, a agricultura familiar emprega 75% da mão-de-obra
no  campo,  gerando  38%  das  riquezas  provenientes  do  campo.  Dados  disponíveis  em:
www.ibge.gov.br/home/.../censoagro/2006/agropecuario.pdf 
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O Estado afirma que, com a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária  (INCRA)  em  1970,  deu-se  um  passo  fundamental  na  consolidação  de  um
programa de Reforma Agrária no Brasil,  e que a atuação desse órgão proporciona a
melhor  distribuição  da  terra,  atendendo  aos  princípios  de  justiça  social,  do
desenvolvimento rural sustentável e proporcionando o aumento da produção. 

No entanto o que se verifica na prática é que, historicamente, ao longo de todos os
governos, a política de reforma agrária não foi capaz de alterar,  de fato,  a estrutura
agrária no Brasil por meio distribuição das terras. O Censo Agropecuário, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicado em 2009, constatou
que agronegócio, representa apenas 15,6% do total dos estabelecimentos agrícolas, mas
monopoliza 75,7% da área agrícola20.

De  acordo  com  estudo  divulgado  pela  Universidade  do  Estado  de  São  Paulo
(UNESP), apenas 163 mil famílias foram assentadas, ou seja, o Incra  cumpriu apenas
29,6%  da  meta  proposta  pelo  II  Plano  Nacional  de  Reforma  Agrária,  que  tinha  a
previsão de assentar 550 mil famílias entre 2003 e 200721. Ainda, existem mais de 200
mil famílias acampadas22 esperando para serem assentadas no país. A análise desses
dados, e a constante luta dos movimentos sociais do campo demonstram que a política
de reforma agrária está longe de atender aos anseios do povo, e mais ainda de efetivar
os direitos fundamentais à terra, à moradia, à alimentação. 

5.2. Política de apoio à agricultura familiar

O Estado Brasileiro alega ter garantido ao pequeno agricultor a possibilidade de se
fixar no campo, produzindo mais e melhor, através da ampliação do crédito rural pelo
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, do Programa
de Aquisição de Alimentos – PAA, dentre outros.

Ocorre que, ao analisarmos os investimentos do Estado na agricultura familiar e no
agronegócio, fica clara a opção do Estado pelo fortalecimento do grande agronegócio e
do latifúndio, gerando ainda mais tensão e conflitos no campo. Em 2008, o investimento
em 20 empresas do agronegócio exportador foi de 10 bilhões de reais, e o investimento
destinado a 1,2 milhões  de famílias  soma apenas  R$ 7,2 bilhões.   Os latifundiários
acessam 34,6% do crédito, porém respondem por apenas 13,6% da produção.

5.3.  Programa Paz no Campo

O Programa  Paz  no  Campo  têm por  objetivo  capacitar  mediadores  de  conflitos
sociais, atender denúncias, mediar conflitos agrários e implantar Ouvidorias Agrárias
Federais. O objetivo geral desse programa seria evitar os conflitos no campo, mediar

20 Dados disponíveis em: www.ibge.gov.br/home/.../censoagro/2006/agropecuario.pdf
21 Dados disponíveis em: http://www.mst.org.br/taxonomy/term/79
22 Dado disponível em: http://www.mst.org.br/node/3180 
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situações  conflituosas,  evitar  despejos  violentos  e  mortes.  Ocorre  que  tal  política
mostrou-se absolutamente ineficiente. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) registrou,
entre 1985 e 2007, 1.117 ocorrências de conflitos com a morte de 1.493 trabalhadores
rurais.  Em 2006,  a  CPT registrou  1.212 ocorrências  que  totalizaram 1.809 famílias
expulsas da terra, 19.449 despejadas da terra, 12.394 ameaçadas de expulsão, 16.389
ameaçadas  de  despejo,  5.222 casas  destruídas,  2.363  roças  destruídas  e  4.165  bens
destruídos23.

5.4. Disque Terra e Paz

A Ouvidoria Agrária Nacional mantém, em tese, um número de telefone através do
qual seria possível fazer denúncias sobre violações de direitos humanos,  obter dados
sobre a questão agrária, informar irregularidades no processo de reforma agrária, dentre
outras funções.  Acontece que,  se estivesse ativo – ao ligar para o telefone indicado
ouve-se a mensagem de que o número foi desativado – seria pouco provável que o
agricultor ou a agricultora pudesse de fato fazer denúncias e ter a garantia de que elas
seriam investigadas e levadas adiante. Em meio a tiros de balas disparados por milícias
privadas, ou mesmo por policiais, nada menos eficiente do que ligar para o Disque Terra
e Paz.  

 

5) Recomendações ao Estado brasileiro

Diante do acima exposto, a denúncia de tamanha violação contínua aos direitos
humanos  mediante  a  violência  no  campo  exercida  em  nome  das  empresas
multinacionais  e  dos  latifundiários  contra  os  trabalhadores,  sugerimos  as  seguintes
recomendações ao Estado brasileiro:

1.     Que a República Federativa do Brasil seja condenada pelas
violações descritas acima;

3.   Que ordene o Estado brasileiro a realizar uma investigação
completa,  imparcial  e  eficaz  da  situação,  com  o  objetivo  de
investigar  e  de  punir  criminalmente  os  responsáveis  pelos
homicídios acima narrados; 

4.     Que ordene o Estado brasileiro a reparar  plenamente  os
familiares  das  pessoas  que  perderam suas  vidas  nos  conflitos,

23 UNESP. Atlas da questão agrária. Disponível em: http://www4.fct.unesp.br/nera/atlas/violencia.htm
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incluindo tanto o aspecto moral como o material, pelas violações
de direitos humanos determinadas;

5.       Que ordene o Estado brasileiro a tomar medidas adequadas
dirigidas aos funcionários da justiça e da polícia, a fim de evitar a
proliferação de grupos armados que façam despejos arbitrários e
violentos  e que adote medidas eficazes para proteger os direitos
dos trabalhadores rurais, criando um órgão eficaz de mediação de
conflitos agrários;

6.        Que seja vedado ao Estado Brasileiro  editar  qualquer
norma que proíba a vistoria em propriedades rurais ocupadas por
trabalhadores rurais, seja por qualquer período de tempo ou outra
razão;
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