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RESUMO

A presente dissertação analisa o processo de criminalização do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra na Lei de Organizações Criminosas, ocorrido em Goiás. A pesquisa debruçase primeiro sobre as condições histórico-sociais que apontam a ocupação de terras como forma
política necessária para o acesso à terra de trabalho pelos movimentos organizados e procura
contextualizar o conflito fundiário como basilar para a agência das elites locais, no sentido de
criminalizar essas ações políticas que denunciavam a situação irregular dos imóveis rurais da
Usina Santa Helena de Goiás. A pergunta principal da pesquisa se traduz por compreender
como foi possível a utilização da lei de organizações criminosas para a criminalização de
integrantes de um movimento social rural? Então, impõe-se como hipótese da pesquisa que há
uma elasticidade significativa na utilização dessa lei específica, para que oportunamente caiba
dentro de um contexto totalmente estranho e que envolve conflito originado sobre a função
social da terra e a política pública da reforma agrária. É quando emerge um processo de
criminalização construído de modo a incluir a ação de movimento social organizado para acesso
à terra no Brasil, como crime. Usando para tanto os processos judiciais cíveis e a ação penal,
além de reportagens de jornais e material empírico obtido na ida à campo.
Palavras-chave: Criminalização dos movimentos sociais. Lei 12.850/13. MST. Judiciário.

ABSTRACT

This dissertation aims to analyze the process of criminalization suffered for Landless Rural
Workers Movement in the Organized Crime Act, which took place in Goiás. The research first
focuses on the historical-social conditions that point to land occupation as a necessary political
form for access to the working land by organized movements and seeks to contextualize the
land conflict as the basis for the elite agency of class. The agrarian elite will criminalize the
political actions that denounced the irregular situation of the rural properties of the Santa Helena
de Goiás. The main question is to understand how it was possible to use the organized crime
act to criminalize members of a rural social movement. The hypothesis of the research is that
there is an elasticity in the use of this law in order to fits it in very strange context such as an
agrarian conflict. This process of criminalization emerge to include the action of the social
movement as a crime. The research will use both the civil lawsuits and the criminal action, as
well as newspaper reports and empirical material obtained in the field.
Keywords: Criminalization of the social movements. Organized Crime Act. MST. Judiciary.

Faz escuro mas eu canto,
Porque a manhã vai chegar.
Vem ver comigo, companheiro,
A cor do mundo mudar.
Já é madrugada,
Vem o sol, quero alegria,
Que é para esquecer o que eu sofria.
Quem sofre fica acordado
Defendendo o coração.
Vamos juntos, multidão,
Trabalhar pela alegria,
Amanhã é um novo dia.

Thiago de Mello, 1966 (MELLO, 1999, p.60)
Manuel Scorza (ARIAS, 1977)1 uma vez declarou que a literatura latino-americana resiste,
como “um grande tribunal de apelação das causas perdidas de seu povo, última instância”
esperamos que a presente pesquisa também tenha conseguido estar do lado das “causas
perdidas de seu povo” como também um “tribunal de apelação”.

1

Disponível em: https://vimeo.com/80466863. Acesso em: 15 nov. 2018.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da luta pela democratização do acesso à terra, levada a
cabo por cerca de quatro mil famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais, na região do
Sudoeste goiano, no município de Santa Helena de Goiás.
Em 2016, quatro membros2 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
(MST) tiveram ordens de prisão decretadas e dois foram efetivamente presos sob acusação de
pertencerem à organização criminosa. Este processo judicial corre no Tribunal de Justiça de
Goiás (TJ-GO) e trata-se da aplicação da Lei de Organizações Criminosas– Lei nº: 12.850, de
2 de agosto de 2013– (BRASIL, 2013) contra uma organização política, um movimento social.
O caso em estudo inicia-se com a demanda do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra, através da ocupação de terras, pela desapropriação das áreas pertencentes à
Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A em Goiás. A referida Usina está em recuperação
judicial e acumula diversas dívidas com a União, a Justiça Trabalhista e outros muitos credores.
Em 23 de agosto de 2015, essas famílias, integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizaram o ato político de ocupar uma parcela da
área da fazenda Várzea da Ema, localizada no município de Santa Helena de Goiás - GO, dando
início à ocupação “Padre Josimo”. O imóvel rural era tido para o movimento social como
integrante do patrimônio da Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, visto que, em suas
pesquisas prévias à ocupação, as famílias haviam identificado o mesmo como objeto de ações
de execução fiscal por parte da união contra a empresa, no cujo foi manifestado interesse do
Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para instituição de assentamento rural.
No entanto, no exato dia da ocupação, Márcio Antônio de Oliveira (conhecido na
região como “Toninho”) propôs na comarca local uma Ação de Reintegração de Posse
(processo nº201503060947), pedindo liminarmente o “despejo” das famílias sem-terra. Esse
pretenso possuidor do imóvel apresenta, como documento comprobatório da posse justa
(requisito para a proposição desse tipo de ação judicial), um contrato de permuta que teria
realizado em 2003, com a verdadeira proprietária, a Usina Santa Helena, que se encontrava em
recuperação judicial. O documento foi aceito pelo juízo da comarca de Santa Helena de Goiás,
2

Nessa pesquisa optou-se pela supressão dos nomes completos dos integrantes do MST acusados na Lei de
Organização Criminosa, tendo em vista, como já argumentava Scorza, em seu romance “Redoble por Rancas”
(SCORZA, 1976), “proteger os justos contra a justiça” (1976, p. 14). Na medida em que a dissertação problematiza
a ideia de criminalização há a necessidade de se colocar os réus, aqui neste caso, em anonimato e identificados
pelo sobrenome ““de Tal””, porque não é interesse, aqui, uma identificação dos réus, mas uma análise sociológica
do processo de criminalização em si.
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mesmo que tivesse sido considerado fraudulento pela 2ª Vara da Subseção Judiciária de
Anápolis- GO no processo nº: 2006.35.02.001010-3. A disputa judiciária pela posse da área foi
travada, portanto, entre Márcio Antônio de Oliveira, no polo ativo, e as famílias ocupantes no
polo passivo.
O juízo da ação de Reintegração de Posse, no entanto, em que pese esses dados
mencionados acima serem fundamentais para a compreensão do conflito fundiário, não o
impede de conceder o pedido do autor de desocupação da área. Adotando uma posição de defesa
da propriedade privada, não só deferindo os pedidos de reintegração de posse, como
provocando insistentemente as forças policiais para sua execução. Nesse processo, as famílias
se viram obrigadas a desmontar a ocupação por três vezes, a última, definitivamente. A partir
desse processo civil, o que mais nos importa é a instauração de um processo criminal contra
militantes do movimento social que tiveram seus nomes citados na seara cível.
O processo criminal nº201601423823 foi distribuído em 25 de abril de 2016, à 1ª
Vara da comarca de Santa Helena de Goiás. Consta como vítima, o pretenso proprietário das
terras, Márcio Antônio de Oliveira, e, como réus, os integrantes da ocupação “Padre Josimo”,
Batista “de Tal”, Lorena “de Tal” e Natalino “de Tal”. Ainda, foi denunciado o militante do
MST, Valdir “de Tal”, que não integrou a ocupação, mas representou as famílias junto à
Comissão de Conflitos Fundiários da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Muito embora
existam imputações a crimes específicos direcionadas a cada um dos réus, a todos foi imputada
a conduta tipificada pela legislação criminal como “organização criminosa” no art. 2º, §3º, da
Lei de Organização Criminosa(BRASIL, 2013, p. 3) e “esbulho possessório” no art. 161, inc.
II, do Código Penal (BRASIL, 2017, p. 69). No momento em que esse trabalho é redigido, a
ação penal ainda está em curso em grau recursal, mas em seu curso estiveram presos: Batista
“de Tal” por mais de 200 dias e Valdir “de Tal” por 142 dias.
A pergunta principal da pesquisa se traduz por compreender: como foi possível a
utilização da lei de organizações criminosas para a criminalização de integrantes de um
movimento social rural?
Para essa construção criminalizante, o que se verifica é um diálogo discursivo, e,
principalmente, uma narrativa ancorada na visão do “proprietário” e da propriedade privada,
que ocorre desde o processo cível (ação de reintegração de posse) até o processo criminal.
Essa construção legal desvela as conexões entre os poderes que a propriedade
destina ao proprietário, passando pelo judiciário, bem como ao executivo e as forças de
segurança. Há uma descontextualização do conflito agrário, tendo em vista o debate central, na
verdade, ser sobre a luta pela terra e por reforma agrária nessa seara, mas que se transmuta para
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o criminal. Essa passagem cria a oportunidade para a criminalização da luta pela terra e um
deslocamento do direito agrário, de tal forma que, mesmo dentro da ação de reintegração de
posse, é possível visualizar a construção da narrativa criminalizante sobre o movimento social.
Assim, a perspectiva de criminalização do MST fica evidenciada no decorrer do
processo civil em diversos momentos: no silenciamento diante da condição de devedor do
usineiro, o que por si já deveria impor a análise do juízo da ação de reintegração sobre o
cumprimento da função social, e ainda do contrato de permuta que é legalmente questionado
no judiciário, mas não será apreciado mais uma vez pelo juízo da ação reintegratória. O que os
dois processos judiciais (de reintegração e penal) fazem é legalizar uma posse que era tida como
ilegal pela jurisdição a nível federal.
Tornando-se importante o destaque de que, entre essas esferas de jurisdição,
percebe-se uma diferente forma de tratamento dos “proprietários” e dos movimentos sociais. A
forte presença no contexto sócio-político local das relações de dominação influencia fortemente
as decisões da Comarca de Santa Helena de Goiás, por exemplo, pode-se afirmar que o
movimento social não obteve uma decisão favorável sequer, em nenhum despacho na ação de
reintegração de posse; essa lógica também esteve presente no processo criminal.

1.1

HIPÓTESE CENTRAL

Impõe-se, como hipótese da pesquisa, que há uma elasticidade significativa na
utilização dessa lei específica, para que oportunamente caiba dentro de um contexto totalmente
estranho e que envolva conflito originado sobre a função social da terra e a política pública da
reforma agrária. É quando emerge um processo de criminalização, construído de modo a incluir
a ação de movimento social organizado para acesso à terra no Brasil, como crime.
Assim, o que se pretende analisar é como ele foi transplantado do debate sobre o
direito do acesso à terra para o indiciamento criminal. Para tanto, cabe explicitar passo a passo
o processo de “criminalização”, a partir do que estamos denominando como agência de classe,
e como se realizou a utilização da legislação de combate a organizações criminosas para o
“enquadramento” de quatro integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra.
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1.2

MARCOS TEÓRICOS

Os conceitos principais que fundamentam o presente trabalho e que auxiliam na
compreensão e análise do objeto de pesquisa vêm principalmente da sociologia, dos estudos
sobre o meio rural brasileiro e dos estudos sobre a criminalização dos movimentos sociais no
Brasil.
Um conceito fulcral para a pesquisa é a terra de trabalho (MARTINS, 1981), que
sintetiza a oposição a terra de negócios. Na última perspectiva, trata-se da apropriação
capitalista da terra, com o objetivo de lucro e, portanto, de exploração do trabalho. A terra de
trabalho se caracterizaria pelo acesso à dignidade e por pertencer àqueles que nela trabalham.
Considera-se, aqui, que o movimento social promove o acesso à dignidade e às políticas
públicas, e se propõe a realizar outro tipo de divisão do trabalho; portanto, a luta por terra de
trabalho é uma noção fundante para sua atuação.
Porém, quando promovem essa bandeira, a da reforma agrária, os trabalhadores e
trabalhadoras do campo se deparam com a estrutura formativa da sociedade brasileira,
extremamente violenta e hierarquizada, e que, dentre outras características, gestam uma
cidadania dilacerada(TAVARES DOS SANTOS, 1993), uma vez que não percebem na ação
coletiva organizada um elemento de cidadania ativa(CHAUÍ, 2002). Este elemento, por sua
vez, é construtor da democracia, tem como resposta, invariavelmente, a violência política, por
meio de assassinatos, ameaças, intimidações e/ou criminalização das lideranças políticas de tais
movimentos.
Para análise da criminalização e da utilização da lei de organização criminosa, fazse uso do conceito de elasticidade da lei, a partir da obra de Thompson (1987), uma vez que o
autor traz à tona a ideia de lei como lugar de disputa de classe, e que pode eventualmente
possibilitar a construção política de uma forma própria de alargamento do sentido da própria
lei, como no caso em questão, em que foi possível a tradução de um conflito fundiário em
indiciam21ento criminal, a partir da ação da classe proprietária. E, para o entendimento dessa
ação como própria do ethos dos latifundiários no Brasil, tomamos o estudo de Regina Bruno
(2003), que identifica a defesa da propriedade como direito absoluto e a violência como prática
da classe dominante como características da elite brasileira.
Para a análise crítica do judiciário e sua atuação recorre-se ao conceito de campo
(BOURDIEU, 1989), na medida em que ele entende o espaço social como um lócus de disputa
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e competição, em torno da produção legítima e do controle dos bens simbólicos, o que permite
uma compreensão da disputa interna.

1.3

OBJETIVOS

O objetivo geral da pesquisa consiste em verificar as condições de desenvolvimento
do fato, analisar e compreender os sentidos da produção sociológica aqui em destaque. E
verificar, fundamentalmente, as formas que assume o processo de construção da flexibilização
da lei, dentro e fora do sistema jurídico, a fim de entender em que medida se articula a agência
da classe dominante no âmbito local, que transmuta o conflito fundiário em ação penal contra
a classe subalternizada organizada, bem como verificar como o sistema de justiça criminal
atuou de forma a ser possível essa pretensão punitiva. Em especial, pergunta-se sobre a
utilização da lei de organizações criminosas como marco normativo na criminalização dos
movimentos sociais de luta pela terra, diferentemente dos objetivos iniciais da lei, ligados ao
combate a grupos relacionados aos crimes de “colarinho branco”, narcotráfico e lavagem de
dinheiro, desta vez focando exatamente os mais despossuídos da sociedade.
Além disso, busca-se compreender a atuação do sistema de justiça, no que tange às
ações cíveis de reintegração de posse, no caso em tela, que não possibilitaram a tutela
jurisdicional, no sentido da efetivação dos direitos fundamentais, mas na agudização do conflito
fundiário.
Para tanto, tem como objetivos específicos:
• a) levantamento das peças processuais do caso (cíveis e penais);
• b) análise do discurso judicial;
• c) ida a campo e realização de entrevistas com os acampados de Santa Helena
de Goiás e com os integrantes do MST atingidos por esse processo de
criminalização e seus advogados.
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1.4

PROBLEMATIZAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA PESQUISA

O objeto de pesquisa que se denominou como “criminalização” do movimento
social é, na verdade, o processo complexo pelo qual o conflito fundiário alargou o seu espectro,
em termos de processo social e jurídico-político e levou, no limite, à prisão de dois integrantes
do MST. De uma ação em busca de cidadania e dignidade, por meio da ocupação de terras, os
ativistas foram nomeados pelo sistema de justiça estatal como participantes de uma organização
criminosa, nos termos da Lei n°: 12.850, de 2 de agosto de 2013(BRASIL, 2013).
Esse processo de criminalização possui diversas camadas a serem explicitadas, que
se movem em ritmos e tempos distintos e que são relevantes e representam o desafio para a
construção da compreensão sobre a pesquisa.
A primeira camada que cabe colocar é a de que a Usina Santa Helena de Açúcar e
Álcool S/A, que é a proprietária dos imóveis rurais que foram ocupados pelo movimento social,
sofre uma ação de recuperação judicial3, na comarca de Santa Helena de Goiás (Processo de
nº2008.35.02.001010-3). O grupo Naoum, que controla a referida usina, depois de ter recebido
grande volume de crédito do Estado para incentivo agrícola, acumulou diversas dívidas com a
União4, na ordem de mais de 1 (um) bilhão de reais5, e com a Justiça trabalhista (segundo a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em 2012 constavam mais de duas mil reclamações
trabalhistas contra a Usina e seus administradores) 6, além de muitos outros muitos credores.
Inclusive, seus sócios administradores (Mounir Naoum, em especial) tiveram a insolvência civil
decretada7.
A segunda camada corre na Justiça Federal (2ª Vara da Subseção Judiciária de
Anápolis- GO), processo nº: 2006.35.00001010-3, em fase de execução fiscal da Procuradoria

A “recuperação judicial” é instituto introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Nova Lei de Falência –
Lei nº11.101, de 9 de fevereiro de 2005 – que “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o
estímulo à atividade econômica” (BRASIL, 2005, p. 4).
4
Por essas dívidas sofrerem inúmeras ações de execução, dentre elas, as que a pesquisa pode aferir através do
material empírico, foram as ações nº 2009.35.02.003233-6; ação nº 2066.35.02.003752-6; ação nº
2007.35.02.003510-8; ação nº 2006.35.02.013112-3; ação nº 2008.35.02.001944-0.
5
Informação constante dos documentos trazidos aos autos do Agravo de Instrumento nº 201691509841 pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que tramita na 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás.
6
Informação constante dos documentos trazidos aos autos do Agravo de Instrumento nº 201691509841 pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que tramita na 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás.
7
A sentença dos Autos nº 201502998984 declarou a insolvência civil de Mounir Naoum e sua esposa Alzira
Gomes Naoum, declarando o afastamento do insolvente do direito de administrar os seus bens. Em 17 de junho
de 2016, no processo 201504525510 foi proferida sentença afastando Mounir Naoum e Lucia Gomes Naoum dos
cargos de diretores da Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool.
3
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Geral da Fazenda Nacional, ação contra a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A que,
inclusive, levou a adjudicação de imóveis rurais da referida usina como forma de pagamento
para as dívidas da mesma com a União.
Na apelação de nº:5590-06.2013.4.013502, em que a Usina recorre da decisão de
1ª instância, que deu ganho de causa à União na ação de execução, pedindo a prescrição da
dívida, a própria Usina indica que parte da origem da dívida se deu a partir de crédito agrícola,
pois cita que: “No dia 22 de maio de 1986 o extinto Instituto do Açúcar e Álcool propôs ação
de Execução Fiscal n. 200635.03.001010-3, perante a M.M Juiz de Direito da Comarca de Santa
Helena, objetivando, assim, receber crédito tributário no valor de Cz$ 2.737.195,86 (dois
milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e cinco cruzados e oitenta e seis
centavos)”8. Além disso, nas certidões dos imóveis de patrimônio da Usina Santa Helena de
Açúcar e Álcool S/A constam diversas hipotecas e dívidas com bancos públicos, que podem
indicar tomada de créditos agrícolas, haja vista os diversos programas de financiamento público
de iniciativas relacionadas ao setor sucroalcooleiro no Estado de Goiás.9
Mais adiante, nos autos de execução fiscal, o Incra manifesta formalmente seu
interesse pela adjudicação dos imóveis rurais, indicando que através do Programa Nacional de
Reforma Agrária poderia destinar os imóveis para Projetos de Assentamento (P.A), por meio
de ofício10, em 2014.
Uma terceira camada diz respeito à ocupação, que posteriormente serviu de cenário
e razão para que integrantes fossem criminalizados, realizada em 23 de agosto de 2015, e
denominada “Padre Josimo”. O imóvel rural ocupado é a Fazenda Várzea da Ema, e, nesse
imóvel, entendido como parte do patrimônio da Usina pelo movimento social, porém, Márcio
Antônio de Oliveira (conhecido na região como “Toninho”) interpõe ação de reintegração de
posse11, por meio da qual apresenta “contratos” de permuta com a Usina Santa Helena de Goiás,
datados do ano de 2003, alegando ser o proprietário da área e justo possuidor.
Ao argumento apresentado será questionado pela própria Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN)12, ao afirmar que esses contratos de permuta apresentados foram

8

Apelação cível de nº 5590-06.2013.4.013502
Essas relações entre o setor sucroalcooleiro, aqui principalmente representado pela Usina Santa Helena, o
financiamento público não é aprofundado no presente trabalho, mas fica como proposta de reflexão futura com a
perspectiva de que se desnude o funcionamento cotidiano da burocracia estatal e da política (BEZERRA, 2017),
em uma abordagem que seja possível estabelecer as redes de contato e favores estabelecidas entre eles.
10
Trata-se do Ofício de nº: 220/2014 que, em seguida, no texto será transcrito, uma vez que também foi anexado
ao processo de reintegração nº: 201503060947.
11
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de autos nº: 201503060947.
12
Essa informação consta a partir dos autos de Agravo de Instrumento da PGFN contra a Usina de nº:
2016915009541, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás.
9
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considerados inválidos, quando o mesmo (Márcio Antônio de Oliveira) entrou com embargos
de terceiros, pretendendo que as áreas das quais se considera proprietário ficassem fora do
alcance da execução fiscal, empreendida contra a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A
pela União Federal.
As condições em que esse “contrato” de permuta entre a Usina e o Márcio Antônio
de Oliveira foi feito escapam a aferição dessa pesquisa, porém as indicações que a PGFN traz,
aventam-se algumas hipóteses de que isso significaria alguma espécie de vantagem mútua,
inclusive para a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool, que sofria possibilidade de perda de
seu patrimônio para pagamentos de dívidas com o poder público. Destaque-se que, nesse
contexto, a presença dele traz um complicador novo e mais camadas à reflexão que estamos
fazendo.
O fato de Márcio Antônio de Oliveira (“Toninho”) apresentar comprovação do uso
da área (ainda que sejam desconsiderados todos os requisitos que compõem a noção da função
social pela Constituição13),através de contratos com a Comigo14 e compras de máquinas
agrícolas foi suficiente para a admissão de sua pretensão na ação de reintegração, ainda que
pairem dúvidas e questionamentos sobre a regularidade do negócio jurídico, realizado com a
Usina já apontado pela PGFN, ou seja, mesmo que ele só tenha tido acesso à área por meio de
um negócio jurídico que na justiça federal (onde tramita a execução fiscal) seja considerado
fraudulento.
Tal fato não desmobilizou o juízo de 1ª instância (Comarca de Santa Helena de
Goiás), que reiteradas vezes defere liminares de reintegração no mesmo dia em que são
solicitadas e dá vários despachos, solicitando o cumprimento dos mandados pelas forças
policiais do Estado o mais rapidamente possível.

13

Conforme previsão do artigo 186 da Constituição Federal de 1988, a função social da propriedade rural é
cumprida quando atende aos seguintes requisitos:
“Art. 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; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (BRASIL, 2019, p. 149).
14
Segundo o sítio eletrônico da própria entidade, “a COMIGO foi fundada em Rio Verde Goiás por 50
produtores rurais do Sudoeste goiano, que estavam dispostos a mudar o perfil da agropecuária regional,
instituindo novos conceitos de produção e de comercialização. Incentivou o uso de insumos modernos, de
tecnologias inovadoras, instalou um grande sistema armazenador e partiu para a transformação de matériasprimas. Além de Rio Verde, onde se situa a sede administrativa e o complexo industrial, a COMIGO hoje está
instalada diretamente em mais 14 municípios com lojas agropecuárias, produção de suplementos minerais e
unidades armazenadoras.” (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO, c201-).
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Essas três ações judiciais, de certa forma, versam sobre o mesmo imóvel, por
diferentes razões e impactam o conflito fundiário. Pois, a execução fiscal na esfera federal
pretende ter como resultado o pagamento das dívidas da Usina com o fisco (e questiona a
posição de proprietário inclusive de Márcio Antônio de Oliveira).
A ação de recuperação judicial pretende recuperar a condição de atividade da
empresa, de tal forma que ela se soerga e consiga arcar com seus compromissos e corre na
comarca de Santa Helena de Goiás.
E, finalmente, a ação de reintegração de posse impetrada por Márcio Antônio de
Oliveira contra o MST (na realidade contra as famílias de trabalhadores rurais, mas nomeados
no processo através do “MST” na posição de réu) inicia um processo de pressão contra as
famílias e aqueles nomeados como representantes do movimento social, a partir do senso
comum. O autor pretende, com a ação, ser considerado justo possuidor, o que é questionado
pelas famílias de agricultores rurais, tendo em vista o manifesto interesse do Incra e a
adjudicação com possibilidade de direcionar os imóveis para reforma agrária.
O juízo (Juízo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Anápolis-GO) que
julgava a execução fiscal (processo de nº:2006.35.02.001010-3 da Fazenda Nacional contra a
Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A cobrando seus débitos) decidiu pela expropriação
em favor da União, adjudicando quase a totalidade das terras pertencentes à Usina.
Porém, a referida Usina entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
alegando que a competência para julgar a expropriação não estaria na justiça federal, e, sim, na
comarca de Santa Helena, responsável pela recuperação judicial (processo de nº:
2008.35.02.001010-3). Por decisão monocrática do STJ (Ação de Conflito de Competência nº:
136.584- GO - 2014/0267551-7), proferida pelo Relator Ministro Marco Buzzi (data da
sentença de 05 de dezembro de 2014) firmou-se que a competência seria do juízo universal da
recuperação judicial.
Com o processo de volta à Comarca de Santa Helena, o juiz decidiu que não cabia
à adjudicação das terras para o patrimônio da União, e deixou de ratificar (ou seja, confirmar)
a expropriação das terras que passariam ao patrimônio do fisco nacional15. O juiz da primeira
instância fundamentou sua decisão com o argumento que esse ato acabaria com as
possibilidades de retomada da atividade econômica da empresa, e que esta não poderia ficar
“sem-terra” para executar seus termos finalísticos como sociedade empresária.

15

Esta decisão encontra-se no processo de nº: 2008.35.02.001010-3, proferido pelo juiz Luciano Borges da
Silva, constante na data de 02 de dezembro de 2015.
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Esta decisão encontra-se no processo de nº: 2008.35.02.001010-3, proferido pelo
juiz Luciano Borges da Silva, constante na data de 2 de dezembro de 2015:

Como é sabido, as terras da sociedade empresária, notadamente por comporem o
acervo imobiliário da referida, compõe grande parte do próprio capital do
estabelecimento empresarial (acervo biológico – canaviais). Além disso, as terras que
foram adjudicadas se destinam diretamente aos fins consectários da sociedade, que é
o desenvolvimento da atividade agroindustrial da cultura de cana-de açúcar. A
empresa, sem terras, dificilmente poderá desenvolver a própria atividade finalística,
causando prejuízos imensuráveis à comunidade santa-helenense. A permanência da
adjudicação, além de poder influir no fim da própria atividade empresarial exercida,
impossibilitará até mesmo a satisfação de outros créditos (outros credores –
trabalhistas, credores com garantia real, etc.) durante eventual falência, pois que
poucos bens restariam aos credores da recuperação judicial/ falência. Extrai-se que a
pretensão da Fazenda Nacional de adjudicar todas as terras da sociedade empresária,
afronta os princípios norteadores da Lei nº 11.101/05. Ora, enquanto “em estado de
recuperação judicial”, a Lei consagrou a preservação da atividade econômica, aliada
aos benefícios que promove em favor da sociedade, como a preservação do emprego,
renda, arrecadação de impostos, etc. De outro lado, restando inexitosa a recuperação
da empresa, partindo-se para a falência, a referida lei prescreveu rol taxativo de
preferência no recebimento dos créditos, inexistindo qualquer preferência aos créditos
tributários. Convalidar a adjudicação das terras em favor da União resultaria,
indiretamente, burla a ordem de preferência estampada no artigo 83, da Lei 11.101/05,
pois que a Fazenda Pública Nacional pretende antecipar-se no recebimento de seu
crédito em detrimento a créditos trabalhistas, créditos detentores de garantia real, o
que toda evidência não se pode admitir. Por fim, vale registrar que a prematura decisão
judicial que promoveu a adjudicação das terras da empresa recuperanda em favor da
União, sem a necessária concordância do juízo da recuperação judicial, trouxe grave
instabilidade social à Comarca de Santa Helena de Goiás, pois que despertou o
movimento dos trabalhadores rurais sem terras- MST, que, enxergando uma
possibilidade de “promover” a reforma agrária na região, começaram a perpetrar uma
série de invasões nas terras que foram objeto de decisão do Juízo Federal o que, sem
dúvidas, em nada favorece aos interesses sociais e econômicos diretamente
encampadas no processo de recuperação judicial e sobrevivência da atividade
econômica desempenhada pela empresa. Nestes termos, tendo em vista a decisão
proferida no Conflito de Competência 136. 584/ GO do Superior Tribunal de Justiça,
DEIXO DE RATIFICAR a decisão de adjudicação, proferida às fls. 908 e seguintes
nos autos do processo de execução fiscal de nº 206.35.02.001010-3, do Juízo Federal
da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Anápolis-GO, motivo pelo qual determino que
seja oficiado o mencionado Juízo solicitando-lhe a baixa do(s) registro (s)/averbação
(ões) da adjudicação, decorrente de decisão proferida no referido processo de
execução fiscal, sobre os imóveis da sociedade empresaria em recuperação
judicial.(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo Criminal no
201601423823, fl. 828, grifo nosso).

Essa reversão afeta a estratégia geral do MST, que procura ocupar terras que não
cumprem com a função social e, desta vez, nada foi diferente, acreditando na continuidade dos
desdobramentos do processo de adjudicação das terras da Usina pela União, levantou-se junto
aos advogados do movimento a situação da Usina, comprovou-se o processo de adjudicação e
de possibilidade de destinação para reforma agrária e isso configurou condições objetivas de se
iniciar a ocupação.
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O MST ocupou as terras da Usina, visto que, comprovadamente, ela é devedora da
União, da justiça trabalhista e que saiu a decisão judicial na execução fiscal, na qual se destinou
as terras da Usina para quitar os débitos desta com a União. Isso foi feito através de um
instrumento jurídico, denominado adjudicação, que na prática retirava as terras da usina e as
transferia para o Estado brasileiro, como forma de pagamento das referidas dívidas. Assim,
chegou a ser gravado na certidão do imóvel rural a referida adjudicação, dando conta que o
imóvel foi penhorado para a garantia do juízo no processo de execução em trâmite:

Certifico Finalmente, que foi registrado sob o número Vinte e Quatro (R-24), à
mesma matrícula nº 1.206, em 21 de agosto de 2014. A Carta de Adjudicação expedida
em 05 de agosto de 2014 – Anápolis-GO; pelo Dr. Gabriel Brum Teixeira, Juiz
Federal; Processo nº 2006.35.02.001010-3- Execução Fiscal/ Classe 3100, Justiça
Federal – Seção Judiciária de Goiás – Subseção Judiciária de Anápolis – Segunda
Vara; exequente/adjudicatária: União Federal (Fazenda Nacional) executada: Usina
Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A; pela qual fica adjudicado o imóvel retro
descrito e matriculado, a área de 372 alqueires e 2.960 braças quadrados, no valor de
RS 55.800.000,00 (cinquenta e cinco milhões e oitocentos mil reais), à União Federal
(Fazenda Nacional). Que, fica ressalvada a área de 10 (dez) alqueires que circundam
o complexo agroindustrial voltado à atividade produtiva da Usina Santa Helena de
Açúcar e Álcool S/A, cuja área será delimitada pelos peritos federais agrários
designados pelo Incra, ficando desde já, determinado o desmembramento da referida
área. O referido é verdade e dou fé. Santa Helena de Goiás, 29/01/2015. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível no 201503060947, fl. 51, grifo
nosso).

A definição da competência do juízo local, onde se efetua o conflito, desvela essa
rede de cumplicidade entre o poder econômico e político com o sistema judicial. A decisão pela
negação da adjudicação, que é proposta pela Procuradoria da Fazenda, logo, um órgão estatal
voltado aos interesses do próprio Estado, demonstra o olhar do sistema de justiça em garantir
os interesses da Usina e de sua manutenção patrimonial.
Assim, reverteu-se a adjudicação provisoriamente, pois ainda restaram recursos
judiciais à Fazenda Nacional.
Explica-se, trata-se de duas ações judiciais diferentes, uma é a recuperação judicial
da sociedade empresária, Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A que tramita na Comarca
de Santa Helena de Goiás e outra ação era a de execução fiscal, em que a União solicitava o
pagamento das dívidas da Usina, o instrumento utilizado para esse pagamento foi a adjudicação,
em que as terras da sociedade empresária seriam expropriadas para quitação da dívida.
Trata-se de duas ações que têm diferentes propósitos e correm em lugares distintos,
mas, afinal, afetam o destino do imóvel rural. Qual será prevalente é debatido judicialmente,
até onde a pesquisa pode aferir, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a
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decisão final com a comarca de Santa Helena de Goiás, no juízo da recuperação judicial, mas
ainda seguia passível de recursos.
Diante dessa reversão, mas mesmo antes dela, o movimento social sofreu diversas
decisões autorizando a reintegração de posse contra as famílias de trabalhadores e trabalhadoras
rurais, primordialmente na primeira instância, ou seja, na comarca de Santa Helena de Goiás,
em que pese terem conseguido ganhar alguns recursos nas instâncias superiores, no segundo
grau do Tribunal de Justiça de Goiás, ainda sim sofreram diversos despejos.
A própria ação de reintegração de posse (Márcio Antônio de Oliveira x MST) terá,
no mesmo dia da ocupação, uma decisão liminar para retirada das famílias pela comarca de
Santa Helena de Goiás. O cumprimento da decisão (ou seja, o despejo das famílias ocupantes)
se dá em 2 de outubro de 2015, mas as famílias reocupam a área em 4 de outubro de 2015.
As famílias recorrem dessa decisão da Juíza da comarca de Santa Helena e em 18
de novembro de 2015, há a suspensão da decisão liminar de reintegração pela segunda instância
do Tribunal de Justiça de Goiás16. Ou seja, o desembargador entendeu pela suspensão da
decisão de despejar as famílias naquele momento.
Juridicamente a decisão do tribunal é transitória, bastando que o juiz de 1ª instância
dê sua sentença para finalizar o conflito. E é o que foi feito com enorme celeridade jurídica. A
publicação de sentença de mérito favorável à reintegração de posse contra as famílias foi
publicada no dia 22 de janeiro de 201617. Isso significa que a juíza da comarca de Santa Helena,
inconformada com a decisão dos desembargadores de impedirem naquele momento o despejo,
precipitadamente dá o despacho da sentença (que é a resolução final de um processo judicial)
para manter a reintegração.
Isso ressalta a percepção de que há uma diferente leitura até sobre a técnica do
direito quando se desloca da instância local (mais afeta ao mandonismo local) para as superiores
(com a tendência a ser verificada de tornar-se mais universalizante em sua percepção do
direito). Mesmo os desembargadores tendo feito a suspensão da liminar, a juíza de primeira
instância então, desfazendo-se da decisão provisória, publica a sentença que confirma a
reintegração e despejo das famílias, tornando inócua a vitória parcial que as famílias obtiveram
com a suspensão.
16

O efeito suspensivo da liminar de reintegração foi obtido através de Medida Cautelar (autos de nº41103456.2015.8.09.0000 – (201594110344) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial,
interposto nos autos do Agravo Regimental ao Agravo de Instrumento nº 3458-14.205 (201593458142), pelo
Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás.
17
Ação de Reintegração de Posse nº 201503060947, sentença proferida em 22 de janeiro de 2016, juíza Aline
Freitas da silva, Comarca de Santa Helena de Goiás (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo
cível nº 201503060947).
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Desnecessário comentar o nível de violência e o processo traumático desse ato de
despejo, sem consideração pela história ali em construção tanto de patrimônio físico, mas
também simbólico produto do esforço de trabalho desses acampados sobre o território e sem
prazo hábil para remoção com dignidade efetiva.
O comportamento das esferas judiciais merecerá aprofundamento por parte da
pesquisa, visto que foi possível averiguar preliminarmente que a primeira instância (aqui a
Comarca de SHG) as decisões são rapidamente decididas a favor dos proprietários e as
reintegrações, ainda que contenham disputas de sentidos jurídicos, são garantidas. No entanto,
conforme se distancia da influência local, os trabalhadores rurais conseguem obter algumas
decisões favoráveis aos seus pleitos, sendo visível a interferência da estrutura de poder local na
justiça de primeiro grau.
Em 5 de fevereiro de 2016 esse conflito entra na pauta da Comissão de Conflitos
Fundiários da Secretaria de Segurança Pública de Goiás e é estipulado o dia 23 de março de
2016 para a saída voluntária das famílias.
Porém, em 24 de fevereiro de 2016, o Incra apresenta um ofício18 ao processo
declarando objetivamente interesse na área para fins de reforma agrária e solicitando a
declinação de competência para a Justiça Federal. Apesar de tecnicamente ter o condão de
modificar o curso da ação de reintegração de posse, esse ofício foi indeferido pela magistrada
do caso, que estranha e inesperadamente segue com despacho exigindo o cumprimento da
reintegração pelas forças de segurança.
Apesar de, no âmbito da Comissão de Conflitos Fundiários da Secretaria de
Segurança Pública de Goiás, as partes terem firmado acordo para saída voluntária das famílias,
aquele que se “auto considera justo proprietário”19 Márcio Antônio de Oliveira promove tensões
na área e passa a assediá-las.
Dessa maneira, foram praticados os seguintes atos de provocação: contratação de
funcionários particulares e privados para desmantelar os barracos das famílias que já estavam
se preparando e planejando suas vidas para desocupá-los; ameaças à produção de milho, feitas
pelos agricultores, uma vez que ao aspergir veneno com um “relativo descuido” deixando cair
o veneno em partes próximas à plantação feita pelos ocupantes. Assim, há um desentendimento
maior entre os prestadores de serviços e as famílias ocupantes da área decidem queimar o
pulverizador, que segundo eles é uma ferramenta hedionda que os aterroriza ao expor e

18

Obteve-se esse ofício através dos Autos do processo de reintegração de posse nº 201503060947.
Não está até agora juridicamente confirmada a situação e condição de propriedade do referido autor da ação da
reintegração.
19
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prejudicar sua saúde e a plantação. Isso tudo vai decorrer em um boletim de ocorrências, que é
feito contra as famílias e o inquérito inicial é aberto no dia seguinte.
Na pesquisa pergunta-se: não teria sido um ato de orquestração possível, de uma
ação futura contra esses trabalhadores? Dado que o papel da ocorrência nessa área do Márcio
Antônio de Oliveira (“Toninho”) será aquele, que conforme mais adiante veremos, irá levar a
criminalização de algumas lideranças do MST.
Inicialmente, o inquérito é aberto tendo como justificativa a investigação policial
para roubo, artigo 157 do Código Penal, contra dois integrantes do acampamento e tendo como
vítima Márcio Antônio de Oliveira.
Porém, na representação de pedido de prisão preventiva assinada pelo Delegado de
Polícia, há uma mudança drástica em relação à peça inicial de investigação, o inquérito. Além
disso, constam como acusados quatro integrantes do MST que, dentre outros crimes, já possuem
registro pelo de organização criminosa. Isso significa a passagem de um crime comum
(anteriormente roubo e destruição de bem alheio) para a utilização da Lei nº:12.850, de 02 de
agosto de 2013. Esse pedido está datado de 30 de março de 2016.
Na representação que solicita a prisão preventiva dos então acusados, o delegado
utiliza-se de diversos boletins de ocorrência com as narrativas dos funcionários e do suposto
“proprietário”, sem que se arrolem maiores provas do que está sendo alegado, nem da
participação dos acusados individualmente. Segundo esse documento, os acusados integram
organização criminosa, nos seguintes termos:

Da organização criminosa
É evidente que o grupo criminoso mencionado nada tem a ver com trabalhadores que
buscam melhores condições de vida, dignidade e trabalho. O que os fatos demonstram
é o contrário, abusam, humilham e agridem quem está trabalhando, fazendo destes,
vítimas de crimes graves, destituem-nas de seu patrimônio, sempre com violência e
desrespeitam sistematicamente às ordens judiciais emanadas pelo processo judicial
respectivo. O bando parece ter um líder, na pessoa de Valdir “de Tal” a partir dele as
ordens são emanadas, diretamente a grupos liderados pelos outros três representados,
que utilizam-se [sic] da massa para a execução dos crimes, típicos de uma organização
criminosa, consoante conceituado pela Lei 12.850/2013: Art. 1º, §1º Considera-se
organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante
a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional.
A organização está absolutamente demonstrada, desde o mentor, até os executores
que obedecem fielmente às ordens. O crime [sic], está tipificado no art. 2º da mesma
lei:
Art.2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta
pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
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§3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da
organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução.
Como se vê, a Valdir “de Tal” impõe-se ainda uma causa de aumento de pena,
constante no parágrafo mencionado alhures (a pesquisa retirou o nome contido no
trecho). (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo Criminal no
201601423823, fls. 05-06, grifo nosso)20

Com o pedido de prisão aceito pela justiça, um dos acusados é preso ao se apresentar
na delegacia, em 14 de abril de 2016. E outro é preso no final de maio, do mesmo ano, no Rio
Grande do Sul.
Outra camada que contribuiu para o desdobramento da criminalização do
movimento social é a conjuntura estadual e nacional. No cenário nacional, a semana em que o
primeiro integrante foi preso tratou-se da votação do processo de impeachment contra a
presidenta Dilma Rousseff (dia 17 de abril de 2016), considerado como processo golpista 21 e
antidemocrático.
No cenário estadual, em 11 de abril de 2016, o Secretário de Segurança Pública de
Goiás, que à época era o Vice-Governador, José Eliton Júnior, publicou uma portaria e
convocou uma audiência coletiva com a imprensa.

Conforme destacou o vice-governador e secretário de Segurança Pública, uma das
medidas foi determinar, por meio de portaria, às forças policiais do estado que
permaneçam em sobreaviso por dois meses, podendo os comandantes suspender
folgas, escalas, férias e outros afastamentos até que todo o processo decorrente do
impeachment seja concluído, para acompanhar possíveis delitos relacionados a
conflitos urbanos e rurais. “Todas as forças estarão atuando a partir de agora com
maior intensidade em ações ostensivas de vigilância, análise de cenários, observando
as movimentações”, afirmou. “Que tenhamos a condição de visualizar a democracia
sendo exercida em sua plenitude, com as instituições funcionando com segurança”,
afirma. (GOIÁS, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração
Penitenciária, 2016a).22

Questionado se a decisão era muito rígida, Eliton foi incisivo: “Prefiro exceder e
garantir a ordem pública e a segurança de todos a pecar por não estar atento” (PARRODE,
2016)23.

20

Representação de prisão preventiva apresentada pelo Delegado em 30 de março de 2016, constante da ação
penal nº 201601423823.
21
O que se denomina “golpe” refere-se ao processo de impeachment, que se considerou como um processo ilegal
e antidemocrático, conforme se coloca na literatura que tem debatido o tema, para um contexto mais apurado
sobre ver: AVRITZER, Leonardo. “O pêndulo da democracia no Brasil”. Novos estudos - CEBRAP, São Paulo,
v. 37, n. 1, p. 273-289, ago. 2018.
22
Disponível em: https://www.seguranca.go.gov.br/destaques/governo-mobiliza-20-mil-policiais-para-acoespreventivas-em-todo-o-estado.html. Acesso em: 26 abr. 2018.
23
Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/jose-eliton-prefiro-exceder-e-garantirordem-publica-pecar-por-nao-estar-atento-63535/. Acesso em: 25 abr. 2018.
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A portaria previa uma ação direcionada das forças de segurança pública do Estado
em relação às ocupações rurais e urbanas. Ele diz textualmente que instaura um regime
excepcional, tendo em vista a votação do Impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff,
que aconteceria no dia 17 de abril de 2016, em Brasília, no Congresso Nacional. Temendo
manifestações contrárias, o Vice-Governador edita a Portaria nº: 446, de 11 de abril de 201624.
Nessa mesma semana, um dos integrantes é preso, e uma das justificativas da sua
prisão é compor organização criminosa. Logo depois, outro membro do MST também é preso
cautelarmente, e, assim, Goiás entra em um clima e condição de exceção, em termos de
segurança.
A primeira cortina que aparece por trás do palco punitivo é o conflito fundiário que
está no fundamento das tensões que possibilitaram a construção da narrativa para as prisões. A
segunda é a própria utilização dessa lei, que fora construída e pensada especificamente para o
contexto de punição aos delitos econômicos, relacionados aos crimes de colarinho branco,
afeitos a lavagem de dinheiro, à corrupção econômica e política e estendendo-se aos delitos de
narcotráfico entre os possíveis justificadores da lavagem de dinheiro.
O marco normativo – Lei nº:12.850, de 5 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013) –
estava inserido no debate de modo focal sobre ações ilícitas, com destaque àquelas contra o
erário público. Porém, neste estudo de caso, a legislação é utilizada para criminalização de atos
resultantes de tensões do processo de conflito fundiário.
O foco deste caso está em Goiás, região onde a pressão sobre o acesso à terra
excessivamente concentrada. Um exemplo disso se ampara nos resultados preliminares do
Censo Agrário 2017, realizado pelo IBGE, que apresentam uma forte concentração de terras
em um diminuto número de estabelecimentos agropecuários no território brasileiro
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).
No Gráfico 1, elaborado a partir dos dados apresentados nas Tabelas 1 e 2, é
possível observar a relação entre o número de estabelecimentos agropecuários e área dos
estabelecimentos no Brasil e em Goiás. Se no Brasil, estabelecimentos de até 20 hectares (ha)
correspondiam a 65,6% dos estabelecimentos e ocupavam 5,2% da área total de
estabelecimentos, em Goiás, esse número chega a 32,2%, que ocupavam 1,7% da área total de
estabelecimentos. Em contrapartida, 1,0% dos estabelecimentos no Brasil, maiores ou iguais a
1.000 ha, ocupavam 47,5% da área total dos estabelecimentos. Em Goiás, 3,4% dos
estabelecimentos com 1.000 ha ou mais ocupavam 47,7% da área total de estabelecimentos
24

A referida portaria, incluindo seu inteiro teor (GOIÁS, 2016 apud OLIVEIRA, Cida de, 2016), será mais bem
tratada no Capítulo 2, subitem 3.5 desta pesquisa.
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rurais. Todavia, deve-se ressaltar que os dados abaixo apresentados podem estar inclusive
subdimensionados, visto que não existem dados consolidados que relacionem as propriedades
rurais aos seus proprietários. Mesmo se levado em consideração os módulos fiscais (NR) 25, é
possível observar altos índices de concentração em Goiás. Se os maiores módulos rurais
encontrados nas cidades goianas, que são de Novo Planalto e São Miguel do Araguaia e chegam
a 70 hectares, fosse a média de Goiás, significaria dizer que 5.123 estabelecimentos (3,4%)
teriam pelo menos 14,28 módulos fiscais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2017)26.

Tabela 1 – Número de estabelecimentos agropecuários por hectare, comparativo Brasil e
Goiás
Brasil

Número de estabelecimentos agropecuários

Goiás

un.
%
un
%
Até 20 ha ........................................................... 3.273.067
65,55
48.916
32,23
De 20 a menos de 200 ha ................................... 1.468.086
29,40
78.547
51,75
De 200 a menos de 1.000 ha ..............................
201.560
4,04
19.184
12,64
Mais de 1.000 ha ...............................................
50.865
1,02
5.123
3,38
Fonte: Elaborada pela autora. Adaptação de (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
2017)27

Tabela 2 – Área dos estabelecimentos agropecuários, comparativo Brasil e Goiás, a partir
dos dados do Censo Agropecuário do IBGE, de 2017
Área dos estabelecimentos

Brasil

Goiás

ha

%

ha

%

Até 20 ha ..............................................

18.191.243

5,19

444.718

1,69

De 20 a menos de 200 ha ......................

82.936.542

23,68

5.012.379

19,01

De 200 a menos de 1.000 ha .................

82.674.287

23,60

8.333.832

31,61

Mais de 1.000 ha ..................................

166.451.258

47,52

12.571.972

7,69

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptação de (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017)28

25

O módulo fiscal é a área mínima necessária para que a exploração da propriedade rural seja economicamente
viável e leva em consideração (a) o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura
permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
(c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da
renda ou da área utilizada; (d) o conceito de "propriedade familiar", segundo a Lei nº 6.746/1979. O módulo
fiscal é definido pelo Incra e varia, de acordo com o munícipio, de 5 a 110 hectares.
26
Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017. Acesso em:
12/ jun. 2019.
27
Ibid.
28
Ibid.
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Em 2015, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra contava com pelo
menos duas massivas ocupações. Uma na cidade de Corumbá de Goiás, datada de 21 de junho
de 2015, na Agropecuária Santa Mônica (“A PELEJA ...”, 2019)29 pertencente ao então senador
Eunício de Oliveira. Além dessa, a ocupação de Santa Helena de Goiás, da Usina Santa Helena,
datada de 22 de setembro 2015, consta com 1.000 famílias.
No ano de 2016, segundo a tabela de CPT para ocupações (COMISSÃO
PASTORAL DA TERRA, 2016, p. 42), o acampamento situado em Santa Helena de Goiás
correspondia a segunda maior ocupação do país, em número de famílias, a primeira era no
Paraná, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, na Fazenda Santa Maria, Acampamento
Sebastião Camargo, que iniciou em 18 de março 2016, com 2.000 famílias. Essa informação
foi relatada durante o trabalho de campo no acampamento “Leonir Orbak”, de que a ocupação
em Santa Helena era a segunda maior do país era um dos fatores que causava grande incômodo
às elites locais.
O MST estava, naquele momento e lugar – Goiás - pressionando francamente as
elites políticas locais, o que pode ser verificado nas ações contra formas irregulares de ocupação
da terra praticadas pelo senador Eunício Oliveira, como nas terras da Usina Santa Helena de
Goiás.
Entre esses casos de luta ressalta-se a ocupação da Usina Santa Helena. Cabe dizer
que primeiro há uma ação de execução da União Federal contra a Usina que, ao cobrar sua
dívida, possibilitaria a expropriação das terras em favor da União e possibilidade de destinação
para a reforma agrária via Incra, e a partir de um instrumento jurídico denominado adjudicação.
Assim, o pagamento da dívida é feito a partir da transferência da propriedade da terra. Mas,
esse processo não é retilíneo, e a partir de recursos judiciais, os proprietários conseguem,
alegando incompetência do juiz federal que determinou a adjudicação, que se passe essa decisão
para a Comarca de Santa Helena, responsável pelo processo de recuperação judicial da
sociedade empresária. O processo dessa disputa sofre diversos revezes, mas o juiz de Santa
Helena não concorda com a adjudicação e o anula.
Anular significa rever a adjudicação das terras e a destinação delas para reforma
agrária. Com essa disputa jurídica sobre o alcance da execução em curso (da União contra a
Usina) e o debate sobre como haveria de tomar curso a recuperação judicial, as ocupações de
terra sofreram com liminares e sentenças de reintegração de posse repetidas vezes.

29

Disponível em: https://istoe.com.br/a-peleja-campal-de-eunicio/. Acesso em: 13 ago. 2019.
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Ao final, em abril de 2016, têm-se dois integrantes presos e transforma-se o que era
uma reivindicação relacionada à política pública de reforma agrária em vias de acontecer, em
ação penal contra uma suposta “organização criminosa”.
Um conjunto de fatores deve ser ponderado nesse processo de produção do CRIME
ou da Criminalização de um Movimento Social Organizado.
O primeiro fator diz respeito à situação jurídica dos imóveis rurais da Usina Santa
Helena de Goiás. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional30 aponta que o grupo Naoum (que
controla a Usina Santa Helena) tem mais de R$1.220.528.090,98 (um bilhão, duzentos e vinte
milhões, quinhentos e vinte e oito mil e noventa reais e noventa e oito centavos) de dívidas
previdenciárias e fazendárias com a União(BRASIL, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
2016, Agravo de Instrumento no: 201691509841).
A Procuradoria colocou sob suspeita também os administradores da recuperação
judicial do grupo Naoum, uma vez que “foram condenados pelo cometimento do crime de
apropriação indébita, respondem por crime ambiental e, ainda por milhares de reclamações
trabalhistas (que somavam mais de duas mil, na data da quebra, em 2012)” e porque existem
indícios de malversação em relação a recuperação judicial, que é debatido nesse mesmo agravo
(BRASIL, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 2016, Agravo de Instrumento no
201691509841).
O mesmo processo traz indícios contra a alegação de Márcio Antônio de Oliveira,
conhecido na região como o “Toninho” e que se apresenta como “proprietário”. Porém, sobre
ele se manifesta a PRFN no Agravo de Instrumento nº 201691509841:

[...] conhecido litigante da Fazenda Nacional, em razão de inúmeros Embargos de
Terceiros ajuizados em defesa de áreas que supostamente teria “permutado” com a
Usina Santa Helena, todos julgados desfavoravelmente aos embargantes [...] no bojo
dos quais a União logrou demonstrar que os Embargantes eram pessoas diretamente
ligadas aos dirigentes da empresa, imbuídas de má-fé na realização de ato negocial,
premeditado, consciente, simulado, com o inequívoco objetivo de lesar credores,
notadamente, os cofres públicos em proveito próprio e/ou de terceiros” (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 1149,
grifo nosso).

Cabe destacar que no processo de reintegração de posse 201503060947 (“Márcio
Antônio de Oliveira” contra MST), o Incra propôs um ofício declarando o interesse na área para
fins de reforma agrária. Na verdade, anexou ofício demonstrando que, desde 2014, antes do
processo de ocupação, havia declarado seu interesse na área tendo em vista o processo de
30

Informações constantes do Agravo Instrumento nº 201691509841
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execução da União em curso contra a Usina e que previa o referente imóvel como passível de
adjudicação. Assim se manifestou o órgão federal:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Infância e Juventude e 1º Cível da
Comarca de Santa Helena de Goiás-GO
Processo nº 306094-02.2015.8.09.0142 (201503060947)
Autores: Márcio Antônio de Oliveira e outros
Réus: Movimento dos Sem Terras e outros
1) O Incra, incumbido por dispositivo legal de executar a reforma agrária no país, com
poder delegado pela União, gozando em toda plenitude dos privilégios e imunidades
conferidos pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 1.110/70 e na forma da Lei nº 8.629/93, que
regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária, preconizada no
Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, seleciona imóveis rurais, com a
finalidade de implantação de projetos de assentamentos e, com isso, promover o
assentamento de trabalhadores rurais, como previsto no Plano Nacional de Reforma
Agrária.
2) Neste cenário, o Incra, após tomar conhecimento da penhora e adjudicação
promovida pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de Anápolis/GO dos
imóveis objeto da presente ação, com base na portaria da AGU/nº 514, de 09/11/2011,
instaurou o processo administrativo nº 54150.000456/2014-99, com a finalidade de
destinação das áreas de reforma agrária, cujo relatório de informações preliminares
indica a viabilidade dos imóveis para implantação de Projeto de Assentamento
(doc.04).
3) Em razão da viabilidade dos imóveis para fins de reforma agrária, o
Superintendente Regional do Incra em Goiás [...] formulou interesse nas áreas
adjudicadas à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Anápolis/GO,
realçando que os requeridos nominados na presente ação serão futuros beneficiários
do projeto de assentamento a ser implantado, o que indica o interesse do Incra em
figurar no polo passivo da presente demanda como Assistente dos Requeridos, nos
precisos termos delineados no art. 50 do Código de Processo Civil.
4) Neste entendimento, Excelência, constata-se que, havendo, interesse na causa, na
condição de Assistente dos Requeridos, a competência para julgar a presente ação é
da Justiça Federal, consoante os termos descritos no inciso I do artigo 109 da
Constituição Federal e Súmula 150, do STJ.
5) De outra banda, ao declarar a incompetência absoluta desse juízo para julgar a
presente demanda, todos os atos decisórios deverão ser anulados, no §2º do artigo 113
do CPC.
Diante do exposto, esta Autarquia vem à presença de Vossa Excelência manifestar
interesse em figurar no polo passivo da lide, na condição de Assistente dos
Requeridos, oportunidade em que requer a declaração de incompetência absoluta
desse juízo para julgar a presente demanda e, por consequência remeter os presentes
autos à Vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rio Verde/GO, com
anulação de todos os atos decisórios constantes da presente ação, por ser medida mais
pura, serena e lídima justiça.
Nestes Termos, Pede Deferimento, Goiânia, 24 de fevereiro de 2016, Procurador do
Incra Federal. Noemir Brito Oliveira OAB GO nº 7.379. (GOIÁS, Tribunal de Justiça
de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 335-338, grifo nosso).

Em um dos anexos trazidos pelo Incra para demonstrar o seu interesse no imóvel e
as execuções em curso que pretendiam a adjudicação e constavam no registro de penhora da
União, o órgão federal traz um documento do processo administrativo de nº 54150.00456/201499, em que trata da Adjudicação na forma da Portaria AGU nº 514/2011, pela Fazenda Nacional
de Imóveis Rurais de Propriedade da Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool, para fins de
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reforma agrária (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947,
fl. 339).
Dentre os imóveis listados consta a “Fazenda Várzea da Ema/ Alagoas/ Campo
Alegre. Código do Imóvel: 936.162.004.766-5, de área total de 958, 32 ha, constantes do livro
2-05, fls.125” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947,
fl. 345).
Tendo em vista, o manifesto interesse do Incra na área para destiná-la a reforma
agrária solicita ainda ao juízo que a demanda judicial seja encaminhada para a justiça federal.
Uma vez que a competência de julgamento com o Incra na lide se modifica, coloca ainda que
caberia a anulação dos atos realizados na Comarca de Santa Helena de Goiás. Esse ofício foi
anexado ao processo em 24 de fevereiro de 2016, mesmo assim a juíza do caso continuou
exigindo o cumprimento da reintegração de posse, que resultou em tensões com o
“proprietário”.
E, subitamente o foco da definição jurídica se move sem muita coerência e
continuidade quando ocorre uma mudança que interrompe o encaminhamento fundiário e abre
a constituição de uma “novidade judicial”. Acontece uma ação que resulta na criminalização
dos quatro integrantes do MST em que três deles estavam morando na ocupação “Padre Josimo”
e o outro somente foi arrolado ao processo por ser declarado pelo “proprietário” e seus
funcionários através de boletins de ocorrência como “liderança estadual” do MST em Goiás.
Merece destaque o fato de que se afixa ao processo, o ofício 220, de 2014 em que
se manifesta pela primeira vez interesse do Estado pela área, através de sua agência – o Incra –
enquanto objeto de conflito fundiário para fins de Reforma Agrária:

Ofício/Incra/ sr04/nº 220/2014, Goiânia/GO, 24 de fevereiro de 2014.
À Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Anápolis
Avenida Mato Grosso, s/n, Quadra 28, Lote 06, Setor Jundiaí, Anápolis/GO –
75.1113-170
Senhora Procuradora Seccional Drª Renata Branquinho Cardoso da Mota
Ilustríssima Senhora Procuradora Seccional da Fazenda Nacional,
Chegou ao conhecimento desta Superintendência Regional do Incra em Goiás a
existência de ação de execução fiscal movida em desfavor da Usina Santa Helena de
Açúcar e Álcool Ltda. (autos nº 2006.35.02.001010-3), em que fora penhorado um
imóvel rural de propriedade da executada, localizado no município de Santa Helena
de Goiás, Estado de Goiás, com área superior a 3000,00 há (três mil hectares).
Tendo em vista a possibilidade desse imóvel ser adjudicado pela Fazenda Nacional,
na forma da portaria da AGU nº 514/2011, manifestamos expresso interesse na
adjudicação do imóvel rural e posterior destinação deste ao assentamento de famílias
de agricultores rurais, por meio do Programa Nacional de Reforma Agrária.
Ressaltamos que a medida é consideravelmente favorável ao Erário, tendo em vista
que caso o devedor requeira a declaração de falência, será bastante improvável que as
dívidas tributárias sejam pagas.
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Além disso, o Governo estará economizando recursos públicos que poderão ser
utilizados na aquisição de outros imóveis rurais, ampliando o acesso de famílias ao
Programa Nacional de Reforma Agrária e a uma vida mais digna.
Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos.
Jorge Tadeu Jatobá Correia. Superintendente Regional do Incra – SR (04) – Goiás.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls.
363-364, grifo nosso).

Mesmo assim, a juíza responsável pela reintegração de posse manteve a decisão de
despejar as famílias, ainda que houvesse dúvida sobre a idoneidade dos negócios jurídicos
realizados para que o imóvel rural tivesse como constante de Márcio Antônio de Oliveira, tendo
em vista a declaração da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e do processo de execução
que sofria a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A. Soma-se a isso o interesse do Incra,
que como foi declarado via ofício, teria o condão de transferir a competência para a justiça
federal, mas nenhum desses argumentos foi suficiente para impedir a reintegração. Pois, a
magistrada entendeu que tendo proferido a sentença de mérito não caberia a intervenção do
órgão federal de reforma agrária (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível
nº 201503060947, fl. 375).
Posteriormente, a magistrada do caso, inconformada com a demora no
cumprimento do mandado, expediu um segundo despacho:

Despacho: Trata-se de pedido aforado pela parte autora em fls. 421 /430, em que
noticia a desobediência por parte dos réus em dar cumprimento à ordem judicial de
reintegração de posse, além de aparente leniência do poder executivo estadual no
descumprimento da determinação nos autos, uma vez que, após a prolação da sentença
transitada em julgado e desocupação da propriedade rural, os integrantes do MST
permanecem próximos a área, retiraram uma porteira que dá acesso a propriedade e
ameaçam reocupar o local, sendo que apenas ali permanece uma viatura policial e
seguranças privados contratados pelo autor, os quais encontram-se em número
insuficiente para conter os réus que, em grande número, pretendem retornar ao local,
os quais inclusive declaram expressamente tal desiderato por meio da rádio local,
conforme mídia já juntada aos autos. Diante dos fatos narrados e, tendo em vista o
teor da certidão do oficial de justiça de fls. 415/416 e boletim de ocorrência de fls.
431/433, entendo que não houve o cumprimento integral da determinação judicial de
reintegração de posse, eis que os autores não retomaram a posse mansa e pacifica da
área, mantendo-se os réus em desobediência a determinação judicial. Sendo assim, e
considerando que este juízo já solicitou ao comando geral da polícia militar do estado
de Goiás o auxílio para impedimento do retorno dos desobedientes a área ocupada,
sem sucesso, determino seja oficiado ao governador do estado de Goiás, solicitandolhe apoio policial para garantia do cumprimento efetivo da ordem judicial de
reintegração de posse. Outrossim, visando o efetivo cumprimento da determinação
judicial, fixo distância mínima a ser observada pelos réus de 10 (dez) quilômetros da
propriedade rural, além de, em eventual retorno ou tentativa de retorno ao local, seja
realizada a prisão em flagrante dos desobedientes, com anotação também de seus
dados pessoais e CPF, para possibilitar, além da responsabilização penal, a execução
da pena de multa diária a que estão sujeitos os desobedientes, conforme já constou na
sentença, a qual majoro para r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando que o
valor anteriormente fixado não tem se mostrado suficiente para impelir os réus ao
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cumprimento da ordem .intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Santa helena de goiás, 29
de março de 2016. Aline Freitas da Silva, Juíza de direito. (GOIÁS, Tribunal de
Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 435-436, grifo nosso).

Todo o cenário jurídico se altera, entretanto, e entra em cena a Delegacia de Polícia
Cível do 8º DRP/PCGO, GENARC Rio Verde, Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, do
município de Rio Verde, que consolida uma representação pela prisão preventiva de lideranças
do MST na região e envolvidos e situados dentro da querela jurídica até então definida como
agrária, modificando o norte da ação que muda os termos e o contraditório para outro e inédito
lugar de qualificação.
Nesta delegacia, especializada em atuação voltada para repressão ao narcotráfico,
de repente apaga toda a consideração qualificadora da crise agrária, apagando seu sentido
central e fazendo aparecer nova forma de delito totalmente desfocada do fato. Essa delegacia,
habilitada em agir contra o “tráfico de drogas” estabelece então novos rumos para o caso.
Retirando os atores de um lugar de acontecimentos e criando outro cenário para poder,
aparentemente, tentar (e obtendo êxito nessa escolha) quando levam os militantes do MST da
região a serem acusados como criminosos, com base na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013
(BRASIL, 2013) que afasta totalmente a condição de conflito agrário para punir em outra
consigna a ação social.
Não por acaso foi uma delegacia especializada em combate a narcóticos, que possui
uma ligação e uma habilidade no encaminhamento e contatos com expertises jurídicos e do
campo repressivo do Estado com o indiciamento por crime organizado. Não obstante, a
instrução de provas e indícios para a abertura de denúncia foi construída a partir do relato único
do “proprietário” a partir dos boletins de ocorrências registrados por ele, sem que as forças
policiais tenham averiguado outros tipos de provas que corroborassem esse relato. Muito menos
o entendimento do conflito fundiário que foi base dessas tensões.
Esse direcionamento das agências policiais seletivamente para um lado específico
do conflito fundiário - os acampados - atua como ação repressiva em relação à resistência ali
construída, e que não era ilegal, mas que apontava muito veementemente as ilegalidades
realizadas pelos “proprietários”, ou seja, as dívidas da USH com o fisco e os negócios
“duvidosos” da mesma com o Márcio Antônio de Oliveira e ainda as acusações de grilagem
contra o ex-senador Eunício de Oliveira.
A ação penal iniciada prejudica a organização social enquanto adversária às
relações de dominação, pelo etiquetamento penal, mas também pelo deslocamento do foco da
disputa jurídica.
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Nesse processo de criminalização, deve-se destacar aquilo que compõe a ação dessa
delegacia especializada em narcóticos que conseguiu reunir as condições para o encarceramento
de lideranças públicas. Em especial, baseado em boletins de ocorrência que foram sendo
registrados ao longo do cerca de 8 (oito) meses de ocupação, pelo Márcio Antônio de Oliveira
e por seus funcionários, que acabou por criar um cenário de culpabilidade em termos de registro
policial. Cabe dizer que assim permanece mesmo na fase processual como um inconveniente,
ainda que pela técnica jurídica não pudesse implicar em modificação da condição de primários,
os registros são usados para caracterizar uma suposta continuidade e permanência delitiva. Quer
dizer, dependendo do lugar um mesmo registro (ocorrência policial) pode gerar diferentes
efeitos e resultados. Curiosamente o registro acusa o movimento, mas não o Estado que também
disputa autoridade sobre a área em relação a qual pretende produzir distribuição para efeitos de
reforma agrária.
As testemunhas de acusação desses registros são funcionários os quais são
sabidamente permanentes ou temporários, mas todos, contratados pelo “proprietário”. Assim,
quem antes tinha seu status de “proprietário” sendo questionado pela execução fiscal ficou
apagado tendo em vista toda a força e veemência com que a ação penal é direcionada aos
acampados.
Essa atuação da justiça como um jogo de interesse, por si só merece análise e estudo
pelo seu ineditismo e abertura de precedentes às avessas em relação aos reais culpados e
criminosos da ação de corrupção que prevê de fato a Lei.
Por isso, aqui nos interessa acompanhar e analisar o que chamamos de modus
operandi de um deslocamento da atuação e da prescrição da lei como possibilidade efetiva para
a compreensão da justiça no Brasil, partidarizada e como ação de classe.
Embora a organização criminosa seja constituída de crime complexo que
demandaria a produção probatória específica, com provas, por exemplo, da permanência da
organização, da divisão de tarefas entre os integrantes, de decisões e do cometimento de atos
ilícitos, ao contrário, durante a fase inquisitorial e ainda processual, o que predomina é uma
pobreza probatória, o que abunda é a narrativa única, do dito “proprietário”, a partir de boletins
de ocorrência e de seus funcionários.
A prova da suposta liderança desses quatro integrantes denunciados, por exemplo,
não é feita, apenas deduzida a partir de termos declaratórios dos boletins de ocorrência
registrados, como já se disse, pelo proprietário ou pelos seus funcionários, embora eles não
possuíssem entrada e nem convívio com os acampados que pudessem dar certeza dos fatos
narrados corresponderem aos nomes indicados.
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Cabe dizer ainda que um dos indiciados é muito destacado por ter assinado um
termo de compromisso no âmbito da Comissão de Conflitos Fundiários referente ao acordo
sobre desocupação, mas em relação ao acampamento não se provou que ele participava ou ia
com frequência no mesmo. Criou-se a suposição validável de que por ter assinado tal termo,
deteria ser acusado de um suposto controle sobre as decisões dos acampados e assim poderia
ser responsabilizado pelos atos ali praticados.
Primeiro, que isso não coaduna com a teoria restritiva do autor que predomina no
Código Penal Brasileiro. O que pressupõe um dever da acusação de construir o nexo causal do
fato classificado como crime ao acusado de tal forma que se evidencie sua participação no
delito. Mas mesmo que se admitisse a “teoria dos domínios dos fatos” ainda restaria ao órgão
acusador comprovar que os acusados detinham, como denomina (BATISTA, Nilo, 2014) o
domínio do curso causal dos fatos, ou seja, que tivessem o controle final da situação em suas
mãos. Nesse sentido, não há qualquer prova sólida contra qualquer um dos acusados. Muito
menos a preocupação da individualização das condutas e provas de materialidade e autoria.
A acusação que recai sobre um dos acusados reside no crime de organização
criminosa e de esbulho possessório, que estariam ligadas pela teoria do domínio do fato, ligação
estranha e no arrepio da técnica jurídica e que não cumpre o requisito objetivo do tipo de
organização criminosa, pois não constituí ofensa grave punível com mais de quatro anos e
porque mesmo o tipo de esbulho não restaria caracterizado.
Inclusive, a alegação de esbulho, de pronto, não merecia prosperar tendo em vista,
que devido às dívidas da Usina com a União estava correndo na justiça processos que indicavam
a possibilidade de adjudicação para fins de reforma agrária e restava comprovado o efetivo
interesse do Incra.
Segundo o Código Penal brasileiro, o crime de esbulho possessório é tipificado
como:

CAPÍTULO III DA USURPAÇÃO
Alteração de limites
Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de
linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia:
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem:
[...]
Esbulho possessório
II- invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de
duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.
§2º- Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. (BRASIL,
2017, p. 68–69, grifo nosso).
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Na apresentação da denúncia, o Ministério Público apresenta que o intuito da
organização criminosa é: “Forçar o governo a criar para eles, no local invadido, um
assentamento rural, sem o preenchimento dos requisitos legais pertinentes” (GOIÁS, Tribunal
de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl.05).
O Ministério Público, no entanto, não parece compreender o processo da política
pública de reforma agrária, nem busca aferir, pois seria impossível forçar o governo a fazer tal
política se os requisitos não estão presentes, visto que a política implementada pelo Incra é
acompanhada de perto pelos órgãos de controle dos gastos da União, como o Ministério Público
Federal.
A despreocupação com uma acusação coerente e bem fundamentada não parece ser
considerada necessária por tal órgão (Ministério Público) que na sua peça de alegações finais
trouxe como prova inequívoca da organização criminosa, um trecho do sítio eletrônico do MST
na internet em que diz que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra é uma
organização. Além de ser muito diferente constituir-se como organização política e cometer
crime de organização criminosa, a utilização malversada do trecho espanta por, no mínimo, sua
inadequação, apesar de a literatura acadêmica não corroborar a possibilidade de que lideranças
de movimentos sociais possam ser individualizadas na condição de responsável pela condução
do grupo coletivo, que passa por processos de decisão em assembleias gerais e que apresentam
como coletivo, não como indivíduos atomizados.
Há uma incompreensão por parte do sistema de justiça quando em causa se
encontram movimentos sociais. Nenhuma literatura do campo das ciências sociais, que tenha
estudado tais movimentos de reinvindicação por terra ou por outras identidades temáticas,
permite dizer que eles funcionem a partir de líderes que pessoalizam, ou gerenciam os demais
integrantes. A lógica verticalizada existente no modo de produção atual é exatamente aquela
que o movimento social pretende romper e construir novas possibilidades de participação
política, durante a ação penal em questão, diversas vezes tenta-se explicar, a partir das peças de
defesa ou da audiência de instrução, a organização política diversa do movimento e que ela é
diversa do que está colocado nos autos, mas ela é ignorada e/ou colocada sob suspeição, porque
também coloca em questão a própria razão da tipificação penal.
Nesta pesquisa parte-se do pressuposto de que existe uma dinâmica extralegal que
conduz a etiquetação criminal para o ato de mobilizar e organizar praticado pelo MST.
Na realidade a estranheza maior se desenvolve aí mesmo, desde o contexto da
produção da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, em torno da questão da corrupção que, em
geral se volta para segmentos econômicos mais enriquecidos e de repente se volta para setores
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empobrecidos e precarizados oferecendo a eles uma potência e um estatuto de facilidade para
abusar o Estado quando são visceralmente reconhecidos exatamente pelo oposto, pela ausência
de status, de oportunidade e de acesso a riqueza pública sobre a qual aparecem como réus.
O problema de pesquisa traduz que existem duas esferas do fazer jurídico, uma se
refere ao conflito agrário e outra ao indiciamento criminal; portanto, entender esses dois lócus
mais a agência social que os envolve é que permitirá dar sentido às razões da criminalização do
MST e nos impactos disso sobre a reforma agrária no Brasil e sobre a concentração fundiária
nesse país.
São dois ambientes do fazer jurídico, que passam a se sobrepor em termos de
estratégias e ferramentas diferentes, mas esses dois constroem o objeto aqui em foco, qual seja,
a criminalização do MST e a partir de então, superposição deles, que nem sempre é linear,
tensionada, mas estrategicamente elaborada, que pode até passar a ter vida independente e a
ponto de se reproduzirem em outras situações por jurisprudência firmada.
No campo de disputa da lei, utilizando os conceitos de campo jurídico de Bourdieu
(1989),que aponta para a disputa do direito de dizer o direito e de Thompson (1987)que traz à
tona a ideia da lei como lugar de disputa de classe, e que pode eventualmente possibilitara
construção política de uma forma de elasticidade da lei, quando analisada no interior da luta de
classes; esses dois ambientes aqui referidos, se interrelacionam com seu vocabulário, tradições,
rotinas, tecnologias de direito e ferramentas de embate, cada um portando costumes e rotinas
experimentadas ao longo das disputas. O ambiente e práticas do direito agrário e o ambiente e
as práticas do direito criminal, juntos, criam uma nova forma de anteparo ao acesso de qualquer
luta ou disputa pela quebra da barreira do acesso ao mercado de terras e a democratização do
rural mega concentrado. Essa dança de cena traz operadores distintos se superpondo e chegando
ao nível do cárcere, próximo ao tipo de violência, visto que exclui fisicamente esses integrantes
e ainda os suprime a liberdade.
A construção do objeto busca depurar, a partir da atividade do pesquisador, as
névoas que envolvem a realidade a ser conhecida. O objeto é então construído aqui e explicitado
com o auxílio de metáforas e imagens alegóricas, a fim de que o leitor possa acompanhar essa
construção e perceba suas nuances e tonalidades, que não são uniformes. Esse esforço
construtivo se dá após o questionamento do que é dado como o real, e depois contraposto esse
mesmo objeto construído ao movimento histórico, que está sempre em contínua modificação,
ou seja, o campo doravante pesquisado.
Uma vez combinados e tendo resultado nesse fenômeno do encarceramento, da
estigmatização criminosa de um representante do movimento social organizado de luta pela
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terra, o que está em risco é a possibilidade de, então uma vez aferida a criminalização dele, isso
se replicar, então está nesse ponto sustentada a relevância do presente projeto de pesquisa, que
é também, ao mesmo tempo, um desafio político dessa dissertação. É, também, deixar evidente
esse fenômeno como uma única intenção de criminalizar o movimento sócio-político
organizado visando reprimir o sentido da democratização fundiária no Brasil, mais uma vez e
com mais uma fórmula criativa.
Cabe destacar que desde os estudos presentes da literatura das ciências sociais a
posição moral legalista dos movimentos camponeses e desses, sobretudo nas formas
organizativas do MST e de outros movimentos de luta pela terra, no sentido de atuar dentro da
lei, não obstante, são tomados como “criminosos oficialmente”. Torna-se ético lembrar e
considerar o nível de afetação emocional e identitária que impactou esses trabalhadores ao
longo desse exercício de negação da luta pelo acesso à terra de trabalho, embora ela esteja
expressamente prevista na Constituição Federal.

1.5

METODOLOGIA

O presente trabalho é um estudo de caso, uma investigação empírica sobre um caso
singular Elias e Scotson (2000). A investigação é feita a partir de um caso exemplar e isso
permite visualizar detalhes.
Os autores ao estudarem um caso exemplar, a comunidade de Winston Parva com
a imersão nos detalhes e dados aparentemente insignificantes descortinaram como a relação de
dominação de um grupo sobre o outro se realizava, permitindo a reflexão sobre a própria
construção das relações de poder, que vão além do caso estudado.
Federico Neiburg, na sua Apresentação à edição brasileira: A sociologia das
relações de poder de Norbert Elias, acentua a capacidade de articulação dos autores entre o
caso estudado e as análises macrossociológicas.

Como explica Elias no importante ensaio teórico que abre o livro, Winston Parva se
transformou, aos olhos dos pesquisadores, em um verdadeiro laboratório para análise
sociológica, revelando as propriedades gerais de toda relação de poder. [...] Os
indivíduos que fazem parte de ambas estão, ao mesmo tempo, separados e unidos por
um laço tenso e desigual de interdependência. Superioridade social e moral,
autopercepção e reconhecimento, pertencimento e exclusão são elementos dessa
dimensão da vida social que o par estabelecidos-outsiders ilumina exemplarmente as
relações de poder. (NEIBURG, 2000, p. 7–8).
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Outro ponto que esse livro contribui decisivamente no fazer metodológico e
tratamento dos dados é que também se trata de pesquisa com uma diversidade significativa e
eclética de fontes, que conta com vasto material empírico de diferentes dimensões.

É uma monografia em que se combinam dados oriundos de fontes diferentes:
estatísticas oficiais, relatórios governamentais, documentos jurídicos e jornalísticos,
entrevistas e, principalmente, “observação participante”. Uma das suas virtudes
principais reside, precisamente, na produtividade teórica desse ecletismo
metodológico. O tratamento de fontes diversas permite alcançar o conjunto de pontos
de vista (e de posições sociais) que forma uma figuração social, e compreender a
natureza dos laços de interdependência que unem, separam e hierarquizam indivíduos
e grupos sociais. (NEIBURG, 2000, p. 9).

A atenção de Elias aos detalhes, aos dados aparentemente negligenciáveis também
é sublinhada por Federico Nurberg, o que, a meu ver, permite conciliar a proposta de caso
exemplar, com o método indiciário de Ginzburg:

Como em outros trabalhos de Elias, dados empíricos aparentemente menores e
insignificantes (os “costumes” no caso de O processo civilizador) transformam-se
aqui em via privilegiada para tomar distância das formas consagradas de enunciar os
problemas nas ciências sociais, mostrar como essas teorias contribuem para a
construção da realidade social e iluminar as formas mais gerais da vida social. Essa
“reflexividade” singular, que é uma das características mais notáveis da sociologia de
Elias, confere a este livro uma enorme atualidade sugerindo caminhos para criticar e
reformular algumas das questões que organizam a agenda da ciência social
contemporânea em torno de expressões como “exclusão” ou “violência. (NEIBURG,
2000, p. 9, grifo nosso).

O prefácio escrito pelos autores em 1964 ressalta a dimensão de tratamento dos
dados empíricos que permite associá-la com o método indiciário de Carlo Ginzburg (1989).
Nos termos dos autores, a investigação: “seguiu as pistas tal como se apresentavam e de alterar
o rumo da pesquisa quando elas parecessem promissoras” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 16) e
ainda “Permitiu-nos vasculhar o horizonte em busca de fenômenos não evidentes, passíveis de
ter uma importância inesperada” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 16). Ainda sobre a tensão entre
a singularidade e o universal, já falada acima, o autor considera que:

A oportunidade de seguir as pistas tal como se apresentavam e de alterar o rumo da
pesquisa quando elas parecessem promissoras revelou-se vantajosa em termo gerais.
Ajudou a neutralizar a rigidez de qualquer idéia [sic] preconcebida que tivéssemos
sobre o que era e o que não era significativo no estudo de uma comunidade. Permitiunos vasculhar o horizonte em busca de fenômenos não evidentes, passíveis de ter uma
importância inesperada. E essa experimentação, aparentemente difusa, acabou por
levar a um quadro bastante denso e abrangente de aspectos de uma comunidade que
podem ser considerados centrais – sobretudo as relações de poder e de status e as
tensões que lhes estão associadas. Procuramos descobrir as razoes e porque alguns
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grupos de Winston Parva tinham mais poder do que outros e o que descobrimos
contribui um pouco para explicar essas diferenças. Num plano mais amplo, a pesquisa
lançou luz sobre os méritos e limitações dos estudos microssociológicos intensivos.
Enquanto a realizávamos, nós mesmos nos surpreendemos ao ver com que frequência
as figurações e regularidades que desvendávamos no microcosmo de Winston Parva
sugeriam hipóteses que poderiam servir de guia até mesmo para levantamentos
macrossociológicos. Grosso modo, a pesquisa indicou que os problemas em pequena
escala do desenvolvimento de uma comunidade e os problemas em larga escala do
desenvolvimento de um país são inseparáveis. Não faz muito sentido estudar
fenômenos comunitários como se eles ocorressem num vazio sociológico. (ELIAS;
SCOTSON, 2000, p. 16).

Essa reflexão de Elias e Scotson permite ao pesquisador ter mais tranquilidade
quando se depara com dados que o levam a rumos diferentes daqueles que se pensaria encontrar,
dando um suporte metodológico importante e possibilitando ao investigador estar aberto às
novas portas, sem considerar-se necessariamente perdido.
A presente investigação no aprofundamento no conflito fundiário de Santa Helena
de Goiás, em foco, deparou-se com elementos inesperados, que direcionaram a pesquisa às
reflexões e inter-relações, que de outra forma não seriam perceptíveis. Segundo os autores, a
vantagem da adoção desse método consiste em:

Na parte principal desse livro, apresentei Winston Parva como um caso exemplar ou
modelo de uma relação estabelecidos-outsiders. Os estudos empíricos de casos têm,
para os sociólogos, uma importância comparável à que os experimentos têm para os
físicos. A capacidade de visualizar os casos singulares limitados torna possível seguir
determinados detalhes de certa figuração, que em figurações, que em figurações
maiores do mesmo tipo dificilmente seriam percebidos e comprovados. Através do
caso exemplar, atentamos para as regularidades de um nexo de acontecimentos, o que
nos possibilita então testar, por meio da investigação de outros casos, se tais
regularidades são observáveis em todos eles e, se não forem, porque isso acontece.
(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 200).

Carlo Ginzburg, historiador italiano da Escola dos Annales, em seu livro “O queijo
e os vermes” (GINZBURG, 1987) reconstrói a história de um moleiro, Menocchio, que foi
perseguido pela Inquisição por apresentar ideias e crenças e sustentá-las, diferentes daquelas
admitidas oficialmente. O mais importante, no entanto, é que Ginzburg, a partir do estudo de
um indivíduo, realizou conexões para compreender elementos da cultura camponesa comum
europeia, que só poderiam ser acessíveis a partir de rastros, felizmente ainda presentes nas
ideias defendidas por Menocchio. Segundo o próprio autor:

Com rara clareza e lucidez, Menocchio articulou a linguagem que estava
historicamente à sua disposição. Por isso, nas suas confissões é possível encontrar de
maneira bastante nítida, quase exasperada, uma série de elementos convergentes;
esses mesmos elementos, numa outra documentação análoga – contemporânea ou

45
pouco posterior -, aparecem dispersos, ou então só é possível vislumbrá-los. Algumas
considerações confirmam a existência de traços que reconduzem a uma cultura
camponesa comum. Em poucas palavras, mesmo um caso-limite (e Menocchio com
certeza o é) pode se revelar representativo, seja negativamente – porque ajuda a
precisar o que se deva entender, numa situação dada, por “estatisticamente mais
frequente” -, seja positivamente – porque permite circunscrever as possibilidades
latentes de algo (a cultura popular) que nos chega apenas através de documentos
fragmentários e deformados, provenientes quase todos de “arquivos da repressão”.
(GINZBURG, 1987, p. 27–28).

Considera-se que é possível articular o que (ELIAS; SCOTSON, 2000)
denominaram de caso exemplar, com a utilização do método indiciário (GINZBURG, 1989).
Assim, combina-se nesse estudo de caso a adoção do método indiciário de Carlo
Ginzburg (1989), compreendendo a importância dos dados tidos como marginais, mas que têm
o condão de revelar aspectos antes velados. A pertinência dessa estratégia se dá tendo em vista
que a pesquisa contou com um material empírico, em que grande parte dele, tem como fontes
documentos oficiais ou de instituições estatais, tais como, os processos judiciais, e ainda, as
publicações da imprensa. Portanto, foi verificada a importância de uma metodologia que fosse
capaz de descortinar para além do discurso técnico-formal, as construções ideológicas, as
opções políticas ali contidas. Dessa forma, o método indiciário permite refletir não só aquilo
sobre o que é dito, mas também sobre o que é silenciado.
No texto “Mitos, emblemas e sinais”, especialmente no capítulo “Sinais: raízes de
um paradigma indiciário”, o autor utiliza o próprio método para traçar uma genealogia histórica
sobre a origem provável do paradigma indiciário. Ele traça a história do que denominou um
‘novo modelo epistemológico”. Suas raízes, como o próprio título evidencia, remonta um
historiador de arte italiano, Giovanni Morelli, que desenvolveu uma técnica para distinguir as
pinturas originais das cópias, a partir de detalhes antes desconsiderados (GINZBURG, 1989).
“É necessário examinar os pormenores mais negligenciáveis, e menos influenciados pelas
características da escola a que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas, as unhas, as formas
dos dedos das mãos e dos pés” (GINZBURG, 1989, p. 144).
Tal método, no entanto, não fica circunscrito ao âmbito da arte e outros autores
utilizam as observações e indicações de Morelli para diversos ramos do conhecimento.
Ginzburg suscita a possibilidade que tal método inclusive tenha influenciado e que de certa
forma conflua com o método clínico da psicanálise médica. Com detalhes bastante precisos, o
historiador cita que Freud ao se aventurar na análise de “O Moisés de Michelangelo”
textualmente se refere ao método de Morelli, ressaltando que fará a análise da estátua e da
polêmica sobre o que ela representaria a partir da descrição e percepção tal qual se faria no
método indiciário.
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É o próprio Freud inclusive que estabelece a relação estreita entre o método de
Morelli e a psicanálise médica.

[...] a proposta de um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados
marginais, considerados reveladores. Desse modo, pormenores normalmente
considerados sem importância, ou até triviais, “baixos”, forneciam a chave para aceder
aos produtos mais elevados do espírito humano. (GINZBURG, 1989, p. 149–150).

O historiador relacionando a afinidade entre a forma de conhecer a partir das pistas
de, “mais precisamente sintomas (no caso de Freud), indícios (no caso de Sherlock Holmes),
signos pictórios (no caso de Morelli)” (GINZBURG, 1989, p. 150), identifica as raízes desse
paradigma no modelo da semiótica médica.

Freud era médico; Morelli formou-se em medicina; Conan Doyle havia sido médico
antes de dedicar-se à literatura. Nos três casos, entrevê-se o modelo da semiótica
médica: a disciplina que permite diagnosticar as doenças inacessíveis à observação
direta na base de sintomas superficiais, às vezes, irrelevantes aos olhos dos leigos.
(GINZBURG, 1989, p. 151).

O autor aprofunda-se ainda mais e aponta que esse método também possivelmente
era utilizado para a caça. Pois, era necessário a partir de indícios remontar a passagem de um
animal ou distinguir entre eles. Relaciona ainda a atividade da narração à necessidade e
exercício de decifração dessas pistas e passagem dessas habilidades a partir da oralidade.

O que caracteriza esse saber [venatório] é a capacidade de, a partir de dados
aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não
experimentável diretamente. [...]. Talvez a própria idéia [sic] de narração [...] tenha
nascido pela primeira vez numa sociedade de caçadores, a partir da experiência da
decifração das pistas. (GINZBURG, 1989, p. 152).

Mas o que de mais primordial Ginzburg (1989) indica como vantagem em termos
epistemológicos desse método, que se importa para a presente pesquisa é que

[o] paradigma indiciário [...] pode se converter num instrumento para dissolver as
névoas da ideologia que, cada vez mais, obscurecem uma estrutura social com a do
capitalismo maduro. [...] Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais,
indícios – que permitem decifrá-la. (GINZBURG, 1989, p. 177, grifo nosso).

No livro “EL juez y el historiador”, Ginzburg (1993) reflete sobre as semelhanças
e diferenças dos ofícios de juiz e historiador, a partir do processo criminal contra seu amigo
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Sofri. No decorrer livro, o autor demonstra os caminhos metodológicos percorridos, em que ele
esmiúça os termos, as expressões colocadas nas decisões judiciais, mas também a forma como
o caso é dirigido desde o inquérito até o processo judicial. Esse livro nos serve de grande
inspiração e guia para análise das fontes e suas informações.

[...] Las actas del processo de Milán y de la instrucción que lo precedió me han situado
repetidamente ante relaciones intrincadas y ambiguas entre el juez y el
historiador.[…] En algunos ensayos he intendado indagar sobre las implicaciones
metodológicas y (en sentido lato) políticas de una serie de elementos comunes a las
dos profesiones: indicios, pruebas, testimonios. (GINZBURG, 1993, p. 10).

Além da adoção na análise do conteúdo do material obtido, tal metodologia foi
utilizada também para se obter dados e indícios relevantes que levaram a outros documentos e
informações.
Assim, o trabalho se debruçou na análise crítica do processo de reintegração posse
(processo nº 201503060947) e sobre o processo criminal (processo nº 201601423823).
A pesquisa também realizou trabalho de campo que acontece a partir do contato
direto com os indivíduos que participaram do conflito fundiário aqui em análise. Isso nos
marcos do que se denomina Sociologia Viva (RIBEIRO, 2019) produzida pelo Observatório
Fundiário Fluminense (OBFF) (SOUZA, 2019).
Para tanto, realizou-se entrevistas com os advogados que atuaram nos processos
judiciais, assim como com os integrantes do MST que estiveram no acampamento e nos
processos judiciais, em questão, e ainda realizou pesquisa de campo no acampamento Leonir
Orbak, que está presente, em outra área da Usina Santa Helena.
Tentou-se realizar entrevistas com o judiciário local e ainda com os promotores
públicos do caso, porém tais autoridades judiciais não aceitaram conceder as entrevistas.
Entre os pressupostos da Sociologia Viva (RIBEIRO, 2019) destaca-se a imersão
nas experiências empíricas, que envolvam o contato do pesquisador com a realidade, de modo
que possa se contextualizar, captar as nuances dos processos sociais em curso. Acima disso, de
ouvir e valorizar adequadamente as narrativas trazidas por aquelas e aqueles cuja memória
social está gestando cotidianamente nas experiências populares, com relevância às lutas
contestadoras. Mas, em um movimento dialético, em que o pesquisador tanto possa ser
questionado nas suas preconcepções, quanto possa também através de sua investigação fazer
avançar a crítica social do grupo e da compreensão de sua realidade. Segundo a autora
(RIBEIRO, 2019) para a sociologia viva:
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Dentro do campo, ao longo do contato mais aproximado, físico e afetivo, destaco duas
estratégias. A primeira, já mencionada diz respeito a importância do uso dos cinco
sentidos, os quais devem gerir e nos dominar desde a abertura, da preparação
planejada e devidamente negociada com os agentes locais, incluindo contatos
estratégicos com os representantes relacionados, sejam os de cima – elites e aparelhos
de Estado e Sistema Judicial em suas nuances – sejam os de baixo, nas diferentes
escalas da agência social. Deve-se considerar possibilidades reais de divergências
entre agentes da luta e questões sutis, como de gênero, raça e faixa etária. A segunda,
é a primeira chave da ética da pesquisa neste contexto, determinada pela importância
do respeito e reconhecimento qualificado a ser oferecido pelos pesquisadores ao
chamado “lugar de fala” de cada agente social investigado e de cada falante ouvido e
registrado. E o afeto, consequente e comprometido, vai aparecer então como
necessário e parte do empreendimento de conhecer o mundo do outro pela ciência a
que nos propomos, e por isso não poderá ser visto como uma escolha eventual quando
se pretende entrar de modo tão radical e sem cerimônia na vida de grupos sociais, em
sua história, em seus sentimentos, suas dores e derrotas e, enfim, em sua energia para
não desistir de lutar. (RIBEIRO, 2019, p. 24).

Tendo em vista esses princípios, foram realizadas entrevistas com os advogados e
também a ida ao acampamento “Leonir Orbak” (que é o acampamento posterior ao “Padre
Josimo”, da época que ocorreu a criminalização), bem como a realização de entrevistas com os
acampados. Ou seja, utilizam-se fontes documentais com cotejamento, com entrevistas e
trabalho de campo no acampamento em Goiás que motivou a aplicação da lei.

1.6

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS

No Capítulo 1, denominado “A história da concentração fundiária no Brasil e o
contexto punitivo global: pressupostos teóricos” se apresenta teoricamente os pressupostos
histórico-sociais, que caracterizam a estrutura fundiária brasileira e que sustentam a
legitimidade da ação política de ocupação de terras, forma encontrada pelos trabalhadores e
trabalhadoras rurais para acesso à terra de trabalho (MARTINS, 1981). Assim, visa-se,
principalmente, um mercado de terras extremamente concentrado e desigual, em que nem
mesmo o assalariamento possibilita o acesso via compra, num país em que não houve reforma
agrária em termos amplos, nem no bojo do desenvolvimento capitalista, centrado no processo
de subordinação da agricultura à indústria que no Brasil. Em termos de certa democratização
da estrutura fundiária superconcentrada, verificou-se pouco mais de algumas desapropriações
restritas, devido às pressões políticas de diversos agentes organizados. E efetivamente o
latifúndio e os latifundiários mantêm, ainda no contemporâneo, um poder político e financeiro
muito significativo, em que pese às mudanças no setor agrário. Em segundo lugar, apresentase os pressupostos teóricos sobre o campo jurídico e ainda o contexto de ascensão do
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punitivismo globalmente associado à gestão do Estado neoliberal que se denomina Estado
Penal (WACQUANT, 2001).
No Capítulo 2, denominado “Apresentação dos agentes sociais centrais ao estudo
do caso”, pretende-se apresentar a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, assim como a
trajetória de vida de seu diretor proprietário principal Mounir Naoum e ainda do “Toninho”. De
outro lado, pretende-se apresentar de que forma a atuação no campo jurídico aparece como uma
quase repetição do senso comum onde se formula certa leitura ideológica sobre o MST, na
verdade sobre todo e qualquer movimento social orgânico que assuma a ocupação de terras para
trabalho como diretriz.
Antes de se apresentar o conflito fundiário pretende-se dimensionar o ambiente do
contexto estadual que se caracterizava pela proeminência do discurso “perigosista”31, a partir
do tópico sobre a Portaria nº 446/2016 da Secretaria de Segurança Pública e Administração
Prisional do Estado de Goiás.
No capítulo 3, denominado “Análise da judicialização do conflito agrário: pistas
da estratégia de classe das elites agrárias de Goiás” pretende-se apresentar revisão
bibliográfica sobre o tratamento dispensado ao MST pelo judiciário goiano às ocupações de
terra, como forma de contextualização. Pretende-se ainda expor o conflito fundiário a partir das
ações de reintegração de posse, com foco na Ação de Reintegração, de onde se originou a
criminalização (“Toninho” versus MST) e a partir do método indiciário analisar o discurso
jurídico.
No capítulo 4 denominado “A criminalização do MST por meio da Lei de
Organização Criminosa: análise crítica do processo criminal” o objetivo é analisar a ação
penal, a partir da criminologia crítica.
Nas Considerações finais cabe retornar às hipóteses levantadas para a investigação
e o seu comparativo com os elementos empíricos realizados.

Como aponta a autora Vera Malaguti Batista: a criminologia corre o risco de ser “saber e arte de despejar
discursos perigosistas” (BATISTA, Vera Malaguti, 2009, p. 24). E é nesse sentido que a pesquisa se apropria do
termo perigosista, como crítica aos discursos de segurança, principalmente por parte do Estado, que promovem
uma exaltação das medidas repressivas penais.
31
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2

CAPÍTULO 1: A HISTÓRIA DA CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL E
O CONTEXTO PUNITIVO GLOBAL: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

2.1

RAÍZES HISTÓRICAS

A história do desenvolvimento capitalista no Brasil constitui até o contemporâneo
um desafio para a reflexão teórica e política. Diversos autores se debruçaram por toda uma vida
buscando uma compreensão mais ampliada do nosso percurso histórico-social. Adota-se para a
presente pesquisa alguns desses autores e de seus conceitos considerados necessários para
iniciar o trabalho, antes mesmo de se apresentar o tema da criminalização dos movimentos
sociais, com o que se denominou a questão agrária brasileira.
A história do que se inventou denominar “Brasil” não tem início com a invasão
portuguesa, mas é nesse momento, por causa do colonialismo que vai ser implantado na
América portuguesa, que a questão agrária passa a se tornar objeto de conflito e de apropriação.
A história desse território se inicia com um genocídio da população que aqui habitava e
apropriação estrangeira das terras.
Porém, a questão agrária brasileira não pertence a algum ponto no passado, ela se
atualiza, mas dois pontos pelo menos permanecem ainda na contemporaneidade: a concentração
fundiária e a internacionalização da agricultura.
A presente pesquisa trata sobre a criminalização de quatro integrantes do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra na Lei de Organizações Criminosas, em
Goiás. Porém, isso é colocado como tema relevante de reflexão, tendo em vista alguns
pressupostos histórico-sociais.
Um fator fundante sobre o qual se coloca a luta de classes no campo brasileiro é a
sua estrutura fundiária historicamente desigual e concentrada. Não obstante, o nível de
desigualdade social perpetuado pela concentração histórica da terra no Brasil e, portanto, da
renda e da riqueza social, só foi possível pela apropriação violenta e imoral.
A propriedade privada da terra no Brasil se constituiu como conservador
, muito embora o agronegócio escreva um discurso sobre si como moderno e eficaz.
Visto os estudos de Motta (2012) sobre a grilagem e a falsificação de títulos de concessão de
sesmarias, a grande propriedade fundiária no Brasil é fundada no roubo potencializado pelas
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legislações de terra e pelos governos. A autora conecta a atualidade das grilagens de terra Brasil
afora com as falsificações de cartas de sesmarias do sec. XIX:

Em 2005, o então ministro da política fundiária e do desenvolvimento agrário, Raul
Jungmann Pinto, publicou, através da sua coordenadoria de comunicação, um livro
intitulado: O livro branco da grilagem de terras no país. Tratava-se, no entanto, de
um caderno-síntese de 41 páginas, onde estavam listadas as maiores propriedades,
suspeitas de falsificação de títulos. Segundo seus autores, o total de terras sob suspeita
era de aproximadamente 100 milhões de hectares. Para a região Norte, os dados eram
ainda mais assustadores: de sua área total, 157 milhões de hectares, o governo
levantava a hipótese de que cerca de 55 milhões haviam sido griladas. (MOTTA,
2012, p. 261).

Em muitos dos conflitos fundiários ocorridos nos oitocentos (e ainda hoje), a carta de
sesmaria foi e tem sido utilizada para construir um ponto zero na história da ocupação
territorial na área da disputa. Ao lançar mão de um documento tão antigo, uma das
partes (ou as duas) chama à história como testemunha e consagra – ao menos aos olhos
da lei – a legalidade de sua ocupação. [...] Ao desnaturalizar a propriedade, ele
recupera – penso – um dos princípios que legitimavam a concessão de terras por
sesmarias: a obrigatoriedade do cultivo. (MOTTA, 2012, p. 263–264).

Aqui cabe incluir o dado de que ainda contemporaneamente pouco mais da metade
das terras brasileiras estão cadastradas em meios oficiais.

Essa ausência é confirmada na versão oficial do II Plano Nacional de Reforma Agrária
(PNRA), que afirma que “50,86% da área total do território brasileiro está na condição
de cadastrada” (BRASIL, 2005, P.22). Isso significa que não há registros formais em
nenhum dos instrumentos oficiais de titularidade de terras de aproximadamente 20%
do território brasileiro. (SAMPAIO et al., 2003 apud SAUER; LEITE, 2012, p. 505).

A interpretação realizada por José de Souza Martins, no seu livro “O cativeiro da
terra” (MARTINS, 2012) é particularmente importante por trazer uma leitura a partir de sua
pesquisa do regime de colonato nas fazendas de café paulistas, sobre a passagem do trabalho
escravo para esse regime, sem que isso significasse o assalariamento desse último grupo, nem
mesmo o acesso à terra. Mas especialmente sobre o sentido desses dois regimes laborais no
contexto econômico e social brasileiro.
Tendo como pressuposto inicial que “o próprio capital engendra e reproduz relações
não capitalistas de produção, numa coexistência de tempos sociais entre si diversas”, Martins
(2012) descortina a relação entre a propriedade da terra e os regimes laborais no Brasil. Para
ele,

O trabalhador livre gerado pela crise da escravidão negra diferia qualitativamente do
trabalho livre do agregado, pois era definido por uma nova relação entre o fazendeiro
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e o trabalhador. O trabalhador livre que veio substituir o escravo dele não se diferia
por estar divorciado dos meios de produção, característica comum a ambos. Mas
diferia na medida em que o trabalho livre se baseava na separação do trabalhador da
sua força de trabalho, que no escravo se confundiam, e nela se fundava sua sujeição
ao capital personificado no proprietário da terra. Entretanto, se nesse ponto o
trabalhador livre se distinguia do trabalhador escravo, num outro a situação de ambos
era igual. Refiro-me a que a modificação ocorrera para preservar a economia fundada
na exportação de mercadorias tropicais, como o café, para os mercados
metropolitanos, e baseada na grande propriedade fundiária. A contradição que
permeia a emergência do trabalho livre se expressa na transformação das relações de
produção como meio para preservar a economia colonial de exportação, isto é, para
preservar o padrão de realização do capitalismo no Brasil, que se definia pela
subordinação da produção ao comércio. Tratava-se de mudar para manter.
(MARTINS, 2012, p. 30–31, grifo nosso).

Como explica Ariolvaldo Umbelino de Oliveira (2007), a interpretação de Martins
está baseada em sua reflexão sobre o desenvolvimento desigual do capitalismo que para se
disseminar, utiliza-se dos momentos diferentes de cada formação econômico-social. Essa
produção de relações não capitalistas pelo capitalismo significa para Martins, não só a
reprodução ampliada do capital, mas principalmente a reprodução de suas contradições
(MARTINS, 2012).
Isso significou no Brasil colonial: “A dupla função da escravatura, como fonte de
trabalho e como fonte de capital para o fazendeiro, suscitava, na conjuntura da expansão dos
créditos e dos cafezais, o problema de como resolver a contradição que nele encerrava. ”
(MARTINS, 2012, p. 43). Para o autor, o importante nesse momento era garantir que a
propriedade da terra fosse considerada como parâmetro para substituição dos escravos, como
garantia hipotecária, tendo em vista o complicado processo de financiamento das lavouras
cafeeiras. Segundo ele,

A renda, até então capitalizada no escravo, tornava-se renda territorial capitalizada.
Se no regime sesmarial, o da terra livre, o trabalho tivera que ser cativo; num regime
de trabalho livre a terra tinha que ser cativa. No Brasil, a renda territorial capitalizada
não é essencialmente uma transfigurada herança feudal. Ela é engendrada no bojo da
crise do trabalho escravo, como meio para garantir a sujeição do trabalho ao capital,
como substituto da expropriação territorial do camponês, que, no advento do
capitalismo, criou a massa de deserdados apta a entrar no mercado de trabalho da nova
sociedade. Aqui, a propriedade teve a função de forçar a criação da oferta de trabalho
livre e barato para a grande lavoura; Foi aqui o meio substituto da acumulação
primitiva na produção da força de trabalho, com a mesma função: a expansão do
capitalismo só seria possível com o surgimento de uma massa de trabalhadores livres
porque livres dos meios de produção para trabalhar por conta própria, sujeitos,
portanto, à necessidade de trabalhar para o capital para sobreviver. (MARTINS, 2012,
p. 47–48, grifo nosso).

Assim efetivou-se a opção política perversa de exclusão dos trabalhadores da terra
(MARTINS, 1980). Em conjunto com a Lei de Terras, esse processo significou que a terra se
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tornou uma mercadoria rentável, porém inacessível para o trabalho agora livre. Diferente do
que ocorreu em outras formações sociais, o desenvolvimento capitalista do país não trouxe
consigo a reforma agrária ou o acesso dos trabalhadores a terra, ao contrário essa passagem do
trabalho escravo, para o trabalho livre ou dos colonos significou a reedição do pacto político
com os latifundiários.
Segundo Cavalcante (2005) a Lei de Terras apresentava dois problemas principais:
“[...] a regularização territorial e a imigração. A partir da criação dessa lei, a terra só poderia
ser adquirida através da compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmaria, tampouco
a ocupação por posse, com exceção das terras localizadas a dez léguas do limite do território
(CAVALCANTE, 2005, p. 4).
Os marcos legislativos posteriores tampouco alteraram a concepção individualista
e de gozo pleno da propriedade fundiária, não colocando nenhum limite social à sua fruição,
desprivilegiando assim drasticamente a posse (Constituição de 1891, por exemplo). O Código
Civil de 1916 trouxe as garantias ao proprietário que era possível “usar, gozar e livremente
dispor”. Essa concepção só será alterada com a Constituição de 1988.
No livro “Os camponeses e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu
lugar no processo político” do início da década de 80, Martins (1981) reflete sobre a atuação
política do campesinato brasileiro daquele contexto. Primeiro, o autor destaca que a partir da
década de 1950, os camponeses brasileiros em diversas regiões começam a se organizar através
de sindicatos, ligas e outros formatos reivindicando melhores condições de trabalho e de vida.
Mas esse levante político revelou também uma dificuldade na representação autônoma dos
camponeses, visto que era disputado entre a Igreja, o PCB e as ligas essa organização e
mobilização (MARTINS, 1981). Dessa efervescência política e “Da aliança tácita entre
católicos e comunistas, excluídas as Ligas, surgiu o mais importante resultado político desse
período para o campesinato – a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, e a estrutura sindical que lhe corresponde” (MARTINS, 1981, p. 10)
A partir de 1964, com a modernização no campo houve a modificação das estruturas
produtivas e diversos conflitos vão sendo gestados, com a expulsão maciça dos trabalhadores
rurais.

A política de incentivos fiscais para o desenvolvimento da Amazônia e a política de
florestamento e reflorestamento nas várias regiões do país acentuaram o interesse das
empresas capitalistas pela terra. Em todos os cantos, camponeses ligados à terra por
várias gerações viram-se repentinamente ameaçados ou expulsos, frequentemente
submetidos a toda sorte de violências. (MARTINS, 1981, p. 11).
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Martins (1981) tece duras críticas à forma como a luta camponesa é lida pelas forças
políticas à época. Com tendências que a consideravam:

De um lado, ela está marcada pela posição doutrinária a respeito da superioridade
política das lutas operárias sobre as lutas camponesas; de outro lado, está marcada
pela progressiva alteração na concepção a respeito do lugar político do campesinato.
[...] Com frequência, a discussão sobre a relação entre o campesinato e a política
repousa na pressuposição de que o campesinato é estranho à política e é melhor que
assim permaneça. O que se liga à suposição de que, no processo político, o
campesinato só pode ter uma presença passiva e subordinada – isto é, subordinada à
perspectiva, ao jogo e aos interesses de outra classe social (conservadoramente, à
burguesia ou aos proprietários de terra; revolucionariamente, ao proletariado). A
possibilidade de o campesinato falar sua própria linguagem de classe perturba os
esquemas de interpretação, as posições partidárias, a lógica férrea e enferrujada do
economicismo desenvolvimentista. (MARTINS, 1981, p. 12).

Para o autor, a questão do campesinato “é um problema político, da luta e do
confronto entre as classes sociais entre exploradores e explorados” (MARTINS, 1981, p. 13).
Para o sociólogo, o campesinato brasileiro

[...] é uma classe, não um estamento. É um campesinato que quer entrar na terra, que
ao ser expulso, com frequência à terra retorna, mesmo que seja terra distante daquela
de onde saiu. O nosso campesinato é constituído com a expansão capitalista, como
produto das contradições dessa expansão. Por isso, todas as ações camponesas
recebem do capital, de imediato, reações de classe: agressões e violências, ou
tentativas de aliciamento, de acomodação, de subordinação. (MARTINS, 1981, p. 16).

Para não subjugar a luta campesina às outras lógicas ou modelos prontos do
desenvolvimento capitalista nem mesmo realizar uma idealização de sua atuação, Martins
(1981) propõe que:

Daí a importância de ouvir o campesinato. É evidente que ouvir o campesinato não
quer dizer, simplisticamente, partir do próprio discurso dos “agentes sociais”. Quer
dizer, isso e muito mais. Quer dizer que é preciso mobilizar recursos teóricos que
permitam decifrar a fala do camponês, especialmente a fala coletiva do gesto, da ação,
da luta camponesa. É preciso captar o sentido dessa fala, ao invés de imputar-lhe
sentido, ao invés de desdenhá-la. E isso somente será possível se entendermos que a
resistência do camponês não expressa o seu sentido num universo particular e isolado,
camponês; que a resistência do camponês à expropriação ao capital, vem de dentro do
próprio capitalismo. Que essa resistência só adquire sentido pela mediação das
contradições fundamentais que contrapõem operários e burgueses, pois a questão
agrária é uma entre outras expressões das contradições do capital. (MARTINS, 1981,
p. 17–18, grifo nosso).

No bojo da análise sobre a modernização conservadora no campo, que entre 19501970 apoiou-se na massiva expulsão dos trabalhadores do campo no Brasil e que contou com o
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incentivo governamental, por parte das empresas capitalistas ou ainda por parte de grandes
empreendimentos, barragens, etc., Martins (1980) destaca a relação entre essa expulsão e a
possibilidade de exploração da força de trabalho agora dissociada dos meios para sua
sobrevivência.
Isso não implica, no entanto, que os que migraram para a cidade encontrem oferta
de trabalho e consigam se integrar a nova dinâmica social, tendo em vista o processo contínuo
de modernização da própria produção. Esse período se caracteriza, portanto, como de grandes
tensões sociais, tanto no campo como nas cidades brasileiras.
O autor distingue então dois regimes de propriedade vigentes que são referência
teórica e política até o contemporâneo. Essa diferença é fulcral para a presente pesquisa, pois a
base na qual se funda o conflito fundiário em questão que dá origem ao processo de
criminalização é a disputa jurídica e política entra a terra de negócio (defendida pelos
“proprietários”) e a terra de trabalho (defendida pelo movimento social).

Há no país, isto sim, uma clara oposição entre diferentes regimes de propriedade: de
um lado, o regime que leva o conflito aos lavradores e trabalhadores rurais, que é o
regime de propriedade capitalista; de outro, os regimes de propriedade que têm sido
atacados pelo capital, que é o da propriedade familiar. (MARTINS, 1980, p. 58).

A diferença para Martins (1980) funda-se primordialmente na forma de organização
do trabalho. Quando se baseia na exploração do trabalho ela se integra na concepção de terra
de negócio, ao contrário, quando permite o acesso à dignidade e pertence a quem nela trabalha,
denomina-se terra de trabalho.

Quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em terra de negócio, em terra
de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da terra, ela se
transforma em terra de trabalho. São regimes distintos de propriedade, em aberto
conflito um com outro. Quando o capitalista se apropria da terra, ele o faz com o
intuito do lucro, direto ou indireto. Ou a terra serve para explorar o trabalho de quem
não tem terra; ou a terra serve para ser vendida por alto preço a quem dela precisa para
trabalhar e não tem. (MARTINS, 1980, p. 60).

Mas, as relações no campo são fundamentalmente marcadas por múltiplas
violências, o que segundo Tavares dos Santos gesta uma “cidadania dilacerada” que “resulta da
tecnologia do poder que se exerce pelo suplício do corpo e das dificuldades da realização do
contrato social na sociedade brasileira” (TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 91).
O autor analisa a violência como marco estruturante da sociedade no Brasil. Suas
investigações a partir das observações da realidade agrária trazem como dado que a violência
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nesse meio, manifesta-se de diversas formas, dentre elas, na relação homem x natureza, na
relação entre os grupos e classes presentes, na condição de existência que os trabalhadores são
submetidos, que muitas vezes remontam relações escravagistas, além da violência simbólica
também presente.
Tavares dos Santos (1993) questiona que embora Foucault (1975) colocasse que
com a formação e posterior desenvolvimento dos Estados nacionais, o suplício do corpo, foi
sendo gradualmente substituído, entretanto, na realidade brasileira o autor afirma que a
violência é, em grande medida, física. Desvelando o quanto a violência decorre de como se
estrutura a sociedade brasileira, extremamente hierarquizada. Em uma sociedade ainda marcada
pela herança colonial, concebe a resposta violenta como legítima para os dilemas trazidos pelo
dinamismo social.

Não obstante, a sociedade brasileira atual oferece um outro quadro: o suplício do
corpo é permanente, o dilaceramento das pessoas é constante, em particular, no espaço
agrário. Verifica-se, cotidianamente, a recriação das formas de punição do corpo,
como efeito do processo de modernização da agricultura. Recria-se o suplício do
corpo. (TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 133).

Uma das formas de violência destacadas por Tavares dos Santos (1993) é a
violência política. Essa caracterização tem especial relevância para a presente pesquisa tendo
em vista que o caráter de demonstração que a criminalização de alguns integrantes do MST em
Goiás carrega é uma das hipóteses da pesquisa. Para o sociólogo, trata-se uma tecnologia de
poder (FOUCAULT, 1975). Para ele, isso significa:

Tecnologia de poder que se exerce sobre os homens, com o fim de, ao mortificar os
corpos – de pessoas, mas, cada vez mais, de grupos sociais, como é o caso das
denominadas “chacinas” – provocar um efeito-de-demonstração para silenciar, punir
e docilizar os vivos, tecnologia de poder tanto mais eficaz quanto onipresente,
insidiosa e impune. (TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 136).

Para o autor essa violência política tem como objetivo não só impedir o acesso à
terra, a trabalho e dignidade social, mas sublinhar que qualquer tentativa de organização social
será duramente reprimida e atingida, bloqueada de prosperar, segundo ele:

Configura-se enquanto uma tecnologia de poder no campo, uma violência política de
caráter seletivo, na qual os alvos são personagens de notória participação social,
capazes de protagonizar ou mediar ações coletivas; de suas táticas fazem parte as
ameaças, as intimidações e, mesmo, as mortes anunciadas, ao nível local e pelos meios
de comunicação. (TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 137).
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A presente pesquisa acrescenta nesse rol apresentado por Tavares dos Santos
(1993), a criminalização de integrantes do movimento social como parte dessa violência
política, como se explorará nos próximos capítulos, principalmente em relação ao Valdir “de
Tal”, mas também em termos locais, aos demais integrantes que foram nomeados pelo sistema
de justiça como líderes e tipificados como integrantes de uma organização criminosa.
No município de Santa Helena de Goiás encontram-se indícios de como as
manifestações dos trabalhadores rurais foram violentamente e historicamente reprimidas pelo
poder dos “fazendeiros”. Nos arquivos da Comissão Pastoral da Terra32 encontram-se diversos
documentos, imagens e ofícios, que são paradigmáticos dessa violência. Os relatos abaixo
foram retirados da listagem dos arquivos digitalizados do Subfundo Conflitos no Campo,
referentes ao Estado de Goiás. Desse índice, que reúne documentos referentes a todo o Estado
de Goiás, foram selecionados somente os referentes ao município de Santa Helena de Goiás,
feita essa separação, transcreveu-se os trechos digitalizados de jornais e demais documentos
disponíveis. Mas, tendo em vista que esse não era o escopo principal da pesquisa, selecionaramse somente alguns casos considerados exemplares.
O primeiro, citado a seguir, refere-se a uma notícia que saiu no jornal O popular,
de Goiânia, em 2 de abril de 1986. Trata-se de um relato da greve dos trabalhadores de algodão
da região. Além do deslocamento do Batalhão de Polícia Militar de Rio Verde, com 70 policiais,
o próprio jornal traz relatos de violência dos fazendeiros e dos próprios policiais contra os
grevistas.

Boias-frias põem fim à paralisação. Cerca de oito mil boias-frias decidiram retornar
ao trabalho, ontem à noite, em Santa Helena de Goiás, depois de várias horas de
negociação com os fazendeiros. Os trabalhadores estavam encerrando o segundo dia
de paralisação, reivindicando aumento salarial e melhores condições de trabalho na
colheita das lavouras de algodão. Dados fornecidos pela Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado de Goiás (Fetaeg) indicam que os preços para a panha do
algodão foram fixados em Cz$ 8,40 para a primeira colheita e Cz$10,50 para a
segunda. Ontem, ao contrário do dia anterior - marcado por várias cenas de violência
-, a situação era de relativa calma, embora as ruas e entradas da cidade permanecessem
sob intensa vigilância de 70 soldados do Batalhão de Polícia Militar de Rio Verde.
Esse contingente foi requisitado às pressas pelo delegado de Santa Helena, Dari
Cristiano da Cunha, tão logo eclodiu o movimento segunda-feira. Até o final da tarde
de ontem, entretanto, permanecia o impasse nas negociações entre trabalhadores e
patrões. De ambos os lados, porém, havia esperanças de que um acordo seria
conseguido até o início da noite, como de fato aconteceu. O próprio prefeito local,
Gersino Martins Parreira, procurou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Durval Alves Pereira, para informa-lhe, que seria possível um avanço na
proposta dos fazendeiros, que até então só concordavam em pagar Cz$ 8,00 por
arrouba de algodão, na primeira colheita e Cz$ 10,00 na segunda. Os trabalhadores
32
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que reivindicavam Cz$ 15,00 por arrouba na primeira colheita e Cz$ 17,50 na
segunda, já haviam reduzido suas exigências para Cz$ 10,00 e Cz$ 12,50
respectivamente, mas daí não arredavam mais o pé. (O POPULAR, 1986, p. 6, grifo
nosso).33

Chama a atenção ainda que para além da pauta salarial, as reivindicações
relacionadas às condições de trabalho, que dão pistas sobre o que era enfrentado pelos
trabalhadores, ou seja, tinham que reivindicar o acesso à água potável!

Quando aos demais itens da pauta de reivindicações: melhoria do transporte dos
trabalhadores, eliminação da figura do gato (empreiteiro), fornecimento de água
potável no local de trabalho e pagamento direto aos trabalhadores, foram prontamente
aceitas pelos fazendeiros, que, entretanto, mantinham posição radical quanto à questão
salarial, ameaçando inclusive de irem buscar boias-frias em outros municípios.
Segundo o presidente do Sindicato patronal, alguns produtores fizeram disparos para
cima, no dia 31, " apenas para dispersar um piquete de trabalhadores", que amassava
um trator e espancava o maquinista. Alcides Inácio garante, entretanto, que mais
ninguém ficou ferido além do tratorista. Tais informações, porém, não batem com as
de outras autoridades de Santa Helena. O prefeito Gersino Parreira admitia que houve
violência de um grupo de fazendeiros contra os boias-frias, enquanto o delegado de
Polícia, Dari Cristiano da Cunha mostrava um inquérito, onde já consta depoimentos
de uma vítima de cada lado. O Delegado nega, entretanto, que de parte da polícia
tenha havido qualquer arbitrariedade, embora os trabalhadores relatem casos de
companheiros feridos a baionetas durante a dissolução dos piquetes. "Possa assegurar
- diz Dari Cristiano -que nos limitamos a manter a ordem pública, exigindo dos
trabalhadores que levantassem as barreiras armadas nas estradas e retornassem às suas
casas ou para O Sindicato". O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores voltou a
reafirmar, ontem, que foi ameaçado de morte pelo presidente da Câmara, Nivaldo de
Jesus, no gabinete do Prefeito. O prefeito admite que houve alteração mais não fala
propriamente em ameaça de morte. (O POPULAR, 1986, p. 6, grifo nosso).34

Um ofício do assessor jurídico da Secretaria Nacional da CPT, à época Dr. Daniel
Rech (OAB-GO 6872) ao ministro da Justiça Paulo Brossard, expõe os motivos do fim da greve
e a violência utilizada pelos fazendeiros para lidar com a manifestação política dos 8 mil boiasfrias por melhores condições salariais e de trabalho:

Exmo. Sr Dr. Paulo Brossard
DD. Ministro da Justiça -Brasília - DF
Senhor Ministro
Estamos mais uma vez lembrando a V. Excia a absoluta necessidade de providências
para terminar com a total impunidade da violência cometida contra trabalhadores
rurais em diversas partes do país. Queremos considerar, nesta data, a agressão de 15
fazendeiros a trabalhadores no município de Santa Helena, no Estado de Goiás.
Armados, e muito bem armados, estes fazendeiros avançaram contra os trabalhadores
e, segundo depoimentos locais, mais de 300 tiros foram disparados. Nada,
absolutamente nada acontece contra estes fazendeiros que todo o tipo de violência
33
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com o beneplácito do Estado, pois este se omite, enquanto os trabalhadores rurais não
contam senão consigo e sua fragilidade. Ao não tomar providências enérgicas, o
Estado incentiva a violência e neste caso permite que um lastro de sangue se espalhe
pelo sul de Goiás. Esperamos que pelo menos nesta vez V. Excia. se digne lembrar
dos tantos trabalhadores rurais ameaçados, perseguidos e acuados pela violência dos
fazendeiros e tome imediatas providências cabíveis. Ficamos na expectativa de
notícias. Atenciosamente Dr. Daniel Rech (OAB - G0 6872) Assessor Jurídico Secretariado Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Goiânia- Go. (RECH, 1986,
grifo nosso).35

Esse outro caso de trabalho análogo a escravo ocorre no mesmo município de Santa
Helena, mas nesse relato trata-se da lavoura de arroz. Fica claro que o problema não é um caso
isolado na região. Mas a forma mesma como se estrutura as relações de trabalho no campo do
sudoeste goiano, seja na colheita de algodão, na lavoura de arroz ou no corte de cana-de-açúcar
como se verá abaixo. Essa notícia está datada de 22 de abril de 1979. É o que Tavares denomina
de violência costumeira, para ele essa violência:

[...] aparece na dinâmica das relações de dominação entre as classes e os grupos
sociais, incorporada às relações de trabalho na agricultura desde o período
escravocrata, tanto entre os escravos quanto entre os homens livres (Franco, 1969;
Gnaccarini, 1980) cuja visibilidade sempre ficou obscurecida exatamente pelo peso
daquela dominação. Esta violência apenas foi exposta, ou desnaturalizada, pelos
movimentos sociais, dos quilombos aos movimentos messiânicos e ao banditismo
social, os quais, na própria radicalidade de suas tentativas de construção de uma outra
ordem social, denunciavam o caráter violento da sociedade escravista e pósescravista. (TAVARES DOS SANTOS, 1993, p. 135).

ESPANCAMENTO EM FAZENDAS DO SUDOESTE
Os maus tratos, a alimentação deficiente e os castigos físicos para quem produz menos
que a cota pré-estabelecida foram apontados por José Ambrósio da Silva, um mineiro
de Governador Valadares que veio para o sul de Goiás com outras 25 famílias em
busca de serviço, como a forma utilizada pelos gateiros contratados por fazendeiros
de Santa Helena e Rio Verde para pressionar seus trabalhadores e levá-los a um regime
de semiescravidão. – Não devo acusar os fazendeiros diretamente porque eles nunca
trataram com a gente, mas os gateiros, que estão a seu serviço, são muito malvados.
Eles se aproveitam da gente, desrespeitam nossas mulheres e nossas filhas e chegam
até a inventar brigas para bater em algum de nós quando surge qualquer reclamação conta Ambrosino. Para sair de uma fazenda no munícipio de Santa Helena, onde
colhia arroz, José Ambrosino da Silva teve que fugir com seu irmão, Manoel
Ambrosino da Silva e um primo, Carlos Alberto dos Santos. Depois de três dias
andando a pé e dormindo em armazéns velhos, sempre perseguidos por gateiros, eles
chegaram à cidade e foram logo para Delegacia de Polícia, onde pretendiam denunciar
os abusos. NOVAS PRESSÕES – Eu senti que a gente tinha agido mal, logo quando
entramos na Delegacia e vimos um dos capangas de Mário Vinhas, o gateiro que foi
nos propor serviço lá em Governador Valadares, prometendo o mundo e o fundo.
Ainda tentei disfarçar e ir embora, mas não adiantou. Eles até parecem que estavam
esperando a gente, riram e depois mandaram a gente subir numa camioneta, levando
todo mundo de volta para fazenda. A partir desse dia, segundo José Ambrosino da
Silva, a situação piorou muito para ele, seu irmão e seu primo. Foram logo separados
35
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dos outros parentes e só podiam comer em horários diferentes dos outros
trabalhadores. A noite tinham que dormir em barracões separados, junto com
empregados dos gateiros, que prometiam matá-los, caso tentassem fugir novamente e
o trabalho passou a ter início mais cedo e terminar mais tarde, embora o ganho fosse
o mesmo - Cr$60,00 por dia, Cr$ 20,00 a menos que o combinado quando foram
aliciados em Governador Valadares. – Desse dia em diante vi muita brutalidade.
Passei a reparar em tudo e percebi que queriam transformar a gente em verdadeiros
escravos. Quem não produzisse um determinado tanto terminava apanhando dos
gateiros. Eles inventavam uma briga, chamavam a gente de preguiçoso, ladrão e
mesmo que ninguém dissesse nada, ouvisse tudo e calasse, eles agrediam. Eram dois,
três batendo e ninguém podia fazer nada. FUGA E DENÚNCIA Duas semanas depois
de ter sido levado de volta à fazenda e algumas horas depois de ter sido espancado por
três gateiros, Ambrosino disse que não aguentou mais e fugiu, depois de atacar a
pauladas os homens que estavam de guarda no barracão onde deveria dormir. Ele
conta que perambulou muito tempo por fazendas, recebeu auxílio de pequenos
agricultores e terminou chegando na estrada que liga Itumbiara à Rio Verde, onde
pegou carona em um caminhão e decidiu ir para primeira cidade grande, pedir ajuda.
– No início tive medo de procurar uma Delegacia de Polícia em uma cidade grande e
pedir ajuda. Pensava na vez anterior, quando fui levado de volta para a fazenda, com
meu irmão e meu primo. Além disso, dessa vez tinha atacado os gateiros a paulada e
sei que pelo menos dois deles ficaram machucados que sou homem de força e quando
dei umas pauladas neles dei pra valer. Mas depois de voltar a Governador, conversar
com outros parentes e amigos procuramos um advogado e ele se prontificou a vir
comigo para fazer a denúncia oficial e tratar de localizar a fazenda onde estão meus
parentes. Se os outros quiserem sair, muito bem. Se não quiserem problema deles,
mas meus parentes eu sei que não querem mais ficar lá. A denúncia contra o
proprietário da fazenda onde trabalhou José Ambrosino da Silva, será formalizada
ainda no decorrer desta semana pelo advogado Geraldo Marques Gregório, que já
solicitou diligências à Delegacia de Polícia de Rio Verde e de Santa Helena de Goiás
para localizar a propriedade. As vítimas do aliciamento, conforme declarou
Ambrosino, nem sabe onde trabalham, porque não se preocuparam com esse detalhe
ao serem contactados a primeira vez e depois, ao chegarem, nunca tiveram contatos
com as pessoas da região, para perguntar-lhes. MAIOR AMPLITUDE. Mas o
Advogado Geraldo Marques Gregório pretende levar o caso mais à frente. Ele vai
encaminhar uma carta denúncia ao ministro da Justiça, Petrônio Portela, narrando as
aventuras do seu cliente e fazer uma análise do que isso representa, em termos de
insegurança, para o trabalhador brasileiro. Uma cópia do documento será
encaminhada para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura CONTAG - e outra para o ministro do trabalho, Murilo Macedo. Somente com uma
ação conjunta dos órgãos de fiscalização e repressão, entende o advogado, será
possível impedir que os trabalhadores de menores recursos financeiros, obrigados a
se deslocarem periodicamente para regiões distantes em busca de serviço, sejam
tratados de maneira desumana e passem a conviver com brutos criados por fazendeiros
que pensam somente no aumento da produção e na rentabilidade e nunca na pessoa
dos seus semelhantes. – Caso esse estado de coisas perdure, o trabalhador na
agricultura perderá todas as garantias e não poderá mais atender regiões em constante
crescimento, em prejuízo da própria economia do país. Agora no plano dos direitos
humanos, o que se fez nessa malfadada fazenda, foi um crime contra a pessoa, com
lesões corporais visíveis, a tentativa de manter famílias em regime de escravidão e a
ação psicológica para abater a moral e tirar a vontade das pessoas. Tudo isso é
acrescido dos crimes cometidos contra a lei trabalhista em vigor. Acho que é motivo
suficiente para levar gateiros e fazendeiros à prisão - esclareceu o advogado. Muitos
burocratas do Governo já fizeram a pergunta óbvia: se isso sempre ocorre, por que
eles continuam aceitando? Mas ela é facilmente respondida por sociólogos e pessoas
que conhecem o problema: porque eles não têm nenhuma outra opção. Sabe-se,
extraoficialmente, que em Goiás existem cerca de dez mil boias-frias, entre os
residentes e os em trânsito, convenções que determinam os que moram no Estado e os
que vêm, trazidos por gateiros. O número de gatos chega a cerca de mil e as pensões,
espalhadas por Goiânia, Morrinhos, Goiatuba, Itumbiara, Santa Helena, Rio Verde e
Jataí, somam mais de duas centenas. Até alguns anos atrás somente nas épocas de
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plantio e colheita Goiás recebia grandes concentrações de boias-frias, mas depois que
a região norte do Estado passou a formar fazendas, até o período intermediário entre
uma safra e outra começou a ser ocupado. Outras centenas de denúncias que vieram a
público como a de Ambrosino – a maioria deles teme pressões e nem sequer procuram
a polícia – proporcionaram investigações que permitiram a comprovação de um
regime de semiescravidão no Estado, inclusive com a existência, absurda, de
verdadeiros campos de concentração que, para evitar a fuga dos trabalhadores,
amarrava-os para dormir, amarrava-os para dormir e vigiava-os com armas para
trabalhar. (JORNAL CINCO DE MARÇO, 1979, p. 1, grifo nosso).36

2.2

ESTRUTURA FUNDIÁRIA BRASILEIRA ATUAL

Alentejano (2011) em seu artigo “Questão agrária no Brasil do século XXI: uma
abordagem a partir da geografia” faz uma reflexão sobre a atualidade da questão agrária a
partir de dados fundamentais como o Censo Agropecuário, os dados do Incra, cruzando com os
dados populacionais e mundiais sobre a disponibilidade de terras e ainda sobre quais culturas
estão sendo cultivadas e por quem.

Iniciada com o instrumento colonial das sesmarias e intensificada pela Lei de Terras
de 1850, a concentração fundiária segue sendo uma marca do campo brasileiro. O
último Censo Agropecuário comprovou que o índice de Gini permaneceu
praticamente estagnado nas últimas duas décadas, saindo de 0,857 em 1985 para 0,856
em 1995/1996 e 0,854 em 2006. (ALENTEJANO, 2011, p. 73).

Para o autor, essa concentração fundiária tem suas bases também na modernização
conservadora promovida e financiada pela Ditadura Militar de 1964, que segundo ele realizou
a “adaptação da agropecuária brasileira à lógica da Revolução Verde” (ALENTEJANO, 2011,
p. 74).
Outra preocupação central do autor a partir da análise dos dados é a
internacionalização da agricultura (ALENTEJANO, 2011). Ele destaca a vantagem
comparativa que o Brasil tem em relação a disponibilidade de água e terras, elementos escassos
e cobiçados internacionalmente37.

No que se refere ao controle das transnacionais sobre a agricultura brasileira, os
processos mais notórios atualmente dizem respeito à difusão das sementes
36
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transgênicas pelas grandes empresas do setor, como Monsanto, Bayer, Syngenta, que
também são as grandes produtoras de agroquímicos, mas também é digno de nota a
ampliação da presença das transnacionais na comercialização e processamento
industrial da produção agropecuária. (ALENTEJANO, 2011, p. 77).

O geógrafo ressalta também o perigo que esses elementos apresentam para a
segurança alimentar nacional, pois houve uma diminuição das áreas destinadas a culturas de
alimentos básicos, em substituição a aumentos significativos em itens para exportação, de
produtos como milho, soja, cana-de açúcar, bovinos e a exploração da madeira. Segundo ele:
“A área destinada à produção de três alimentos básicos na dieta da população brasileira (arroz,
feijão e mandioca) reduziu-se em mais de 2,5 milhões de ha entre 1990 e 2006.”
(ALENTEJANO, 2011, p. 81). Enquanto, que:

Em contrapartida, a área destinada ao cultivo de produtos voltados prioritariamente
para exportação ou transformação industrial, aumentou. Considerando-se apenas três
destes produtos – cana-de-açúcar, soja e milho – a área plantada foi ampliada de
27.930.804 há para 44.021.841 há, um crescimento de 57,6%. Vale destacar que entre
1990 e 2008, a soja ultrapassou o milho em termos de área plantada, assumindo a
condição de maior lavoura do país. (ALENTEJANO, 2011, p. 82).

Essa análise dos dados foi feita, no entanto, com o Censo Agropecuário de 2006.
Os dados do Censo Agropecuário de 2017 foram apenas parcialmente divulgados. O mesmo
autor (OS DADOS..., 2018)38 destacou em uma entrevista a sua preocupação com os dados
divulgados. Os principais pontos destacados por ele são a concentração de terras e seu acesso
profundamente desigual.

[...] pelo censo anterior, de 2006, você tinha estabelecimentos com mais de mil
hectares controlando 45% das terras; agora são 47,5% das terras. Há menos
estabelecimentos: em 2006 eram 5.175.636 estabelecimentos; hoje são 5.072.152. E
eles ocupam uma área maior: antes, eram 333 milhões de hectares; hoje são 350
milhões. E desse total, mais de 16 milhões de hectares estão concentrados nos grandes
estabelecimentos, mas ocupam apenas 2,3% da área. (“OS DADOS..., 2018).

Sobre os postos de trabalho, houve uma redução significativa da população
economicamente ativa no campo. De 2006 para 2017, essa população passou de 16.568.205
para 15.036.978, com redução de aproximadamente 1,5 milhão de postos de emprego. Esses
números são acompanhados por uma maior mecanização, por exemplo, o número de tratores
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aumentou 50%, mas só 15% dos estabelecimentos possuem essas máquinas. O uso de
agrotóxicos também aumentou, passando de 1,8 milhão em 2017, o que significou um aumento
de 17%. O analfabetismo ainda é significativo alcançando 23% produtores, e a falta de acesso
à energia elétrica atinge 16,5% (OS DADOS..., 2018).
Sauer e Leite (2012) demonstram no artigo “Expansão Agrícola, Preços e
Apropriação de Terra por Estrangeiros no Brasil” que houve um aumento significativo dos
investimentos estrangeiros em terras no Brasil após 2002. Segundo destacam os autores, houve
um protagonismo do Brasil como destino desses investimentos que incluíam o interesse na
produção agrícola, mas também na compra terras, com participação significativa de empresas
ligadas ao setor financeiro.

Segundo estudo do Banco Mundial, de 2010, a demanda mundial por terras tem sido
enorme, especialmente após 2008, tornando a “disputa territorial” um fenômeno
global (BORRAS et al., 2011; FERNANDES, 2011). A transferência de terras
agricultáveis (ou terras cultivadas) era da ordem de quatro milhões de hectares por
ano antes de 2008, sendo que, entre outubro de 2008 e agosto de 2009, teriam sido
comercializados mais de 45 milhões de hectares, 75% destes da África e outros 3,6
milhões no Brasil e Argentina (BANCO MUNDIAL, 2010), impulsionando aquilo
que se convencionou chamar de “landgrabbing”, “acaparamiento” ou
“extranjerización” de terras. (BORRAS et al., 2011 apud SAUER; LEITE, 2012, p.
504).

Importante a se destacar dessas cifras apresentadas é que potencialmente houve um
aumento do preço da terra nesse período após 2008, acirrando o processo de luta pela terra, mas
principalmente dificultando o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras a ela. Fica mais
dispendioso, inclusive para os governos promover a política de reforma agrária já que ela se
baseia em desapropriação (que implica indenização ao proprietário).
O relatório da Comissão Pastoral da Terra dos Conflitos Rurais referente ao ano de
2017 demonstrou números alarmantes quanto à violência no campo.

As ocorrências de conflitos por terra em 2016 e 2017 são as mais elevadas desde
quando a CPT começou a fazer este trabalho em 1985: 2016 – 1.079 ocorrências; 2017
– 989 ocorrências. Números nunca atingidos nos 30 anos anteriores. Somando as 771
ocorrências de 2015, se tem uma média anual no período da ruptura política de 946
ocorrências. 36,1% maior que a média dos 10 anos imediatamente anteriores (20052014). (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2017, p. 8).

Esses números, no entanto, não ocorrem devido às ocupações e manifestações dos
movimentos sociais tendo em vista que os números referentes a ocupações e acampamentos
realizados, no mesmo período, significaram os menores desde o começo dos registros da CPT
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(no ano de 2017 foram 169 ocupações, e 10 acampamentos). Entre 2015 e 2017 a média de
ocupações caiu para 193 e de acampamentos para 21. Os números do ano de 2017 referentes a
assassinatos em conflitos no campo são estarrecedores, segundo dados do mesmo relatório do
CPT:

No ano de 2017 foram assassinados, em conflitos no campo, 71 pessoas, este número
de mortes é o maior da década. O último ano com números tão expressivos havia sido
2003, quando foram computadas 73 mortes. O crescimento dos assassinatos
acompanha uma tendência que iniciou em 2015, quando as mortes saltaram de 36 em
2014, para 50 pessoas assassinadas e continuou em 2016, com 61 mortes. Uma
sequência de três anos, com números tão expressivos de mortes havia ocorrido, a
última vez, durante o governo Collor (1990-1992), mas mesmo naquele período o
número de mortes (175) foi menor do que o registrado nos últimos três anos (182).
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2017, p. 89).

Segundo o professor Cláudio Maia, no artigo “Assassinatos e violência no campo:
a singularidade de 2017”, os números de massacres ocorridos em 2017 só se assemelham aos
da década de 80, mas contrariamente a esse período, para ele essas cifras indicam não uma
pressão pela implementação de um projeto de reforma agrárias, mas sim a organização e
agência da classe dominante em busca de territórios e da consolidação da ruptura democrática
(MAIA, 2017).
Cabe destacar ainda a seletividade dessas ações atingindo prioritariamente
lideranças seja em relação aos indígenas, quilombolas como no caso dos integrantes do
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, aqui estudados.

A seletividade dos assassinatos de 2017 não esteve somente nos massacres. Repetindo
também uma característica nos anos de 1980, quando a violência atingiu
principalmente as lideranças. Entre os 71 mortos de 2017, 23 (32,39%) eram
lideranças. No grupo indígena, dos 06 índios mortos a metade deles era liderança;
entre os 11 quilombolas mortos, quatro o eram; já entre os posseiros, de nove mortos,
três eram líderes. Outro grupo alvo da violência do ano de 2017 foi o de lideranças de
sem-terra. Doze foram assassinadas, um grupo grande, se considerarmos o total de
vítimas: 33, das quais dez o foram num único evento. Excluindo os dez assassinatos
no massacre de Pau D’Arco, pode-se considerar que metade dos sem-terra
assassinados nos diversos outros conflitos eram lideranças. Em 2017, a presença de
jagunços promovendo operações de limpeza de áreas rurais e matando seletivamente
as lideranças, se repetiu. A ação do Estado nos assassinatos também não foi novidade.
O maior massacre foi operado pela Polícia Militar do estado do Pará, numa trágica
operação para cumprir dezesseis mandatos de busca e apreensão e prisão. (MAIA,
2017, p. 92).

Em consonância com o último relatório apresentado pelo Comissão Pastoral da
Terra (CPT), outros relatórios indicam o aumento da violência no ano de 2017. O Relatório
“Racismo e Violência contra quilombos no Brasil” elaborada pela Coordenação Nacional de
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Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e da Terra de Direitos
apontou que do ano de 2016 para 2017, o número de assassinatos de quilombolas pulou de 4
para 18.

Nos últimos dez anos, o ano de 2017 foi o mais violento para as comunidades
quilombolas de todo o Brasil. De acordo com os dados levantados, o número de
assassinatos de 2016 para 2017 cresceu em aproximadamente 350%. Ainda que
consideremos o provável subdimensionamento dos dados, tendo em conta as razões
já expostas, o crescimento exponencial das mortes revela uma mudança de conjuntura
política e social que agravo o risco da manutenção dos modos de vida e da
sobrevivência dos quilombos no país. (TERRA DE DIREITOS; COORDENAÇÃO
NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS
QUILOMBOLAS, 2018, p. 46).

O Relatório apresentado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) “Violência
contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2017” registrou 128 casos de suicídio, 110
casos de assassinatos e 702 casos de mortalidade na infância.

Em relação à “violência contra a pessoa”, houve um agravamento da situação
registrada em 7 dos 9 tipos avaliados: tentativa de assassinato (27 casos), homicídio
culposo (19 casos), ameaça de morte (14), ameaças várias (18), lesões corporais
dolosas (12), racismo e discriminação étnico cultural (18) e violência sexual (16). Em
relação ao abuso de poder, houve o registro de 8 casos, mesma quantidade de 2016.
Dentre os casos de violência contra a pessoa, destacamos o massacre ocorrido contra
o povo Akroá-Gamella, no Maranhão, no dia 30 de abril de 2017, quando um grupo
de aproximadamente 200 pessoas atacou severamente a comunidade indígena que
vem, desde 2015, retomando áreas de seu território tradicional. No ataque, 22 Gamella
foram feridos, sendo que dois deles foram baleados e outros dois tiveram suas mãos
decepadas. Os outros Gamella sofreram severos golpes de facão, pedradas e pauladas.
Apesar do ataque ter sido convocado através de um programa em uma rádio local e
de carros de som nas ruas de municípios no entorno da área de ocupação dos AkroáGamella, os órgãos do Estado nada fizeram para evitar esta ação violenta. Indígenas
afirmam que policiais teriam, inclusive, assistido a violência e culpado os Gamella
pela situação. (CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, 2018).39

O documento apresentado pela Frente Parlamentar da Agropecuária “Pauta
Positiva – Biênio 2016-2017” que expõe as pautas prioritárias do setor, indica uma ofensiva
por parte do setor no que se refere aos direitos indígenas e quilombolas previstos na
Constituição Federal. No tópico denominado “Direito de Propriedade e Segurança Jurídica”,
por exemplo, está listado a seguinte “prioridade”: “Revisão das recentes demarcações de áreas
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indígenas/quilombolas, bem como de desapropriações para fins de reforma agrária;” (FRENTE
PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA, 2017, p. 4).40
Porém, a ofensiva desse setor não se constrói pelo acaso nem fortuitamente. Desde
o segundo governo FHC, que sofreu com a crise de liquidez internacional e recorreu ao Fundo
Monetário Internacional (FMI) atrás de sucessivos empréstimos, passou-se valorizar o saldo de
comércio exterior de sobremaneira, assim o setor primário-exportador passa a ser visto como
preferencial e recebe políticas generosas de subsídios e créditos (DELGADO, 2005). Para o
autor:

O segundo governo Fernando Henrique Cardoso iniciou o relançamento do
agronegócio, senão como política estruturada, com algumas iniciativas que ao final
convergiram: i) um programa prioritário de investimento em infraestrutura territorial
com “eixos de desenvolvimento”,13 visando à criação de economias externas que
incorporassem novos territórios, meios de transporte e corredores comerciais ao
agronegócio; ii) um explícito direcionamento do sistema público de pesquisa
agropecuária, manifesto pela reorganização da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), a operar em perfeita sincronia com empresas multinacionais
do agronegócio; iii) uma regulação frouxa do mercado de terras de sorte a deixar fora
do controle público as “terras devolutas”, mais aquelas que declaradamente não
cumprem a função social, além de boa parte das autodeclaradas produtivas (ver seção
7); e iv) a mudança na política cambial, que ao eliminar a sobrevalorização tornaria o
agronegócio (associação do grande capital com a grande propriedade fundiária, sob
mediação estatal) competitivo junto ao comércio internacional e funcional para a
estratégia do “ajustamento constrangido. (DELGADO, 2005, p. 67).

2.3

BASES DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

Sobre as características e novos contornos do modelo de produção capitalista na
atualidade existem muitas divergências de pesquisas e interpretações, em especial no que se
refere se o capitalismo estaria em uma das suas crises cíclicas ou se estaria em uma crise
estrutural. Também sobre o significado da reprimarização de algumas regiões do planeta como
a América Latina, se isso seria uma nova faceta da acumulação primitiva ou consequência dos
ajustes espaços-temporais e da necessidade contínua de expansão geográfica do capital, da crise
da desregulação do trabalho mundialmente.
Apontar-se-á alguns desses debates, embora no limite desse trabalho e dando
especial ênfase àqueles que se referem ao meio rural e ainda as discussões que incluem a
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preocupação com a ampliação das formas repressivas e punitivas como forma da gestão
governamental.
Harvey (2004) em seus estudos sobre o capitalismo atual tem dado especial relevo
às formas de expropriações realizadas pelo capital em busca de acesso aos recursos naturais. O
autor nomeia esse tipo de atuação agressiva do capital no contemporâneo, no que diz respeito
ao avanço e apropriação de terras e de direitos gerando a expulsão massiva de camponeses e
povos originários em todo mundo, bem como a perda de direitos antes fornecidos pelas
“democracias” ocidentais, de “acumulação por espoliação”.
Esse conceito nomeado pelo autor, significa em seu entender

Uma reavaliação geral do papel contínuo e da persistência das práticas predatórias da
acumulação “primitiva” ou “original” no âmbito da longa geografia histórica da
acumulação do capital é, por conseguinte muito necessária, como observaram
recentemente vários comentadores. Como parece estranho qualificar de “primitivo”
ou “original” um processo em andamento, substituirei a seguir esses termos pelo
conceito de “acumulação por espoliação”. (HARVEY, 2004, p. 120–121).

O que Harvey (2004) ressalta com esse conceito é que processos que Marx teria
caracterizado como parte da dita acumulação primitiva estariam fortemente presentes na
atualidade. Segundo o autor:

Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona permanecem
fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo até os nossos dias. A
expulsão de populações camponesas e a formação de um proletariado sem-terra tem
se acelerado em países como o México e a Índia nas três últimas décadas; muitos
recursos antes partilhados, como água, têm sido privatizados (com frequência por
insistência do Banco Mundial) e inseridos na lógica capitalista da acumulação; formas
alternativas (autóctones e mesmo, no caso dos Estados Unidos, mercadorias de
fabricação caseira) de produção e consumo têm sido suprimidas. Indústrias
nacionalizadas têm sido privatizadas. O agronegócio substituiu a agropecuária
familiar. E a escravidão não desapareceu (particularmente o comércio sexual).
(HARVEY, 2004, p. 121).

Harvey (2004), inspirado em parte nas ideias de Rosa Luxemburgo e Arendt,
considera que o capital para superar a crise de sobreacumulação, o qual está submetido, vai
buscar meios de captar, extrair lucro de onde não estava diretamente sendo gestado nessa lógica.
Essas formas podem ser de diversos tipos, desde recursos naturais antes
coletivizados ou submetidos a algum outro tipo de regime de propriedade ou ainda empresas
públicas, direitos sociais os quais o Estado nacional fornecia universalmente, ou seja, também
por meio de privatização do setor público. Serviços, recursos que ainda estariam “externos” a
ele e que agora espoliados, podem gerar novas fontes de lucro e especulação. Para o autor
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A sobreacumulação, lembremos, é uma condição em que excedentes de capital (por
vezes acompanhados de excedentes de trabalho) estão ociosos sem ter em vista
escoadouros lucrativos. O termo chave aqui é, no entanto, excedentes de capital. O
que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos (incluindo força
de trabalho) a custo muito baixo (e, em alguns casos, zero). O capital sobreacumulado
pode apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo. [...] A
privatização (da habitação social, das telecomunicações, do transporte, da água etc.
na Inglaterra, por exemplo) tem aberto em anos recentes amplos campos a serem
apropriados pelo capital sobreacumulado. (HARVEY, 2004, p. 124).

O geógrafo (HARVEY, 2004) alerta, no entanto, de como as ditas ‘crises’ são
aproveitadas discursivamente para se fazer implantar pelos governos nacionais pacotes
econômicos que reduzem o investimento social e aumentam os lucros e a concentração de
riqueza e até a sua estrangeirização. É sabido o papel central do FMI e do Banco Mundial na
defesa das políticas ditas de ‘austeridade’. Cita o estudo de Wade e Vernoso sobre a crise
asiática de 1997-1998:

[...] A combinação de desvalorizações profundas, liberalizações financeiras impostas
pelo FMI e recuperações facilitadas por este último pode até precipitar a maior
transferência em tempo de paz de proprietários domésticos para proprietários
estrangeiros nos últimos 50 anos em todas as partes do mundo. (WADE; VENEROSO
apud HARVEY, 2004, p. 125).

Para o autor (HARVEY, 2004) esse processo está umbilicalmente relacionado com
a gestão denominada “neoliberal” que passou a ser hegemônica nos governos ocidentais, mas
principalmente no que se refere ao protagonismo da financialização em todo mundo.

A acumulação por espoliação se tornou cada vez mais acentuada a partir de 1973, em
parte como compensação pelos problemas crônicos de sobreacumulação que surgiram
no âmbito da produção expandida. O principal veículo dessa mudança foi a
financialização e a orquestração, em larga medida sob a direção dos Estados Unidos,
de um sistema financeiro internacional capaz de desencadear de vez em quando surtos
de brandos a violentos de desvalorização e de acumulação por espoliação em certos
setores ou mesmo em territórios inteiros. [...] O surgimento da teoria neoliberal e a
política de privatização a ela associada simbolizaram grande parcela do tom geral
dessa transição. (HARVEY, 2004, p. 129).

Não por acaso o relatório da CPT de 2017, sobre os Conflitos no Campo deu
destaque a um trabalho acadêmico que indica a quantidade de proposições legislativas em
tramitação que avançam sobre os direitos ao território dos povos indígenas, quilombolas e
camponeses brasileiros.
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A geógrafa Carolina de Freitas Pereira em sua tese de doutorado (Pereira, 2018: 250)
aponta que há no Congresso Nacional 45 proposições (contabilizando-se as
apensadas) que visam limitar os direitos territoriais indígenas e quilombolas,
resguardados direta ou indiretamente pelas 13 normas jurídicas que se propõe alterar
(Artigos 49, 176, 225 e 231 da Constituição Federal; Artigo 67 e 68 do ADCT - Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias; Lei nº 6.001/1973; Lei nº 4.504/1964;
Decreto nº 1.775/1996; Decreto nº 2.519/1998; Decreto nº 4.887/2003; Decreto nº
5.051/2004). “As mudanças sugeridas nas proposições tratam de: a) Regulamentar a
exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas; b) Tornar
possível a posse indireta de terras indígenas a produtores rurais na forma de
concessão; c) Mudar a competência para a demarcação de terras indígenas e
quilombolas do Poder Executivo para o Legislativo; d) Fixar o dia 5 de outubro de
1988, data em que a Constituição foi promulgada, como “marco temporal” para definir
as terras permanentemente ocupadas por indígenas e quilombolas; e) Sustar a
aplicação dos procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas e
quilombolas; f) Tornar propriedades (públicas ou privadas) que tenham sido invadidas
por questões agrárias ou fundiárias interditas ao processo de criação de terras
indígenas (TI) nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou, em caso de reincidência,
no dobro desse prazo. Tolher a atuação dos órgãos de defesa dos povos indígenas por
meio de processos administrativos e judiciais (civis); e, por fim, suspender os
processos administrativos já em curso para a criação de TI (em terras ocupadas), até
o transcurso do prazo informado, contado a partir da data de desocupação da área; g)
Reconhecer direito à indenização aos que ocupam terras indígenas em decorrência de
título expedido pelo Estado e que as desapropriações só se efetivem após o pagamento
da mesma; h) Sustar a aplicabilidade dos critérios de autoatribuição, autodefinição e
consulta prévia, livre e informada e; i) Facilitar o acesso ao patrimônio genético e aos
conhecimentos tradicionais dos povos indígenas”. (PEREIRA, 2018 apud
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2017, p. 29).

O presente trabalho trata em essência da análise de um processo de resistência
contra a expropriação, que não deixa de ser permanente no modo de produção capitalista, e
ainda mais em um contexto em que a concentração fundiária tem centralidade explícita. Nesse
sentido, Virgínia Fontes (2010), no livro “O Brasil e o capital-imperialismo”, apresenta duas
características da expansão capitalista, questão presentes na pesquisa em questão, a
concentração de recursos naturais e a recriação permanente das expropriações sociais.

Na perspectiva da reprodução do capital portador de juros, como detentor de recursos
sociais de produção sob a forma monetária, todo processo subsequente não lhe
interessa e, portanto, a atividade específica da extração de sobretrabalho não lhe diz
respeito. Seu problema é assegurar a venda do capital monetário, tendo como
contrapartida sua reprodução ampliada. (FONTES, 2010, p. 25).

E como é esse capital portador de juros que predomina mundialmente, segundo a
autora isso contribui para a disseminação de dois mitos, o primeiro seria que o lucro reside na
gestão intelectual e o segundo, que seria possível prescindir do trabalho vivo (FONTES, 2010).
Esse aparente descolamento social do capital portador de juros e do fictício, imprime às
condições de existência dos trabalhadores:
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Um resultado social dramático: não apenas aprofunda as expropriações e intensifica
as maneiras de subalternização dos trabalhadores, como também impele a
comprometer o futuro da integralidade da vida social, transformando-a em mera
condição para a reprodução do capital. [...] O capital portador de juros e sua derivação,
o capital fictício, impõe um aprofundamento alucinado das exigências tirânicas da
extração de sobretrabalho, a toda velocidade e sob quaisquer meio, sem pejo de
comprometer para tanto não apenas a vida (e morte) de milhares de trabalhadores, mas
o conjunto das gerações futuras. (FONTES, 2010, p. 38–39).

Dessa combinação de exigência de sobretrabalho e então geração de mais-valor, no
entanto, como aceleram as condições de concentração e acumulação, potencializam também as
suas crises, cada vez mais profundas (FONTES, 2010). Além disso, para Fontes (2010) é
condição fundamental para a reprodução do capital, a produção de novas parcelas da população
dependentes do mercado para sobreviver. Porém, para a autora o que é distintivo do período
contemporâneo são as expropriações secundárias.

Estas expropriações, que eu estou denominando disponibilizações ou expropriações
secundárias, não são, no sentido próprio, uma perda de propriedade de meios de
produção (ou recursos sociais de produção), pois a grande maioria dos trabalhadores
urbanos dela já não dispunha. Porém, a plena compreensão do processo
contemporâneo mostra terem se convertido em nova – e fundamental – forma
impondo novas condições e abrindo novos setores para a extração de mais-valor. Este
último é o ponto dramático do processo. (FONTES, 2010, p. 54).

Ocorreu, segundo ela, no século XX “uma verdadeira expropriação de direitos”
(FONTES, 2010, p. 55), principalmente de direitos sociais e trabalhistas, ainda que dentro da
‘normalidade democrática’. Isso teria se realizado por meio de movimentos de coerção
ameaçados ou efetivamente realizados, mas também teria se ampliado “as formas de
convencimento”, aproveitando instrumentos e experiências em diversos países. Isso foi feito, a
partir da maneira de

introduzir uma nova “normalidade”: segmentar cada situação ou direito tornado alvo
imediato (como aposentadoria, serviços públicos, como saúde e educação, direitos
ligados ao trabalho, ambiente, mulheres, racismo) e deter-se nela exaustivamente, por
todos os meios midiáticos, sempre de forma singularizada. (FONTES, 2010, p. 55).

Nesse ponto, pode-se relacionar com a obsessão renovada nesse decênio dos meios
de comunicação brasileiros com o “combate à corrupção”. Esse mantra repetido exaustivamente
leva à perda de garantias processuais penais para os sujeitos concretos e reais. Pois tal bordão
é inabalável, uníssono.
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A autora (FONTES, 2010) discorda, no entanto, do conceito forjado por Harvey
(2004) de “expropriação por espoliação”, na medida em que considera que a expropriação
realizada no processo de acumulação não é feita a partir de “externalidades” ao capital que
agora seriam capturadas, nem que esse pertenceria a um momento inicial do passado do
capitalismo, que estaria sendo revisitado. Mas as expropriações seriam, segundo sua leitura de
Marx, condição mesma da existência do capital. Para ela:

[...] as expropriações são a contraface necessária da concentração exacerbada de
capitais e que, menos do que a produção de externalidades, são a forma mais selvagem
da expansão (e não do recuo) do capitalismo. Não se trata de um processo de retorno
a modalidades primitivas, mas de desenvolvimento do capital que é, ao mesmo tempo,
o aprofundamento da tragédia social. Essa é a marca original do capital = seu
desenvolvimento propulsa a socialização da existência em escala sempre ampliada,
mas somente pode ocorrer impondo processos dolorosos de retrocesso social. A
socialização dos processos produtivos se aprofunda e expande sob o comando do
capital, mas não promove por si mesma nem homogeneização, nem identidade
imediata dos trabalhadores, que precisa ser por eles construída. Em si, ela encerra,
sobretudo, gigantescas contradições. (FONTES, 2010, p. 93).

Isso fundamentalmente permeia a preocupação e o esforço explicativo dos autores
(FONTES, 2010; HARVEY, 2004) é a dimensão que a crise de sobreacumulação ou de
superprodução que a dinâmica atual do capitalismo causa, não só significando a expulsão, a
violência e superexploração humana, mas testando os limites ecológicos do ecossistema global,
como da ausência de responsabilidade quanto a reprodução social da vida dos trabalhadores e
trabalhadoras, cujas condições significativamente se deterioram.

2.4

CONTEXTO INTERNACIONAL DO PUNITIVISMO – ESTADO PENAL E
NEOLIBERALISMO

A impressionante escalada prisional no Ocidente nas décadas de 1990 e 2000
instigaram diversos pesquisadores a se debruçarem novamente sobre o estudo das formas de
controle social perpetuadas pelo Estado. A expectativa que a flexibilização laboral trazida pelo
toyotismo e o deslocamento da fábrica como unidade produtiva central do capitalismo em
mutação ascenderam a possibilidade de que a disciplina e o controle físico sobre os corpos não
docilizados levariam a um anacronismo da prisão foram sumariamente contestadas pelas cifras
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assustadoras de encarceramento no começo do século XXI, em países como Estados Unidos e
Brasil41.
Por que então o aprisionamento massivo, se a disciplina para o trabalho na fábrica
não era mais tão importante? Qual a nova função da prisão no sistema just-in-time? Em uma
época de desregulamentação trabalhista, por que as taxas de desemprego estruturais fixos nos
países ocidentais não abaixam?
Há ao nosso ver uma interrelação entre as discussões sobre o futuro (cada vez mais
presente) do trabalho no neoliberalismo e os debates referentes às tentativas de compreensão
das novas funções da prisão nesse contexto. Explica-se: para uma gama significativa de autores,
o trabalho no capitalismo tardio passa a ser cada vez mais dispensável e supérfluo, de tal modo
que em paralelo a isso, a prisão teria porventura, a simples função de alocação desses refugos
humanos, que não são consumidores, e, portanto, não se inserem nessa ‘modernidade líquida’
(BAUMAN, 2001).
O controle social punitivo seria então a forma privilegiada de gestão governamental
do novo precariado gestado por uma política econômica marcadamente mais rígida no que diz
respeito ao controle coercitivo da população e mais flexível e permissiva, ultraliberal com as
pautas de interesse das transnacionais e do ‘mercado financeiro’.
Dario Melossi (2006) no prefácio do livro de Alessandro de Giorgi (2006) discorda
dessas visões ao defender que o trabalho como se conhecia anteriormente foi transformado.
Algumas garantias, como jornada de trabalho fixa, benefícios previdenciários e assistenciais
aos trabalhadores, bem como o contrato de trabalho vão ficando cada mais vez mais raras no
capitalismo tardio e vão cedendo espaço a trabalhos com menos garantias e benefícios, mais
incertos quanto a sua estabilidade e mais flexíveis, que fragmentam a classe trabalhadora que
não se reconhece mais nos modelos de organização e vocabulários do século XIX e XX.
Isso não significa que o capital prescinda do trabalho para a produção de riqueza e
mais valor. Mas que ele nessa etapa pode precarizar a condição geral do trabalho, sem precisar
recorrer a um espaço geográfico fixo, jornada física e ainda relação direta com esse trabalhador.
Segundo Melossi (2006):

[...] a tese que De Giorgi apresenta pode ser resumida na ideia de que, numa situação
de expulsão permanente e estrutural da força de trabalho do processo produtivo – e,
ao mesmo tempo, de profunda transformação do modo pelo qual a força de trabalho
vem sendo constituída na fase atual -, a “subalternidade” das principais instituições
41

Enquanto esse texto estava sendo produzido o Brasil atingiu mais de 800 mil pessoas presas. Disponível em:
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percentnao-tem-condenacao.ghtml. Acesso em: 17 jul. 2019.
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de controle social em relação à fábrica está de algum modo perdida e teria se tornado
obsoleta. (MELOSSI, 2006, p. 15).

Dario Melossi discorda, no entanto, para ele o que ocorre é que a prisão passa a
abrigar novos públicos, mais precarizados, mais abrangentes, movendo-se mais próximo ao que
ele denomina “confins do contrato social/império”. Porque para o autor o “cárcere parece
perdurar obstinadamente como uma espécie de grande portão de ingresso ao contrato social, ou
mesmo como introdução à forma de trabalho subordinado” (MELOSSI, 2006, p. 21).
Para entender o tratamento político-jurídico do Estado ao MST pelo paradigma
punitivo, é necessário compreender a racionalidade punitiva brasileira aviltada pelas
permanências coloniais, e ainda o contexto global de expansão dos diplomas penais.
Compreendemos que no contexto global de governança neoliberal, marcado pela
desintegração das políticas estatais de assistência e dos serviços públicos combinados com a
desregulação dos direitos trabalhistas e fluidez do capital internacional, Wacquant (2001)
aponta que uma das estratégias neoliberais de gestão da pobreza é o encarceramento em massa.
Com a erosão do modelo de Estado de Bem-estar social, que nem chegou a firmar-se na América
Latina, o sociólogo alerta que estaríamos vivenciando o Estado penal, tendo em vista a
massificação da criminalização da pobreza.
O autor, durante sua investigação, propõe uma ampliação do que a governança
neoliberal significa. Coloca que é preciso entender que seus reflexos vão muito além do mero
reflexo de desregulação econômica, entendendo que tal política altera muitos outros aspectos
dentro do campo burocrático.
Explicita, ainda, que a política de encarceramento deve estar no centro de tal
pesquisa. O autor traz à tona que a governança neoliberal expande o tratamento por políticas de
aprisionamento, ao mesmo tempo que reduz a assistência social, e quando realiza essa última,
ela é permeada pelo controle das populações que são consideradas “problemáticas”.
Além disso, ele utiliza o conceito de campo burocrático de Bourdieu (1989),
ampliando-a na medida que insere no braço esquerdo do “Estado”, o masculino, o sistema
prisional e penal, que incide sobre a população a ser controlada. E que o braço direito, que seria
os ministérios que cuidam do investimento social são tomados por essa lógica neoliberal, com
diminuição dos investimentos e constante menção aos méritos individuais.
Dessa forma, há uma desconstrução do bem-estar social e substituição por um
prisonfare expansivo, e um worfare restritivo, com uma resposta à insegurança social e não a
insegurança criminal. Há devido à desregulação econômica e perda de benefícios sociais, mas
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também da instabilidade crescente no trabalho, uma demanda pela resposta do poder político,
que vem em forma de recrudescimento penal.
Há também a construção de um imaginário punitivo, com a exaltação das ideias de
lei e de ordem (massificação da mídia, com seriados e telejornais), que reforçam essa
perspectiva de populações que representam risco, como os “guetos”, revelando um recorte de
raça e classe a que esse discurso será direcionado.
Como ressalta a alegoria do Centauro, a face do “Estado” mais benéfica será
destinada à classe dominante, enquanto seu lado recrudescido à população mais pobre, a qual
se oferece o sistema penal.
Esse fato pode ser comprovado na medida em que o Estado elege certas categorias
como ‘perigosas’, legitima a política de rigidez máxima e intolerância com os pequenos delitos,
contribuindo para um ‘clamor punitivo’ na sociedade e que se traduz em “maneira de pensar do
sistema punitivo” (PIRES, Álvaro, 2004, p. 43) no judiciário, em que a única resposta adequada
e possível seria a prisão.
Dentro desse contexto, Canotilho observa que o “discurso antigarantista” (2008, p.
235) coloca as garantias processuais penais presentes nas constituições como empecilhos à
realização da persecução criminal. Mas que, na verdade, esse discurso é sintoma de uma
crescente influência do “direito penal contra o inimigo” sobre as legislações penais, que se
manifesta pela “criminalização antecipada”, e ainda se traduz na “tutela antecipada” dos bens
jurídicos, além da crescente aceitação do crime de perigo indireto, atenuação da presunção de
inocência e radicalização da pena de prisão.
Eugenio Raul Zaffaroni (2007) analisa como o Estado gesta essa imagem de
inimigo a ser combatido que desumaniza o outro, legitimando assim a sua eliminação. Nomear
o MST como “organização criminosa” não é pouco simbólico nesse contexto. Por isso, a
utilização da Lei de Organizações Criminosas torna-se tão paradigmática.
Ferrajoli preocupado com o excesso de flexibilização das garantias processuais
penais trazido pelas legislações extravagantes propôs até a “reserva de código” (2006, p. 450),
colocando- o como metagarantia, para então combater o abuso das legislações especiais.
Nesse contexto, insere-se a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850, de 2 de
agosto de 2013 (BRASIL, 2013). Apesar de ter sido suporte para a Lava Jato – ou justamente
por isso – a lei tem sido considerada temerária para a atuação dos movimentos organizados e
até mesmo manifestações.
Diante do quadro de “adesão subjetiva a barbárie” (BATISTA, Vera Malaguti,
2012), que se caracteriza pelo clamor punitivo da sociedade no contexto neoliberal, é necessário
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atentar-se ao agigantamento do Estado Penal (WACQUANT, 2001), principalmente quando
esse se manifesta através da criminalização dos movimentos que aspiram novas sociabilidades,
novos espaços coletivos democráticos.

2.5

CAMPO JURÍDICO

O campo significa em Bourdieu (1989) um lócus específico de disputa e de
competição em torno da produção legítima e do controle dos bens simbólicos. Nele, os atores
desse campo, através dos capitais simbólicos (cultural, social e econômico) que possuem,
‘jogam’ entre si, a partir do lugar em que ocupam nesse determinado campo. A depender do
controle desses bens simbólicos, as posições sociais dos agentes são forjadas dentro do campo,
criando assim posições hierárquicas e estabelecendo as relações de dominação. As regras que
definem o campo são denominadas de habitus.
O conceito de habitus permitiria a Bourdieu superar a dicotomia presente nas
Ciências Sociais entre o individualismo e o estruturalismo. O autor pretendeu “sair da filosofia
da consciência sem anular o agente na sua verdade de operador prático de construções do
objeto” (1989, p. 62). Isso porque evidencia a reiteração de comportamentos, ao mesmo tempo
em que indica uma relativa flexibilidade, sensível à atuação dos agentes, acumulada no tempo
e que orientaria a ação social individual dependendo do campo em que se está inserido. Assim,
em relação ao agir social, as estruturas objetivas do ‘campo’ pressionariam o agente a uma
determinada atuação a partir da sua inserção nesse meio, sem desconsiderar as variáveis
singulares, ou seja, a subjetividade e a posição nesse ‘campo’. Numa sociedade constituída pelo
sistema capitalista de produção, marcada pela luta de classes42, tais elementos não desaparecem
quando se analisa um campo, mas são absorvidos e relidos pelas regras ali estabelecidas. Esses
elementos possuem, por sua vez, uma relativa autonomia em relação ao mundo exterior. De
toda forma, tais regras reproduzem as desigualdades econômicas e sociais, que vão se
manifestar no interior do campo, por exemplo, com atores com menor capital simbólico
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Segundo Wacquant, o conceito de classe para Bourdieu retém a insistência de Marx em assentar a classe em
relações materiais de poder, mas a remete aos ensinamentos de Durkheim sobre as representações coletivas e à
preocupação de Weber com a autonomia das formas culturais e a potência do status como distinções sociais
percebidas [...] reconhece que os agentes produzem ativamente a realidade social através de suas atividades
mundanas de atribuição de sentido, mas destaca que eles assim atuam baseados nas posições que ocupam em um
espaço objetivo de constrangimentos e facilitações, e com ferramentas cognitivas surgidas desse mesmo espaço
(WACQUANT, 2013, p. 91).
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(culturais, econômicos ou sociais) e que irão permitir a dominação de certos agentes em relação
aos outros, configurando a violência simbólica43.
Segundo Pierre Bourdieu, “o campo da produção simbólica é um microcosmos da
luta simbólica entre as classes: é ao servirem os seus interesses na luta interna do campo de
produção (e só nesta medida) que os produtores servem os interesses dos grupos exteriores ao
campo de produção” (1989, p. 12).Os fenômenos sociais, lidos com a chave ‘campos’,
apresentam uma disputa interna, sendo que esses agentes em concorrência estão em assimetria
em relação à quantidade de capitais simbólicos que possuem, e consequentemente, mais ou
menos em consonância com o que o habitus daquele campo impõe. Assim, as relações de
dominação presentes - a partir das posições hierárquicas dos atores - estão atuantes no campo,
mas muitas vezes não é percebido pelos próprios pertencentes a ele, por isso o habitus é tão
sutil, permanecendo quase como um dado natural. Assim, no campo jurídico a principal disputa
se dá entorno do direito de dizer o direito. Essa disputa

[...] na qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social
e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de
maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a
visão legítima, justa, do mundo social. (BOURDIEU, 1989, p. 212)

Para o sociólogo francês, o campo jurídico tem uma autonomia relativa,
contrapondo-se às teses juspositivistas, que veem no jurídico uma capacidade de racionalização
sem a influência dos demais fatores, mas também não é adepto do direito como produto da
determinação do campo econômico e, portanto, reprodução quase exata desse. Para ele, esse
campo tem características próprias, que se não analisadas mais profundamente, perdemos as
sutilezas que ele traz. Além disso, o autor destaca as reverberações dos demais campos no
Direito. Nesse campo, a divisão social do trabalho se dá com a cisão entre profissionais –
aqueles autorizados a enunciar as normas, e que atendem as demandas do habitus e dominam
os capitais simbólicos para tanto – e profanos, esses, por sua vez, que detém menor capital
social dentro do campo e estão sujeitos à dominação pelos primeiros. A hierarquia de atores
está relacionada ao acúmulo do capital social que impõe uma validação técnica e social de um
“As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem
a definição do mundo social mais conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições
ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais. Elas podem conduzir essa luta
quer diretacmente, nos conflitos simbólicos da vida quotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada
pelos especialistas da produção simbólica (produtores a tempo inteiro) e na qual está em jogo o monopólio da
violência simbólica legítima (cf. Weber), quer dizer, de poder impor – e mesmo inculcar – instrumentos de
conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários – embora ignorados como tais – da realidade social”
(BOURDIEU, 1989, p. 12).
43
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grupo, fazendo com que haja uma desqualificação dos chamados profanos em detrimento dos
profissionais. Esses últimos se diferenciam por dominarem os métodos adequados de leitura do
corpus normativo. Daí Bourdieu (1989) apontar para o poder de nomeação que o processo
decisório judicial possui impondo-se sobre os fenômenos sociais.
Embora muitos tenham lido a teoria de Bourdieu como reprodução social
inevitável, essa é uma leitura mecanicista do habitus e nessa esteira Wacquant (2013) defende
sua possibilidade transformadora, pois para a mudança, a ruptura e o abalo de um campo, o
primeiro passo seria a identificação do habitus. Pois, na leitura de Wacquant (2013):

[o] habitus nunca é a réplica de uma “única estrutura social, na medida em que é um
conjunto dinâmico de disposições sobrepostas em camadas que grava, armazena e
prolonga a influência dos diversos ambientes sucessivamente encontrados na vida de
uma pessoa. (WACQUANT, 2013, p. 38).

Desse modo, como é um conceito forjado para absorver as diferentes possibilidades
de influências que o campo poderia sofrer, é possível inferir que pode haver ruptura com a
reprodução em momentos de tensão e desajustamento desse habitus.
Ainda argumenta Wacquant sobre o habitus que: “o conceito não está menos
preparado para analisar a crise e a mudança do que está para analisar a coesão e a perpetuação”
(WACQUANT, 2013, p. 6). No seu trabalho sobre o campo do ensino jurídico, Pires (2014)
chega à semelhante apontamento:

A transformação do habitus poderia, então, ser pensada a partir do trânsito dos agentes
entre os campos sociais diversos e das lutas, pela transformação ou pela conservação,
internas ao campo, cujas disposições também podem ser objeto de análise e reflexão
em si, o que poderia leva a sua transformação. (ALTMANN; BRANDÃO, 2013 apud
PIRES, Bárbara Machado, 2014, p. 27).

Se a possibilidade de transformação ocorre pela atuação/interação dos múltiplos
campos, é possível se projetar que a criminalização do MST no campo político seja engendrada
como forma inclusive de supressão dessa força contrária ao status quo, seja do campo político,
seja do campo jurídico. No limite, a questão que ressurge é: qual é o papel do sistema penal?
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2.6

PAPEL DO SISTEMA PENAL

Compreender o papel do sistema penal no atual estágio do capitalismo nos leva a
pensar como a criminologia crítica, em especial na América Latina, vem se construindo como
referencial crítico.
Desde os anos 70, Rosa del Omo (1999) aponta como tarefa da criminologia uma
pauta latino-americana que não seja mera replicação dos temas europeus ou norte-americanos.
Em seu livro, “América Latina y su Criminologia”, analisa as formulações criminológicas e de
política criminal que se caracterizariam principalmente pela replicação dessas pautas. Parte
principalmente a verificar essa coincidência de temáticas e conceitos a partir dos congressos,
institutos, livros, cátedras das universidades e das próprias políticas de controle social aplicadas
em toda América Latina, no início da construção dessa disciplina científica.
A autora mesmo pontua os objetivos da obra como sendo “tratar de estabelecer
como surgió y se desarroló la criminologia en America Latina es el objetivo principal del
presente trabajo” (DEL OMO, 1999, p. 9). Segundo ela, “En America Latina, sin embargo, el
silencio histórico es la norma respondendo al característico mimetismo de sus clases
dominantes. La imitácion necessita de la amnesia” (DEL OMO, 1999, p. 10).
No capítulo V, “El surgimento de la criminologia en América Latina”, a autora
(DEL OMO, 1999) analisa as primeiras manifestações da criminologia como ciência no
continente americano e a difusão dos países industriais para as zonas periféricas. Destaca que
esse processo:

No era uma relación unilateral de imposición como se cree geralmente. Contaba con
la aceptácion de las clases dominantes de cada país, quienes sentían la necesidad de
encontrar en Europa y los EUA la “solución” a sus problemas locales, especialmente
por su actitud de subordinácion y su comportamento mimético. Esas clases
dominantes sabíam que debían resolver sus problemas locales y que necesitaban la ley
e el orden para incorporarse al sistema internacional, pero buscaban em los países
industriales la forma de lograrlo. (DEL OMO, 1999, p. 124).

Essa reflexão abre dois pontos importantes a serem discutidos. O primeiro é o tema
da importação das tecnologias de controle social para a América Latina e o segundo é o contexto
em que isso foi realizado e respondendo as quais demandas por pena.
Primeiramente, sugerimos associar como historiadora Gizlene Neder lida com a
questão da apropriação do liberalismo no Brasil, com a reflexão de Máximo Sozzo (2014) sobre
“Viagens culturais e a questão criminal”.
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A discussão pertinente ao tema da apropriação de conceitos e teorias da Europa diz
respeito ao liberalismo no Brasil. No campo das humanidades das décadas de 1960 e 1970 no
país, a discussão sobre a adequação ou o desajuste das ideias advindas do marco liberal na
modernização brasileira foi amplamente teorizada e estudada.
Neder (2015) pontua que havia basicamente duas posições majoritárias, a primeira
que defendia o desajuste de tais ideias, tendo em vista a realidade ainda escravocrata, da mãode-obra no país, e a corrente contrária que enfatizava a importância de tais ideias na economia,
tendo em vista a exportação de mercadorias e os interesses da classe dominante.

1. De um lado, aqueles que interpretavam que as ideias (no caso, liberais) elaboradas
na Europa seriam improprias (desajustadas) quando circulavam na formação social
brasileira, particularmente em si pensando essa mesma formação social como
montada num quadro de exploração do trabalho através das relações sociais de
produção escravistas. Ou seja, liberalismo e escravidão são incompatíveis.
2. De outro lado, aqueles que interpretavam que as ideias liberais elaboradas na
Europa seriam próprias, isto é, ajustadas a formação social brasileira. Não estariam
deslocadas ou fora do lugar, mas corresponderiam a interesses específicos de
determinadas frações de classe. Ao contrário do que se fala frequentemente, o
liberalismo teria exercido influências sociais construtivas em várias direções. “Em vez
de procurar-se ver um elemento ‘postiço’, ou ‘esdrúxulo’, seria melhor determinar o
sentido e o alcance dessas influências, que também exprimem as condições e as
necessidades histórico-sociais que regulavam sua elaboração sociocultural no seio de
uma sociedade colonial em mudança. Florestan Fernandes se fundamenta, dentro do
que ele conceitua como sendo uma “situação de mercado”, no fato de que a assimilação
dos modelos teria sido mais intensa nos centros urbanos que coordenavam as relações
de exportação e importação. Para ele, mesmo nesses centros a assimilação de tais
modelos de organização econômica (bem como a assimilação do próprio ideário
liberal, completamos nós) estava sujeita as peculiaridades estruturais e funcionais da
situação do mercado existente. Ou seja, seria nos centros urbanos, de um modo geral,
e particularmente o setor de mais alto nível de comercialização que se daria lastro ao
funcionamento dos modelos apropriados das sociedades ditas centrais. Neste sentido,
portanto, encontrar-se-ia adequação das ideias liberais em sua apropriação da
formação sociobrasileira. (NEDER, 2015, p. 58–60).

Neder (2015) propõe uma análise que nos parece profícua, que pode ser utilizada a
criminologia brasileira e latino-americana. Na sua interpretação a importação do ideário
liberalista possui contornos ambíguos em relação a sua aplicação no contexto brasileiro, ao
mesmo tempo, em que destaca a influência das ideias liberais no Brasil, pontua com veemência
o seu tom autoritário.

Analisamos esse processo de apropriação de ideias europeias para o Brasil, cuidandonos para não perdermos de vista os processos de produção ideológica na formação
social brasileira. Assim, destacamos o fato de, no processo de assimilação de ideias,
estas sofrerem um mecanismo de ajuste/desajuste quando no confronto com a
sociedade brasileira e suas peculiaridades. Vale dizer, quando se “importa” uma ideia,
sua apropriação indica que uma determinada classe ou grupo social encontra nessa
ideia a expressão dos seus próprios interesses específicos enquanto classe ou grupo
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social. Nossa proposta é de que neste processo de apropriação, as ideias liberais
sofrem ao mesmo tempo mecanismos de ajuste e desajuste no que se refere à dinâmica
social. Citaremos, por enquanto, um exemplo: os senhores de escravos, brasileiros,
calcados na ideia liberal de inviolabilidade da propriedade, defendiam a manutenção
do trabalho compulsório, exatamente escravo. Sublinhamos, portanto, nossa pretensão
de trabalhar ao nível das contradições, isto é, ao nível da propriedade/impropriedade,
ajuste/desajuste das ideias liberais no Brasil. Ou seja, uma ideia produzida em
sociedades capitalistas chamadas centrais, quando assimilada, é, ao mesmo tempo,
imprópria (visto tratar-se de produção com contrapartida em outra sociedade; o que
pode produzir efeitos de impropriedade; ou até exagero e inadequação) e propriedade
já que esta sofre mecanismos de ajuste a essa outra dinâmica social, na medida em
que expressa interesses específicos de uma classe ou grupo social aí existente.
(NEDER, 2015, grifo nosso).

Sozzo (2014), por sua vez, no seu livro “Viagens Culturais e a questão criminal”
realiza uma ponte entre as críticas da primeira ‘geração’ dos estudiosos da criminologia crítica
na América Latina, em especial anos 1960 e 1970, com a produção intelectual dos ditos
criminólogos positivistas da passagem à modernidade, pontuando que os últimos não apenas
realizavam um transplante e apropriação das tecnologias e conceitos da criminologia europeia
para a América Latina e sim, processos de tradução em sentido estrito, mas também em sentido
amplo.
O autor traz a reflexão que mesmo a corrente crítica criminológica dos anos 1970,
interpretava as origens da criminologia no continente americano como sendo tradução no que
ele denominou ‘metáfora da translação’. A tradução em ‘sentido estrito’, que se daria no sentido
de considerar que o tradutor seria um mediador neutro do texto anterior com o texto na sua
língua nativa. Assegurando assim a identidade do texto original e do traduzido.
Para ele, essa metáfora se estenderia também para as traduções ‘em sentido amplo’.
Nesse caso, trata-se da incorporação de conceitos, definições trazidas de um autor, nesse caso,
dos ‘europeus’ para uma obra, escrito ou tecnologia proposto dos ‘criminólogos’ latinoamericanos. Esse texto surgido dessa ‘tradução em sentido amplo’ combina-se, então, as duas
línguas da recepção e da emissão, concebidas assim pelo outro autor (SOZZO, 2014).
Sozzo (2014) defende que há um caráter eminentemente criativo dessa atividade de
tradução, pois inegavelmente possui um aspecto interpretativo realizado pelo tradutor. Além da
inserção em um contexto cultural diverso, o autor propõe autor propõe então a ‘metáfora da
metamorfose’. Emprestando o termo de Robert Castel, que “emprega essa expressão para
abordar a ‘dialética do igual e do diferente’ no tempo, no devir, como uma chave de acesso à
‘história do presente’, interrogando a relação entre a persistência e a transformação” (CASTEL,
1995 apud SOZZO, 2014, p. 46).
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O que

Máximo Sozzo alerta é que a tradução traz consigo um componente criativo

e interpretativo que não pode ser desconsiderado, para ele: “ a expressão comum ‘traduttore
traditore’: ‘ a infidelidade’, a ‘traição’, é um componente inevitável da tradução em sentido
estrito como exercício culturalmente criativo, interpretativo” (SOZZO, 2014, p. 46).
Assim, mesmo as traduções realizadas no contexto do nascimento da criminologia
positivista na América Latina não podem ser rotuladas somente com a ‘metáfora da translação’,
mas existe um componente potencial que envolve a criação, adaptação e mudança intrínseco
nesse processo. Ainda para ele,

O nascimento da criminologia positivista na Argentina, como na América Latina,
implica um conglomerado de adoções/recusas/complementações na utilização do
traduzido, metamorfose para a adaptação aos múltiplos contextos locais e deve-se
compreender, finalmente, como parte de um processo cultural mais geral que é o da
interpretação e apropriação da “modernidade”, a instalação de um “idioma da
modernidade” em nosso país. (SOZZO, 2014, p. 53–54).

Assim, partimos da América Latina não como um lugar da dependência cultural ou
atraso, mas na tônica da crítica de Borges, como um lugar (de análise) especial para a
compreensão dos fenômenos, tendo em vista sua posição privilegiada de crítica da produção dos
discursos criminológicos, assim como estaria a classe trabalhadora, na concepção de Marx, em
relação ao modo de produção capitalista.
Os ideários liberais em um Brasil ainda escravocrata, como destaca Gizlene Neder
(2015), apresentavam um (des) ajuste, ou seja, estavam desajustadas e ajustadas
simultaneamente, pois visivelmente se contradiziam, visto que a mão-de-obra não era livre, mas
cativa, ainda assim, o liberalismo exercia importantes papéis para interesses da classe
dominante brasileira em relação ao Estado e suas definições a respeito da economia, por
exemplo.
Marildo Menegat (2012) analisa a obra de diversos autores também sensíveis a
‘dualidade’ e a forma de desenvolvimento nacional, coloca ênfase na perspectiva trazida por
Paulo Arantes, sobre a condição brasileira:

Analisada a marcha do capital desde a segunda metade do século XIX, e a sua
passagem para sua fase superior, com a denominou Lenin, podemos constatar que os
progressos do capital se realizam através das formas arcaicas, ou, o que dá no mesmo,
o atraso passou a ser a verdade do progresso. A marcha do capital em nível mundial
deixara de ser uma dialética positiva desde a grande primavera dos povos de 1848. A
burguesia puxou a corda do freio do processo de emancipação que era a lógica abstrata
da história europeia, sempre entendida como uma tendência e não como uma linha
reta. Como concebe Paulo Arantes: [1] “A razão de nosso modo de ser dual está nos
avanços do capital e não numa compartimentação local idiossincrática” portanto,
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“Nossa discrepância interna está por assim dizer mundialmente orquestrada”
(Sentimento..., p.89). E [2], a figura da dialética que acabamos por compor (a da
imobilidade) revela “ a falência da forma europeia: sendo a característica da vida
nacional, aquela fratura passa a ser deliberadamente procurada [...]” (ibidem). Por fim,
[3] nosso lugar nas figuras da dialética: “o atraso reproduzido pela modernização [...]
confere à experiência brasileira, que dizer, ao sentimento diferencial de uma sociedade
em permanente confronto com o seu duplo além- mar [...] convergindo com os efeitos
que nos países centrais decorriam do colapso da tradição burguesa”
(Sentimento...,p.100) “São correspondências críticas (entre o centro e a periferia)
afinadas com o esvaziamento planetário da civilização burguesa: nos países centrais,
a partir da reviravolta de 1848 [...]; nos países periféricos, quando o Imperialismo tira
consequências desta mesma metamorfose do capital (Idem,p.101). (MENEGAT,
2012, p. 243–244).

Assim, para a análise de discurso político com enfoque criminológico no Brasil não
podemos descuidar de termos no nosso horizonte de interpretação a dimensão da ideologia nas
suas facetas das construções peculiares das formações socioculturais.
Nesse sentido, Löwy (2013), ao tratar do problema da neutralidade e objetividade
na produção do conhecimento, aponta para necessidade do desvelamento das visões sociais de
mundo dos produtores científicos, o que podemos estender para os intérpretes jurídicos e
redatores legislativos. Retomando as contribuições de Gramsci, para quem ideologia se
apresenta como: “‘uma concepção de mundo que se manifesta implicitamente na arte, no
direito, na atividade econômica, em todas as manifestações teóricas e educativas’” (LÖWY,
2013, p. 162), este autor procura relacionar o texto ao processo de produção social do sujeito
por trás do texto, a forma como a experiência imediata e mediada por classes orientar (de modos
contraditórios e complexos) as representações que construímos.
Também Cerqueira Filho (1982) procura enfatizar o caráter relacional da ideologia,
ou seja, as conexões, as ligações realizadas pelos indivíduos entre sua representação imaginária
e as suas reais condições de vida.

Neste particular, a visão de Gramsci não contradiz o conceito de que a ideologia é
uma representação da relação imaginária dos indivíduos com as suas condições de
existência, reconstruindo no plano imaginário um discurso relativamente coerente que
serve de horizonte ao vivido. Ao admitirmos que “a expressão consciente das
condições de vida reais dos indivíduos é imaginária” resulta daí que há uma relação
necessária entre aquilo que é imaginário, (que também não deixa de ser real em certo
sentido) com aquilo que é real, isto é, as condições de vida reais dos indivíduos. É
precisamente esta relação dos homens com as condições de existência que é
representada na ideologia. (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 23).
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2.7

THOMPSON E A FORMAÇÃO DO PACTO BURGUÊS

Thompson (1987), em seu livro “Senhores e caçadores”, reconstrói com detalhes o
contexto econômico-social da Inglaterra, onde se insere a aprovação da Lei que ficou conhecida
como “Lei Negra”. Tratou-se de uma legislação extremamente severa, que previa penas capitais
para dezenas de crimes diferentes, a legislação ao todo chegava a prever a mais de 200 tipos
diferentes.
A justificativa oficial para a edição de uma legislação tão cruel estava relacionada
aos perigos que os “negros de Waltham” como foram denominados, ofereciam à ordem e ao
Rei. Esses grupos se disfarçavam a partir da pintura do rosto, para ter acesso à caça, corte de
tufas etc.
O autor, a partir de fontes fragmentárias, tece novamente as relações sociais e de
produção e reprodução da vida existentes nas chamadas áreas florestais no século XVIII, desde
como se dava a atuação dos funcionários florestais da Coroa Inglesa, como funcionavam os
tribunais que aplicavam a legislação florestal, os fidalgos que possuíam áreas nos arredores,
além dos agricultores e diaristas rurais que se valiam dos direitos agrários, dentre eles o acesso
as terras comunais.
Nessas áreas, principalmente a área pertencente à Coroa Inglesa, em Windsor, a
caça sofria diversas restrições, visto que os veados e cervos eram destinados ao “divertimento”
do Rei nos momentos que se dedicassem à caça, restritos também o acesso à madeira, a tufa e
aos animais menores. Até um certo ponto, as relações entre esses agentes tinham suas tensões,
mas a partir de diversas formas se compunham mais ou menos pacificamente. Isso porque
mesmo com a legislação florestal, diversos direitos estatutários ainda subsistiam, além das
combinações de favor entre a nobreza e a fidalguia. Os plebeus reivindicavam também seus
interesses.
Porém, com o recrudescimento da gestão da Floresta (de Windsor) e a atuação mais
arbitrária dos funcionários florestais houve um aumento desse conflito. “Como tanto os
tribunais civis como os florestais vinham se tornando ineficazes, o conflito degenerou para
formas extrajurídicas e foi travado como um confronto direto das forças.” (THOMPSON, 1987,
p. 74–75). Por algum tempo os “negros” contaram com o apoio de setores daquela região,
contrários às ações agressivas dos guardas, principalmente no sacrifício de cães e confisco de
tufas e instrumentos dos caçadores e trabalhadores, até mesmo investiram contra alguns
fidalgos. E esse grupo (os “Negros”) chegou a prevalecer em meados de 1722, antes da lei.
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Para além do contexto local e do desafio que representava às autoridades e a
legitimidade real, conforme demonstra o autor, a agitação política foi utilizada como argumento
para edição com severidade e tom de emergência a “Lei dos Negros”. Ainda o primeiro-ministro
Whig, Walpole, conecta “os negros” com supostos levantes dos Torys e jacobitas e consegue a
partir disso, não só maior legitimidade e confiança, como também se aproximar do Rei.

Walpole veio à frente como “Biombo-Mestre-Geral”; longe de ser tido como um
salvador popular, era na época “o homem mais execrado e desprezado na vida pública,
de fato odiado muito mais intensamente do que Sunderland ou os Diretores do
Pacífico Sul”. Tendo salvo o Governo, e salvo os mais importantes da cólera popular,
estava encerrada a missão de Walpole; o par Whig: Sunderland, irritado com sua
presunção e alarmado (com razão) pela sua impiedosa busca do poder, tomou
providencias para livrar-se dele, e a eleição geral da primavera de 1722 foi perturbada
por obscuras intrigas entre as facções Sunderland e Walpole, onde Sunderland fez um
apelo ao apoio Tory e até jacobita. Em 19 de abril de 1722, milagrosamente o Conde
de Sunderland morreu. Menos de um mês depois, Walpole trouxe a público a primeira
das sucessivas conspirações jacobitas, que por um ano paralisariam de estupor o
Parlamento e a opinião pública, e serviriam de pretexto para o estacionamento de
tropas em Hyde Park, durante o verão. [...] Existia uma notável coincidência entre os
inimigos dos Negros e o interesse hanoveriano. A primeira vítima foi, nada mais nada
menos, o próprio Rei, e seus representantes nas florestas reais. Sem dúvida, tornar
Windsor segura para a realeza ligou ainda mais Walpole ao Rei. (THOMPSON, 1987,
p. 275–276).

Mas a contribuição de Thompson (1987) aqui fundamental se relaciona à reflexão
que faz sobre o papel do Direito, tendo em vista a investigação acima contextualizada da “Lei
Negra”.
O historiador discorda de duas concepções extremas sobre o papel do Direito, uma
que considera que a lei seria imparcial e neutra, e a outra que ele identifica como estruturalista,
que atribuiria ao estatuto legal a determinação de pertencer a superestrutura e, portanto, estar
sempre submetida diretamente ao poder econômico. Thompson (1987) alerta que com os dados
que obteve sobre o conflito em questão, não pode deixar de ressaltar que estar sob o domínio
da lei significa algo mais complexo e contraditório do que essas concepções alcançam.
O autor usa como exemplo o debate sobre a propriedade, que não se resumia a
afirmação da propriedade ou sua ausência absoluta, mas sobre as nuances de sua afetação.

O que muitas vezes estava em questão não era a propriedade defendida pela lei contra
a não-propriedade; eram as outras definições dos direitos de propriedade: para o
proprietário de terras, o fechamento das terras comunais; para o trabalhador rural, os
direitos comunais; para os funcionários das florestas “terrenos preservados” para os
cervos; para os habitantes das florestas, o direito de apanhar torrões de grama.
(THOMPSON, 1987, p. 351).
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O que Thompson (1987) atentamente observou com seu estudo é que o direito se
encontrava dentro das relações de produção ali estabelecidas, tendo em vista que muito do que
se denominava direito costumeiro era uma tradução da efetiva prática da zona rural daquelas
comunidades desde muito tempo. Assim, essas definições (de uso das propriedades) faziam
parte do cotidiano e eram de fato, reconhecidas pela população. Isso não significa
homogeneidade, Thompson (1987) admite desde já que o conflito tem parte significativa de
como essas definições vão se compor.
Essa visão, no entanto, não significa que o autor desconsidera que a “Lei Negra”
foi efetivamente “um instrumento de poder de classe tout court (THOMPSON, 1987, p. 352) e
sua importância na repressão e controle social em um momento que se vivia o crescimento dos
conflitos sociais, tendo em vista o fechamento dos campos. Mas que ele pretende arriscar-se a
lidar com a complexidade do que a lei representou para a sociedade do século XVIII.
Pois, se a lei atuou como atenuadora dos conflitos promoveu a legitimidade das
autoridades, não se pode esquecer que se há uma lei e, portanto, a sociedade está sob o “domínio
da lei”, significa também que as relações de classe então se expressarão em grande parte nas
formas da lei. E não de qualquer arbítrio explícito. Isso, porventura, não é qualquer coisa, tendo
em vista que o regime anterior se caracterizava pelo poder absoluto do monarca.
A lei, inclusive, terá uma dinâmica relativamente autônoma, no sentido de ter uma
lógica subjacente ao seu funcionamento que tem uma história, seus institutos, formas de
aplicação, etc. E isso traz uma dimensão interessante, pois os critérios que a lei reportar como
universais não ficam somente a cargo de uma classe, mas as demais poderão, mesmo que
desigualmente, reivindicá-la. E essa relativa independência para o autor é fundamental já que é
a única forma de manter a sua função ideológica, ao contrário, se ela for descaradamente injusta,
não cumprirá seu lugar na manutenção da hegemonia de classe.
Um ponto normalmente não mencionado por outros autores e que o Thompson
(1987) traz é o papel dessa função ideológica dentro da própria classe dominante:

Mesmo os dominantes têm necessidade de legitimar seu poder, moralizar suas
funções, sentir-se úteis e justos. No caso de uma formação histórica tão antiga como
o direito, matéria cujo domínio exige anos de estudo exaustivo, sempre existirão
alguns homens que acreditam ativamente em seus procedimentos próprios e na lógica
da justiça. (THOMPSON, 1987, p. 354).

De fato, no século XVIII a lei terá importante função legitimadora, uma vez que
substituí o domínio do campo religioso e ainda sedimentará a barreira ao absolutismo real. Ela
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se imbricou com diversos segmentos da vida das pessoas, como casamento, propriedades
fundiárias. Com o “domínio da lei” se assenta a base para o liberalismo do século seguinte.
Thompson (1987) traz então um argumento muito concreto, da complexidade dessa
mudança para o império do Direito. Explica-se: essa expressividade que a lei exerce no século
XVIII apresenta às elites efetivamente um limite. Ou seja, como essa lei tem sua própria lógica
e desenvolvimento, mas principalmente porque se preceitua universal e igualitária, as elites
estão elas mesmas submetidas ao fato de que as formas jurídicas se apresentam como
garantidora das “regras do jogo”.
Dessa forma, ao mesmo tempo que apresenta um certo limite à ação das elites, a lei
também significa um meio de acesso a alguns direitos por parte da população em geral, que
passa a ter para si e reconhecer valores como a privacidade, a liberdade e a igualdade perante a
lei.
A contribuição, fundamental de Thompson (1987), no entanto, é destacar a função
do conflito que atua permanentemente sobre a lei, modificando-a e introduzindo as perspectivas
de interesse não unicamente da classe hegemônica, mas em consonância com a dinâmica entre
estabelecida entre as classes.

De modo que, nesta ilha e naquele século, é preciso sobretudo resistir a qualquer
escorregadela para o reducionismo estrutural. O que este não leva em conta, entre
outras coisas, é o imenso capital de luta humana ao longo dos dois séculos anteriores
contra o absolutismo monárquico herdado, nas formas e tradições da lei, pela fidalguia
do século 18. Pois, nos séculos 16 e 17, a lei fora menos um instrumento de poder de
classe do que uma arena central de conflito. Ao longo do conflito, a própria lei se
alterou; herdada pela fidalguia do século 18, essa lei alterada foi literalmente o ponto
central para a aplicação de toda sua força de multiplicação do poder e meios de vida.
(THOMPSON, 1987, p. 355).

O que o historiador nos aponta é que existe um espaço de elasticidade da norma que
será ferozmente disputado, mesmo quando se tratar de uma legislação severa como no caso da
“Lei dos Negros”, mesmo assim, persiste uma possibilidade de divergências da sua
interpretação e execução nos casos concretos.
Para ele, o estabelecimento desse campo institucional, mas sem dúvida ideológico
em que os embates se dão (o direito), é uma conquista cultural humana da maior importância,
situando esse arranjo historicamente, tendo em perspectiva que o que está fora disso é o arbítrio
em seu estágio puro.

Mais que isso, a noção de regulação e reconciliação dos conflitos através do domínio
da lei – e a elaboração de regras e procedimentos que, ocasionalmente, tentaram uma
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abordagem aproximativa do ideal parece-me uma realização cultural de significado
universal. Não sustento nenhum postulado quanto à imparcialidade abstrata e extra
histórica dessas regras. Num contexto de flagrantes desigualdades de classe, a
igualdade da lei em alguma parte sempre será uma impostura. (THOMPSON, 1987,
p. 357).

Thompson (1987) insiste nesse ponto, pois o considera negligenciado, qual seja, a
diferença entre o poder arbitrário e o domínio da lei. Isso não significa deixar de criticar e
investir politicamente contra legislações perversas, mas exatamente o contrário, reconhecer a
necessidade de compreender como se dão essas construções normativas e ainda como elas são
utilizadas e aplicadas. Para o historiador, o domínio da lei possibilita um freio ao poder e de
alguma forma cria uma proteção à total intromissão da classe dominante, para ele essa
construção cultural significa um “ bem humano incondicional” (THOMPSON, 1987, p. 357).
A reconstituição histórica que Thompson realiza evidencia que embora a “Lei
Negra” se caracterizasse por ser severa e sanguinária ainda assim os Whigs legaram um padrão
mínimo sobre o qual o pacto social se baseará. Embora tenha havido e ainda hoje isso é
verificável, a manipulação desse arcabouço legal e de como será afetado por ele tendo em vista
a quantidade de informação que se detenha ou ainda o nível de recursos econômicos, políticos
e sociais, ainda é possível dizer que um grau de previsibilidade e subsunção à norma ainda
permanece.
O que é essencial para a presente pesquisa que Thompson (1987) nos auxilia a
enxergar é primeiro, reconhecer o que significa que o conflito social tenha como standard
mínimo o ordenamento jurídico, embora cientes de todo seu efeito de legitimação e de
ideologia. Assim, a disputa não se dará entre as classes de qualquer maneira, mas utilizando-se
das posições possibilitadas pelo ordenamento e interpretação das leis. Isso significa dizer que,
atentos a chamada de Thompson (1987) de que ela serve também como limite à atuação das
elites, que os níveis de abuso tolerados vão ser barrados, sob pena de expor todo o pacto social.
A conjuntura político-institucional do Brasil de 2016 pode apontar para um
momento em que temos como hipótese que a fissura no pacto social burguês fica mais evidente.
Embora como afirma Benjamin (2011) que o estado de exceção é a regra, em alguns momentos
históricos ela parece ser mais excepcional.
Isso significa dizer que, apesar de não desconsiderar que a herança cultural e de
formação da nossa sociedade (colonialista, patriarcal e racista) aponte para uma permanência
do autoritarismo e da violência explícita que não realizam o pacto social burguês
completamente para setores inteiros da população brasileira (o Genocídio dos jovens negros, a
violência no campo e contra os indígenas, o nível de encarceramento no período democrático
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são mais que provas dessa afirmação). Entretanto, consideramos que esse momento de ruptura
institucional ocorrido em 2016 propicia um momento especial para análise e compreensão das
elites e, em especial da luta no campo. Tendo em vista, que nosso objeto está relacionado à
criminalização de lideranças camponesas no período que se completa o referido golpe
institucional.
A agência das elites parece apontar para a desconsideração de se esfacelar alguns
pactos anteriormente em curso. O primeiro deles é o arco de alianças que permitiu os governos
do presidente Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que se interrompe com o golpe
parlamentar-midiático- jurídico que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. O
segundo são os relacionados as garantias processuais penais que vão sendo paulatinamente
modificadas, seja legislativamente (Lei de Organização Criminosa, Lei Antiterrorismo), seja
por meio da Operação Lava-Jato, em nome da corrupção, seja por meio da jurisprudência.
É no bojo desse contexto que a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, assinada pela
presidenta Dilma Rousseff em 2013, é utilizada como justificativa para a prisão de duas
lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra em Goiás.

2.8

REFLEXÕES TEÓRICO CRÍTICAS SOBRE A TEORIA DO DIREITO

2.8.1

Obstáculos epistemológicos de uma ciência do Direito

Michel Miaille faz parte de um grupo de juristas franceses da década de 1970, que
ficaram conhecidos como Movimento Critique du Droit que, influenciados pelo marxismo,
pretenderam construir um conhecimento crítico sobre o fenômeno jurídico de França daquela
época.
Para isso, usaram como estratégia a elaboração de contra manuais que buscavam
desnudar, desmistificar os conceitos e abstrações que “encobriram” aspectos da ideologia
burguesa no direito. Nesse bojo, a “Introdução crítica ao Direito” seria um desses contra
manuais que discutiria a teoria do Estado e os pressupostos do sistema jurídico (FRAGALE
FILHO; ALVIM, 2007).
Logo no Prefácio de seu livro, Miaille (2005) explica que, para proceder uma crítica
à teoria do direito, fez uma análise dos principais compêndios usados no ensino jurídico.
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Preocupa-se, portanto, com a formação dos novos integrantes desse universo jurídico e pretende
ser um livro que estabeleça diálogos com estudantes dos anos iniciais dos cursos de Direito.
Nessa análise, o autor evidencia simplificações e abstracionismos que mistificam as matérias
tratadas pelo Direito, colocando em xeque todo o arcabouço teórico que parte de determinadas
presunções de formação e de compreensão do Estado e do Direito.
Além disso, os juristas, dentre os quais Miaille se situa, pretendem-se propositivos
ao passo que, a partir dessa análise crítica do juspositivismo e das categorias jurídicas, visam
construir um conhecimento efetivamente científico sobre a forma jurídica, pautada na leitura
materialista da história (FRAGALE FILHO; ALVIM, 2007).
Cabe situar que a década de 1960 foi de especial ebulição contestatória na academia
francesa culminando no que se convencionou chamar de movimento do ‘maio de 1968’ francês.
Michel Thiollent (1998) destaca que:

De modo geral, entre os principais temas de contestação universitária, destacam-se: a
recusa do caráter classista da universidade; a denúncia da falsa neutralidade e da falsa
objetividade do saber; a denúncia da parcelização e tecnocratização do saber; a
contestação dos cursos ex cathedra; a denúncia dos professores conservadores ligados
à política do governo; o questionamento do lugar que, na divisão capitalista do
trabalho, os diplomados irão ocupar; a denúncia da escassez de possibilidade de
empregos qualificados (problemas dos "débouchés") (THIOLLENT, 1998, p. 68).

Embora as leituras sobre a influência do maio de 1968 francês sejam controversas,
segundo Thiollent (1998) esse movimento contribuiu, no mínimo, para o inquietamento
científico e pela busca de um conhecimento na academia mais engajado, mais próximas às
questões do seu tempo histórico.
Miaille (2005) utiliza o conceito de Bachelar de obstáculo epistemológico. Bachelar
(apud MIAILLE, 2005) o entendia como impedimento à produção de conhecimentos
científicos, ligados às condições históricas nas quais a investigação científica se efetua.
Para o desenvolvimento de uma teoria crítica do Direito, era necessário, dessa
maneira, evidenciar os obstáculos epistemológicos dos juristas que até então tentavam explicar
o Direito. O autor explica que

[...] não se trata de modo nenhum de umas quantas dificuldades de ordem psicológica,
mas sim de obstáculos objetivos, reais, ligados às condições históricas nas quais a
investigação científica se efetua. Assim, esses obstáculos são diferentes segundo as
disciplinas e as épocas, pois testemunham, em cada uma das hipóteses, condições
específicas do desenvolvimento da investigação científica. (MIAILLE, 2005, p. 37).
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O primeiro desses obstáculos seria o que Miaille (2005) denominou como falsa
transparência do direito. Esse obstáculo está intimamente ao positivismo jurídico, que coloca
a experiência empírica como a verdadeira forma de se conhecer o Direito. Entretanto, essa
experiência empírica desconsidera as distorções causadas pelos instrumentos de observação.
Entre o observador e o objeto, há a teoria que sustenta as observações (MIAILLE, 2005), que
é, em certa medida, ignorada pelos positivistas. O positivismo, enquanto escola doutrinal e de
pensamento, define o estudo científico do direito como: “[...] o estudo do direito
experimentalmente constatável: o direito positivo, dito por outras palavras, as regras do direito
fixadas pelos homens. O estudo do direito deve ser relativo a todas as regras, mas deve limitarse só a elas” (MIAILLE, 2005, p. 43).
Essa visão do direito não permitia que se fosse além de explicações simplórias ou
técnicas hermenêuticas das regras jurídicas. O direito passa a ser a uma tentativa de descrição
de regras jurídicas e suas interpretações.
Em um reducionismo simplório, a observação empírica é restrita ao que é ditado
pelo legislador, afastando as demais dimensões políticas, econômicas e sociais. O Direito
deveria ser estudado a partir da extração das experiências construídas na sociedade.

É evidente no que vem a dar uma posição positivista: reforçar as ideias recebidas,
estas noções feitas a que Bacon chamava as “pré-noções”. Ora elas constituem
justamente um obstáculo epistemológico extremamente grave. Devemos, pois,
desembaraçarmo-nos delas para ver as coisas tais quais elas são e não tais como nolas deixa ver o nosso sistema social. (MIAILLE, 2005, p. 46).

Miaille (2005) busca fazer uma reconstrução histórica da hegemonia positivista na
explicação do fenômeno jurídico. Durante a Idade Média europeia, o direito era fortemente
subordinado à teologia, não havendo espaço para existência de uma ciência jurídica autônoma.
O direito deveria sempre buscar fundamentações na Bíblia e em Deus para se justificar.

Daí surge aquilo a que chamaremos a problemática inicial da ciência jurídica: a
problemática teológica. O estudo do direito não encontra nem o seu fundamento nem
o seu objetivo na preocupação de explicar o que são realmente as regras jurídicas, a
sua função no seio da sociedade, o seu modo de transformação. A referência do jurista
não é, pois, a sociedade, o que é um ponto de vista relativamente moderno: a referência
é Deus. (MIAILLE, 2005, p. 39).

Durante o Renascimento, a Igreja e a Teologia deixam de ser os sustentáculos
teóricos da ciência jurídica. Entretanto,
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A laicização do direito a partir da Renascença não transformará verdadeiramente as
coisas: a Deus suceder-se-á a Razão ou a Natureza, a metafísica substituirá a teologia.
Da mesma maneira, as instituições jurídicas serão analisadas a partir de um certo
número de noções, tanto a da natureza das coisas como a de vontade ou de equilíbrio.
Por conseguinte, a ciência jurídica é governada por conceitos e modos de raciocínio
que lhe vêm de outro lado, de um sítio que é suposto ser o centro de todo o
pensamento: a abstração metafísica. (MIAILLE, 2005, p. 40).

O positivismo jurídico surge, portanto, como uma reação ao pensamento
jusnaturalista. Miaille (2005) afirma que a burguesia necessitava, em um primeiro momento,
de uma teoria jurídica que fosse capaz de abalar as bases da sociedade feudal da época, que
ainda se opunha ao seu poder.
Nessa etapa, a burguesia substituiu Deus e a Teologia, usados como argumentos
teóricos para a manutenção do poder da nobreza e dos clérigos, pela Natureza e pela Razão. O
marco histórico dessa transformação encontra-se na Revolução Francesa de 1789, que, dentre
outras coisas, declarou que todos os homens são iguais, com base num direito natural.
A partir do momento em que a burguesia toma o poder, não é necessário mais o
jusnaturalismo para a manutenção de seu poder. Nesse sentido,

O jusnaturalismo correspondia, sobretudo no fim do século XVIII, à teoria de que
necessitava a burguesia ascendente para criticar a feudalidade e transformar a
sociedade que se opunha ainda à sua dominação. O positivismo será, a partir da
codificação napoleónica (de que é uma manifestação e não uma causa), a teoria de
que tem necessidade uma burguesia que se tornou dominante no sistema sociopolítico.
Depois da escola da crítica segue-se a da exegese! O estudo do direito transforma-se
no estudo das regras ditadas pelo legislador: não se ensina mais direito civil, há sim
um curso de Código de Napoleão. Tem-se bem noção de como o positivismo se
mantém no limiar da apologia do sistema jurídico político vigente, uma vez que ele
se proíbe por definição qualquer ingerência no domínio dos valores. [...] A ciência
será positiva no sentido de ser “neutra” no plano político ou moral. Por outras
palavras, a atitude positivista em direito postula que a descrição e a explicação de
regras jurídicas, tal qual são limitadas a si mesmas, representam um proceder
«objectivo», o único digno do estatuto científico. (MIAILLE, 2005, p. 44).

Não há, segundo o autor, uma preocupação efetivamente científica, por exemplo,
sobre a definição do objeto de estudo. Visto que o conhecimento sobre o direito, de acordo com
essa corrente poderia ser apreendido por meio da experiência desse fenômeno no seio da
sociedade (MIAILLE, 2005).
A seguir, Miaille (2005) passa a discutir o segundo obstáculo epistemológico, a
saber, o idealismo jurídico.

No seu significado mais comum, o idealismo é uma corrente do pensamento filosófico
que se opõe ao materialismo: a característica consiste em que para um idealista, o
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princípio fundamental da explicação do mundo encontra-se nas ideias, na Ideia ou no
Espírito, concebido como superior ao mundo da matéria; este não é senão o produto
ou o efeito do Espírito que governa, pois, o mundo, segundo a expressão de Hegel.
(MIAILLE, 2005, p. 47).

As explicações do mundo, para os idealistas, passam a se subordinar ao sistema de
pensamentos do jurista. Os fenômenos sociais se perdem e as ideias do jurista passam a ser a
fundamento da realidade. Miaille (2005) diferencia dois tipos de abstrações, importantes para
sua explicação do idealismo jurídico.
Uma delas seria a abstração ideológica, que atua na produção de ideias
aparentemente espontâneas e extremamente desenvolvidas. A abstração ideológica significa as
concepções que os indivíduos têm do mundo constituído, apreendidas por meio do convívio em
sociedade. Já a abstração científica, visa a categorização e explicação das coisas e não à sua
representação.
A ciência jurídica não seria apenas uma imagem do mundo do direito, mas o
explicaria. Uma série de noções se impõem na prática e na consciência das pessoas, como
interesse geral, direitos e deveres, cidadania, soberania, vontade da administração, interesse
público, razão do Estado, sujeito de direitos etc. (MIAILLE, 2005).
Em vez de se aprofundarem no estudo desses elementos, visando a sua explicação,
os juristas os tomam pela realidade. Esse material ideológico transmitido pela “sociedade” é a
base dos sistemas e da ciência jurídica (MIAILLE, 2005).
Obviamente, essa explicação não pode ser tomada como científica, mas apenas
como uma descrição de um sistema jurídico.
Assim, a representação do objeto é tomada como sendo o próprio objeto,
traduzindo-se em ideologia, pois ao invés de explicar, desnudar, acaba por justificar. Um dos
conceitos em que a característica de abstração e justificativa ideológica aparece com ênfase é a
noção de sujeito de direito.
No capítulo 1, da segunda parte do livro, denominado Os falsos “dados” do sistema
jurídico, o autor francês discute como o sujeito de direito é uma categoria-chave para o
entendimento do direito moderno e sua importância para o modo de produção capitalista.
Aponta, também, como há uma identificação como ‘natural’ de que os indivíduos
sejam reconhecidos imediatamente como ‘sujeitos de direitos’ pelos compêndios de Direito,
mesmo que esta construção seja própria da modernidade.
Marx (2010), no livro “Sobre a questão judaica”, já alertava como o direito se
fundamenta em conceitos abstratos e ao invés de termos concretos, que se tornam pressupostos
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e consensos supostamente universais da sociedade e no final estão apartados da realidade que
se prometia abarcar.
Miaille (2005) discute exatamente esse aspecto artificial do ‘sujeito de direito’,
explica o autor que:

Com efeito, o sujeito de direito, é um sujeito de direitos virtuais, perfeitamente
abstractos: animado apenas pela sua vontade, ele tem a possibilidade, a liberdade de
se obrigar, designadamente de vender a sua força de trabalho a um outro sujeito de
direito. Mas este acto não é uma renúncia a existir, como se ele entrasse na
escravatura; é um acto livre, que ele pode revogar em determinadas circunstâncias; Só
uma <<pessoa>> pode ser a sede de uma atitude destas [...]. O modo de produção
capitalista supõe, pois, como condição do seu funcionamento a <<atomização>>, quer
dizer, a representação ideológica da sociedade como um conjunto de indivíduos
separados e livres. No plano jurídico, esta representação toma a forma de uma
instituição: a do sujeito de direito. (MIAILLE, 2005, p. 118).

A construção do arranjo do sujeito de direito é fundamental para entender como o
efeito de abstração atua visto que, em uma relação de trabalho tanto patrão e empregado são
iguais, sendo que um é livre para vender sua força de trabalho e outro deterá os meios de
produção e, portanto, compra tal força de trabalho por meio de salários. Ou seja, é uma relação,
desde a origem, profundamente assimétrica.
Mauro Iasi (2005) no seu artigo Direito e emancipação humana debate a obra citada
acima de Marx e desenvolve essa crítica à noção de sujeito de direito:

O caráter genérico do ser humano na mediação do Estado, na atual sociedade, é a
expressão da universalidade do capital. Desta maneira, não há contradição nos termos
que expressam esta igualdade: somos todos cidadãos, membros da sociedade burguesa
(civil se preferirem). Esta universalidade esconde o fato da igualdade exigir que
alguns assumam o papel de acumuladores de valor e mais valia, enquanto outros se
transformam na mercadoria que, uma vez consumida, pode gerar o capital. (IASI,
2005, p. 175).

Para Miaille (2005) desmistificar o idealismo dos juristas é fundamental, na medida
em que o direito tem como fundamento o estudo sobre as instituições. Mas ao idealizar a
representação sobre real, passa a justificá-lo. Em relação ao Estado, o jurista francês alerta que

Se cada um de nós não estiver intimamente convencido da necessidade de um Estado,
quer dizer, do valor desta (aparente) função de apaziguamento e de regulamentação
pacífica dos conflitos, se cada um de nós não acreditar que existe um bem comum,
distinto e superior aos nossos interesses particulares, torna-se difícil fazer funcionar o
Estado. [...] É isso a ideologia, a relação imaginária com o real. E esta ideologia
desempenha um papel activo na reprodução do Estado actual. (MIAILLE, 2005, p.
50–51).
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Nesse processo de abstração e idealismo, a imagem transmitida pela sociedade é
interpretada como verdade e então, universalizada. Diversos conceitos pretensamente extraídos
do seio da sociedade são então utilizados para controlá-la, como por exemplo, interesse geral.
Assim, o universalismo a-histórico é tido por Miaille (2005) como resultado dessa
reprodução idealista no direito, visto que as proposições são desentranhadas dos contextos onde
foram produzidas e passam a valer como universais no sistema jurídico.
Outra consequência nefasta apontada pelo autor é o pluralismo de explicações, que
considera igualmente válidas proposições de diversos matizes, isso porque a partir da abstração
e da alienação do saber jurídico ao mundo das ideias isso é perfeitamente possível.
Porém, conforme leciona Miaille (2005) essa diversidade é, na maioria das vezes,
aparente, visto que como advém de berços de formação muito semelhantes, em geral, imbuídos
do positivismo formalista, em sua essência não são, de fato, propostas diferentes.
O terceiro obstáculo epistemológico a ser enfrentado para uma ciência jurídica é a
questão da sua independência. O autor indica que com a especialização do conhecimento a
partir do século XX, o direito afasta-se da teologia e passa então a apresentar-se como
autônomo. Sendo assim, na esteira da tradição positivista, transforma-se em um saber
descritivo, sob o primado da pureza e da autoridade.
Embora propostas que adicionaram o tema da interdisciplinaridade nos cursos de
formação jurídicos tenham questionado essa reivindicação de autonomia do Direito, segundo
Miaille (2005) tais propostas não são suficientes, na medida em que,

a interdisciplinaridade não pode fornecer resposta à nossa busca de uma ciência do
direito que não seja outra coisa que não uma descrição das técnicas jurídicas. É preciso
procurar para lá da pluridisciplinaridade; na direção daquilo que eu chamarei
transdisciplinaridade, quer dizer, a ultrapassagem das fronteiras actuais da disciplina.
(MIAILLE, 2005, p. 61).

O jurista francês sustenta que, é preciso reconhecer que o direito, pensado enquanto
ciência faz parte do que ele denominou de continente, seria então “dependente da teoria da
história” (MIAILLE, 2005, p. 62). Para tanto, faz-se necessário o rompimento epistemológico
da divisão estanque das disciplinas, visto que essa separação, agora tida como natural, constituise verdadeiro obstáculo epistemológico.
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2.8.2

Apontamentos sobre críticos acerca da influência do pensamento althusseriano nas
reflexões de Michel Mialli

Louis Althusser, filósofo francês, foi o expoente da corrente de pensamento
marxista estruturalista e exerceu grande influência sobre os estudos das obras de Marx-Engels
em França, especialmente nos anos 1960 e 1970.
Porém diversos autores criticaram o pensamento desse autor francês, especialmente
E. P. Thompson, historiador inglês, marxista e no Brasil, destaque para Carlos Nelson Coutinho
e ainda Michael Löwy.
E. P. Thompson (1981), na sua obra A miséria da teoria ou um planetário de erros:
uma crítica ao pensamento de Althusser, ao apontar diversos problemas nessa corrente,
argumenta que a teoria de althusseriana é deficiente ao apresentar um universo conceitual
formalista, incapaz de lidar com as contradições e explicitamente afastado do método histórico.
Na leitura thompsoniana (THOMPSON, 1981), Althusser no intuito de se
diferenciar do empirismo histórico, afasta-se da materialidade concreta da história e convertese a elaboração e manutenção de esquemas teóricos-formalistas. Para ilustrar seu argumento,
Thompson destaca a seguinte passagem do livro do filósofo francês:

Temos, uma vez mais, que purificar nosso conceito de teoria da história, de modo
radical de toda contaminação pelas evidências da história empírica, pois sabemos que
essa “história empírica” nada mais é que o aspecto desnudo da ideologia empirista da
história. [...] Devemos conceber do modo mais rigoroso a necessidade absoluta de
libertar a teoria da história de qualquer envolvimento com a temporalidade “empírica”
(ALTHUSSER apud THOMPSON, 1981, p. 33).

Marx e Engels (2007) na “Ideologia Alemã”, ao debaterem com autores que eles
denominavam ‘idealistas’, exprimem a importância da investigação empírica e, portanto, não
desconsideram sua importância no seio da investigação científica. Ao contrário, segundo eles,
a concepção materialista da história significava que

Os pressupostos de que partimos não são arbitrários, nem dogmas. São pressupostos
reais de que não se pode fazer abstração a não ser na imaginação. São os indivíduos
reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já
encontradas, quanto as produzidas por sua própria ação. Esses pressupostos são, pois,
verificáveis por via puramente empírica. (MARX; ENGELS, 2007, p. 86–87).
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Michel Löwy (2013) ao analisar os estudos de Althusser, principalmente seu
conceito de ‘corte epistemológico’, segundo o qual Marx teria então desenvolvido uma ciência
da história absolutamente apartada da ideologia, em que seria possível a apreensão do real, da
verdade, assim como nas ciências naturais.

[...] em uma leitura mais aproximada do contexto, parece que para ele [Louis
Althusser] a “pressão ideológica” não toca senão os economistas burgueses. Marx
representa para ele uma ciência livre de “pressões” e “serena” (como a geometria?), o
que retoma, em um novo domínio (a história) as experiências metodológicas “que são
desde longa data impostas à prática das ciências que alcançaram a sua autonomia”,
isto é, as ciências da natureza. Retorna-se assim ao terreno do neopositivismo.
(LÖWY, 2013, p. 221).

Carlos Nelson Coutinho (2010) também nos alerta para uma aproximação intensa
entre os escritos desenvolvidos por Althusser e o positivismo científico.

Althusser, por sua vez, partindo da justa concepção de que o marxismo não é apenas
uma simples antropologia historicista, pretende enfrentar também as questões do
materialismo dialético; mas, por um lado, reduz tais questões ao plano puramente
epistemológico (com desprezo do ontológico), e, por outro, substitui a autêntica
epistemologia materialista por uma versão up to date da epistemologia formalista do
neopositivismo. (COUTINHO, 2010, p. 184).

Althusser, em suas obras dos anos 1960, reconhecia a ciência social como prática
necessariamente dissociada dos interesses de classe. “Para ele [Althusser], a ciência (social ou
natural) tem uma história própria, totalmente independente da história social e política; ela não
é afetada pela luta de classes e não faz do “bloco histórico” (ALTHUSSER apud LÖWY, 2013,
p. 221). Ao mesmo tempo que, para o autor francês, a ciência empreendida por Marx
possibilitava a “expressão imediata e exclusiva de uma classe: o proletariado” (ALTHUSSER
apud LÖWY, 2013, p. 222).
Para se pensar uma crítica à teoria do direito, os limites de uma teoria marxista,
marcadamente baseada nas concepções estruturalistas de Althusser, esbarram principalmente
nos pontos levantados por Thompson (1981). Ou seja, embora o jurista francês consiga avanços
consideráveis na crítica quanto ao modo de construção do saber acadêmico no Direito e na sua
aplicação ‘prática’, a dissociação da análise da ‘luta de classes’ e suas repercussões,
interferências possíveis potencialidades no seu livro denota que sua crítica esbarra nos limites
do paradigma de construção de conhecimento da corrente althusseriana. Pode-se argumentar
que Michel Miaille(2005) fez uma crítica ao direito praticado na França do seu tempo, porém,
ao desconsiderar a análise do embate entre as classes desse mesmo contexto histórico, para
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situar de qual direito se fala e em quais circunstâncias, tais aspectos informam a dimensão da
influência epistemológica do estruturalismo althusseriano.
No capítulo ‘O estruturalismo nos juristas ou o Código do código’ do seu livro
Michel Miaille (2005) rebate as críticas ao estruturalismo-marxista, aplicado à crítica ao
Direito, pontuando que tais embates dizem respeito à ideologia conservadora presente no
Direito que ao se ver questionada supostamente passaria a desqualificar tais esforços críticos.

Se o estrutural-marxismo é criticado é porque tanto o estruturalismo como o marxismo
são tidos como esquemas de explicação demasiado unívocos. Afinal, apreciar o
Código Civil - e, portanto, o direito francês - como a expressão de um direito de classe
é demasiado radical: o justo não pode estar ausente do Código Civil, porque todo o
homem, ainda que ligado a interesses de classe, pode aceder ao justo. Assim, é
obviamente desejável utilizar a linguística estrutural para descobrir a ordem do
discurso jurídico, as modificações de linguagem, as renovações de sentido, mas <<é
preciso não abusar da análise estrutural [...], ela conduz à construção de modelos
ideais, sedutores pela sua coerência, mas que têm o inconveniente de não serem senão
ideais. (MIAILLE, 2005, p. 315).

Porém, a partir das reflexões trazidas principalmente pelas obras de Thompson, é
possível questionar, por exemplo, não necessariamente o caráter majoritariamente burguês do
Direito advindo do Estado, mas sim a opção epistemológica de estudá-lo como parte de uma
superestrutura, imanente, fixa e não como imersa num contexto histórico-social e que, inclusive
está sujeita às contradições e pressões dos embates de classe de cada época.
Nessa perspectiva, a riqueza da pesquisa está em entender os mecanismos pelos
quais a forma jurídica atua para a manutenção de determinados privilégios ou até como
mediação dos conflitos. Ou seja, como a luta de classes concreta datada, desenvolve-se qual o
direito, ou melhor, sob qual forma jurídica ela se traduzirá. Captando as contradições, avanços
e retrocessos na luta dos subalternizados.
Roberto Lyra Filho argumenta, no seu livro Karl, meu amigo: diálogo com Marx
sobre o direito, que “Marx não absorveu de maneira dialética a contradição entre as normas da
classe dominante e as reivindicações jurídicas dos dominados” (1983, p. 27–28). Até porque
para o jurista brasileiro não há uma unicidade capaz de reunir um todo sistematizado de ideias
sobre o fenômeno jurídico nos autores alemães Marx e Engels, de tal forma que, na verdade se
encontram ‘enunciados’, e que esses não podem ser utilizados como fundamento para
‘repetições ortodoxas’.
Nas suas análises sobre os textos de Marx e Engels, o autor brasileiro depreende
que Marx concebe de maneira paralela e separada com dois conceitos de Direito, a saber, de
um lado, apenas com o Direito da opressão máxima (direito burguês) e, do outro, apenas com
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o Direito da Liberdade máxima (direito comunista), Lyra Filho (1983) aponta que essas duas
formas interagem cotidianamente, de maneira dialética, na realidade.
Em Costumes em comum: Estudos sobre a cultura popular tradicional, Thompson
(1998) ao analisar os motins do século XVIII em reação a Lei do Pão Preto, que estabelecia
a farinha integral como regra para feitura dos pães pelos moleiros, sofreu uma imediata rejeição
pelos camponeses e é revogada dois meses depois. É preciso compreender que essas
manifestações populares não têm só razão de ser somente no nível econômico, ou seja,
relacionado aos preços, mas de sobremaneira a imposição de mudança de um hábito alimentar
a partir de um marco normativo impositivo, com o intuito de se resgatar um valor cultural tido
como justo. Não se apela aqui a uma indeterminada “justeza” a ser encontrada nas sublinhas do
Código Civil francês ou mesmo a partir de certos mecanismos de interpretação, mas sim a opção
epistemológica no fazer-se da filosofia do direito que considere os subalternizados como
sujeitos capazes de informar através de suas reações ou mesmo vicissitudes a atuação do
fenômeno jurídico, ao contrário de aparecer como meros “atingidos” por ele.
Em uma crítica da história “escovada a contrapelo” como pedia Walter Benjamin
(2005), em sua Tese VII, não a partir da perspectiva e paradigmas dos ‘vencedores’, mas sim
pelas resistências dos ‘vencidos’. Como explica Löwy, “a proposta de Benjamin sugere um
novo método, um novo enfoque, uma perspectiva “a partir de baixo”, que pode ser aplicada em
todos os campos da Ciência Social” (LÖWY, 2013, p. 268).
Em diálogo com as reflexões de Thompson (1998) sobre as reações a
implementação da Lei do Pão Negro na Inglaterra do século XVIII, Hespanha (1993) interroga
exatamente acerca da ausência de contextualização em que determinadas formas jurídicas (lei)
são analisadas. Assim, os estudiosos do direito se concentram nos aspectos ‘propriamente’
jurídicos-formais da lei e ignoram que

Os problemas da legitimidade da lei e da correspectiva do dever de obedecer são
remetidos para o filósofo do direito; a questão da adequação ou justeza da lei, para o
político; enquanto nem sequer são normalmente colocadas as interrogações acerca das
funções (históricas) da lei, das suas relações com outras “tecnologias disciplinares”
(para utilizar a fórmula de M. Foucault), ou factores sociais, culturais e políticos que
condicionam a sua eficácia. (HESPANHA, 1993, p. 11, grifo nosso).

O próprio Michel Miaille (2014) reconhece as limitações de Althusser em
conferência realizada em 2014. Para isso, ele contextualiza sua produção acadêmica de 1976,
na qual visava-se à superação dos paradigmas conservadores dos atores jurídicos.
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A década de 1970 foi aquela da grande força de uma elaboração doutrinária que
proveu uma interpretação estruturalista do marxismo com os nomes de Althusser e de
Nicos Poulantzas. Essa «doutrina» teve, evidentemente, o pesado inconveniente de
aparecer como uma nova «verdade» em oposição às posições tradicionais e
conservadoras da maioria dos juízes. (MIAILLE, 2014, p. 266).

Não obstante, Miaille (2014) reconhece que a emergência de novas metodologias e
epistemologias também tinha suas limitações.

Nesse sentido, a Crítica do Direito, tal como foi organizada em 1976 com um
programa de pesquisa e com as produções pedagógicas de uma coleção de obras
inovadoras, aparece, com o recuo, como as últimas chamas de uma grande época…
enquanto ela se pensava como a vanguarda de uma época nova. O desenvolvimento
de orientações completamente diferentes, revelando outras metodologias e outras
epistemologias – notadamente as correntes funcionalistas e depois aquelas do
individualismo – iam mostrar os limites dessa tentativa. (MIAILLE, 2014, p. 268).

2.9

COLONIALISMO E PARADIGMAS DO CONHECIMENTO DA MODERNIDADE
OCIDENTAL

A pretensão de apreensão de uma determinada verdade sobre o direito, mesmo ao
se tratar de uma tradição crítica pode ser limitadora, uma vez que desconsidera as múltiplas
realidades do mundo, e as diferentes especificidades a serem enfrentadas. Em que pese a
influência das correntes marxistas na comunidade científica e política de grande parte do
mundo, é preciso cautela com o conhecimento produzido na tradição ocidental, europeia.
Enrique Dussel (2005) questiona as bases ditas racionais da modernidade ocidental,
debatendo como esse conceito pode ser desnudado como mito:

Por tudo isso, se se pretende a superação da Modernidade, seria necessário negar a
negação do mito da Modernidade. Para tanto, a “outra-face” negada e vitimada da
Modernidade deve primeiramente descobrir-se inocente: É a vítima inocente do
sacrifício ritual, que ao descobrir-se inocente julga a Modernidade como culpada da
violência sacrificadora, conquistadora originária, constitutiva, essencial. Ao negar a
inocência da Modernidade e ao afirmar a Alteridade do Outro, negado antes como
vítima culpada, permite descobrir pela primeira vez a outra-face oculta e essencial
Modernidade: o mundo periférico colonial, o Índio sacrificado, o negro escravizado,
a mulher oprimida, a criança e a cultura popular alienadas, etc. (as vítimas da
Modernidade) como vítimas de um ato irracional (como contradição do ideal racional
da própria Modernidade). (DUSSEL, 2005, p. 29).

Conforme alerta Schwarz (1998):
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[…] nos países saídos da colonização, o conjunto de categorias históricas plasmadas
pela experiência intra-européia [sic] passa a funcionar num espaço com travejamento
sociológico diferente, diverso mas não alheio, em que aquelas categorias nem se
aplicam com propriedade, nem podem deixar de se aplicar, ou melhor, giram em falso
mas são a referência obrigatória, ou, ainda, tendem a um certo formalismo.
(SCHWARZ, 1998, p. 106).

É preciso, portanto, resgatar a crítica descolonial à produção de conhecimentos e
saberes que muitos latino-americanos realizaram, em especial, as contribuições de Aníbal
Quijano e realizar, com cautela, as necessárias sínteses a partir do vislumbre do real.
Aníbal Quijano (2005) discute sobre como a ciência da dita modernidade traz em
seus pressupostos teóricos-metodológicos a herança colonial de tal forma, que é preciso
questionar que a transposição da reflexão desses autores para o contexto latino-americano. Isso
porque tais realidades trazem especificidades próprias na sua formação sociocultural, com
desenvolvimento das forças produtivas e dos aparatos ideológicos marcadamente
subalternizados em relação ao Sul Global. O pesquisador Quijano (2005) pontua que uma das
características do colonialismo é o eurocentrismo como base epistêmica e a exclusão das formas
de conhecimento e do universo simbólico dos povos colonizados.
Assim, nas palavras do autor:

Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas- entre os seus
descobrimentos culturais- aqueles que resultavam mais aptos para o desenvolvimento
do capitalismo e em benefício do centro europeu. Em segundo lugar, reprimiram tanto
como puderam, ou seja, em variáveis medidas de acordo com os casos, as formas de
produção de conhecimento dos colonizados, seus padrões de produção de sentidos,
seu universo simbólico, seus padrões de expressão e de objetivação da
subjetividade.[...] Em terceiro lugar, forçaram -também em medidas variáveis em cada
caso - os colonizados a aprender parcialmente a cultura dos dominadores em tudo que
fosse útil para a reprodução da dominação, seja no campo da atividade material,
tecnológica, como da subjetiva, especialmente religiosa. (QUIJANO, 2005, p. 121).

Quijano (2005) enfatiza que também fomos colonizados a partir da cultura e por
ela, e que isso não foi finalizado com a independência formal das colônias de suas metrópoles,
mas ainda repercute nas formas de conhecimento que vão adquirir caráter de validade e
enaltecimento e aquelas que vão ser marcadas pelo signo da negatividade, em geral relacionados
aos subalternizados. Dentro dessa perspectiva, ele aponta dois mitos fundantes da
colonialidade, que seria em primeiro lugar, a ideia evolucionista que a sociedade tem uma
trajetória linear que saí do ‘estado primitivo’ e alcança o estágio de desenvolvimento europeu
e o segundo que as desigualdades entre Europa e o resto do mundo acontecem por causa de uma
diferença racial e não de poder, ou seja, numa visão dualista (QUIJANO, 2005).
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Dessa forma, podemos perceber que embora o colonialismo enquanto período
histórico em que umas das características marcantes era a forma de produção das metrópoles
europeias apoiadas visceralmente nas economias das suas colônias já foi superado, porém seus
reflexos sobre a produção das ciências ainda estão presentes.
Ou seja, são necessárias rupturas epistemológicas e metodológicas, de forma a
estabelecer novas bases para a forma de conhecer que não somente o modo ocidental, que
consiga ir além dos dualismos e universalismos e na crença racionalista, mas que
principalmente possa a partir das demais formas de conhecimento, interagir com eles e produzir
novas sínteses descoloniais, que permitam construir para esse contexto conhecimento crítico no
Direito.
Boaventura de Sousa Santos (2007) coloca que é necessária uma ‘ecologia dos
saberes’ em que se rompa com a supremacia da ciência ocidental e que com a coexistência e
síntese desses saberes tradicionais com as pesquisas acadêmicas se possam construir um
conhecimento crítico e descolonial.

Aqui reside o impulso para a co-presença [sic] igualitária (como simultaneidade e
contemporaneidade), e para a incompletude. Uma vez que nenhuma forma singular
de conhecimento pode responder por todas as intervenções possíveis no mundo, todas
elas são, de diferentes maneiras, incompletas. [...] Todos os conhecimentos sustentam
práticas e constituem sujeitos. Todos os conhecimentos são testemunhais porque o
que conhecem sobre o real (a sua dimensão activa) se reflecte sempre no que dão a
conhecer sobre o sujeito do conhecimento (a sua dimensão subjectiva). Ao
questionarem a distinção sujeito/objecto, as ciências da complexidade dão conta deste
fenómeno, mas confinam-no às práticas científicas. A ecologia de saberes expande o
carácter testemunhal dos conhecimentos de forma a abarcar igualmente as relações
entre o conhecimento científico e não- científico, alargando deste modo o alcance da
inter-subjectividade como interconhecimento e vice-versa. (SANTOS, Boaventura de
Sousa, 2007, p. 29–30).

Tais reflexões nos colocam mais questões para futuras pesquisas que reflitam, por
exemplo, a necessária crítica trazida pelas diversas interpretações do marxismo que seja mais
próxima às realidades de sociedades que ainda possuem permanências coloniais na aplicação e
produção do direito.
E ainda, o necessário debate, não só sobre uma epistemologia descolonial, mas de
que forma esse traço colonialista ainda se manifesta na produção normativa ou mesmo nos
saberes jurídicos?
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3

CAPÍTULO 2: APRESENTAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS CENTRAIS AO
ESTUDO DO CASO

3.1

USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A

A Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A pertence ao Grupo Naoum, cujos
sócios majoritários são respectivamente, Mounir Naoum e sua esposa, Lucia Gomes Naoum. O
Grupo também possuía duas outras usinas, a Usina Jaciara S/A e a Usina Pantanal de Açúcar e
Álcool, sediadas no estado de Mato Grosso. A Usina Jaciara S/A e a Usina Pantanal de Açúcar
e Álcool entraram em recuperação judicial em 2008 (SILVA, Arthur Santos da, 2016).

As ações trabalhistas decorrentes das Usinas Jaciara e Pantanal, do Grupo Naoum,
totalizam mais de dois mil processos n as Varas do Trabalho de Jaciara. A soma total
dos valores atualizados cobrados nas reclamações trabalhistas, que se arrastam há
quase 10 anos em Mato Grosso, pode chegar à R$ 60 milhões. Segundo levantamento
recente realizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dos 10 maiores
demandantes do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT23), seis são de
empresas do Grupo Naoum e seus sócios ou de familiares que foram incluídos
indevidamente nas demandas. (SILVA, Arthur Santos da, 2016).44

As mesmas foram arrematadas pela Usina Porto Seguro S/A em 2014, porém as
matrículas dos bens dessa última foram bloqueadas, depois que o Ministério Público Estadual
levantou a suspeita de fraude e crimes falimentares e contra a ordem tributária, devido a
transações escusas feitas com a Atrium S/A, sediada em São Paulo, que teria como sócios
majoritários, os mesmos da Usina Porto Seguro S/A e que também são advogados e chegaram,
segundo a suspeita do MPE, a combinar a transação sem autorização judicial.

Os documentos anexados ao processo evidenciam que, antes mesmo da realização das
audiências entres os credores e a oficialização da negociação, as usinas Jaciara e
Pantanal já teriam formalizado, em janeiro de 2014, um secreto documento de
alienação de todos os seus ativos patrimoniais à empresa Atrium S. A. – Incorporadora
e Construtora. Segundo o juiz Valter Simioni, a negociação com a Atrium ocorreu
sem qualquer autorização judicial ou dos credores das usinas em recuperação.
Ainda de acordo com as informações levantadas pela Fetagri, o advogado Michael
Herbet Matheus, sócio administrador da Usina Porto Seguro S.A., assinou o
documento entre as usinas Jaciara e Pantanal e a empresa Atrium, como testemunha
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Disponível em: https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=34867&noticia=donos-de-usinasinvestigadas-oferecem-r-340-milhoes-em-bens-para-saldar-divida-trabalhista. Acesso em: 25 nov. 2018.
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e, posteriormente, realizou a compra das empresas em processo de recuperação
judicial. (SILVA, Arthur Santos da, 2016).45

O site do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás
apresenta como histórico da Usina Santa Helena a seguinte descrição:

A Usina Santa Helena produz etanol e açúcar e fica localizada no município de Santa
Helena, a aproximadamente 200 quilômetros de Goiânia. A empresa tem cerca de
1500 colaboradores e gera indiretamente outros 2 mil empregos indiretos na região.
A USH tem uma área plantada de 25 mil hectares com elevada produtividade agrícola.
São 90 toneladas de cana por hectare sendo que 90% da colheita é mecanizada. A
Capacidade de produção é de 18 mil sacas de açúcar por dia e de 400 mil litros de
etanol hidratado. (SINDICATO DA INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE ETANOL
DO ESTADO DE GOIÁS, 2016). 46

A dissertação de Íria Oliveira Franco (2012) de título “Modelagem espacial da
expansão canavieira no Sudoeste de Goiás” estuda entre outras usinas da região do Sudoeste
de Goiás, a Usina Santa Helena de Goiás.
Segundo ela, tal usina trata-se da mais antiga do Estado de Goiás a fabricar o açúcar.
Andrade (1994 apud FRANCO, 2012), afirma que no ano de 1944 fora criada a Fundação Brasil
Central implantando a usina, mas que ela foi vendida à empresa Usina Central Sul Goiana, em
1954. Ficou parada até 1964 quando foi adquirida pelo grupo Naoum, que retomou as atividades
em 1969 (FRANCO, 2012).
No questionário aplicado pela autora (FRANCO, 2012) aos diretores da Usina, eles
informam que os motivos da instalação da Usina na região se deram pela 1º) melhor terra
agricultável do Estado; 2º) alto índice de produtividade; 3º) topografia plana e regular. Segundo
dados levantados pela pesquisadora em 2011, a colheita se dividiria em manual e mecânica,
contando até mesmo com o recurso à queimada.

A colheita se divide em manual e mecânica: 45% é feita de forma manual; 40%
mecânica, porém com queimada; o restante, 15%, é feita de forma mecânica, sem a
queima (crua). Segundo Fábio, na colheita manual a usina chega a contratar cerca de
300 funcionários. (FRANCO, 2012, p. 61).

A autora destaca, ainda, que a usina utiliza, além das áreas próprias para o cultivo,
diversos contratos de arrendamento.
45

Disponível em: https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=34867&noticia=donos-de-usinasinvestigadas-oferecem-r-340-milhoes-em-bens-para-saldar-divida-trabalhista. Acesso em: 25 nov. 2018.
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Disponível em: http://www.sifaeg.com.br/associados/usina-santa-helena-de-acucar-e-alcool-sa/. Acesso em:
25 nov. 2018.
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A safra na usina dura cerca de 7 a 8 meses, começando entre março/abril e se
estendendo a outubro/novembro. A capacidade industrial da usina é de 10.000 t de
cana/dia em moagem, podendo de expandir, caso haja a necessidade, para 12.500 t. A
capacidade de fabricação de açúcar é de 21.000 sacas de 50 kg por dia e 320 m³ de
álcool anidro ou hidratado por dia. Portanto, a usina tem um mix produtivo que
privilegia a produção de açúcar. (FRANCO, 2012, p. 63).

Em 2013, Mounir Naoum recebe homenagem do Lions Clube de Anápolis apoiada
pela OAB:

No dia 06 de junho de 2013, o Lions Clube Anápolis realizou um jantar festivo para
Posse da Nova Diretoria 2013/2014, e Homenagem ao CL Mounir Naoum pelos
relevantes serviços prestados a sociedade Goiana. O Presidente da OAB - Subseção
Anápolis, Dr. Antônio Heli de Oliveira prestigiou o evento. (ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL GOIÁS, 2013). 47

A família Naoum possui dois hotéis, um situado em Brasília, o Express Brasília
Hospedagem e Turismo S/A cujo nome fantasia é Naoum Hotel, com capital social de 7.300,00
(sete milhões e trezentos mil reais), as sócias administradoras são Janeth M. Naoum do Valle e
Elizabeth M. Naoum, foi aberto em 5 de agosto de 1985. O outro Hotel situado em Anápolis,
Naoum Turismo Hospedagem S/A, nome fantasia (Naoum Plaza Hotel) com sócios
administradores, Mounir Naoum, William Habib Naoum e Lucia Gomes Naoum, e fora aberto
em 26 de julho de 1982.
A Receita Federal, a partir da consulta com o número do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), informa que, a data de abertura da pessoa jurídica (Usina SH) ocorreu
em 20 de julho de 1950, sua modalidade empresarial é Sociedade Anônima Fechada e consta
em Recuperação Judicial desde 09 de maio de 2013. O capital social declarado é R$
87.068.325,00 (oitenta e sete milhões, sessenta e oito mil e trezentos e vinte cinco reais). O
quadro de sócios administradores constante dessa base de dados traz como diretores William
Habib Naoum, Georges Habib Naoum e Mounir Naoum.
Sobre a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool foram encontrados relatos de greves
dos trabalhadores contra as más condições de trabalho e baixos salários desde, pelo menos,
1988. Contra essas manifestações, encontra-se presente a possibilidade de repressão pela polícia
militar e decretação da ilegalidade da greve. Esse relato de greve é do Jornal O Popular, de
Goiânia.

47

Disponível em: https://www.oabanapolis.org.br/galeria/lions-clube-anapolis/4478. Acesso em: 20 nov. 2018.
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Greve de cortador de cana na ilegalidade
A diretoria da Usina de Álcool Santa Helena já está se movimentando no sentido de
pedir a ilegalidade da greve dos cortadores de cana iniciada na segunda-feira última,
contra os baixos preços pagos pelo metro de cana cortada. A informação foi
confirmada ontem à tarde pelo Gerente Agrícola da Usina, Antônio Renato Polivona,
porque, conforme explicou, os preços pagos hoje foram estipulados pelo acordo
coletivo de trabalho em vigor até o dia 21 de junho próximo, acrescidos dos gatilhos
e URP's, conforme determina a legislação federal. O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Santa Helena, Durval Alves Pereira, informou que o
movimento continua com 100% de paralisação e que não há previsão de retorno ao
trabalho, porque os trabalhadores não aceitam a nova contraproposta feita pela
empresa de pagar Cz$10,00 pelo metro da cana forte caída, um cruzado a menos do
que a primeira contraproposta feita na terça-feira. O gerente agrícola da usina
informou, entretanto, que a empresa está propondo um aumento de 20% para todas as
modalidades de cana. Ele considerou o pedido dos trabalhadores "absurdo".
"Ninguém vai pagar nem próximo do que eles estão reivindicando, ou seja, Cz$ 18,20
pelo metro da cana forte caída”, disse o gerente. Não houve nenhum avanço na reunião
de quarta-feira última, na Câmara Municipal de Santa Helena, entre os trabalhadores
ficarem "mais descontentes e revoltados", diante da ameaça da empresa de dispensar
os cortadores de cana e pedir a ilegalidade do movimento. Ontem à noite estava
marcada nova assembleia dos grevistas para decidir os rumos do movimento. O
presidente do sindicato informou que os trabalhadores só retornarão ao trabalho com
o atendimento de suas reinvindicações, pois, segundo ele o no nível de
conscientização da categoria é muito bom. Ele apenas teme a intervenção da polícia
nos canaviais, por isso, fez um apelo ao secretário Ronaldo Jayme, da Segurança
Pública, no sentido de impedir a atuação da polícia no caso. O gerente agrícola da
usina disse que apenas na quarta-feira a polícia foi acionada para garantir o trabalho
dos cortadores que estavam na lavoura, porque um veículo foi visto no local. Mesmo
assim, Antônio Renato Polivona informou que o movimento é pacífico e não foi
registrado nenhum incidente. (O POPULAR, 1988, p. 5).48

Durante a ida a campo (ao acampamento Leonir Orbak) conversamos 49 com o
acampado “PC”, que trabalhou na Usina de Santa Helena de Açúcar e Álcool e relatou diversas
ilegalidades por parte da mesma; primeiro porque começou a trabalhar desde a infância, o relato
inclui, ainda, a falta de pagamento dos direitos trabalhistas, ameaças e até agressões realizadas
por gateiros que trabalhavam para a Usina.

PC: Sou de Santa Helena mesmo, da cidade. Nasci aqui... vivi aqui, estou vivendo
aqui, moro, trabalhei nessa usina desde 86. Em 86 eu tinha 13 anos quando eu fichei,
então conheço, parei de trabalhar agora em 2016. Eu fiquei um tempo pré-assentando
no MST lá em [outra parte de] em Goiás, 2003 até 2006 não trabalhei nela, aí reentrei
em 2007, final de 2006 eu fichei de novo, aí saí e depois voltei fui para fazenda fiquei
cinco anos, ai voltei ai a usina não quis pagar eu acabei entrando na justiça com ela.
Não sei se vou receber... essa Usina aí tinha na faixa de 3 mil pessoas trabalhando,
quando eu comecei a trabalhar, 3 mil direto.
Vanessa: Como era trabalhar na Usina?

48

Disponível em: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Byo7P47EvrO9U0xYLXlmUmJLalU. Acesso em:
14 ago. 2019.
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Essa conversa se deu quando acabei de chegar no acampamento, fui recebida pela T ““de Tal””. Logo depois,
o PC, que é o acampado e que foi trabalhador da Usina, chegou de Curitiba e contou sobre sua história e que
tinha trabalhado na Usina Santa Helena, o relato foi feito de forma espontânea e contou com intervenções da
autora desse trabalho e da Tatiana, que também é acampada na mesma área.
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PC: O serviço aqui era escravo mesmo... Muito bruto... conheci pessoas que bateu na
mulher, deu um couro porque ela não queria fazer o serviço direito... o cara parece
que era invocado nela, ela era trabalhadora e ele era…na época falava gato ne? Fiscal
para nós, hoje fiscal de turma, ele pegou ela e deu um cacete nela com a cana e ela foi
pro hospital, ela foi e morreu, não aguentou... o cara já morreu já, sabe? Então eu vi
muita gente...Conheci gente que levou enxadada de fiscal... os se pegava o fiscal
queria matar, porque era tão ruim... era uns feitor sabe? Nós éramos os escravos e o
feitor tomava conta, sabe? A usina contratava? Vinha gente de São Paulo, Minas,
ficava alojado aí. Escravizando... né? Na época, eu trabalhei de [19]86 a [19]91 e te
digo pra você eles me roubou tudin, eu era novo, era de menor, não sabia, meu pai
analfabeto, analfabeto, leigo nessa parte ne... meu pai sempre trabalhou na fazenda
tirando leite, quando nos veio para usina, ele trabalhou um ano ai saiu, ai já entrei com
ele, ai ele pegou e saiu e eu fiquei, ai meus direitos? Naquela época, se eu panhasse
na justiça! Eu recebia dinheiro demais!!! Como mandou eu embora um menor.
Trabalho infantil? Hum... 13 anos ué
T. “de Tal”: Eles iam ter que pagar uma indenização e tanto, porque naquela época
não tinha isso de jovem aprendiz
PC: Tinha muito jovem, muita criança, trabalhando o mesmo horário, na época eu
lembro assim, ó, rapaz 14 anos cortando cana, sem botina...
T. “de Tal”: Você trabalhava o mesmo horário que os outros? A mesma quantidade
que os outros? Serviço braçal igual?
PC: É... mesmo jeito. Na época fazia. A questão só é que as vezes uma coisa bem
pesada, a gente não tirava não, porque não dava conta, se desse conta também
apanhava a mesma cana...
T. “de Tal”: O horário era o mesmo?
PC: Era... Naquela época era assim sabe... E até hoje tem muita gente assim ali dentro,
que está com o osso, que está na justiça, não vai receber e continua... Não vai receber!
Te falar a verdade, não vai! (Entrevista “PC” e “T. “de Tal”, 15 jun. 2019)

Em resposta a essa cidadania dilacerada (TAVARES DOS SANTOS, 1993) e,
principalmente, ao histórico de concentração de terras no Brasil, o espaço rural sempre foi palco
de resistência, indígena, camponesa, quilombola e de tantos outros povos. Somando-se a essa
resistência, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra é um dos atores importantes.
Como ressalta Martins (1980), embora com realidades diversas e múltiplos grupos
a unificação se dá pela busca do acesso à terra de trabalho:

O próprio capital impôs, no Brasil moderno, a luta pela terra, como luta contra a
propriedade capitalista da terra. E a terra de trabalho contra a terra de negócio. O
que unifica as aspirações e lutas de um colono gaúcho, de um posseiro maranhense e
de um índio Tapirapé é essa resistência obstinada contra a expansão da apropriação
capitalista da terra. Mesmo que cada um, cada categoria social, construa o seu próprio
regime de propriedade anticapitalista: a propriedade camponesa, a propriedade
comunitária e a posse. (MARTINS, 1980, p. 61–62).

Essa diferença é primordial para o presente trabalho, pois demarca a legitimidade
dos movimentos sociais rurais que têm como horizonte a conquista da terra de trabalho, em

107

oposição à terra de negócio, o que delimita a diferença de projetos entre a classe dominante e
as classes populares.

3.2

MOUNIR NAOUM

Mounir Naoum foi entrevistado em 2017 na Associação Comercial e Industrial de
Anápolis, mas o vídeo foi publicado em 18 de outubro de 2018 no canal da ACIA no Youtube50.
Segundo a descrição do vídeo: “O Projeto Memória ACIA é um resgaste da história da
Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e da cidade de Anápolis”. Mounir
Naoum foi presidente da ACIA na gestão de 06/02/1971 a 12/02/1973. A entrevista teve
duração de 53 minutos e 30 segundos e foi conduzida por Márcio Souza (ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2018).
Apesar de, tanto o Grupo Naoum S/A quanto a Usina Santa Helena serem pessoas
jurídicas, é possível destacar a importância fundamental de Mounir Naoum, que foi seu
administrador e quem de fato foi fundador e tomava as decisões relativas às sociedades
empresárias até o seu afastamento após a recuperação judicial, em que foi declarado civilmente
como falido e impedido de continuar a gestão da Usina, mas esse fato não está citado na
entrevista, mas sim consta como informação para a pesquisa como parte do material das ações
judiciais.
Elencou-se da análise da entrevista pelo menos sete pontos relevantes para a
compreensão da concepção dessa elite e da representação de si, e quase os elementos essenciais
para caracterizá-la tendo em vista o caso que está em discussão.
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A entrevista é aqui utilizada com fonte para a presente pesquisa e é considerada material relevante de análise,
tendo em vista que Mounir Naoum foi sócio administrador do Grupo Naoum S/A e, também, diretor da Usina
Santa Helena de Açúcar e Álcool. Apesar do tom laudatório que permeia a entrevista e as perguntas, justamente
por ter sido realizada para exaltar os feitos do entrevistado e da associação, ainda assim é possível utilizá-la para
compreender a representação que é feita, pelo menos, em Anápolis de Mounir Naoum, tomando-o aqui como um
representante da classe dominante.
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3.2.1

Ponto 1

O primeiro ponto que permeia toda entrevista é que o sr. Mounir Naoum é retratado
e constrói um discurso acerca de si e do seu percurso como alguém que a partir do esforço
próprio venceu na vida e alcançou o sucesso. No vídeo, ele é apresentado com os seguintes
adjetivos: “Mounir Naoum: empresário, ex-presidente da ACIA, Líder classista, Grande
visionário em diversos setores”.
Os pontos destacados de sua trajetória pessoal constroem essa visão. Saindo do
Líbano pelas dificuldades econômicas e financeiras que o país enfrentou no pós-Segunda
Guerra e tendo viajado para o Brasil a bordo e um navio cargueiro, alcançou o “sucesso”
financeiro-social.

(01:23 min.) Entrevistado: Em 1947, o Líbano [es]tava com economia arrasada, não
tenha lugar para conseguir emprego era viajar para algum lugar... meus tios, irmãos
da minha mãe moravam em Anápolis tinha[m] uma pequena máquina de
beneficiamento de arroz... eu vim num navio cargueiro. Levei 48 dias de viagem para
chegar em Anápolis, eu não fui clandestino, paguei passagem, meu pai pagou e
quando eu cheguei na Anápolis era considerada a capital econômica do Estado de
Goiás [com] 18 mil habitantes e Goiânia estava no início de sua construção, e eu
trabalhei 5 anos de empregado dos meus tios. [...] Depois me associei a o outro tio que
tinha um pouco mais de capital, e comecei com ele a sociedade num pequeno armazém
de atacado. Eu ia trabalhar, ele disse eu tenho o capital maior e você tem pouco que
seus tios deram, mas você que vai trabalhar e nós vamos dividir o lucro. No primeiro
ano, sobrou um pouco de dinheiro para mim e meu tio tirou a diferença e comprou
uma casa velha e assim comecei a vida. Depois do atacado, eu acabei trazendo meus
irmãos e minha família também do Líbano, dividimos e ele com um filho mais criado
tocou o armazém de atacado e eu com meus irmãos com outro Armazém em nome de
irmãos Naoum. Poucos anos depois eu consegui instalar em Anápolis a mais moderna
máquina e de maior capacidade de beneficiamento de arroz, esse primeiro
investimento alto. (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS,
2018).

3.2.2

Ponto 2

O segundo ponto está relacionado com a ética do trabalho que também é explicitada
em diversas partes da entrevista. Cabe destacar que embora a família do mesmo tenha origem
sírio-libanesa, são parte da comunidade cristã e especificamente o entrevistado estudou e teve
sua formação na religião protestante, citando que estudou no Colégio Presbiteriano Americano,
em Trípoli, no Líbano.
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(09:07 min.) Entrevistado: Uma família enorme todos estão trabalhando em situação
econômica financeira excelente. Quando encontrei com a minha mulher muito bonita
eu não tinha dinheiro ainda para casar aí falei (o nome dela é Alzira) você me espera
dois anos? Eu vou ter dinheiro ainda para casar com você, ela me esperou. E assim
nos casamos dois anos exatamente depois na Igreja Evangélica. Meu padrinho foi meu
tio que me recebeu quando cheguei [a] trabalhar com ele na máquina de arroz.
(29:12 min.) Entrevistado: Eu cheguei meu pai me deu $129 na viagem levei 48 dias
do Líbano até chegar em Anápolis... Cheguei com 73 dólares... comecei a trabalhar
como empregado para meus tios eu peguei os $73 coloquei numa carta. Sabia que meu
pai precisava mais... o dinheiro mandei de volta para... Comecei como empregado,
mas no primeiro mês eu receber meu salário…
(29:58) Entrevistador: Qual é o segredo do sucesso?
Entrevistado: Eu não sabia o que era cansaço... eu não sabia... Eu era aventureiro.
Todo lugar que eu ia eu tenho amigos. (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2018).

3.2.3

Ponto 3

O terceiro ponto diz respeito ao acesso à rede de sociabilidade da elite comercial e
industrial de Anápolis, contato que o empresário obteve desde cedo, devido ao seu tio, que
chegou, inclusive, a ser presidente da Associação Comercial, em questão. Ele menciona,
também, como parte dessa rede, usineiros de Ribeirão Preto –São Paulo que teriam o
aconselhado quanto a compra da Usina Santa Helena.
A dissertação de mestrado “As costuras de uma oligarquia e seus arremedos:
estratégias de reprodução do poder na produção do espaço urbano de Anápolis (1936-1976)”,
de Cezar Freitas Barros (2018) analisa como a organização da classe dominante de Anápolis se
deu por meio, principalmente, da ACIA, a partir do estudo desse aspecto por meio dos
documentos do acervo da entidade, com foco na trajetória pessoal e ligações familiares dos
diretores da associação. Segundo informações levantadas pelo autor, o tio a que ele se refere,
que foi presidente da associação foi:

Jibran el Haje, teve uma expressiva participação na ACIA, tendo exercido o cargo de
presidente da associação por três mandados consecutivos, entre 1957 e 1963. Ainda
foi vice-presidente no mandato seguinte, até 1965. Empresário com uma gama
diversificada de investimentos, Jibran era dono da concessionária Aero-Willes em
Anápolis. Também tinha ativos no ramo do turismo, construção civil e hotelaria,
criando assim um conglomerado empresarial que se dividia entre Anápolis, Corumbá
de Goiás e Brasília. Fundou na capital federal, em 1973, o Torre Palace Hotel, um dos
edifícios mais valorizados da cidade. Após a sua morte, em 2000, seus filhos entraram
em disputa judicial pelo prédio e terreno, avaliados em cerca de 200 milhões de reais,
disputa essa que deixou o hotel abandonado em 2013. Depois disto, o prédio foi
ocupado por 166 famílias retiradas no mesmo em 2016 por uma operação do governo
do DF que contou com 200 policiais e dois helicópteros da polícia militar, e custou
cerca de 800 mil reais. (BARROS, 2018, p. 62).
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Segundo esse trabalho acadêmico, a trajetória de Mounir Naoum na ACIA e como
empresário se destaca por:

Mounir Naoum foi 2º tesoureiro da ACIA entre 1961 e 1963, e presidente da
associação entre 1971 e 1973.Quando chegou a Anápolis, em 1947, sua família já
estava estabelecida no comércio local [...] Mounir fundou junto aos irmãos a empresa
“Casa América”, que atuava no ramo de construção civil, com participação na
construção de Brasília e da estrada BR-153. Posteriormente, os irmãos fundaram o
grupo Naoum, de construção civil e hotelaria em Anápolis e Brasília. O grupo também
adquiriu três usinas sucroalcooleiras: a usina Jaciara (MT) em 1972; a usina Pantanal
(MT) em 1995; e a usina Santa Helena (GO). (BARROS, 2018, p. 62–63).

Cabe apontar que dentre os espaços de socialização levantados por Barros (2018),
para as famílias de ascendência árabe se destacaram o Lions Club e a Maçonaria. Ao contrário
do que ressalta na entrevista, de que o “sucesso” empresarial seria por não conhecer o que era
cansaço, o que essa dissertação desvela de importante para a presente pesquisa são os laços
familiares que permitiram tal acumulação e diversificação de capital.

O grupo formado pelas famílias Haje e Naoum se tornou um dos mais econômica e
politicamente poderosos de Anápolis, especialmente na segunda metade do século
XX. Atuavam no ramo da construção civil durante um período que beneficiou muito
esse setor da economia, com a construção de Brasília e das vias de ligação à capital,
com ênfase para as rodovias. A família aproveitou este contexto e desenvolveu
também atividades econômicas e políticas na nova capital, sendo pioneira no distrito
federal no que diz respeito à hotelaria, venda de automóveis, participação em
associações classistas, entre outros. A presença na política goiana, no entanto, não
deixou de fazer parte das estratégias do grupo. (BARROS, 2018, p. 63).

3.2.4

Ponto 4

O quarto elemento que queremos suscitar é o contato e o bom relacionamento com
as Forças Armadas. Na ocasião que era presidente da ACIA, Mounir Naoum colaborou com a
instalação da sede da Base da Aeronáutica em Anápolis (BAAN) e com a recepção das famílias
dos militares. Não é demais dizer que no referente período em que ele era presidente da
associação, o Brasil vivia uma ditadura militar. Mas, não se tratava como à primeira vista parece
na entrevista de uma base qualquer. A primeira parte da transcrição abaixo refere-se à
construção da sede da ACIA (Palácio de Comércio).

(16:08) Entrevistador: Era denominado o Palácio do Comércio? (“Palácio da Indústria
e do Comércio”)
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Entrevistado: Era denominado Palácio de Comércio, deu um nome a cidade, o
interessante na entrega da nova diretoria nós assinamos com o governo a vinda, a
instalação do DAIA. Também aconteceu isso durante minha gestão, 30 dias depois de
assumirmos a nova diretoria, eu como presidente, recebemos um comunicado do
Ministério da Aeronáutica para comparecermos tal dia, tal hora no ministério, no
quarto andar. Fomos lá, não sabíamos o que era, nessa reunião, com a memória... foi
com o Major brigadeiro Telhas junto com um presidente...não junto com o primeiro
Comandante da base aérea (Implantação da Base Aérea de Anápolis (BAAN) que vem
assumir o comando em Anápolis. Aí foi assinado um acordo entre as partes para que
a associação comercial e Industrial, naquela época, desse toda assistência necessária
à vinda da base para Anápolis com a venda do comando aqui mil famílias tinha que
vim juntos... A construção da sede, da pista de pouso… é... edifícios, a Associação
deu toda a assistência toda reconhecida até hoje.
(19:01 min.) Entrevistador: A base deve muito a ACIA a sua implantação aqui?
Entrevistado: A base até hoje. A aeronáutica toda sabe de toda a história e dizem até
agora que se não fosse a associação comercial industrial e a diretoria toda… o que
deram assistência não ia estar como está hoje...
(19:33 min.) Entrevistador: Além da base implantada em Anápolis né... O que que
mais a cidade deve hoje associação comercial?
Entrevistado: Claro, o início do setor industrial de Anápolis. Imagina... e o plano de
consegui levar o número de associados de 200 Associados a 1000 associados e
trabalho de dois anos. Eu recebi em fevereiro de 1971 e terminou em fevereiro de 73,
com a vinda da base área, com a construção da sede, com o início do DAIA.
(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2018, 16:28
min.).

Barros (2018) destaca que houve de fato essa reunião citada pelo entrevistado e que
a Associação atuou contribuindo para a ação da Aeronáutica. Segundo ele,

Em fevereiro de 1971 foi realizada uma reunião com cerca de dez oficiais da
Aeronáutica no Jóquei Clube de Anápolis para “traçar planos de trabalho” para o
funcionamento da base aérea. Na ocasião, discutiu-se um “Convênio ACA-COMDA”.
O Coronel Aviador Antônio Henrique Alves dos Santos fez um discurso,
apresentando: O propósito do COMDA, de firmar convênio com a ACA, no sentido
de ser ela a interveniente responsável pela seleção, indicação e fiscalização das firmas
que virão a ser fornecedoras e prestadoras de serviços. À Base Aérea de Anápolis e às
famílias dos militares que aqui residirão. (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 1971 apud BARROS, 2018, p. 211).

O referido convênio possibilitou exclusividade quanto ao fornecimento de produtos
para os militares e fixando esse poder de escolha e fiscalização a associação que ao mesmo
tempo passou a representar também o setor industrial (BARROS, 2018).
Segundo a própria Força Área se tratava de uma localização estratégica devido à
proximidade com a capital federal, construída devido a compra dos aviões Mirages F-10351, na
época a aquisição mais moderna da Aeronáutica.
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Disponível em:
http://www.forcaaereablog.aer.mil.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=92:base-
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A Base Aérea de Anápolis, curiosamente, foi uma das únicas bases a ser construída
em função do recebimento de um novo projeto. Tudo começou no ano de
1970, quando o então Ministro da Aeronáutica, Marechal-do-Ar Márcio de Souza e
Mello anunciou a compra dos supersônicos Mirages F-103. Era o que a Força Aérea
teria de mais moderno em questão de vetores. [...] Anápolis foi escolhida por sua
localização e, principalmente, por todo o apoio oferecido pela cidade à Aeronáutica.
Todos os terrenos, da base e das vilas, o sistema de iluminação e etc., tudo foi
rapidamente orquestrado por cidadãos anapolinos, encantados com a ideia da
instalação de uma base em sua cidade. Em 1973 ocorreu o primeiro voo do Mirage
III. A pista principal da BAAN já estava pronta e, desde então, a cidade sedia com
orgulho uma base da Força Aérea Brasileira. O relacionamento da base com a cidade
sempre foi profícuo, tendo a presença maciça dos cidadãos em todos os eventos
promovidos pela BAAN, inclusive com participação ativa nos projetos desenvolvidos
pela Base Aérea. A história do 1º GDA, também conhecido como Esquadrão Jaguar,
está intimamente ligada à história da Base Aérea de Anápolis. No princípio as duas
organizações eram apenas uma quando, em 1972, foi criada a 1ª Ala de Defesa Aérea
(1ª ALADA) com a finalidade de receber as novas aeronaves da Força. Somente em
1979 a 1ª ALADA foi desativada quando, então, criou-se a Base Aérea de Anápolis e
o 1º Grupo de Defesa Aérea. (FORÇA AÉREA BLOG, 2014).52

A base tem grande importância até hoje, e com a compra dos caças Gripen também
será abrigada nesse lugar. “As entregas efetivas das aeronaves operacionais para a FAB se
iniciam a partir de 2021 e serão operadas por unidades aéreas a partir da Ala 2, em Anápolis
(GO)” (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2019)53.
Cabe dizer que o impacto político da implantação dessa base foi grande e consta
como um dos motivos para a cidade de Anápolis passar a ser considerada como área de
segurança nacional, segundo o CPDOC FGV no verbete do governador Irapuan Costa Júnior:

Exercia a presidência da Celg quando foi nomeado prefeito de Anápolis, em
substituição a José Batista Júnior, eleito na legenda do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) e cassado quando a cidade passou a ser considerada área de
segurança nacional por sediar a base dos aviões Mirage. Permanecendo a frente da
administração de Anápolis, em junho de 1974, por ocasião da visita de Petrônio
Portela, então presidente nacional da Aliança Renovadora Nacional (Arena), a
Goiânia, foi eleito pela Assembléia Legislativa governador de Goiás. Tendo
conseguido, naquele momento, com o apoio de Portela, unificar em torno do seu
nome, as duas alas divergentes da Arena, lideradas pelo governador Leonino Caiado
e pelo ex-governador Otávio Laje. (“IRAPUAN...”, 2009).54

aerea-de-anapolis-o-destino-dos-cacas-gripen-da-fab&amp;catid=2:uncategorised&amp;Itemid=129. Acesso em:
18 dez. 2018.
52
Disponível em:
http://www.forcaaereablog.aer.mil.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=92:baseaerea-de-anapolis-o-destino-dos-cacas-gripen-da-fab&amp;catid=2:uncategorised&amp;Itemid=129. Acesso em:
3 maio 2019.
53
Disponível em: http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/33730/LAAD%20-%20Detalhes%20do%20F39%20Gripen%20s%C3%A3o%20apresentados%20na%20LAAD%202019. Acesso em: 3 maio 2019.
54
Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/irapuan-costa-junior. Acesso
em: 15 maio 2019.
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A reportagem do jornal Estado de Goiás também coloca a instalação da referida
base com um dos fatores:

É interessante ver hoje que Anápolis se tornou área de segurança nacional justamente
por suas qualidades. Ou seja, a cidade foi penalizada com a perda do direito de
escolher seus governantes porque tinha importância significativa em Goiás. [...] Ata
da 32ª consulta do Conselho de Segurança Nacional, datada de 27 de julho de 1973,
com carimbo de secreto, assinada pelo general João Baptista de Oliveira Figueiredo,
secretário-geral do órgão, faz menção a uma exposição de motivos para inclusão de
Anápolis na área de segurança nacional. O general Figueiredo também destaca o
potencial logístico de Anápolis. “O terminal ferroviário e o cruzamento das principais
rodovias sul-norte e leste-oeste ressaltam a importância e sensibilidade de Anápolis”,
diz o texto, para em seguida completar: “a situação geográfica evidencia a
imprescindibilidade de Anápolis para a segurança do Distrito Federal”. A Base Aérea,
que tinha começado a operar um ano antes, em 23 de agosto de 1972, também se
transformou em motivo para a inclusão de Anápolis na lista dos municípios de
interesse da segurança nacional. (VIEIRA, Marcos, 2018). 55

Aponta-se a instalação da base área como um dos fatores, visto que a forte presença
do Partido Comunista Brasileiro e sua oposição ao regime, segundo seus ex-integrantes também
contribui decisivamente para essa decisão 56. Assim, os prefeitos de Anápolis passaram a ser
nomeados via intervenção federal57.

DECRETO-LEI Nº 1.284, DE 28 DE AGOSTO DE 1973.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, item I,
da Constituição, DECRETA:
Art. 1º É declarado de interesse da Segurança Nacional, para os efeitos do artigo 15,
§ 1º, alínea b da Constituição, o Município de Anápolis, do Estado de Goiás.
Art. 2º Ao Município referido no artigo anterior, aplica-se o disposto nos artigos
2º, 3º, 4º, e seus parágrafos, da Lei nº 5.449, de 4 de junho de 1968, com a redação
dada pelo Decreto-lei nº 560, de 29 de abril de 1969.
Art. 3º Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1973; 152º da Independência e 85º de República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid. (BRASIL, 1973).

55

Disponível em: https://www.jornalestadodegoias.com.br/2017/08/28/em-cinco-paginas-ditadura-calou-urnasanapolinas-por-12-anos/. Acesso em: 18 maio 2019.
56
Para maior detalhamento cabe consulta ao livro “Memórias transcritas: depoimentos” (ALVES, Célia Maria;
CÔRTES, 2013).
57
Alguns municípios foram declarados área de segurança nacional em 1968 (BRASIL, 1968).
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O decreto do governo Geisel (“GEISEL, ...”, 2009)58 só foi revogado a partir da Lei
7.303, de 1º de abril de 1985 (BRASIL, 1985)59, cujo autor foi Aldo Arantes60.

LEI Nº 7.303, DE 1º DE ABRIL DE 1985
Revoga o Decreto-lei nº 1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o Município de
Anápolis de interesse da Segurança Nacional.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica revogado o Decreto-lei nº 1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou
de interesse da Segurança Nacional o Município de Anápolis, no Estado de Goiás.
Parágrafo único. O disposto neste artigo terá eficácia a partir da posse do Prefeito e
do Vice-Prefeito eleitos.
Art. 2º A Justiça Eleitoral fixará a data para a eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito
do Município referido no artigo anterior, no prazo máximo de 6 (seis) meses da
publicação desta Lei.
Parágrafo único. Os eleitos tomarão posse imediatamente após a diplomação e seus
mandatos findarão em 31 de dezembro de 1988.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 1º de abril de 1985; 164º da Independência e 97º da República.
JOSÉ SARNEY
Fernando Lyra (BRASIL, 1985, p. 5697).

Cabe ainda ressaltar o orgulho com que conta que até hoje é recebido com
condecorações e gala nos eventos da Base da Aeronáutica em Anápolis. Conforme descreve
abaixo:

Entrevistado: Eu recebi todos os títulos da mão do Ministério da Aeronáutica… Eu
recebi condecoração junto com decoração de brigadeiros ao lado em Brasília... Você
sabe eu citei tudo isso. Até hoje nossa reunião duas semanas atrás, eu sou Jaguar, título
dado a mim, número 71. Foi homenageado um dos mais velhos... Comandantes…
recebeu uma homenagem direto a ele pelo atual comandante da base ... Ele levantou
e eu sentei atrás eu faço parte na hora eu subo com eles com uma taça para tomar um
vinho, mas quando ele recebeu a homenagem ele direcionou todo o discurso...e disse
quem deve ser homenageado aqui era eu...eu escutei pouco e aí levantei a mão lá de
trás… quinhentas pessoas batendo palma. (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2018, 50:16 min.).

58

Disponível em : http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/geisel-ernesto. Acesso em: 5
jun. 2019.
59
A Lei nº 7.303, de 1º de abril de 1985, teve como autor Aldo Arantes e ementa “Revoga o Decreto-lei nº
1.284, de 28 de agosto de 1973, que declarou o Município de Anápolis de interesse de Segurança Nacional”
(BRASIL, 1985).
60
O autor da lei foi homenageado na Câmara Municipal de Anápolis (BRANDÃO, 2010). Para biografia de
Aldo Arantes consultar “ALDO Arantes” (c2017). Disponível em:
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/aldo_arantes . Acesso em: 5 jun. 2019.
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3.2.5

Ponto 5

O próximo ponto refere-se à participação política do entrevistado, que além de ter
composto o governo de Irapuan Costa Júnior (“IRAPUAN ...”, 2009)61 (gestão 75-79 como
governador do Estado de Goiás), compôs diversas entidades patronais como a própria ACIA e
ainda, o sindicato de Usineiros em Goiânia.

Entrevistador: A paixão por Anápolis nunca acabou?
Entrevistado: Eu sou apaixonado… hoje eu podia morar em Nova York. Eu não vou
falar dos Irmãos da JBS… não vamos falar de corrupção... graças a Deus eu fui
prejudicado pelos próprios bancos… Impressionante... Eu sou VIP dos bancos,
especialmente do Banco do Brasil… Eu nunca tive dinheiro do governo… Eu sou...
paguei dinheiro para o governo e para os bancos eu nunca tive dinheiro do banco...
nunca mais paguei aos bancos muito dinheiro, paguei os impostos (não porque não
paguei para os corruptos)
Entrevistador: a pergunta que eu faço o senhor agora, o senhor fez parte do Governo
do Estado sendo convidado pelo governo da época… Como é que o senhor avalia essa
participação foi uma experiência boa sou gostou do que viveu lá ou não gostou??
Entrevistado: Eu cheguei também a ser presidente do Sindicato de Açúcar... o
sindicato em Goiânia… eu fui Presidente e depois eu fui chamado para ocupar o cargo
em Anápolis de diretor agroindústria de Anápolis... Fiquei dois anos dando minha
assistência, mas eu coloquei uma pessoa preparado pra isso, depois época do Irapuan?
Me chamou para assumir a presidência da Ceasa... Eu estava com obras em Mato
Grosso e conseguiu entrar em contato comigo e falou para mim... eu preciso de você
um ano para botar as coisas em dia... Comprei com ele [a ideia] depois entreguei para
ele a Ceasa em condição favorável.
Entrevistador: o senhor viu muitos crescimentos viu o DAIA nascer e é claro que
precisou de apoios políticos como é que se relaciona os políticos com o meio
Empresarial hoje?
Entrevistado: Apoiei um ex-prefeito eleito contra nove partidos aqui em Anápolis…
Ele não era conhecido era professor, era honesto e conseguimos ganhar dos nove
partidos… essa primeira vez que entrei diretamente e cheguei acompanhar e cheguei
ao palanque, homem de seriedade. Honestidades... e acabou ganhando de nove
partidos… ele sabe disso e isso foi há poucos anos… 10 anos atrás... aí fiquei amigo
do governador porque ele reconheceu também a honestidade do prefeito e a
honestidade da gente...e do recurso o que faltou eu cobrei. (ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2018, 24:00 min.).

A inauguração da sede social da ACIA contou com a presença de diversas
autoridades políticas (governador e vice-governador de Goiás, prefeito de Anápolis), militares
(representantes do ministério da Aeronáutica) que o entrevistado tanto se orgulha denota a
influência política do presidente (Mounir Naoum) e a importância da própria ACIA. O
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pesquisador (BARROS, 2018) cita o discurso do presidente na ocasião, através da transcrição
da ata62:

Fez um retrospecto da cidade de Anápolis, de então (1936) até os dias de hoje, quando
se sobressai como a primeira cidade do Estado com vida e ideias próprias, soberana e
independente. Agradeceu especialmente ao senhor Governador do Estado, ao
Secretário do Estado da Fazenda, ao senhor Prefeito municipal de Anápolis, aos
componentes do COMDA, responsáveis pela implantação da Base Aérea de Anápolis,
aos Bancos Real S/A, Itaú América S/A, Brasileiro de Descontos S/A e aos
comerciantes e industriais de Anápolis pela ajuda recebida, direta e indiretamente.
(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 1971 apud
BARROS, 2018, p. 174).

3.2.6

Ponto 6

Sobre as Usinas de Açúcar do grupo Naoum, segundo ele trata-se de sua grande
paixão. Não se refere em nenhum momento às dívidas ou à recuperação judicial, menciona
somente os números de produção e seu afeto a elas. É curioso que de todos os empreendimentos
“modernos” que ele construiu caiba essa proximidade com as usinas. A distinção social advinda
da propriedade da terra no Brasil concede aos proprietários um especial poderio econômico e
político, inclusive entre os seus pares (BRUNO, 2003).

(6:43 min.) Entrevistador: Consolidou família em Anápolis seu Mounir?
Entrevistado: Minha família ficou toda em Anápolis. E juntos também aumentamos o
trabalho. Em 1964 eu comprei em Santa Helena uma usina paralisada pequena de
produção de açúcar. Porque eu era grande comerciante já de vendas de açúcar. Eu era
amigo de muitos usineiros de Ribeirão Preto me colocaram na cabeça você pode
produzir, mas era uma usina quebrada, falida tinha 11 anos coloquei na produção e
hoje é uma usina moderna que continua desde aquela época trabalhando [...]
Entrevistador (27:01 min): O grupo Naoum presidido pelo senhor já chegou até
quanto?
[Mounir Naoum interrompe] é que tem problema meus irmãos acompanharam
faleceram eu perdi três irmãos... então eu também cheguei numa idade que passei...
meus filhos todos são independentes, todos ninguém precisa de mim e nem eu preciso
deles financeiramente, economicamente, mas meu filho, [com a] falência da minha
mulher há pouco tempo, antes eles perceberam e vieram dois meses antes... meu filho
que mora em Anápolis com a família estão morando comigo aqui…
Entrevistador (27:57 min.): o grupo Naoum presidido pelo senhor chegou a ter
quantos colaboradores na cidade de Anápolis? Quantos funcionários?
Entrevistado: Olha, o Grupo Naoum, só na parte da indústria… Fora a construção civil
em Brasília... Nós tínhamos a construtora... Hotéis em Brasília… Duas usinas de
produção de açúcar, de cana de plantio... Uma a primeira Santa Helena de Goiás, a
primeira usina a outra primeira usina... Cheguei 20 anos a ter 4.000 funcionários
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Ata da reunião de 1 de setembro de 1971 da Associação Comercial e Industrial de Anápolis.
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diretos 4 mil funcionários por 20 anos… 4 mil famílias, milhares de pessoas
nascerem…
Entrevistador (30:59 min.): Dos negócios que o senhor sempre teve qual foi sempre a
maior paixão do Senhor? A gente sabe que o senhor teve diversos negócios, mas qual
era a paixão do senhor Mounir?
Entrevistado: eu me apaixonei mais pelas usinas de Açúcar pela produção, tornei-se
[sic] o presidente do sindicato de Açúcar do Estado de Goiás e foi amigo, até há pouco
tempo, de maiores usineiros de São Paulo continuei amigo por muitos anos, depois
nasceu Brasília e foram os primeiros investidores de Brasília. A única vez que ele
menciona alguma dificuldade financeira diz respeito a sua mulher, mas em toda a
entrevista não se menciona qualquer palavra sobre a recuperação judicial ou sobre as
ocupações do MST, que à época da entrevista já haviam ocorrido. (ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2018).

3.2.7

Ponto 7

Durante toda a entrevista o que permeia as relações familiares e entre amigos é a
imagem de um “pai de família” bem-sucedido. Um reforço dos valores cristãos, um legítimo
representante dos “homens de bem” da nossa sociedade:

(47:56 min.) Entrevistador: agora eu quero perguntar para o seguinte... só tem uma
vida independente que só espera deixar de herança ou a maior herança para os filhos
netos, amigos?
Entrevistado: Todos meus filhos. Todos eu dava para eles iniciar a vida separado...
eles todos venceram... [com] pouco de dinheiro que dei no passado
(48:10 min.) Entrevistador: Qual que é o maior legado que quero deixar para amigos?
Entrevistado: estudar, aprender, acompanhar a evolução, ser honesto, ser sério... ser
pai de família...a melhor coisa é você e ser amado pela família toda... Sempre
trabalhei na vida para União da família. (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, 2018, 24:00 min.).

Vários desses elementos trazidos aqui como a instalação da Base Área Militar
(BAAN), em 1971 e o Distrito Industrial (DAIA) em 1976 fazem parte do movimento de
modernização conservadora empreendida pelos governos militares, não só em Anápolis como
em grande parte do Brasil. Como foi destacado acima contou com a participação ativa e alianças
entre o setor empresarial e os governos militares. Tanto a (BAAN) como o (DAIA), como
orgulhosamente é dito na entrevista em análise, foi feita a partir da contribuição decisiva da
Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) e consequentemente dos seus membros.
Cabe dizer, que sem dúvida, a construção de Brasília se insere nesse contexto de dinamização
econômica para Anápolis. Em entrevista, o governador, à época, destaca o polo industrial como
o principal feito do seu governo:
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– Qual foi o seu grande feito como governador nesse período?
– O Distrito Industrial de Anápolis, Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, que
é hoje perfeitamente consolidado o transporte em massa de Goiânia, o TRANSURB,
essas foram as duas maiores. (COSTA JÚNIOR, 2019).63

Assim, de certa forma, a ascensão econômica, política e social dos
empreendimentos realizados por Mounir Naoum acompanhou essa dinâmica dita
modernizadora, em especial da cidade de Anápolis. As dívidas com a União, os débitos
trabalhistas com os trabalhadores, a condição de exploração social vividas pelos empregados
na Usina, tudo isso é silenciado. O que fica é a condição inexorável de proprietário de terra, de
homem de bem, de sucesso, de conquistador. Outro fato interessante é que fica implícito durante
a entrevista que os habitantes de Anápolis possuem uma dívida com Mounir Naoum, por ter
sido responsável pela construção no “progresso” naquele lugar, assim a entrevista tem início
com a exposição de como aquela cidade, à época de sua chegada, era um lugar “pauperizado”
e “arcaico”, “evoluindo” para relatos da importância de sua atuação na construção de uma
infraestrutura tecnológica na região.
Os pontos colocados como destaques das entrevistas buscaram trazer as
características, os eventos e as redes de sociabilidades existentes e construídas por esse
representante do grupo Naoum para termos mais contexto sobre quem é o proprietário, a que
vamos nos referir no trabalho diversas vezes. Esse que atua juridicamente no conflito fundiário
que resulta na criminalização de quatro integrantes do Movimento dos Trabalhadores SemTerra em Santa Helena de Goiás-GO.

3.3

MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

O que a pesquisa obteve de informações sobre Márcio Antônio de Oliveira
(conhecido na região como “Toninho”) foi através de fontes indiretas. Uma fonte importante
foi o ofício da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em resposta a um pedido de informação
de diversos parlamentares sobre a situação da dívida da Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool
S/A, em que consta também as seguintes citações sobre o “Márcio Antônio de Oliveira” e sobre
sociedade empresária, em que ele é sócio administrador:
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Outra decisão de extrema relevância foi proferida no bojo da execução fiscal nº 0623575-2006.4.01.3502- nº antigo 2006.35.02.6614-3 (DOC 4), movida pela União em
face da Usina Jaciara e dos corresponsáveis MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB
NAOUM E WILLIAM HABIB NAOUM, na qual o douto Juízo condutor do feito,
acatando pedido da Fazenda Nacional, reconheceu a fraude à execução na venda da
totalidade dos imóveis localizados em Santa Helena em nome das pessoas físicas
integrantes do Grupo Naoum para as empresas ATRIUM S/A e MARAOL
COLHEITAS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA – ME, essa última de propriedade
de MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (ambas mencionadas também na decisão
proferida pelo Juízo de Jaciara, nos autos da Recuperação Judicial nº 157834.2013.811.0010). Cumpre anotar que MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA é
conhecido litigante da Fazenda Nacional, em razão de inúmeros Embargos de
Terceiros ajuizados em defesa de áreas que supostamente teria “permutado” com a
Usina Santa Helena, todos julgados desfavoravelmente aos Embargantes, conforme
consultas anexas (processos: 1432-68.2014.4.01.3502, 1434-38.2014.401.3502,
1433-53.2014.4.01.3502 e 1431-83.2014.4.01.3502), no bojo dos quais a União
logrou demonstrar que os Embargantes eram pessoas diretamente ligadas aos
dirigentes da empresa, imbuídos de má-fé na realização do ato negocial, premeditado,
consciente, simulado, com o inequívoco objetivo de lesar credores, notadamente, os
cofres públicos em proveito próprio e/ou de terceiros. E as coincidências não param
por aí, a estreita relação mantida pelo senhor MÁRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
com os responsáveis pelas Usinas vem de longa data, urgindo destacar que foi o
mencionado senhor, inclusive, que manejou Exceção de Incompetência nos Autos da
Recuperação Judicial nº 200805038366 nos idos de 2012, imediatamente após ter sido
decretada a falência das Recuperandas pelo Juízo de Anápolis, dando ensejo a reforma
da decisão (que, por óbvio, mostrava-se desfavorável aos interesses as empresas do
Grupo Naoum). (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal n o
201601423823, fl. 1149).

Márcio Antônio de Oliveira é sócio administrador da sociedade empresária Maraol
Colheitas e Serviços Agrícolas Ltda –ME, data de abertura em 06/07/1998, tem como sócia
Janaína Passos Queiroz. A referida sociedade empresária é citada no ofício da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional como parte de um negócio jurídico fraudulento em que teria
adquirido imóveis rurais da Usina, com o objetivo de livrá-los da ação de cobrança do Estado.
A procuradoria cita ainda contratos de permuta que ele apresenta, mas que são
reiteradamente considerados fraudulentos, e ainda a procuradoria fundamenta tais informações
nas diversas ações que ele moveu para ter esses negócios validados (embargos de terceiros),
porém o que ocorreu é que ele perdeu essas diversas ações judiciais.
Não obstante, toda a demonstração da reconhecida fraude que esses “contratos de
permuta” representavam para o processo de execução fiscal da União contra a Usina, ainda
assim no processo de reintegração que ele moveu contra as famílias de trabalhadores e
trabalhadoras rurais sem-terra, que ocuparam a Fazenda Várzea da Ema, ele é considerado
proprietário e justo possuidor.
A pesquisa também não logrou responder e refazer as redes de contatos que ele
possui com a Usina Santa Helena, mas somente obteve-se algumas pistas, como a existência de
diversos processos judiciais em que ele é autor contra a Usina, e os quais a própria Usina moveu
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contra, ou seja, ele aparece como réu. Devido à limitação temporal e de financiamento da
pesquisa, e também de recorte metodológico, não pudemos adentrar tais processos.
Mas o que é mais importante para o estudo do conflito fundiário em questão é que
isso vai influenciar a discussão sobre a propriedade e a posse do imóvel rural, que será objeto
de ocupação pelo movimento social e, posteriormente estará em debate a legitimidade dessa
ação tanto no processo cível, na reintegração de posse, quanto na ação penal, pois um dos crimes
imputados aos acusados é o de esbulho possessório.
Para afirmar que é “proprietário” do imóvel rural, o autor “Toninho” apresenta no
processo de reintegração de posse “contratos de permuta” que teriam sido realizados com os
administradores da Usina Santa Helena de Goiás.
A certidão do imóvel “Fazenda Várzea da Ema” anexada por ele na petição inicial
traz as informações básicas do imóvel rural:

CERTIFICO, que foi matriculado à fls. 125, livro 2-05, sob número de ordem 1.225,
em 19 de setembro de 1979. Uma parte de terras, situada neste município, destacada
da Fazenda Alagoas e Campo Alegre, lugar denominado VÁRZEA DA EMA, em
duas glebas anexas, a primeira com a área total de 909,92 hectares, correspondentes a
188 alqueires em terras de culturas, cerrados, varjão, com benfeitorias existentes,
constantes de casa de morada, com sete cômodos, um quintal cercado, um mangueiro,
um curral com três repartimentos, arames em cercas e outras, a segunda gleba com a
área total de 10 alqueires, correspondentes a 48,4 hectares, dividida e demarcada com
as divisas constantes do registro nº 5.472, fls.148, livro 3-D, terras estas de cerrados,
perfazendo assim, o imóvel a área total de 198 alqueires, correspondentes a 958, 32
hectares. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 20, grifo nosso).

Na mesma certidão consta que o imóvel foi adquirido pela Usina Santa Helena em
1982:

Certifico Ainda, que foi registrado sob o número Três (R-03) à mesma matrícula nº
1.225, em 29 de janeiro de 1982. Da escritura de Compra e Venda, lavrada às fls.179v/182-verso, do livro nº 46, em 20 de janeiro de 1982, no 2º Ofício local, pela qual os
proprietários [...] com vencimento para o dia 05 de outubro de 1982, emitidas pela
compradora e avalizadas por seus direitos, com a Cláusula Especial abaixo descrita,
transmitiram o imóvel retro descrito e matriculado à firma: USINA SANTA HELENA
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, firma comercial, pessoal jurídica de direito privado,
com sede e foro nesta cidade, na Fazenda Alagoas Campo Alegre, inscrita no
CGC/MF sob o nº 02.673.754/0001-38 e inscrição estadual nº 100.215.86-6. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 22).

Depois disso, existem diversos registros hipotecários em nome de instituições
financeiras públicas e privadas constantes na certidão do imóvel. Consta ainda o “contrato de
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permuta” firmado entre a Usina e Márcio Antônio de Oliveira e seu irmão Eugênio Honório de
Oliveira que figuram como autores do processo de reintegração de posse.

Certifico Ainda, que foi registrado sob o número Trinta e Três (R-33) à mesma
matrícula nº 1.225, em 02 de agosto de 2005. O Instrumento Particular de Contrato de
Permuta de áreas e outras avencas, datado de 11 de fevereiro de 2003. Pela qual, a
proprietária: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, já qualificada, pelo valor
de R$: 303.468,00 (trezentos e três mil, quatrocentos e oito reais), com as condições
especiais, constante do mesmo, promete permutar do imóvel retro descrito e
matriculado, a área de 159, 72 hectares, ao Sr. MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, CI nº 2.051.755-SSP-GO, CPF nº 369.173.701-34, agropecuarista,
residente e domiciliado nesta cidade, já autorizado a adentrar e usufruir, com posse
livre e desembaraçada, obrigando-se a outorgar a escritura definitiva livre de ônus
reais, pignoratícias, pessoais, judiciais, extrajudiciais, hipoteca legal ou convencional,
foro ou pensão, inclusive tributos ou impostos até 30 de outubro de 2016. As demais
condições constam na via arquivada em Cartório. Permanecem as hipotecas sobre o
imóvel ora permutado. Certifico Ainda, que foi registrado sob o número Trinta e
Quatro (R-34) à mesma matrícula nº 1.225, em 02 de agosto de 2005. O Instrumento
Particular de Contrato de Permuta de áreas e outras avenças, datado de 11 de fevereiro
de 2003, pelo qual, a proprietária: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A já
qualificada, pelo valor de R$: 1.415.505,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e
um mil e quinhentos e cinco reais) ao Sr, Eugênio Honório de Oliveira, brasileiro,
separado judicialmente, CPF n 068.498.141-68, agropecuarista, residente e
domiciliado nesta cidade, já autorizado a adentrar e usufruir, com posse livre e
desembaraçada, obrigando-se a outorgar a escritura definitiva livre de ônus reais,
pignoratícios, pessoais, judiciais, extrajudiciais, hipoteca legal ou convencional, foro
ou pensão, inclusive tributos e impostos até 30 de outubro de 2016. (GOIÁS, Tribunal
de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 32-33).

Porém, o que a certidão do imóvel também trouxe foi a existência de diversos
processos de execução da União que tem a referida área como objeto:

Certifico ainda, que foi averbado sob o número Trinta e Seis (Av-36) à mesma
matrícula n 1.225, aos 17 de maio de 2012. Do ofício n498/2012/DILIG/PSFN,
Anápolis-GO, aos 9 de maio de 2012, pelo qual utilizando a prerrogativa conferida
pelo artigo 615-a do Código de Processo Civil, faço constar a existência, através da
presente averbação dos Processos de Execução nº 2009.35.02.003233-6,
2006.35.02.003752-6,
2007.35.02.003510-8,
2006.35.02.013112-3,
2008.35.02.001944-0 e 2169.76.2011.4.01.3502, que tramitam na Justiça Federal e o
d nº 0001044-23.2010.5.18.0052, que tramita na 2º Vara Cível da comarca de
Anápolis-Goiás, exequente a União (Fazenda Nacional) e executada a Usina Santa
Helena de Açúcar e Álcool S/A – em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 02.673.754/0001-38; órgão expedidor: Ministério da Fazenda – Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – Seccional da Fazenda Nacional em Anápolis – Goiás.
Certifico ainda, que foi registrado sob o número Trinta e Sete (R-37) à mesma
matrícula nº 1.225, aos 20 de novembro de 2012. Da carta precatória/Sexec/2012 –
Subseção Judiciária de Anápolis – Goiás, Juízo Federal da Vara Única da Subseção
Judiciária de Anápolis – Goiás (deprecante); Juízo Federal da Subseção Judiciária de
Rio Verde – Goiás, Processo 2006.35.02.001010-3, classe: Execução Fiscal/Fazenda
Nacional; Executada: Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool LTDA; valor da dívida:
R$ 166.144.084,62 (cento e sessenta e seis milhões, cento e quarenta e quatro mil,
oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) (atualizado em 07/2012); pela qual,
conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito de 13 de novembro de 2012;
Processo: 1632.43.2012.4.01.3503, fica o imóvel supra descrito e matriculado,
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avaliado em R$ 29.700.000,00 (vinte e nove milhões e setecentos mil reais),
penhorado para garantia do juízo, tendo como depositário o Sr. Mounir Naoum,
brasileiro, casado, empresário, CPF nº 002.972.321-24, CI RG nº 1.114-SSP-GO, com
enderenço à Rua Benjamin Constant, nº 1.001, Centro, Anápolis – Goiás, cujo Auto
de Penhora firmado e assinado pela Oficiala de Justiça Avaliadora Federal – Mat. 705Silvia Teresa Pereira. Certifico Finalmente, que foi averbado sob o número Trinta e
Oito (Av-38) à mesma matrícula nº 1.225, aos 24 de março de 2014. Do Ofício nº
83/2014 PSFN/Anápolis –GO, 19 de fevereiro de 2014, firmado pela Drª Isabella
Silva Campos Rezende Cunha – Procuradora da Fazenda Nacional – OAB-GO
30.205, pelo qual, nos termos do artigo 615-A do Código de Processo Civil, faço
constar a Ação de Execução Fiscal em curso na Vara Federal da Subseção Judiciária
de Anápolis-GO- Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; Processos 226438.2013.4.01.3502; protocolados em 25/03/2013 – Classe 3100, e 159230.2013.4.01.3502, no valor respectivamente de R$: 9.513.960,36 (nove milhões,
quinhentos e treze mil, novecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) e R$
802.442,08 (oitocentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito
centavos), requerida pela União (Fazenda Nacional) contra Usina Santa Helena de
Açúcar e Álcool S/A. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 34).

Ele junta ainda os referidos contratos de permuta datados de 11 de fevereiro de 2003
e assinados por membros da família Naoum, ligados à administração da empresa e destinando
os imóveis rurais à Márcio Antônio de Oliveira e seus familiares. Conforme foi colocado acima
esses contratos foram contestados e invalidados por via judicial, pois foram realizados de forma
fraudulenta com o objetivo de burla da execução fiscal.
O que se busca ressaltar, no entanto, é que nenhuma dessas informações disponíveis
ao juízo da Comarca de Santa Helena de Goiás e reiteradas pelo movimento social foram
consideradas pelas autoridades judiciárias, durante a ação de reintegração de posse e muito
menos durante a ação penal.
Como se explicitou no tópico “Objeto da Pesquisa”, o conflito rural e mais
especificamente, o imóvel rural foi atravessado por diversas camadas, que se movem em
diferentes ritmos e que influenciam o desfecho final.
Na comarca de Santa Helena estão presentes a ação de recuperação judicial sobre a
Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool, na qual o imóvel consta do patrimônio da mesma, tanto
que foi impedido de ser executada e transferida ao patrimônio da União para o pagamento da
dívida.
Em paralelo a isso, existem as ações de execução fiscal (em sede do juízo federal),
que pretendem o pagamento da dívida da mesma com a União e pretendia o confisco e a tomada
dos imóveis rurais, como pagamento e posterior criação de assentamentos rurais, porém, isso
foi revertido pelo juízo local.
Nesse contexto judicial é que se desenvolve a ocupação de terras e a posterior ação
de reintegração de posse. Sendo assim, a importância para a pesquisa do personagem
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“Toninho” está marcada pela presença dele na reivindicação de que o imóvel rural pertenceria
a ele, em meio a essa confusão patrimonial criada pela Usina, tendo em vista a execução fiscal;
ele acaba sendo uma figura central que age agressivamente no sentido de produção de uma
narrativa criminalizante sobre o movimento social, desde o momento da ocupação, pois realiza
diversos boletins de ocorrência e ainda vários atos de “provocação” ao acampamento, que serão
narrados nos próximos capítulos.

3.4

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA E O DIREITO À
CONTRAPELO

Consideramos para este trabalho tal qual nos fala Varella (1998) quando afirma que
o conceito de “sem-terra é a denominação de um sujeito coletivo, criado durante o processo de
estruturação do movimento social. A qualificação como “sem-terra” pressupõe a “consciência
da comum situação de carência e de exclusão social”, o que deriva do não-acesso à terra e
mesmo a condições dignas de existência, excluídos dos meios de produção, o que confere
identidade ao grupo (VARELLA, 1998, p. 229).
O MST será interpretado de acordo com o conceito de sujeitos coletivos de direito,
cunhado por Sousa Júnior (1999). Essa chave nos permitirá abranger a relação entre os
movimentos sociais e o Direito- ou Direito (s). Porém, antes de abordar o conceito propriamente
dito, é necessário questionar a pretensão de universalidade e padronização que o conceito
“sujeito de direito” oficial realiza, conforme nos alerta Alexandre Bernardino Costa (2002):

Um ponto-chave desta articulação é a superação da ideia de sujeito de direito abstrato
(todos são, logo, ninguém é concretamente), para o sujeito de direito que se forma na
sociedade e adquire este status pela concretude histórica de suas lutas. A promessa
vazia da Reforma Agrária se concretiza pela ação política do Movimento dos SemTerra, da mesma forma que os direitos sociais se concretizaram pelo Movimento
Sindical, que impôs o trabalhador como sujeito de direitos. (COSTA, Alexandre
Bernardino, 2002, p. 74).

O conceito apresentado não coaduna com o sujeito de direito oficial, ao contrário,
pretende dialogar com a práxis dos movimentos sociais, que demonstra a capacidade desses
movimentos de constituir direitos, tendo em vista os novos espaços políticos de reinvindicação
que inauguram e os processos sociais pelos quais os fazem.
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Essa literatura para conseguir conceituar esses movimentos novos já utilizava tanto
da noção de sujeitos – reconhecendo a construção da identidade única e autônoma – e também,
do conceito de coletivo – reconhecendo o esforço de construção da identidade a partir da
coletividade ali existente e das lutas comuns que derivavam, em geral, em um projeto de
sociabilidade anticapitalista.
Assim, a contribuição original de José Geraldo de Sousa Júnior é “a hipótese de que
a emergência sociológica desta categoria sustenta, também, a categoria jurídica, sujeito coletivo
de direito” (SOUSA JÚNIOR, 1999, p. 259).
Haja vista que esses movimentos populares, ao lançarem na arena política suas
reivindicações (de opressões agora coletivizadas, que se fundem para a construção da sua
identidade coletiva), resgatam uma cidadania ativa que, segundo Chauí, seria “a capacidade de
colocar no social um sujeito novo que cria direitos e participa da direção da sociedade e do
Estado” (CHAUÍ apud SOUSA JÚNIOR, 1999, p. 260). Sendo assim, esse sujeito transcenderia
a possibilidade de criação do social e produziria também o jurídico.
Nesse sentido, entendemos a importância de tal conceito, pois contextualiza a
pesquisa no sentido de que a escolha por entrevistar integrantes do acampamento do Movimento
dos Trabalhadores Sem-Terra pressupõe que estes estão imersos em um movimento popular
que não só é atingido pelo Direito Estatal, mas que, segundo a literatura aqui adotada, tem a
potencialidade de enunciar novos direitos.
A presente pesquisa considera a atuação dos movimentos sociais como fonte
material para o Direito e, portanto, fica justificada a predileção metodológica pela ‘fala
subalterna’, pois cientes do alerta que nos faz Spivak “mantém-se, por meio de um deslize
verbal, a contradição não reconhecida de uma posição que valoriza a experiência concreta do
oprimido, ao mesmo tempo em que se mostra acrítica quanto ao papel histórico do intelectual”
(SPIVAK, 2010, p. 30). Não pretendemos apenas falar sobre os subalternos, no risco de, ao
mesmo tempo, silenciá-los, mas ouvi-los; e, a partir dessas falas, construírem teoricamente
interpretações sobre o mundo.
Consonante com o que nos ensina Spivak (2010), cabe pontuar que a presente
pesquisa é só umas das interpretações possíveis e não tem pretensão de universalidade das
conclusões e muito menos de homogeneização dos ‘sujeitos’. Também não pretende fazer uma
‘representação’ dos subalternos, mas uma leitura possível a partir da fala dos acampados,
levando em consideração que “revela-se, assim, a banalidade das listas produzidas pelos
intelectuais de esquerda nas quais nomeiam subalternos politicamente perspicazes e capazes de
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autoconhecimento. Ao representá-los, os intelectuais representam a si mesmos como sendo
transparentes” (SPIVAK, 2010, p. 33).
Essa pesquisa se coloca longe de reivindicar neutralidade e imparcialidade em
relação ao campo pesquisado, ao contrário, revela desde então que a própria formação da
pesquisadora, como pós-graduanda em Sociologia e Direito, deu-se também, e, decisivamente,
nos espaços no MST. Por isso, a própria escolha temática, metodológica, teórica dessa pesquisa
só existe nesses termos devido ao processo de intensa troca que esse movimento social
proporcionou e ainda proporciona.
Até porque, consonante com esse entendimento, nos alerta José Eduardo Faria,

desde a Ideologia Alemã e do impacto da contribuição marxista para a constituição da
sociologia do conhecimento, não há como recusar o condicionamento social tanto dos
conteúdos teóricos da ciência quanto das próprias condições metodológicas e dos
critérios de validade inerentes ao processo científico. Não estando no vácuo, mas
tendo seu comportamento associado às condições materiais do processo de produção
e à sua posição na divisão social do trabalho, o homem age a partir de seus interesses
e de sua consciência de classe com a finalidade de tentar, hegemonicamente, organizar
a sociedade.(FARIA, 1988, p. 20).

Quando realiza ocupação, esse sujeito coletivo de direitos (MST), a partir da
atuação em outros campos, ousa interpretar o diploma normativo do Estado – a Constituição- e
dizer que os latifúndios devem ser desapropriados para fins de reforma agrária, pois essa forma
de apropriação da terra, não é o justo no mundo social.
Porém, como a disputa fundamental nesse campo é pelo direito de dizer o direito,
quando um profano (sem-terra) desafia os profissionais, enunciando que não se deve obediência
cega às leis, nem tampouco às decisões judiciais, mas que deve ser analisada a justeza das
mesmas; dessa forma, o sem-terra desafia o próprio habitus constitutivo do campo, pois, em
tese, esse habitus imporia a eles uma submissão em relação às falas autorizadas. Mas, como
resposta, o sem-terra rejeita a forma de hierarquização do campo, proclamando-se intérprete,
enquanto movimento social.
O MST disputa a justa interpretação da lei, o que proporciona uma reação dos
autorizados, muito refratária a atuação do movimento social, pois sentem o seu poder de
nomeação sobre o justo ameaçado. Isso porque, nos explica Bourdieu (1989):

Forma por excelência do discurso legítimo, o direito só pode exercer a sua eficácia
específica na medida em que obtém o reconhecimento, quer dizer, na medida em que
permanece desconhecida a parte maior ou menor arbitrário que está na origem do seu
funcionamento. (BOURDIEU, 1989, p. 243).
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Sendo assim, quando um movimento social disputa a narrativa sobre a forma de
divisão da terra, e encontra-se no campo jurídico, ele passa não só a ‘jogar’ nesse lócus, mas
também a percebê-lo ao ser atingido por ele, pois o habitus do campo jurídico tende a sua
conservação e reprodução.
Os entrevistados relataram viver esses momentos de contradição do campo,
principalmente, em relação à criminalização, visto que todos os entrevistados relataram ter
vivido situações de abuso de autoridade, seja da polícia, com enfrentamento direto e violência
física, seja nos processos judiciais através dos juízes, com a violência simbólica perpetuada a
partir da desconsideração da fala sem-terra.
Embora o MST participe da disputa no campo jurídico, esse ator não atua somente
buscando atingir o objetivo de dizer o direito, ou seja, não há uma aceitação tácita do habitus
desse campo. Ao contrário, o movimento além de identificar o funcionamento desse lócus e as
regras hierarquizadas e desiguais de disputa, não coaduna com a forma como ele está
estruturado, na verdade ele reivindica novas tarefas para esse direito estatal que não significam
a reprodução da violência simbólica perpetuada por esse direito.
Para dar conta dessa complexidade apresentada é necessário romper com o
monopólio do Estado sobre a produção do Direito, visando entender o conceito de pluralismo
jurídico.

O principal núcleo para o qual converge o pluralismo jurídico é a negação de que o
Estado seja o centro único do poder político e a fonte exclusiva de toda produção do
Direito. Na verdade, trata-se de uma perspectiva descentralizadora e antidogmática
que pleiteia a supremacia de fundamentos éticos-políticos-sociológicos sobre critérios
tecno-formais positivistas. (WOLKMER, 2001, p. 1).

Além disso, justifica-se a utilização das teorias de Lyra Filho, uma vez que essas
pretendem “refletir sobre a atuação jurídica dos novos sujeitos coletivos, numa opção teórica e
política de questionamento do monopólio estatal de produção e circulação do direito,
valorizando o pluralismo jurídico” (SOUSA JÚNIOR, 1999, p. 263).
O movimento social não só atuaria tencionando e se utilizando da interação entre
os campos (disputando no campo político, midiático e cultural, por exemplo, para influenciar e
diminuir a dificuldade do direito de dizer o direito), todavia, efetivamente ao se constituir como
sujeito coletivo de direitos, cria novas formas de arranjos organizacionais da vida coletiva que
antagoniza com as estruturas de dominação presentes no campo jurídico.
Assim, a congregação entre Bourdieu e Lyra Filho seria coerente, ao passo que a
teoria do campo jurídico – entendendo esse como o Direito estatal hegemônico – é a que melhor
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explícita a posição de subalternidade (profanos) que os movimentos sociais anticapitalistas
estão quando disputam a visão sobre o mundo social que seria mais justa.
Ao mesmo tempo, quando vivenciam essa disputa, tais sujeitos coletivos de direitos
têm a possibilidade de desvelarem o habitus e esse, ao não ser mais oculto, pode estimular o
processo de construção de novas formas de regulação social coletiva, no seio desses
movimentos, o que Lyra Filho muito tem a contribuir, nas investigações do Direito Achado na
Rua, aquele gestado na liberdade.
Em sua obra “O que é o Direito?”, Lyra Filho (1982) ao afirmar ‘justo porque
ordenado, ordenado porque justo’ faz alusão às duas principais ‘correntes’ que explicam a
formação do direito, a saber, o positivismo 64 e o jusnaturalismo. O primeiro, principalmente a
partir dos trabalhos de Kelsen, que pretendia o direito como um sistema fechado, de
autoexplicação e autorreprodução, inatingível às pressões externas, neutro e justificável a partir
das construções lógicas do ordenamento. Inclusive sendo inquestionáveis as formulações do
legislador que se cumprisse os requisitos formais se juntariam ao ordenamento sem
questionamento, assim justo porque ordenado. Já o jusnaturalismo, embora tenha várias
vertentes, apresenta a ideia básica de apriorização, sendo assim, o direito estaria justificado pela
natureza racional, ou mesmo por uma pretensa natureza humana, gerando um efeito de
naturalização, e também em ideias abstratas de valores, pretensamente universais e inerentes,
por isso ordenado porque justo.
Lyra Filho desconstrói a falsa dicotomia existente nesses duas matizes, ao colocar,
que na verdade elas cumprem o papel de velar a compreensão do direito, ignorando sua
historicidade, o estar sendo, sua construção contínua, a partir dos embates colocados na
sociedade. Para ele: “Só um fôlego dialético poderia unificar, dentro da totalidade do processo
histórico e da sua perpétua transformação, os aspectos polarizadores de Positividade e Justiça”
(LYRA FILHO, 1982, p. 45).
A contribuição fundamental de Lyra Filho (1982) é que o direito é processo, está
inserido no contexto histórico-social dos sujeitos. Presumir que o direito revolucionário,
enquanto organização não-violenta e sem dominação e hierarquia, já se encontraria pronta numa
sociedade pós-capitalista é devaneio jusnaturalista.

Refere-se ao positivismo no campo de conhecimento do Direito. E não ao positivismo
“inaugurado” por Auguste Comte.
64
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Um direito, enquanto liberdade, já está sendo gestado nas organizações de
resistência e combate ao sistema econômico e social posto e imposto, que por isso mesmo não
está pronto, mas carrega consigo os germes de novas possibilidades e ainda contradições.
Segundo Roberto Lyra Filho (1986), entender o direito como modelo de legítima
organização social da liberdade significa que

O direito se faz no processo histórico de libertação enquanto desvenda precisamente
impedimentos da liberdade não-lesiva aos demais. Nasce na rua, no clamor dos
espoliados e oprimidos e sua filtragem nas normas costumeiras e legais tanto pode
gerar produtos autênticos (isto é, atendendo ao ponto atual mais avançado de
conscientização dos melhores padrões de liberdade em convivência), quanto produtos
falsificados (isto é, a negação do direito do próprio veículo de sua efetivação, que
assim se torna um organismo canceroso, como as leis que ainda por aí representam a
chancela da iniqüidade [sic], a pretexto da consagração do direito). (LYRA FILHO,
1986, p. 312).

Assim, é necessário contrapor a noção de sujeito de direitos à ideia de sujeito
coletivo de direitos explorando as possibilidades que vão se construindo e abrindo para a
emergência de outro Direito ou outros direitos, a partir da experiência concreta de um
movimento social camponês latino-americano.
Walter Benjamin (2011)em seu ensaio Para uma crítica da violência, em que
questiona e aponta o papel da violência incrustada no Direito, suscita um questionamento
fundamental a quem se arrisca a construir cotidianamente uma nova sociabilidade: como o
conjunto de regras de um grupamento humano pode ser de tal maneira justo, que mesmo essas
regras levadas ao seu limite não possam infringir a quem as descumpre com violência, seja ela
física ou simbólica?
Entendendo que a construção da modernidade ocidental nos países latinoamericanos passou pela implementação de um Direito Estatal, extremamente violento e
homogeneizante, é necessário, portanto, para a construção de alternativas epistemológicas e
concretas, valorizar e entender as alternativas que os subalternizados do mundo estão a construir
todos os dias para a sua sociabilidade.
A construção simbólica do mundo na modernidade está muito baseada na
individualidade, e, por isso, os movimentos populares, que se desafiam a construir a vida em
coletivo, são os que enfrentam a questão de Benjamin (2011)nas práxis; justifica-se, dessa
forma, a escolha de pesquisa.
Segundo Benjamin, “É na ruptura desse círculo atado magicamente nas formas
míticas do direito, na destituição do direito e de todas as violências das quais ele depende, e que
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dependem dele, em última instância, então, na destituição da violência do Estado, que se funda
uma nova era histórica” (BENJAMIN, 2011, p. 155). Assim, é essencial que o caráter mítico
do direito seja desvelado e, nesse estudo realizado, a partir das entrevistas, é possível vislumbrar
que a organização popular em um movimento político, bem como a possibilidade de relativa
autonomia da organização do trabalho, portanto da produção e reprodução da vida possibilitada
pelo acampamento rural, além da participação política mais efetiva e direta, permitem aos
assentados questionar o habitus do direito estatal e as suas regras violentas, concreta e
simbolicamente.
A luta por reforma agrária não só permite o acesso à terra em um país
profundamente desigual, mas também possibilita a reflexão sobre o conjunto de regras que nos
governa pela força, o Direito estatal, esse ‘campo’ hierarquizado e esterilizante. Além de
possuir a potência de construir algo novo para a vida em sociedade, aceitando isso dentro do
processo histórico, com seus avanços e refluxos constantes.

3.5

SECRETARIA

DE

SEGURANÇA

PÚBLICA

E

ADMINISTRAÇÃO

PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - PORTARIA Nº 446/2016/SSP

Percebeu-se a partir da análise dos materiais publicados pela Secretaria de
Segurança Pública do governo estadual de Goiás, um viés punitivista, notando-se a adoção da
política de tolerância zero (WACQUANT, 2001). Porém, a análise desse material excederia os
objetivos traçados por essa pesquisa. Contudo, diante da importância da referida secretaria, por
ser o órgão responsável pela execução da coerção direta do Estado, optou-se como recorte, por
realizar um aprofundamento analítico exclusivamente sobre a Portaria nº 0446/2016/SSP,
considerando-a representativa do ethos da SSP.
O manuseio do material empírico a partir da abordagem indiciária, seguindo as
pistas, sinais que os dados possuem, não leva sempre a caminhos retilíneos de pesquisa a serem
traçados. O caso mais importante disso nessa pesquisa é o da Portaria nº 446/SSP-2016 do
Estado de Goiás.
Antes da reflexão sobre esse ato administrativo da Secretaria de Segurança Pública,
convém descrever os passos para obtenção do dado e das questões que surgiram a partir dele.
Justamente porque a Portaria aparece a partir de uma fonte secundária, e que só é possível
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explicitar como esse dado surgiu e a que caminhos levaram a pesquisa, desvelando a sua
trajetória, a partir da adoção do método indiciário.
Explica-se: tomou-se conhecimento de uma Portaria da Segurança Pública de
Goiás, que supostamente teria haver com o conflito fundiário da fazenda Santa Helena de Goiás,
conectada com a prisão e indiciamento de integrantes do Movimento Social no tipo penal de
organização criminosa, a partir de um relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT).
Logo na fase inicial da pesquisa consultou-se os relatórios e documentos da CPT a
fim de obter-se dados sobre os conflitos fundiários presentes no Estado de Goiás. A Comissão
Pastoral da Terra é uma entidade que foi criada em 1975, em plena ditadura civil-militar,
primeiramente a partir dos conflitos na Amazônia, mas logo passou a atuar nos conflitos
fundiários de forma nacional. Ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
realiza relatórios, dados e ações relacionadas à luta dos camponeses e camponesas pelo acesso
à terra.
Anualmente, a CPT realiza relatórios sobre a situação dos conflitos fundiários no
país. No Relatório de Conflitos do Campo do ano de 2016, o conflito em Goiás foi descrito com
destaque:

Em 2016, alguns casos de criminalização são emblemáticos. Em Goiás, no município
de Santa Helena de Goiás, a ocupação de parte da Usina Santa Helena, por 1.500
famílias ligadas ao MST, desembocou num processo em que pela primeira vez o MST
foi enquadrado na Lei nº 12.850/2013, que tipifica as organizações criminosas. Foi
expedito mandado de prisão contra três integrantes do acampamento Padre Josimo,
que era como se chamava a ocupação, e contra um coordenador regional e da direção
nacional do MST, Valdir “de Tal”. Contra este, que não participava das ações da
ocupação, a prisão foi decretada, simplesmente por ser liderança, pelo “domínio do
fato”. Esta decisão judicial foi articulada com o governo estadual. Dois dias antes, a
Secretaria Pública do Estado de Goiás havia baixado portaria impondo às polícias
Civil e Militar, estado de “prontidão”, por dois meses, para suposta “proteção da
ordem pública e da paz social”, para acompanhar “possíveis delitos em conflitos
urbanos e rurais”. Foram presos um trabalhador Luiz Batista Borges, ao atender
convocação para se apresentar para prestar esclarecimentos e o dirigente nacional,
Valdir. Os pedidos de habeas corpus, com excelente fundamentação jurídica, foram
sistematicamente negados, pelo Tribunal de Justiça do Estado. OSTJ também denegou
o pedido ao trabalhador Luiz, mas o concedeu a Valdir, fazendo constar que a
associação para luta por reforma agrária não configura organização criminosa.
Também em Goiás, no município de Itapaci, outro líder sem-terra foi preso
enquadrado na mesma lei. (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2016, p. 115–
116).

Ainda no mesmo relatório na Seção: “Ao Episcopado Brasileiro”, a Comissão
assim se posicionou sobre o conflito fundiário em Goiás:
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Caros irmãos bispos, em nome da Comissão Pastoral da Terra, de nossa solidariedade
cristã (“estive preso, e fostes visitar-me” - Mt 25,35), visitamos o preso Valdir “de
Tal”, um dos dirigentes nacionais do MST, com atuação em Goiás. Foi preso no
último dia 31 de maio, em Veranópolis, RS, e se encontra no Núcleo de Custódia de
Segurança Máxima, em Aparecida de Goiânia, na grande Goiânia, reservada a presos
de alta periculosidade. Pela primeira vez, uma ação do MST foi enquadrada na Lei
no12.850/2013, que tipifica as organizações criminosas. O que gerou a prisão de
Valdir? A decisão judicial origina-se de uma ocupação por mais de 1.500 famílias
ligadas ao MST de uma pequena parte da Usina Santa Helena, em Santa Helena de
Goiás, GO, em recuperação judicial. A usina faz parte do grupo econômico NAOUM,
processado pela prática de diversos crimes, entre os quais de descumprimento das
obrigações trabalhistas. Sabe-se que há mais de dual mil ações trabalhistas em curso
contra o grupo. Os antigos administradores também foram condenados pela prática do
crime de apropriação indébita de contribuições sociais, pois descontavam dos
funcionários as contribuições devidas e não as repassavam aos cofres públicos (TRF1
1ªRegião Processo nº 1999.35.00.0001046-0/GO). Além disso, o grupo deve em
obrigações tributárias mais de um bilhão e duzentos milhões de reais. A Fazenda
Pública Federal manifestou interesse em destinar o imóvel para Reforma Agrária. Foi
então que os trabalhadores sem-terra ocuparam parte do imóvel, no exercício de um
legítimo direito da cidadania de pressionar pelo cumprimento de um dever não
cumprido do Estado. Contra eles foram movidas duas ações de reintegração de posse.
Após os despejos, os trabalhadores voltavam a ocupar. Daí se seguiu que no dia
14/04/2016, foi expedito mandado de prisão contra os agricultores Luiz “de Tal”,
Lorena “de Tal” e Natalino “de Tal”, integrantes do acampamento Pe. Josimo e José
Valdir “de Tal”. Luiz, ao atender convite para prestar esclarecimentos na delegacia
local, foi detido e se encontra preso em Rio Verde, GO. A decisão judicial, ao que
tudo indica, aconteceu por pressão de ruralistas, muito fortes no Estado. Dois dias
antes, em 12 de abril, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, havia
baixado a portaria n. 466, que impunha estado de prontidão às polícias Civil e Militar
em vista de uma suposta “proteção da ordem pública e paz social”, para acompanhar
“possíveis delitos em conflitos urbanos e rurais”. Enquanto visitávamos Valdir,
acontecia no Tribunal de Justiça do Estado, o julgamento do Habeas Corpus pedindo
liberdade para o agricultor Batista “de Tal”, por falta de prova material do seu
envolvimento nos crimes imputados. O Desembargador relator indeferiu o pedido
mantendo a prisão do agricultor, voto acompanhado por outros três desembargadores.
O quinto pediu vistas. Fica claro que o sistema pretende a criminalização dos
movimentos sociais e de suas lideranças. Goiás está servindo como laboratório para o
tratamento das ações dos movimentos daqui para frente, nesta conjuntura nacional
ainda mais anti-social que estamos vivendo. A decretação destas prisões é a
sinalização clara que o mesmo tratamento poderá ser dispensado a quem se atrever a
praticar ações parecidas. Caros irmãos bispos, o que nos move neste comunicado é o
sentimento de solidariedade com os que sofrem a perseguição e a injustiça. Trata-se
de nós, como pastores, refletirmos e tomarmos posição diante dessa e de outras
situações que certamente se repetirão. Este fato mostra a real intenção dos detentores
do poder. Quem é a classe dominante que quer calar não só os movimentos, mas
também aqueles que os apoiam, inclusive na própria Igreja? Não são os trabalhadores
sobre os quais pesa a sentença judicial que estão sendo julgados. São os movimentos
que lutam por Reforma Agrária, por direitos. É o MST. Como bem nos disse Valdir,
não sou eu, mas é o MST que está preso. Uma visita a mim é uma visita ao MST.
Segundo o arcebispo de Goiânia Dom Washington Cruz e o emérito Dom Antônio
Ribeiro, a quem visitamos hoje pela manhã, Valdir é uma liderança que goza de
grande apreço. Em carta dirigida a Valdir, o arcebispo o trata como filho e diz: “por
ele coloco minha mão no fogo”. E ainda ressalta a sua qualidade, várias vezes
comprovada, de grande mediador de conflitos. Irmãos, nestes tempos sombrios não
percamos a esperança, porque como disse o Mestre: “Bem-aventurados os que são
perseguidos por causa da Justiça porque deles é o Reino dos Céus”- Mt 5,10). Goiânia,
07 de junho de 2016. Dom Enemésio Lazzaris, Dom André de Witte, Bispo de Balsas,
MA, Bispo de Ruy Barbosa, Ba, Presidente da CPT, vice-presidente da CPT.
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2016, p. 195–196).
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A partir dessa informação do relatório da CPT, de 2016 foi feita a tentativa de obter
a citada portaria, por meio de pesquisa por data no Diário Oficial do Estado de Goiás.
Percorrendo o mês de abril constatei que não havia a referente portaria publicada em todo o
mês no ano de 2016. Fiz a busca a partir do próprio portal do Estado de Goiás, mas não
consegui. Procurei então alguma referência jornalística que pudesse dar direções em relação a
existência ou não da referida portaria. Encontrou-se a seguinte reportagem:

EM DEFESA DO GOLPE, GOVERNO TUCANO DE GOIÁS COLOCA FORÇAS
POLICIAIS DE PRONTIDÃO 20 mil policiais estarão nas ruas para prevenir
protestos, invasão e ocupação de propriedades privadas e fiscalizar caravanas com
destino à capital federal especialmente neste domingo.
Por Cida de Oliveira, da RBA, publicado 13/04/2016 19h56, última modificação
14/04/2016 12h40
São Paulo- O governo de Marconi Perillo (PSDB) determinou que as forças policiais
do estado de Goiás estejam de prontidão pelos próximos dois meses. A determinação
veio com a portaria assinada pelo vice-governador e secretário estadual de Segurança
Pública e Administração Penitenciária, José Eliton de Figueiredo Junior, na segundafeira (11). Pela portaria ficam suspensas folgas, escalas e afastamentos, “para
acompanhar possíveis delitos relacionados a conflitos urbanos e rurais”, de efetivos
da polícia militar, do corpo de bombeiros, da polícia técnico-científica e da
administração penitenciária. De acordo com a nota da secretaria, 20 mil policiais
estarão nas ruas em todo o estado para garantir “a ordem pública, a incolumidade
física e patrimonial, e o direito constitucional de manifestação tendo em vista o atual
contexto político que movimenta o país”. Motivada pela votação da Câmara dos
Deputados do impeachment da presidenta Dilma Roussef, no próximo domingo (17),
a medida pretende prevenir “práticas que não estão salvaguardadas na lei, de alguns
movimentos de fazerem barreiras, com queima de pneus em rodovias”, numa alusão
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que anunciou
manifestações contra o golpe por meio da aprovação do impeachment. “Haverá
esforço também no sentido de assegurar proteção às propriedades privadas tanto na
área urbana quanto na área rural. Estaremos atentos a qualquer ato de invasão e de
ocupação à propriedade privada e violação da ordem pública”, ressaltou José Eliton
em entrevista coletiva na última terça-feira. O secretário disse ainda que as vias de
acesso a Brasília e também na região do entorno do Distrito Federal haverá rigorosa
fiscalização para atestar a regularidade e legalidade dos ônibus de caravanas.
Insegurança. Para a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás
(Sintego), Bia de Lima, a medida pode ser também uma resposta a uma forte
campanha da mídia há duas semanas, denunciando a situação de insegurança no
estado, que levou à troca do comando da pasta. “Mas não descarto que seja mais uma
iniciativa do governo para conter manifestações”, diz. Como ela lembra, diversas
manifestações têm sido feitas no estado, entre elas contra a transferência da gestão
escolar para as organizações sociais. Contrários a essa medida, os estudantes, com
apoio de professores e da comunidade, ocuparam escolas entre dezembro e fevereiro.
Houve repressão policial e até prisões. O edital acabou suspenso por falta de entidades
capacitadas. Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) em Goiás
recomendou que a Universidade Federal de Goiás, assim como os outros órgãos
federais no estado, se abstenha de sediar manifestações favoráveis à presidenta Dilma
Rousseff e ao PT. “Em reunião, porém o Conselho Universitário deliberou que seja
respeitada a autonomia universitária para decidir pela realização e apoio a
manifestações”, diz Bia. De acordo com o presidente da União Goiana dos Policiais
Civis (Ugopoci), José Virgílio Dias de Sousa, a medida está prevista em lei. No
entanto, critica a ausência de contrapartida do estado para garantir que as forças
policiais estejam de sobreaviso. “Os policiais deverão estar à disposição, mobilizados,
em escala de alcance. No entanto, faltam policiais. A polícia civil conta hoje com
apenas 54% do que seria necessário”, diz. (OLIVEIRA, Cida de, 2016) .
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A reportagem trazia também como imagem a referida portaria, já citada nos
documentos da CPT (2016), assim tive acesso ao seu conteúdo:

Portaria nº 446/2016/SSP
O Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás
nomeado pelo Decreto de 24 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 22.271, e tendo em vista os serviços afetos a esta Pasta.
Considerando que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado
Democrático de Direito no qual prevalece o império da Constituição Federal e das
leis.
Considerando a necessidade de proteção da ordem pública e da paz social.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que as forças policiais do Estado de Goiás permaneçam em
sobreaviso, por 02 (dois) meses, podendo os Comandantes suspender folgas, escalas
e afastamentos para acompanhar possíveis delitos relacionados a conflitos urbanos e
rurais.
Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência Executiva,
ao Comando Geral da Polícia Militar, ao Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil,
ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, à Superintendência de Polícia
Técnico-Científica e à Superintendência de Administração Penitenciária.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
Gabinete do Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado
de Goiás, em Goiânia, aos 11 dias do mês de abril de 2016.
JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR (GOIÁS, 2016 apud OLIVEIRA, Cida
de, 2016).

Sobre o mesmo fato, encontrou-se mais duas reportagens que damos destaque, por
trazerem a fala do Secretário e fazerem menção a Portaria. A primeira é bastante relevante, pois
foi produzida pela própria Secretaria (SSP) de Goiás. Reportagem do site da Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSP) de Goiás, na íntegra:

GOVERNO MOBILIZA 20 MIL POLICIAIS PARA AÇÕES PREVENTIVAS EM
TODO ESTADO
O vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária
(SSPAP), José Eliton, anunciou na tarde desta terça-feira (14/4) que 20 mil policiais
estarão nas ruas em todo o estado. As medidas preventivas visam garantir a ordem
pública, a incolumidade física e patrimonial, e o direito constitucional de manifestação
tendo em vista o atual contexto político que movimenta o país. A votação pela Câmara
dos Deputados do impeachment da presidente Dilma Roussef, marcada pelo domingo
(17/4), às 14h, motiva a adoção de procedimentos para se garantir o direito de ir e vir.
De acordo com José Eliton, todas as forças de segurança estarão de sobreaviso para
ações preventivas e ostensivas, com foco em Goiânia, em vias de acesso à capital da
República e também na região do Entorno do Distrito Federal. A operação engloba as
polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnico-Científica e
Administração Penitenciária, entre outras instituições. O anúncio foi feito pelo vicegovernador e secretário José Eliton durante entrevista coletiva no Centro Integrado de
Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Segurança Pública. As medidas visam,
também, garantir aos movimentos sociais pró e contra o atual governo que devem se
deslocar de diversos pontos do estado em direção a Brasília. O objetivo é garantir que
as manifestações ocorram em respeito ao direito democrático de livre expressão. A
entrevista contou com a participação de todos os comandos das forças de segurança
do estado. Conforme destacou o vice-governador e secretário de Segurança Pública,
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uma das medidas foi determinar, por meio de portaria, às forças policiais do estado
que permaneçam em sobreaviso por dois meses, podendo os comandantes suspender
folgas, escalas, férias e outros afastamentos até que todo o processo decorrente do
impeachment seja concluído, para acompanhar possíveis delitos relacionados a
conflitos urbanos e rurais. “Todas as forças estarão atuando a partir de agora com mais
intensidade em ações ostensivas de vigilância, análise de cenários, observando as
movimentações”, afirmou. A segunda medida já adotada pela Secretaria de Segurança
Pública foi a suspensão do clássico entre Vila Nova e Goiás. Segundo o vicegovernador, o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Luiz Pitta Pires, foi
comunicado sobre a impossibilidade de realização do jogo, em função do processo de
impeachment. “Naturalmente, manifestações poderão acontecer em vários pontos da
capital e não seria prudente permitir que uma partida de futebol, com duas equipes
tradicionais, que têm grandes torcidas, possam se enfrentar e, ao final do espetáculo,
estar eventualmente em confronto se misturando com manifestações políticas”, disse.
José Eliton explicou que a federação deverá agendar nova data para a realização do
jogo. José Eliton explicou que a equipe de inteligência da Secretaria de Segurança
Pública tem observado nos últimos dias incentivos a práticas que não estão
salvaguardadas na lei. “Há sinalização de alguns movimentos de fazerem barreiras,
com queima de pneus em rodovias, mas do ponto de vista de Goiás nas rodovias
estaduais não será permitida qualquer violação ao direito do cidadão de ir e vir”,
garantiu o vice-governador e secretário. Segundo ele, haverá esforço também no
sentido de assegurar proteção às propriedades privadas tanto na área urbana quanto na
área rural. “Estaremos atentos a qualquer ato de invasão e de ocupação à propriedade
privada e violação à ordem pública”, acentuou. Durante a coletiva, após reunião com
todos os comandantes da Secretaria de Segurança Pública, José Eliton reafirmou que
o objetivo da Secretaria de Segurança é garantir plenamente a ordem pública. Segundo
explicou, nas vias de acesso à capital da República e também na região do entorno do
Distrito Federal haverá rigorosa fiscalização para atestar a regularidade e legalidade
dos transportes coletivos. Essas ações contarão inclusive com a participação da
Agência Goiana de Regulação (AGR) que irá fiscalizar as condições dos ônibus de
caravanas que tenham como destino a capital do país, para evitar riscos aos usuários.
No entorno, as forças policiais serão reforçadas pelo Batalhão de Missões Especiais e
o Batalhão de Operações de Divisa, entre outras unidades. Além das ações ostensivas
nas ruas da capital e nas rodovias, as equipes de inteligência seguirão o
monitoramento, buscando garantir que todo o transcurso desse cenário que o Brasil
atento possa ocorrer de forma pacífica e ordeira. “Que tenhamos condição de
visualizar a democracia sendo exercida em sua plenitude, com as instituições
funcionando com segurança”, afirma. De acordo com José Eliton, na Constituição
Brasileira há previsão expressa de processo de impedimento do presidente do país e
cabe ao Congresso Nacional decidir sobre isso. Ele informou que, durante esses dois
meses em que as forças policiais estarão de sobreaviso, a inteligência da SSPAP
analisará o cenário e, caso não tenha qualquer nível de risco às instituições públicas e
privadas e à ordem pública, imediatamente será restabelecida a situação ordinária das
forças de segurança. Fotos: André Saddi. Comunicação Setorial. Secretaria de Estado
de Segurança Pública e Administração Penitenciária. (GOIÁS, Secretaria de Estado
de Segurança Pública e Administração Penitenciária, 2016a).

O jornal Opção também dedicou matéria ao tema, com a curiosa manchete “Prefiro
exceder e garantir a ordem pública a pecar por não estar atento” relatando que:

Jornal Opção. Entrevista. José Eliton: “Prefiro exceder e garantir a ordem pública a
pecar por não estar atento” 12/04/2016 Por Alexandre Parrode. Edição 2127. Vicegovernador e secretário de Segurança Pública explica que adiamento do jogo entre
Vila e Goiás é uma medida preventiva para assegurar direito dos cidadãos.
O vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária,
José Eliton (PSDB), assegurou ao Jornal Opção, na noite desta terça-feira (12/4), que
a decisão de adiar o jogo de futebol entre Vila Nova e Goiás é estritamente técnica. A
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sessão para votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) na
Câmara Federal deve começar as 14 horas deste domingo (17) – mesma data em que
a partida estava marcada. Com isso, a secretaria entendeu que o caminho mais
prudente seria o de cancelá-la. “Discutimos sob a ótica da inteligência e com o
objetivo de garantir a manutenção da segurança de todos os cidadãos. Haverá uma
votação de uma matéria que têm movimentado milhares de pessoas às ruas e termos
um evento esportivo que envolve os dois maiores times da capital pode causar uma
situação de instabilidade social”, explica. Para José Eliton, a realização do jogo não
implica que pode haver violência ou qualquer tipo de conturbação da ordem pública.
No entanto, em se tratando de futebol e paixões políticas, pode ser que, caso grupos
contrários se encontrem, haja, sim, situação de instabilidade social – não propriamente
dentro do estádio, mas no pré e pós-jogo. “É uma decisão pautada na prudência e na
prevenção. Ação para garantir o direito de ir e vir de todo o cidadão goianiense. Uma
situação adversa e delicada, portanto, é nosso dever proteger a sociedade”, justifica.
Questionado se a decisão seria muito rígida, Eliton foi incisivo: “Prefiro exceder e
garantir a ordem pública e a segurança de todos a pecar por não estar atento”. O
secretário afiançou, ainda, que o aparato de Segurança Pública do Estado de Goiás
está preparado e pronto para garantir o livre direito de manifestação de todos – sejam
eles contrários ou a favor do processo de impeachment da presidente Dilma: “ Dentro
dos limites da lei, evidentemente”. Ao final da entrevista, José Eliton aproveitou para
garantir que ameaças de alguns movimentos sociais de bloquear estradas e causar
“revoltas” caso o processo contra Dilma seja aprovado não serão tolerados pelo
governo de Goiás. “Temos mais de 20 mil homens a postos. Iremos atuar
incisivamente em todas as regiões do Estado para garantir o direito de ir e vir de todos
os cidadãos. Não aceitaremos incitação à violência”, arrematou. (PARRODE, 2016,
grifo nosso).

O secretário, na ocasião relatada pela reportagem, concedeu entrevista coletiva que
foi disponibilizada na íntegra no site da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Durante sua
fala preocupou-se em destacar as ações das forças policiais, inclusive que já estavam em curso,
como do setor de inteligência, “monitorando ações”. Repetiu muitas vezes que tudo seria feito
para garantir a ordem pública, na proximidade com a votação do impeachment. Explica também
os motivos, que segundo ele, ensejariam a necessidade da referida portaria.

[...] na tarde de ontem nós editamos uma portaria, onde colocamos todas,
absolutamente todas as forças policiais sob aviso no Estado de Goiás, cabendo a cada
Comandante solicitar a Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Corpo de
Bombeiros, para suspenderem escalas, suspenderem férias, estarem com todo
contingente a postos para garantir a ordem pública no Estado de Goiás, as forças
policiais estarão atuando a partir de agora e com maior incisão a partir da próxima
quinta-feira, em ações ostensivas de vigilância, de análise de cenário, observando
todas as movimentações, nós temos observado nos últimos dias manifestações de
incentivo a práticas que não estão previstas e salvaguardadas na lei, nós estamos
observando uma série de incentivos à ações de movimentos que no passado tinham
cunho social e hoje estão se transformando em braços políticos e partidários com
ações que não condizem com o ordenamento jurídico brasileiro. (FIGUEIRÊDO
JÚNIOR, 2018, 2:38 min., grifo nosso)

Embora, o secretário insista que serão garantidas todas as manifestações tanto
contra como a favor do processo de impeachment, o referido político não deixa de emitir pistas
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sobre quais movimentos sociais não são bem-vistos nem bem recebidos pelas forças de
segurança:

As forças policiais estão de sobreaviso desde ontem pelo período de dois meses, a
inteligência da Secretaria de Segurança Pública está analisando o cenário, caso não
tenha qualquer nível de risco as instituições e a ordem pública nós iremos
imediatamente reestabelecer o sistema ordinário das forças policiais. É importante
destacar que essas ações compreendem desde a garantia do direito de ir e vir, ou seja,
da sinalização de alguns movimentos de fazerem barreiras, fazerem queimas de pneus
em rodovias, nas rodovias estaduais não será permitido tal tipo de violação do direito
do cidadão de ir e vir, nós temos que garantir o direito a proteção às propriedades
privadas, buscando estar atento a qualquer movimento que implique em invasão ou
ato de turbação à propriedade privada e a ordem pública, as forças todas estarão de
prontidão, é importante destacar que são aproximadamente vinte mil homens estarão
em prontidão das diversas forças policiais para este período todo. Nós temos que
garantir plenamente à ordem pública, este é o objetivo da Secretaria de Segurança
Pública. [...] (FIGUEIRÊDO JÚNIOR, 2018, 5:00 min., grifo nosso).

O vice-governador deixa explícito que estavam ocorrendo ações de monitoramento
a “todos os grupos”. Vide que “todos os grupos” parece ser um exagero imenso e que seria
virtualmente impossível monitorar tantas pessoas, cabe especular que os grupos monitorados
referiam-se aqueles que na concepção da Secretaria apresentavam chance de se manifestarem
publicamente contra o impeachment e dentre eles, o Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra, tendo em vista o número de vezes que é repetido o discurso sobre a necessidade de
proteção da propriedade privada e ainda a citação a “ocupações rurais” na referida portaria.

Nós estamos também atuando em uma série de ações de Inteligência pelo
monitoramento de todos os grupos para buscar garantir, repito que todo transcurso
desse cenário que deixa o Brasil atento seja é...possa correr da forma pacífica, de
forma ordeira e que no nosso estado nos tenhamos a condição de efetivamente
visualizar a democracia sendo exercida em sua plenitude, as instituições funcionando
na Constituição da República há previsão expressa do processo de impedimento da
presidência da República e cabe ao Congresso Nacional decidir, a decisão que for feita
nos haveremos que responder e respaldar em Goiás, importante destacar que os
cenários onde há incentivo a manifestações que se contrapõem a lei em Goiás não será
permitido.(FIGUEIRÊDO JÚNIOR, 2018, 7:00 min.).

Frustradas as tentativas de encontrar a referida portaria via Diário Oficial do Estado
de Goiás, procedi a seguinte solicitação via Lei de Acesso à Informação: “Solicito a Portaria nº
0446 determinada pelo então secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, José Eliton
de Figuerêdo Júnior, no dia 11 de abril de 2016 e em qual dia e edição e páginas foi publicada
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no Diário Oficial do Estado de Goiás”. E anexei ao pedido a referida portaria descrita acima.
Como resposta a minha solicitação, obtive a seguinte resposta65:

Prezada Senhora,
Certificamos que seu pedido de acesso à informação foi analisado e teve resposta na
data de 06/07/2018, conforme Despacho nº 4271/2018 SEI-GESP-02896, Despacho
nº 2390/2018 SEI- SGPF -02888; Tendo em vista Memorando nº 647/2018 SEI –
GEOG – 06329 e LAI OGE 2018,0621.151621-73.
Processo: 2018 000 160 14417
Interessado: OUVIDORIA-GERAL DA SSP
Assunto: Solicitação
DESPACHO Nº 2390/2018 SEI-SGPF-02888
Em atenção ao Memorando LAI OGE (3010398), retorne-se ao Gabinete do Titular
com a informação de que a citada Portaria não foi encontrada nos arquivos enviados
à publicação por esta Superintendência.
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS do (a)
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, ao (s) dia (s) do mês de
julho de 2018.
DESPACHO Nº 4271/2018 SEI – GESG-02896
De ordem do Secretário de Estado da Segurança Pública, encaminhem-se os presentes
autos de processo à Ouvidoria Geral/SSP, para conhecimento do Despacho nº 2390
(3137201), que dispõe sobre a inexistência de informações que comprovem o envio
da citada Portaria ao Diário Oficial do Estado para publicação pela Superintendência
de Gestão, Planejamento e Finanças/ SSP.
Gerência da Secretaria Geral da Segurança Pública em Goiânia, 05 de julho de 2018.
Christina Augusta Simiema de Oliveira
GERENTE (OLIVEIRA, Christina Augusta Simiema de, 2018)

A Secretaria, mesmo após solicitação via Lei de Acesso à Informação (LAI), não
logrou responder com a referida portaria, nem mesmo o porquê de ela não constar publicada no
Diário Oficial do Estado.
No entanto, descobriu-se posteriormente que a portaria foi revogada a partir de
outra portaria66, após um processo judicial impetrada pelo Sindicato dos Policiais Civis que se
insurgiram contra o regime excepcional que sustou férias e licenças. O referido Sindicato
iniciou ação contra a Portaria nº 446/2016, a Ação Anulatória de Ato Administrativo, processo
nº 509984746.2016.8.09.005167.
Destaca-se, a seguir, a decisão liminar do judiciário em relação ao pleito do
Sindicato de Policiais Civis do Estado de Goiás, pois ressalta contradições importantes para a
análise da referida portaria. Ou seja, parte das próprias forças de segurança do Estado se
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Resposta recebida através de correio eletrônico (E-mail).
Quem nos forneceu tal informação foi a jornalista que assinou a matéria pela Rede Brasil Atual, a sra. Cida de
Oliveira, reportagem que constava a imagem na íntegra da portaria, dessa forma tivemos contato com o número
do processo judicial movido pelo sindicato dos policiais civis contra ela.
67
Obtive o acesso ao processo judicial via PJ-e, o sistema eletrônico de consulta pública aos processos judiciais
disponível a todos os advogados, a partir de cadastro no sistema do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), porém
só constavam como públicos a liminar e a sentença judicial, as demais peças encontravam-se sob sigilo judicial.
66
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insurgiu contra o ato administrativo, uma vez que impedia o ordinário funcionamento das
mesmas, além de ferir os direitos relacionados a descanso e jornada de trabalho desses policiais;
destacamos algumas partes que consideramos significativas quanto à leitura do judiciário em
relação à portaria. É possível, a partir do relatório da liminar, ter um vislumbre sobre os
argumentos trazidos pelo Sindicato:

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória de
urgência aforada pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE
GOIÁS (SINDIPOL), devidamente individualizado no seio dos autos em epígrafe, por
meio de advogados legalmente constituídos e habilitados, em face do ESTADO DE
GOIÁS. Assevera o Autor, como ressumbra da peça matriz constante do evento 03,
que o Secretário de Segurança do Estado de Goiás, em grave ofensa aos princípios da
legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e dignidade da pessoa
humana, editou a Portaria nº 0446/2016, de 11 de abril de 2016, determinando que as
forças policias do Estado permaneçam, por dois meses, em regime de sobreaviso,
podendo os Comandantes da Polícia Militar, Bombeiros Militares, Polícia Civil,
Polícia Técnico-Científica e da Administração Penitenciária suspender folgas, escalas
e afastamento dos servidores para atendimento, a qualquer momento, de ocorrências.
Pontifica ter a referida portaria omitido informações essenciais, tais como a indicação
da necessária e justa remuneração pela jornada em sobreaviso, não indicando se
haverá compensação de horas, uma vez que o novo regime instituído pelo mencionado
ato administrativo nada mais seria do que um plantão, além da jornada regular do
trabalho do servidor. Pondera, outrossim, ser a medida desarrazoada, por expor os
policiais civis a longas jornadas de trabalho, sob o impacto de intensa pressão
psicológica, privando-os do indispensável descanso e convívio familiar, aliado ao fato
que os policiais civis já se encontram desgastados pela infraestrutura deficitária das
delegacias e pela natureza da profissão. Aponta que a solução dos problemas
relacionados à segurança pública no Estado de Goiás deve passar pela contratação de
mais policiais, com melhor estruturação das polícias, assegurando aos servidores da
segurança melhor qualidade de vida. Acentua, ainda, que a portaria editada afronta o
que dispõe o artigo 95, VI, da Constituição Estadual, por afastar a possibilidade do
servidor público o usufruto de direitos sociais fundamentais, tais como duração
normal não superior a oito horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais.
Obtempera o Autor, por outro lado, que a portaria em exame malfere o princípio da
legalidade, ao qual deve submeter-se a administração pública, por estar em desalinho
com o que preconiza o artigo 65 da Lei Estadual nº 16.901/2010, que disciplina o
regime de trabalho dos policiais civis estaduais. Ao final, requer o deferimento de
tutela provisória de urgência inaudita altera parte, para o fim específico de que sejam
suspensos os efeitos da Portaria nº 0446/2016/SSP. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016b, Processo no 509984746.2016.8.09.0051, p. 1).

Cabe destacar que o juiz do feito questiona a excepcionalidade suscitada pela
secretaria o utilizar-se do fundamento genérico da ordem pública, como justificativa para a
portaria, uma vez que essa é a função mesma dos órgãos de segurança do Estado. E que segundo
o magistrado não enseja então, motivo para a edição do regime extraordinário de trabalho por
parte delas. O magistrado em questão deferiu o pleito do Sindicato contra a portaria n°
0446/2016 com os seguintes argumentos:
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In casu, ao que se verifica, a portaria expedida alterou a regra legal referente a jornada
de trabalho dos servidores integrantes da carreira policial, restando agredido, à
primeira vista, o princípio da legalidade, posto não ser crível a administração impor
comportamento contrário a normatização legal já existente, por força de lei que já
regulamenta de forma suficiente a matéria. Assim, não é possível a Administração
valer-se de portaria ou qualquer outro ato para cercear direitos fundamentais do
servidor, como é o caso do direito ao repouso ou descanso. Portarias, regulamentos
ou decretos ou outros administrativos só podem se expedidos quando, diante de
expressa autorização, servirem para ensejar fiel execução da lei, jamais para gerar
cerceio no direito de servidores. Por outro lado, ainda que no exercício de uma
cognição sumária no plano vertical, observa-se que a portaria em testilha não se
encontra ao amparo de fundamentação que a justifique. A alegação da “necessidade
de proteção da ordem pública e da paz social” utilizada pela administração a título de
fundamentação equivale, na realidade, a total falta de fundamentação, posto que os
servidores da polícia civil do Estado de Goiás têm por escopo natural, inerente às suas
funções, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, ex vi do disposto no artigo 2º da Lei Estadual n° 16.901/2010. Não tenho
dúvidas, assim, de que o direito trazido à apreciação do Estado-juiz pelo Autor é
razoável, com evidente probabilidade de, após o exercício da cognição exauriente,
receber a tutela jurisdicional perseguida. Ademais, a não concessão da medida liminar
postulada poderá trazer danos irreparáveis aos substituídos (integrantes das carreiras
da Polícia Civil do Estado de Goiás), uma vez que a portaria questionada impôs aos
mesmos uma condição desumana e degradante de trabalho, praticamente afastando o
inarredável direito ao descanso, direito fundamental de todo trabalhador. Não pode a
Administração, imagino que a pretexto de combater a onda de crime que assola o
Estado de Goiás, suprimir, ainda que de forma temporária, direitos básicos e
fundamentais dos servidores da polícia civil. Aliás, no caso em foco a não concessão
da liminar poderá causar danos à segurança de toda sociedade e não apenas aos
direitos dos substituídos. O periculum in mora, no caso vertente, tem duplo sentido,
uma vez que a sociedade, caso a liminar não seja concedida, terá à frente da segurança
pública um quadro de servidores sem as mínimas condições psíquicas e físicas para o
exercício da relevante função de investigação e de prevenção à criminalidade. O risco
de dano à segurança pública será maior, por óbvio, se a liminar não for deferida.
(GOIÁS,
Tribunal
de
Justiça
de
Goiás,
2016b,
Processo
no
509984746.2016.8.09.0051, p. 3).

Com esse processo iniciado e a liminar solicitada pelo sindicato sendo deferida pelo
Judiciário, o poder executivo de Goiás editou a seguinte portaria para revogar a de nº
0466/2016:

Portaria n° 1101/2016/SSP
O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás
que foi nomeado pelo Decreto de 24 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial
do Estado nº 22.271, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o Ofício Requisitório
nº 502/2016-PJ, datado de 12 de agosto de 2016, da Procuradoria Geral do Estado e o
Memorando nº 498/2016-AS datado de 15 de agosto de 2016, da Advocacia Setorial
da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.
RESOLVE:
Art.1º Anular, a Portaria nº 0446/2016/SSP, datada de 11 de abril de 2016, que
determinou a suspensão de folgas, escalas e afastamentos das forças policiais do
Estado de Goiás para que ficassem de sobreaviso, por 02 (dois) meses.
Art.2º Determinar o encaminhamento desta Portaria à Superintendência Executiva, ao
Comando Geral da Polícia Militar, ao Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil,
ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, à Superintendência de Polícia
Técnico Científica, à Superintendência de Administração Penitenciária e a
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças.
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CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
Gabinete do Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado
de Goiás, em Goiânia, aos 18 dias do mês de agosto de 2016.
JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária
Estado de Goiás. (GOIÁS, Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Administração Penitenciária, 2016b).

A sentença referente ao processo judicial contra a portaria nº 446/2016 apenas
reconheceu a perda de objeto da ação judicial, uma vez que em sua defesa o Estado de Goiás
alegou que a questionada norma teria sido já revogada, como efetivamente o foi, conforme
demonstrou-se acima, com a portaria n° 1.101, de 18 de agosto de 2016.
A descrição jornalística e da entrevista concedida pelo secretário contribui para se
contextualizar com um pouco mais de detalhes sobre o clima político na semana em que ocorre
a prisão do integrante do MST por organização criminosa em Goiás, e em especial as
movimentações políticas da Secretaria de Segurança Pública.
Em que pese a possível argumentação que tal entrevista coletiva, edição da portaria
e adiamento do jogo de futebol possuem caráter muito focado na exposição midiática e
utilização política da proeminência do processo do impeachment para promoção do Secretário
de Segurança, que não por acaso é o Vice-Governador e cotado para o pleito eleitoral de
governador da próxima eleição (que efetivamente foi candidato no pleito de 2018 concorrendo
contra o ex-senador Ronaldo Caiado). Ainda assim, embora reconheça-se o efeito retórico
dessas ações, não se pode descuidar que essa portaria declarou de certa forma, legalmente um
regime excepcional das forças de segurança.
Na própria entrevista o político declara que o “setor de inteligência” estaria
monitorando grupos e movimentos sociais quanto ao “cenário”. Assim, não é de se destacar a
proximidade temporal dos eventos e a incisão dos órgãos de segurança e proeminência do
discurso “perigosista”68 disseminado pelo chefe dos órgãos repressores no Estado de Goiás.

3.6

JUDICIÁRIO GOIANO E AS OCUPAÇÕES DE TERRA

A centralidade da atuação do judiciário no conflito agrário tem despertado diversos
estudos sobre as concepções aplicadas no concreto sobre a política pública de reforma agrária,
sobre a noção de propriedade privada e a sua adequação à nova disciplina constitucional.
68

Ver nota de rodapé nº 30, p. 50 desta pesquisa.
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Os movimentos sociais brasileiros participaram ativamente dos debates colocados
durante a Constituinte de 1987-1988, disputando acirradamente os espaços e pretendendo
garantir que suas pautas fossem contempladas na nova Carta Magna do país, dessa forma
reacenderam o debate na própria sociedade civil sobre os temas ali postos.
Não foi diferente com o tema da reforma agrária, inclusive no livro “Buraco negro:
a reforma agrária na constituinte de 1987-1988”, José Gomes da Silva (1989) demonstra que
o tema foi objeto de grandes embates entre os vários setores de interesse da sociedade,
notadamente entre aqueles que defendiam a manutenção da ideia de propriedade como absoluta,
e, portanto pretendiam barrar qualquer tipo de previsão constitucional que pudesse efetivar a
reforma agrária, entendimento liderado pela União Democrática Ruralista (UDR), e entre
aqueles que lutavam pela democratização da terra, dentre esses, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag) e o MST que protagonizaram e foram atuantes dentro
da Assembleia Nacional Constituinte, tentando angariar apoio para essa luta histórica dos
trabalhadores.
Além de ser tema de grande preocupação por parte da sociedade, visto que em uma
pesquisa do Ibope de 1987, a reforma agrária figurou como o terceiro tema que a população
dava mais importância, entre quinze opções, para ser positivado na Constituição.
Com a redemocratização em curso e as significativas mobilizações em torno da
Constituinte na década de 1980, acentuaram-se as expectativas em torno do Judiciário, que
passou a ser redescoberto como arena de disputas justamente por movimentos sociais e partidos
de esquerda, como destacou o sociólogo Luiz Werneck Vianna (1997), em pesquisa, já na
década de 90, observando que estava ocorrendo uma verdadeira “judicialização das relações
sociais”, em que o direito estatal passou a ser chamado a responder as mais diversas “questões
da organização da vida social”. Em relação ao tema, Sadek observa que,

A constituição de 1988 e os papéis atribuídos ao Judiciário, ao Ministério Público, à
Defensoria, à Procuradoria Geral da República, à Advocacia Geral da União, às
policias, aos advogados, enfim ao operadores do Direito representam uma mudança
radical não apenas no perfil dessas instituições e de seus integrantes, mas também em
suas possibilidades de ação na arena política e de envolvimento com questões
públicas.[...].Esse judiciário, com baixíssima realidade política, ganhou vitalidade na
ordem democrática, ou , ao menos, foram-lhe propiciadas condições de romper com
o encapsulamento em que vinha vivendo desde suas origens. No que se refere às
demais instituições do sistema de justiça, a conversão foi ainda maior: conquistaram
recursos de poder e um espaço que extrapola (em excesso, diriam alguns) os limites
de funções exclusivamente judiciais. (SADEK, 2002, p. 253–254).
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O que está em jogo nesse momento é o acesso à justiça, que segundo um dos mais
renomados autores sobre o tema, Mauro Cappelletti (1988), significa:

A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para
determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico [...]. Primeiro, o sistema deve
ser igualmente acessível a todos; segundo ele deve produzir resultados que sejam
individual e socialmente justos. (CAPPELLETTI, 1988, p. 8).

Porém, como pontua o autor,

Apesar de haver novos mecanismos de acesso à justiça previstos na Constituição de
1988, bem como a escala do fenômeno da litigância, observa-se que a maior
provocação do Judiciário não tem acarretado necessariamente em um novo arranjo
institucional desse poder. A instituição continua arcaica e elitizada. (LAMEIDA apud
GEDIEL et al., 2011, p. 21).

Recorrer ao judiciário não tem se constituído como mecanismo eficiente para a
efetivação de direitos por parte de sujeitos políticos historicamente estigmatizados, por
exemplo, os movimentos sociais, como demonstra Faria e Campilongo (1991):

O que as invasões de terra [sic], as ocupações de edifícios públicos ou privados, os
acampamentos de protestos e os diferentes movimentos em favor dos direitos
humanos passaram a revelar [...], é, neste sentido uma infinidade de relações
desprezadas pelas instituições políticas e jurídicas. Preparado para resolver questões
interindividuais, mas nunca as coletivas, o direito oficial não alcança os setores mais
desfavorecidos – e nada mais é do que subproduto da marginalização social e
econômica. (FARIA; CAMPILONGO, 1991, p. 21).

No mesmo sentido, Bernardo Mançano Fernandes (2002) entende que, o fenômeno
da “judiciarização da luta pela Reforma Agrária” tem se materializado na “criminalização das
ocupações de terra” com a ocorrência de inúmeras prisões, assassinatos, massacres, ordens de
despejos e reintegrações de posse contra trabalhadores rurais. Como consequência corresponde
a não efetivação da Reforma Agrária.
Porém, mesmo assim, a partir da Constituição Federal de 1988, a função social da
propriedade adquire novas feições, pois

[...] assume um papel de tipo promocional, no sentido de que a disciplina das formas
de propriedade e as suas interpretações deveriam ser atuadas para garantir e para
promover os valores sobres os quais se funda o ordenamento [...] valores como a
solidariedade, política, econômica e social e o pleno desenvolvimento da pessoa.
(PERLINGIERI, 2002, p. 226).

143

Contrária...

[...] de sua tradicional feição de direito subjetivo absoluto, ou ainda, limitado apenas
negativamente, para converter-se em uma situação jurídica complexa, que enfeixa
poderes, deveres, ônus e obrigações, e cujo conteúdo passa a depender de interesses
extra- proprietários [...] (TEPEDINO; SCHREIBER, 2002, p. 123).

Dessa forma, ela não é mais mera limitação a uso da propriedade, mas parte
constitutiva dela. Nos dizeres de José Afonso da Silva: “elemento constitutivo da estrutura e do
regime de propriedade” (2006, p. 820). Não obstante, na aplicação concreta do intérprete
judicial nem sempre a integralidade do mandamento constitucional é observada, uma vez que,
para a concretização da função social é necessário respeitar simultaneamente, de acordo com o
Art. 186 da Constituição (BRASIL, 2019):

Art. 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;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
(BRASIL, 2019, p. 149).

A leitura da obra de Paolo Grossi (2006) permite compreender de certa forma o
porquê da dificuldade do intérprete do Direito em atuar a partir de uma hermenêutica que
imponha ao regime da propriedade um caráter menos absoluto e mais responsivo. Segundo o
historiador do Direito italiano,

Talvez nenhum discurso jurídico seja talvez tão permeado de bem e de mal, tão
temperado por visões maniqueístas quanto o que versa sobre a relação homem-bens.
Porque são tão grandes os interesses em jogo que inevitavelmente as escolhas
econômicas-jurídicas são defendidas pelas couraças não deterioráveis das conotações
éticas religiosas. A solução histórica tende a tornar-se ideologia fazendo um
clamoroso salto de nível, e o modesto instituto jurídico que é conveniente tutor de
determinados interesses de ordem e de classe, é subtraído à relatividade do devir e
conotado de caráter absoluto. (GROSSI, 2006, p. 10).

Grossi (2006) concebe, portanto, a propriedade não só como regime jurídico, mas
efetivamente como ‘mentalidade’, dado o tom sagrado pelo qual este instituto tem sido tratado,
especialmente na ciência jurídica, tendo em vista aos interesses que esse tipo de entendimento
favorece. O autor ainda desmente a visão predominante de imutabilidade e universalidade, na
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qual a propriedade tem sido envolta, ao demonstrar que a relação homens-bens não tem uma
única forma, mas que a história da propriedade é na verdade, a história das propriedades. Isso
porque, a dinâmica social e as experiências humanas são muito mais ricas e plurais do que o
direito tem o costume de admitir.
A despeito disso, a função social da propriedade tem sido utilizada para amparar as
ações de ocupação de terra e descaracterizar a tipificação no esbulho civil por jurisconsultos
mais críticos. Para uma análise mais qualificada da função social da propriedade e suas várias
reverberações, partiremos da análise da decisão do Desembargador do TJ do RS Rui Portanova
no Agravo de Instrumento nº 598.360.402 (TRINUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO
SUL, 1998)69.
Rui Portanova, a partir de uma visão axiológica do Direito, mais precisamente
adotando a teoria tridimensional do Direito, proposta por Miguel Reale, ao interpretar o
ordenamento sistematicamente, coloca que com o marco constitucional, o Direto brasileiro faz
uma opção clara por defender o valor social, no que tange a propriedade, como consta de fato
positivado no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, em que se prevê expressamente a
necessidade que a propriedade tem de atender a sua função social.
Ressaltando, assim que essa perspectiva se irradia para os outros ramos do Direito,
e no Processo Civil não é diferente. Então, quando o legislador impõe a necessidade de
“fundamento jurídico” na petição inicial, disciplinada no artigo 282 do Código de Processo
Civil, é insuficiente apenas o impetrante provar a propriedade, pois a propriedade sem a sua
função social comprovadamente cumprida, não merecerá a garantia e proteção jurídica.
Portanova (apud TEPEDINO; SCHREIBER, 2002) discorre sobre os elementos mais relevantes
em relação à função social da propriedade.
Aponta que, de essencial importância para o entendimento do instituto é que ele não
é simples limite à propriedade, mas sim elemento constitutivo dela, assim a função social da
propriedade remodela o conceito de propriedade adicionando vínculos de dever positivos ou
negativos que a mesma deve cumprir.
Destoando drasticamente do seu conceito tradicional de direito subjetivo absoluto
anteriormente reinante, exatamente porque além de atender aos desígnios existenciais e
valorativos do seu proprietário, na nova ordem pública que a constituição cidadã inaugura, ela
deve fazer jus à legitimidade confiada pela coletividade. Significando que a propriedade não
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Voto na íntegra disponível em:
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Politica_Agraria/2funcaosocialpropriedadeRS.pdf . Acesso em: 15
jan. 2018. Também no livro: A questão agrária e a justiça (STROZAKE, Juvelino José, 2002, p. 91).

145

perde sua característica de individualidade, mas deve atender aos requisitos da função social,
que afinal de contas é de interesse de toda aquela sociedade política, como por exemplo, o
direito ao meio ambiente equilibrado e relações harmoniosas no campo. Se os requisitos
elencados nos incisos I, II, III e IV do art. 186 da Constituição não forem cumpridos, a
propriedade perde seu título justificativo.
É importante salientar que a mera produtividade não garante o cumprimento da
função social do imóvel rural, como muitas vezes erroneamente, os juízes têm decidido, pois a
propriedade deste deverá cumprir os quatros requisitos dos incisos cumulativamente. Caso
contrário incorrer-se-ia ao absurdo lógico de garantir amparo jurídico a uma propriedade que
ao utilizar mão-de-obra em condições análogas ao regime de escravidão, mas por ser produtiva
estaria amparada.
Como sintetiza, Alfosin (1998)em “Os conflitos possessórios e o judiciário: três
reducionismos processuais de solução” na passagem: “Não basta que se concretize a produção,
mas faz-se necessário que o cultivo da terra produtiva se realize racionalmente e de forma
harmônica com os padrões aceitos, justos na produção e convenientes na economia de mercado”
(ALFOSIN, 1998, p. 280).
José Afonso da Silva (2000), eminente constitucionalista, compreende que a função
social é elemento da estrutura e do regime jurídico da propriedade, e por isso impõe-lhe um
novo conceito. Reafirma: “A função social da propriedade não se confunde com os sistemas de
limitação da propriedade. Estes dizem respeito ao exercício do direito ao proprietário; aquela,
à estrutura do direito mesmo, à propriedade.” (SILVA, José Afonso da, 2000, p. 285).
Já o civilista italiano, Pietro Perlingieri (2002), coloca que a propriedade deixa de
ser merecedora da tutela por parte do ordenamento jurídico caso não cumpra sua função social.
(LIPPEL, 1998, p. 13–14). Marcelo Varella ao se debruçar sobre o tema enfatiza que,

A função social da propriedade, enquanto dever do proprietário, corresponde a direito
de todos os não- proprietários, especialmente dos mais necessitados, cujo acesso ao
mesmo espaço titulado nunca deixa de estar potencialmente tido como previsto, na
medida em que a dita função social deixa de ser cumprida. (VARELLA, 1998, p. 230).

O Observatório da Justiça Brasileira lançou em 2012, o relatório do “Observatório
da atuação do poder judiciário nos conflitos agrários decorrentes de ocupações de terras por
movimentos sociais nos estados do Pará, Mato Grosso, Goiás e Paraná (2003-2011)”,
coordenado pelos professores Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega, Cláudio Lopes Maia e
Adegmar José Ferreira (TÁRREGA; MAIA; FERREIRA, 2012).
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Tendo em vista que os dados produzidos têm foco também em processos ocorridos
em Goiás, considerou-se que o estudo poderia fornecer valiosas pistas e caminhos sobre a
atuação do poder judiciário no tocante a ocupações de terra, sendo assim, utilizar-se-á o
relatório como forma contextualizar e obter um panorama sobre como, em geral, se comporta
o judiciário frente a essa manifestação social. Considera-se também um bom termômetro para
se analisar as peculiaridades e semelhanças entres os casos obtidos referente a Santa Helena de
Goiás (no processo cível a ser analisado) e as características descortinadas por essa pesquisa.
O relatório analisa 13 processos judiciais no estado de Goiás, por meio de corte
amostral. A pesquisa destaca alguns marcadores para a análise mais detida e comparativa, entre
eles: como é feita a qualificação das partes, os meios de prova utilizados, o instituto jurídico da
revelia, o tipo de posse e o rito do processo, a participação do Ministério Público e outros órgãos
agrários, se houve liminar e como foi concedida, se houve julgamento dos casos e se a função
social da propriedade foi considerada.
Aponta ainda, em termos gerais que nos processos analisados há pouca preocupação
com a qualificação correta da parte ré, ou seja, os movimentos sociais. Mesmo sendo exigência
para a petição inicial pelo Código de Processo Civil, tal item é claramente flexibilizado sob o
argumento que por se tratar de coletividade que está na ocupação e isso dificultaria a
qualificação. Embora, trata-se de garantia processual tem sua importância reduzida quando se
trata de ocupação rural.
Sobre os meios de prova, os resultados da pesquisa são ainda mais preocupantes,
revela que prevalece o uso de documentos para caracterização do imóvel, muito mais ligados a
aferição da propriedade e sem relevância com a prova da função social da terra. Constatou-se
que não se realiza a inspeção judicial, nem mesmo a audiência de justificação previa, tampouco
se verificou contraditório qualificado sobre os documentos apresentados.
A maioria absoluta dos processos trata de posse nova (ou seja, com menos de um
ano e um dia de existência), assim, o rito que prevalece é o rito especial com prevalência do
deferimento das liminares pedidas pelos proprietários, de pronto. Cabe explicitar que não existe,
no estado de Goiás, as Varas Agrárias estaduais.
Inexiste, também, um órgão estadual que cuide da situação fundiária. O Incra (órgão
federal) somente esteve presente em dois casos e só foi intimado em 15% dos casos, em nenhum
deles, no entanto, a autarquia pleiteou a mudança da competência para a justiça federal. Não
há, pelo que se vislumbra, a partir desses dados, uma tentativa de composição a partir de
resolver o conflito por meio da verificação da possibilidade de alternativas e reforma agrária
com iniciativa do judiciário cível.
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O Ministério Público, que deveria atuar como custus legis (guardião da lei) por se
tratar de conflitos fundiários coletivos, não foi ouvido antes da concessão da liminar, e quando
foi chamado a manifestar-se no processo, limitou-se a aspectos processuais, formais, sem se
ater à função social ou ainda não contatou os órgãos competentes como Incra, Ibama ou
Procuradoria Geral da República estadual para verificar as condições legais do imóvel em
litígio.
Das liminares concedidas analisadas pela referente pesquisa, em nenhuma delas o
judiciário investigou se havia prova efetiva da função social da propriedade em disputa, bem
como em nenhum dos casos a inspeção judicial antecedeu a liminar; somente em um caso a
audiência de justificação foi feita antes da concessão liminar. No caso de posse nova o que a
pesquisa constatou é que há um padrão, a concessão da liminar possessória.
Somente seis casos chegaram a obter uma sentença de mérito, por diversos fatores.
Um processo destacado pela pesquisa ocorreu na comarca de Santa Helena de Goiás:

No processo nº .2008913816694, de Santa Helena de Goiás, em que foi autora a
multinacional Monsanto e réu o MST, ainda que deferida a liminar em ação de
interdito, para proibir os integrantes do MST a “invadir” a propriedade daquela
multinacional por ocasião do dito “abril vermelho”, foi, posteriormente, extinto o
processo por perda superveniente do interesse processual, sentença que foi mantida
em grau recursal (Ap. Cível n.138169-25.2008.8.09.0142,rel.juiz Fernando de Castro
Mesquita, j.12.04.2011). O interessante no caso relatado, é que, embora não
concretizada a temida “invasão” entre a data do ajuizamento da ação e da prolação da
sentença, a Monsanto interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás negou provimento. (TÁRREGA; MAIA; FERREIRA, 2012, p. 54).

Sobre a análise do requisito da função social, a pesquisa constatou que há uma
leitura homogênea das ações no sentido de caracterizar as ocupações como esbulho ou turbação,
sem questionar se os “proprietários” cumprem de fato a posse agrária. Segundo enfatiza o
relatório:

Assim, é que o discurso decisório goiano, pelo que se extrai dos casos analisados, é
silente sobre a função social da propriedade. Ou os juízes não conhecem, com
profundidade, direito constitucional ou, por escolha ideológica, optaram por não
perceber que a terra tem funções sociais (SOUZA FILHO, 2003), que não se resumem
a satisfazer os desejos particulares do titular da propriedade da terra. (TÁRREGA;
MAIA; FERREIRA, 2012, p. 56).
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4

CAPÍTULO 3: ANÁLISE DA JUDICIALIZAÇÃO DO CONFLITO AGRÁRIO:
PISTAS DA ESTRATÉGIA DE CLASSE DAS ELITES AGRÁRIAS DE GOIÁS

A pesquisa obteve, a partir do Setor de Direitos Humanos do MST, os autos do
Processo de Reintegração de Posse nº 201503060947, proposto por Márcio Antônio de Oliveira
(e alguns familiares70) contra o MST, na comarca de Santa Helena de Goiás- GO, em relação a
ocupação na Fazenda Várzea da Ema, denominada ocupação “Padre Josimo”. O processo é
extenso, sendo assim a pesquisa selecionou os trechos que considerou paradigmáticos para a
compressão do conflito agrário que dará origem à criminalização e o aprisionamento dos
membros do MST.
O processo cível aqui é lido como possibilidade de compreensão de como um
conflito agrário passou para o signo do direito penal, buscando elementos que indiquem esse
caminho percorrido. Assim, pretende-se uma análise crítica da atuação do poder judiciário.
Conforme a metodologia proposta, do estudo de caso singular (ELIAS; SCOTSON, 2000)
cabe, para melhor reflexão, ressaltar o que o conflito apresenta como singulares e aquilo que se
assemelha ao que a literatura sobre o tema já apontava, a partir dos sinais, pistas disponíveis
(GINZBURG, 1989).
Organizamos o fluir da análise sobre os processos judiciais em subtítulos
correspondentes as peças judiciais em questão, para melhor compreensão do leitor, visto que
criar uma narrativa sobre o procedimento pode gerar um excesso de termos técnicos dos quais
não se consegue desvencilhar. Acreditamos que situando o leitor no momento processual em
foco ajuda a criar uma melhor inteligibilidade das relações entre os discursos contidos em cada
fase.

4.1

PETIÇÃO INICIAL

Márcio Antônio de Oliveira propõe a ação de reintegração de posse no mesmo dia
da realização da ocupação da área, no dia 23 de agosto de 2015. Como acontece com frequência

70

O polo ativo do processo de reintegração nessa ação é complexo e integrado por familiares do Márcio Antônio
de Oliveira, que constam junto com ele nos contratos de permuta com a Usina, mas como ele em todo o conflito
fundiário é o que se mostra mais ativo e se intitula como o “proprietário” propriamente dito, estamos
considerando somente ele quando nos referimos no singular ao “autor”, em diversas partes do texto.

149

nos processos de reintegração de posse, os autores da ação não individualizam o polo passivo
para a proposição da mesma, mas tão somente designam genericamente como sendo “em
desfavor do Movimento dos Sem Terra e/ou outras organizações correlatas, na pessoa do Sr.
Natalino “de Tal” (nome indicado na ocorrência) ” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás,
2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 02-03). Ou seja, utilizam-se do boletim de
ocorrência policial para designar Natalino “de Tal” como réu na ação de reintegração.
Justificam a falta de individualização dos demais como sendo “vez que os autores não tiveram
condições de identificar os líderes, face a hostilidade com que foram recebidos”. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 02-03).
Na petição inicial, os argumentos centram-se em reificar o discurso da propriedade
como absoluta, considerando os integrantes do movimento social como “invasores” e que
“invadem o terreno como se deles fossem”. Acusa-os de praticar crime ambiental, essa
acusação, no entanto não é fortuita.
Segundo nos relatou um dos advogados em entrevista concedida:

Depois de 2012, tivemos algumas tentativas do Ministério Público [de Goiás] de
criminalizar, a partir de crimes ambientais, sabe? Tivemos algumas prisões forçadas
nesse sentido... e depois conseguimos êxito e, também, conseguimos absolver a
galera. (Entrevista com Advogado de defesa criminal, em 24 maio 2019).

Na petição inicial, a parte autora ainda realiza a desqualificação discursiva, citando
que por terem alguns carros na ocupação não precisariam de acesso à terra, deslegitimam por
meio da acusação de que não pertenceriam verdadeiramente a um movimento social de luta
pela terra. Portanto, as posses desses ocupantes seriam clandestinas, todavia, injustas.
Sustenta ainda que, como “proprietário”, estaria cumprindo a função social da terra.
Em seu conceito de função social cabe apenas provar a titularidade do imóvel e sua
produtividade. Apresentam para comprovação da posse, instrumento de “propriedade” que são
contratos de permuta com a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A datados de 4 de
novembro de 2002 e averbação71 do contrato na matrícula do imóvel.
A concepção de cumprimento da função social da propriedade rural está baseada na
produtividade, citam ainda que pagam os impostos pela produção e geram empregos. O
cumprimento da função social segundo o autor, está garantido com a apresentação de produção
agrícola e compra de pivôs de irrigação e seus custos (documentos de gastos de compras dos
pivôs de irrigação e de energia elétrica).
71

Essa averbação do contrato de permuta na matrícula do imóvel não implica na transferência dele.
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Os documentos apresentados não comprovam a existência da safra de feijão, usada
como justificativa para a necessidade de urgência na reintegração de posse (de qualquer forma
não se justificaria, pois, a ocupação está disposta, em uma pequena parte da extensão da área),
além disso existem documentos de compra de máquinas agrícolas recentes (que foram
adquiridas com crédito agrícola governamental) e também não comprovam a posse da área. Nos
pedidos do autor consta uma citação ao Ministério Público72, requisito que deveria estar sendo
solicitado por se tratar de litígio coletivo pela terra – Art. 178, III, CPC (BRASIL, 2018, p.
189), mas que é solicitado pelo autor para acarear suposto crime ambiental das famílias
ocupantes.
Nas matrículas dos imóveis apresentadas constam diversas vezes a citação de que
os imóveis são objeto de ação de execução fiscal por parte da Fazenda Nacional. O boletim de
ocorrência, que é declaratório73, é tomado como verdadeiro e comprovador da data do esbulho,
ainda que só conste a declaração única do “Toninho”, suposto proprietário.

4.2

DECISÃO LIMINAR DE DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE I

Da decisão do juiz, em relação ao pedido liminar de reintegração de posse do autor,
não consta em nenhum momento a menção à “função social da propriedade”. Ele somente
argumenta que os documentos juntados são suficientes para prova de dois requisitos (fumaça
do bom direito e risco de difícil reparação). Segundo o magistrado estariam presentes os
requisitos pois,

No caso vertente, presente os requisitos genéricos para a concessão do pleito liminar,
quais sejam: o fumus bonus iuris, consistente na provável existência de um direito a
ser tutelado no processo, isto é, o juízo de probabilidade e verossimilhança do direito
manejado (boletim de ocorrência e fotos da invasão); e o periculum in mora,
consubstanciado no risco de difícil reparação caso não seja deferida a medida, eis que
os imóveis rurais encontram-se em plena colheita de safra de feijão lá plantada, e
necessidade do preparo das terras para safras futuras. Através de documentação
carreada nos autos, em análise sumária demonstrou os Autores serem legítimos

72

Pedidos: e) seja cientificado o Ministério Público, na pessoa de seu representante legal, para que apure os
possíveis crimes ambientais cometidos pelos Requeridos; Petição inicial do autor (GOIÁS, Tribunal de Justiça
de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 10).
73
O Boletim de Ocorrências é lavrado na Delegacia de Polícia onde qualquer cidadão pode registrar a notíciacrime, que é a declaração de algum fato que ele considere ilegal ou digno de averiguação pelas autoridades.
Porém, o problema de considerar isso como “prova” é que as falas nesse âmbito, são meramente declaratórias,
não estão ainda baseadas em uma maior investigação e muito menos com o crivo do contraditório.
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possuidores dos imóveis, conforme se verifica, nos docs. de nº 1 até 10. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 142-143).

Assim, o juiz do caso concede a liminar, requisitando a força policial caso não haja
desocupação voluntária das famílias. Acatando toda a narrativa do autor, sem quaisquer
averiguações mais cuidadosas.
Interessante destacar que a petição inicial é entregue no mesmo dia da ocupação (23
de agosto de 2015) e nos autos constam que a petição inicial com os pedidos do autor foi
recebida pelo gabinete do juiz plantonista às 17h03. A decisão judicial está assinada na mesma
data (23 de agosto de 2015), pouco menos de uma hora depois (a decisão foi assinada em
18h11). Sequer cogita-se a audiência de justificação ou ainda a conciliação entre as partes ou a
visita do juiz ao local, a medida liminar é, em tempo recorde, concedida.74
O juiz ainda não cita nem o Ministério Público, nem o Incra para verificar se haveria
interesse da autarquia para fins de reforma agrária. Tampouco notifica os órgãos de controle
ambiental para verificar se todos os requisitos e políticas de meio ambiente estariam sendo
respeitadas. Outra expressão que não aparece nessa decisão é “reforma agrária”. Mesmo que
haja visivelmente muitas ações de execução da Fazenda Nacional constante nas matrículas dos
imóveis apresentadas pelo autor, ainda assim, isso não desperta qualquer acautelamento do
juízo quanto a sua decisão.
Ora, se a própria matrícula do imóvel apontava tantas ações de execuções e a
existência da possibilidade de adjudicação para a União, era de se esperar pelo princípio da
cautela como dever do juízo, que a liminar não foi concedida de forma tão imediata.
Quanto ao cumprimento da decisão da reintegração, no entanto, o magistrado
parece ter interesse que seja realizada de forma célere, embora pareça ciente do excesso de força
que poderia ser exercido pelo Estado, não dispensou o uso de força policial e o prazo exíguo e
impossível para a saída das famílias (que eram centenas).

Diante do exposto, CONCEDO, a medida liminar para reintegrar os Autores na posse
dos imóveis rurais Fazenda Várzea da Ema (CRI 1.225) e Fazenda Mário Moraes
(CRI 1.279), localizado no Município de Santa Helena de Goiás, devendo os
Requeridos desocuparem os imóveis voluntariamente no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, sob condição de desocupação forçada. EXPEÇA-SE mandado de
reintegração de posse, devendo o mesmo ser cumprido com parcimônia, evitando
74

A audiência de justificação seria recomendável, pois o juiz teria mais elementos para compreender a situação
jurídica e social do imóvel e das partes e ainda ter a oportunidade de realizar a mediação entre elas, sendo
possível. A visita do magistrado à área (inspeção judicial) poderia fornecer elementos preciosos em relação a
posse que o autor alegava exercer (verificar se os documentos apresentados se relacionam com a situação fática
do imóvel rural) e ainda conhecer a ocupação “Padre Josimo” e os trabalhadores e as trabalhadoras e seus
pleitos, seus objetivos e reivindicações.
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qualquer espécie de conflito; decorrido o prazo para desocupação voluntária fica
desde já autorizado o uso da força policial, de forma comedida, para o cumprimento
desta liminar, com a punição de eventuais excessos de quaisquer partes. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 143, grifo
nosso).

Na verdade, ao se eximir de aprofundar-se no conflito social existente, a autoridade
judicial assume os riscos dos possíveis excessos no cumprimento de sua decisão.

4.3

RELATÓRIO DO OFICIAL DE JUSTIÇA I

Conforme a pesquisa já citada acima “Observatório da atuação do poder judiciário
nos conflitos agrários decorrentes de ocupações de terras por movimentos sociais nos estados
do Pará, Mato Grosso, Goiás e Paraná (2003-2011) ”, os oficiais de justiça acabam por influir
nos conflitos agrários em Goiás, uma vez que quando da entrega do mandado de reintegração
de posse, eles comparecem à área e escrevem relatórios que passam a integrar o processo
judicial. Na verificação de cumprimento (para verificar se tinha ocorrido a saída das famílias
da área) temos o primeiro relatório do Oficial de Justiça que consta no processo.
Vale dizer que a visão sobre as famílias acampadas, por parte do meirinho, coincide
em muitos aspectos com a descrição do “proprietário” em sua petição inicial. Ele trata as
famílias de trabalhadores rurais como “invasores”. Segundo o oficial: “Vale dizer que os
invasores montaram uma ‘cancela’ de bambu no aterro de uma represa, local de passagem
necessária para se ter acesso à área invadida.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a,
Processo cível nº 201503060947, fl. 130). Mas, ele ainda assim se surpreendeu com o
conhecimento dos mesmos em relação a conflitos fundiários, segundo ele: “Disseram que estão
acostumados com conflitos agrários e que em outros movimentos ‘derrubaram’ várias liminares
proferidas por juízes e que essa também sucumbirá. Demonstram certo conhecimento em
conflitos agrários”. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 151).
A declaração do oficial de justiça é interessante, pois mostra o estranhamento de
um membro do poder judiciário quando os acampados relativizam o poder de uma decisão
judicial, pois entendem a provisoriedade da mesma e que ela pode ser revista. Ainda, o fato dele
ter mencionado o “conhecimento em conflitos agrários” não deixa de ser paradigmático e revela
o próprio desconhecimento do oficial de justiça sobre a ação dos movimentos organizados por
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acesso à terra, que não a realizam de qualquer forma, mas compreendendo a legislação da
política pública de reforma agrária e já têm experiência em lidar com a ação dos “proprietários”
e do judiciário.
Em seu relatório, o oficial de justiça relata que as forças de segurança declararam
que não tinham possibilidades de realizar a operação de retiradas famílias. Segundo o
Comandante da 21ª CIPM: “[...] por entender que este ato está acima de suas forças para
cumprimento do mandado, e aguarda a manifestação da Força Pública ou de novas ordens de
Vossa Excelência” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 152). Isso consta do relato do oficial de justiça Jesus Rodrigues Camargos,
em 25 de agosto de 2015.
Os trabalhadores e as trabalhadoras que ocuparam a área entraram com pedido de
reconsideração da liminar de reintegração (que ordenava o despejo) em 10 de setembro de 2015,
alegando que os autores não eram os reais proprietários da área e que a verdadeira proprietária
seria a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, além disso questionaram: “Compulsando
os autos, verifica-se que a inicial não indica de modo suficiente e adequado a qualificação das
partes, os fundamentos de fato e de direito de seus pedidos, bem como a precisa extensão do
objeto da determinação judicial a que pleiteia provimento.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 156).
Ou seja, argumentando pela ausência de qualificação das partes corretamente e que
somente uma das duas áreas tinha sido objeto da ocupação e que a petição inicial dos autores
estava então inepta (juridicamente inválida segundo os artigos Art. 330, inc. I e §1º c/c 319 c/c
561 c/c 562 do CPC), por ser requisito indicar exatamente o local objeto da perda de posse
(art.156, inc. II, CPC) para o prosseguimento da ação. Cabe dizer, que para a proposição da
ação qualificou-se o trabalhador rural Natalino “de Tal”, que já havia citado na peça do autor,
embora sem os dados pessoais indicados.

4.4

REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS DE GOIÁS I

Os próprios autores juntam em 15 de setembro de 2015 aos autos, as atas da Reunião
realizada na Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Essa reunião é realizada por meio do
Governo estadual, buscando realizar as reintegrações de posse ordenadas pelo judiciário com
datas combinadas entre as forças de segurança (responsáveis pelo cumprimento) e os
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movimentos sociais e os “proprietários”, buscando evitar confrontos e violações de direitos
humanos, abordaremos essa comissão mais à frente no texto. Frise-se que não integra o processo
judicial. Mas desde já revelamos que as atas adquirem uma importância no processo cível e no
criminal. Um dos integrantes do MST que vai ser criminalizado na lei de organizações
criminosas tem a fala registrada. Valdir nessa reunião explica que:

O senhor Valdir, representante do MST, ao fazer uso da palavra esclareceu que a
motivação da invasão [sic] foi à informação de que existe uma demanda judicial para
disponibilizara [sic] a área para o Programa de Reforma Agrária do Governo Federal;
que as famílias são da região, algumas delas compostas por ex-funcionários da Usina,
outros são do município de Jataí; que as crianças do acampamento já estão sendo
acolhidas pelo Grupo Escolar da região e que o grupo não tem intenção de desistir da
área. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947,
fl. 171).

Ou seja, trazendo à tona o conflito fundiário em questão e a motivação do
movimento social da ocupação da área. O Incra, por sua vez, que até agora não tinha intervisto
na ação de reintegração assim se manifestou:

O senhor Jorge Tadeu, Superintendente do Incra-GO, fez uso da palavra esclarecendo
que não é possível confirmar com precisão de que os acampados (requeridos) estão
exatamente, na área que o Incra, está disponibilizando para a Reforma Agrária, que o
juiz de Santa Helena e o Ministério Público estão analisando se a área está no processo
de Execução Fiscal em tese. Que a perspectiva é de liberação jurídica, decretando a
referida área, objeto de Reforma Agrária. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás,
2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 171).

O representante dos proprietários insiste na tese de propriedade já colocada na ação
judicial e traz uma argumentação de que haveria usucapião da área por parte dos “proprietários”
(argumento que não aparece na ação judicial):

O senhor “Toninho”, representante dos requerentes, informou que os atuais
proprietários fizeram permuta da terra com a Usina, que eles tem [sic] em mãos os
documentos que comprovem o Usucapião do imóvel, que na área invadida há
plantações de soja e feijão. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo
cível nº 201503060947, fl. 171).

Temos ainda, a expressão do representante do setor de conflitos agrários do
Tribunal de Justiça de Goiás, que ilustra bem a predileção pela propriedade privada como
absoluta, visto que ratifica a necessidade de retirada das famílias, ainda que pairem dúvidas
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sobre a própria aquisição do imóvel ou mesmo que haja interesse da União na área em litígio,
atuando em desacordo com o mandamento do art. 562 do CPC (BRASIL, 2018)75:

O Meritíssimo Juiz Sebastião Assis, representante do TJGO fez uso da palavra
ressaltando a importância da Comissão de Conflitos Fundiários e esclareceu que as
pendências judiciais com relação à Recuperação de Posse deste imóvel não invalidam
o cumprimento da Decisão. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo
cível nº 201503060947, fl. 171).

A reunião, ao fim, delibera sobre a data da saída das famílias:

Ao final a Comissão deliberou que: a data limite da saída pacífica será até às 19:00 do
dia 13 de setembro de 2015 (domingo); que: no descumprimento da decisão, o
Comando da Polícia Militar e da Polícia Civil ficam autorizados a deflagrar a
Operação de retirada coercitiva a partir do dia 14 de setembro de 2015; (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 172).

Embora seja de especial relevância a existência de espaços de diálogo entre a
Polícia Militar (responsável pelo cumprimento dos mandados de reintegração de posse) e
demais autoridades com os movimentos sociais, para se evitar confrontos que levem a
massacres, (como já ocorreram na história brasileira como o massacre de Eldorado de Carajás).
Recorrentemente as reuniões dessa Comissão se limitaram a negociar as datas de retirada das
famílias das áreas, com mandatos de reintegração a cumprir, conforme nos informa o relato de
um dos advogados do caso, que frequentou tais reuniões:

Era a comissão da polícia... ela tinha uma função precípua de... definir o prazo para
saída, ela era composta por Ouvidoria Agrária do Incra, Comissão de Direitos
Humanos da OAB, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar. Mas ali discutia
prazo para saída, sempre nesse sentido. (Entrevista Advogado de defesa cível, 22
maio 2019)

Por outro lado, há que se reconhecer que em todo momento nesse processo de
reintegração o Comando da Polícia Militar não executou ações de retirada das famílias sem a
comunicação e a realização de reuniões com a presença de diversas autoridades públicas.
Inclusive peticionou diversas vezes ao magistrado reconhecendo que não possuía contingente,
nem condições de realizar de forma célere ou sem planejamento o cumprimento da reintegração.

O Código de Processo Civil estabelece que no seu Art. 562: “Estando a petição inicial devidamente instruída,
o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso
contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à
audiência que for designada;” (BRASIL, 2018, p. 237).
75
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O advogado que acompanhou o caso relatou inclusive que: “Essa era a grande
dificuldade nossa, porque a polícia colocava essa dificuldade, mas o judiciário mandava seguir
em frente. ” (Advogado de defesa cível, data 22 maio 2019). Conforme nos relatou em
entrevista, o advogado contou o histórico da criação desse comitê interinstitucional, que expõe
a importância desse espaço, em que pese a desconsideração do judiciário do seu dever de
cautela:

Como era um processo que envolvia muita gente [o processo de reintegração de
posse]... uma ocupação muito grande, que envolvia uma negociação muito intensa em
um Comitê que foi criado lá em 2005, por conta da desocupação do Parque Oeste
Industrial76, essa desocupação com mais de 15 mil pessoas, o Estado fez em uma hora
e meia, com mais de quarenta feridos à bala, dois mortos e um paraplégico, mais de
800 presos. Aí um dos resultados positivos, na linha da garantia de direitos, foi criar
um Comitê de Gerenciamento de Crises [ esse é o termo “nativo” para a Comissão de
Conflitos Fundiários] em 2005 para que não ocorresse violações desse jeito. Esse
Comitê existia, ele foi desarticulado em 2016, após esse episódio...engraçado como
esses grandes episódios demarcam isso, né? E esse Comitê de Gerenciamento de
Crises foi acionado e nesse comitê participavam várias pessoas, várias autoridades,
enfim tinham várias cabeças. Secretaria de Segurança Pública, chefe da Polícia
Militar, Chefe da Polícia Civil, chefe de Gerenciamento, secretarias, isso muda muito
né? Não é uma pauta prioritária para o governo, mas a Secretaria de Direitos
Humanos, Gerência da Superintendência Executiva de Direitos Humanos, é
interinstitucional... e OAB, Ministério Público... juiz, representante do juiz local,
representantes dos movimentos, representantes dos assentados, no caso de
assentamento, dos acampamentos, quando é caso de acampamento, como era esse o
caso. (Entrevista: advogado de defesa criminal; 24 maio 2019)

Outra fala constante dessa reunião da comissão que nos importa é a seguinte:

Que: até o dia 7/09/2015 (segunda-feira), o representante do MST, Sr. Valdir irá
informa [sic] o resultado da reunião com os acampados da área a ser reintegra [sic] e
informará o local que os mesmos desejam apoio para se deslocarem quando da
desocupação. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 172).
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“No dia 16 de fevereiro de 2005, a Polícia Militar do Estado de Goiás realizou uma verdadeira Operação de
Guerra, cinicamente chamada ‘Operação Triunfo’. Participaram da Operação 1,8 mil policiais. Em uma hora e
quarenta e cinco minutos, cerca de 14 mil pessoas foram despejadas de suas moradias de maneira violenta,
truculenta e sem nenhum respeito pela dignidade da pessoa humana. A Operação Militar produziu duas vítimas
fatais (Pedro e Vagner), 16 feridos à bala, tornando-se um desses paraplégico (Marcelo Henrique) e 800 pessoas
detidas (suspeita-se com razão que o número dos mortos e feridos seja bem maior). Esses crimes - apesar de
muitas promessas - continuam até hoje impunes”. (SASSATELLI, 2014).
“mais de 2 mil homens foram mobilizados na ação de desocupação feita pela PM, que precisou de pouco menos
de uma hora para dominar toda a área invadida e cumprir o mandado judicial de reintegração de posse. O
confronto deixou saldo de 2 mortos e 14 feridos encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia. As
cerca de 800 pessoas detidas durante a operação foram levadas para o 7º Batalhão da PM, no Jardim Europa.”
(JORNAL O POPULAR, 17 fev. 2005 apud MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2006).
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Isso porque ela nos testemunha sobre o funcionamento da dinâmica do movimento
social (MST de Goiás) quanto à tomada de decisões (que será questionada na ação penal, que
analisaremos em seguida). Um dos representantes presentes na reunião explicitamente cita que
a data colocada será levada para os acampados da área em questão, para que possa ser
deliberado através de Assembleia (A assembleia é a instância máxima de decisão do
acampamento, em que as famílias se reúnem para decidir sobre alguma deliberação coletiva.)

QUE: até o dia -709-2015 (segunda-feira), o representante do MST, Sr. Valdir irá
informa o resultado da reunião com os acampados na área a ser reintegra e informará
o local que os mesmos desejam apoio para se deslocarem quando da desocupação;
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl.
172).

Isso é importante, pois a presença desse integrante citado nas reuniões dessa
comissão é usada, posteriormente, na ação penal, como suposta “prova” de que ele detinha de
alguma forma o poder de decisão e controle sobre os demais acampados e poderia ser etiquetado
como “líder” da “organização criminosa”, ou seja, a atividade política do movimento, para
evitar uma ação desmedida no “despejo” das famílias é descontextualizada e rebatizada como
justificativa para tal nominação, mas isso será discutido em próximo tópico.

4.5

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

As famílias de trabalhadores sem-terra por sua vez acionam o judiciário através de
Agravo de Instrumento 331994-25.2015.8.09.0000 contra a decisão de “despejo” da área e
expõe a situação do imóvel em questão, além de solicitarem a mudança do local de julgamento.
Esse recurso foi interposto no nome do acampado Natalino “de Tal”. Sustentaram que:

Inicialmente, deve-se observar que os Agravados sustentam sua posse por meio de
contrato de permuta averbado no registro de imóveis, conforme certidão do imóvel
acostada na inicial. No entanto, por meio do mesmo documento percebe-se que o
imóvel é objeto de inúmeras ações de execução: nº 2009.35.02.003233-6,
2006.35.02.003752-6,
2007.35.02.003510-8,
2006.35.02.013112-3,
2008.35.02.001944-0 e 2169.76.2001.4.01.3502 com origem na Justiça Federal e de
nº 0001044-23.2010.5.18.0052, de origem na 2ª Vara cível da comarca de AnápolisGO, exequente a União (Fazenda Nacional) e executada a Usina Santa Helena de
Açúcar e Álcool S.A, em recuperação judicial. Esclarece-se: os imóveis objeto da
presente ação possessória, também são objeto da Execução Fiscal e Recuperação
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Judicial. Em sede de conflito positivo de competência, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás acolheu o julgamento,
entendendo que havia competência absoluta do juízo no qual está sendo processada a
recuperação judicial para penhorar e alienar os bens da empresa em recuperação
judicial. O juízo no qual está sendo processada a recuperação judicial é a Vara das
Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2º cível da Comarca de Santa Helena de
Goiás-GO. Tem-se dessa forma duas conclusões. Primeiro, há necessidade de prova
mais robusta da posse dos Agravados, vez que o imóvel encontra-se em pendência em
inúmeros processos judiciais de execução fiscal e recuperação judicial. Situação que
poderia ter sido observada pelo juízo de primeiro grau, por meio dos próprios
documentos apresentados pela parte. Segundo, há competência absoluta do juízo no
qual está sendo processada a recuperação judicial, para dirimir questões relativas aos
imóveis de propriedade da empresa que se encontra em recuperação judicial. Neste
caso, são nulos os atos praticados pelo juízo da Vara de Infância e Juventude e 1º cível
da comarca de Santa Helena de Goiás, pois podem interferir diretamente no plano de
recuperação judicial da empresa. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a,
Processo cível nº 201503060947, fls. 181-182, grifo nosso).

Em sede de Agravo, o Incra manifesta o interesse na área para fins de reforma
agrária e solicita a mudança do local do julgamento da reintegração de posse: “À fl.177, o
Superintendente Regional do Incra em Goiás, Jorge Tadeu Jatobá Correia, informou ter a União
interesse no imóvel em litígio e pediu o deslocamento do feito à Justiça Federal. ” (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 190).
Conforme a declaração do advogado do caso em entrevista, o Incra, especialmente
nesse caso, atuou na ação judicial e inclusive tentou conversar e ser ouvido pelo juiz do caso
para explicitar suas razões, porém sem sucesso.

O Incra só funcionou na base da pressão, mas, olha, funcionou. Eles tentaram. O
Incra tentou várias reuniões com o juiz, mas ele não quis receber. O juiz não quis
receber nem o bispo de Goiânia. (Entrevista: advogado de defesa cível, 22 maio 2019)

A decisão monocrática do desembargador relator77, em 18 de setembro de 2015,
negou prosseguimento ao Agravo de Instrumento, fundamentando-se em um aspecto
estritamente processual, sem adentrar no mérito do pedido. Porém se manifestou negativamente
contra o pedido de mudança de competência jurisdicional.

Sobre os pedidos de deslocamento do feito para a Justiça Federal e de regular
processamento do recurso com a juntada de cópia da decisão recorrida, entendo não
caber maiores dilações por esta Corte, vez que já esgotada sua jurisdição em relação
ao presente recurso. É que a decisão por mim proferida às fls. 173/175 encerrou a
prestação jurisdicional desta instância em sede deste agravo de instrumento, sendo o
caso de eventual pedido de modificação de competência ser realizado, agora, junto ao
77

O Agravo de Instrumento é direcionado ao tribunal e lá é definido um relator, que apreciará alguns pedidos (a
mudança de competência no caso) e solicitará dia para julgamento pela turma. O relator então que decide os
pedidos preliminares, mais urgentes e de forma, provisória.
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1º grau. Ainda, as peças que obrigatoriamente devem instruir o momento de sua
interposição, não sendo o caso de se oportunizar e/ou aceitar sua juntada
posteriormente. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 191, grifo nosso).

Contra essa decisão, em 22 de setembro de 2015, as famílias de trabalhadores rurais
entram com Agravo Regimental. Trata-se, portanto, de um recurso contra a decisão do
desembargador que nega o prosseguimento ao recurso contra a decisão do juiz de primeiro grau,
ainda dentro do agravo de instrumento; a primeira foi a petição de interposição, agora apresenta
as razões do recurso.
Dessa vez a peça foi titularizada no nome de outra acampada, Lorena “de Tal”. Isso
é um ponto importante, pois posteriormente os dois nomes qualificados para os recursos cíveis
vão aparecer no inquérito criminal, o que aponta para desdobramentos e uma continuidade
discursiva entre a ação de reintegração de posse (uma ação cível) e a ação penal. O defensor
das famílias argumenta a ausência de citação da referida parte, mas em nenhum momento a
aponta como liderança do movimento:

Nobre julgador, a Agravante é parte legítima do presente feito, uma vez que é
trabalhadora rural e está na ocupação da Fazenda. A mesma não foi citada e por isso
ingressou com pedido de reconsideração pelos mesmos fundamentos deste recurso.
Ademais, não houve sequer citação por edital, por isso a mesma se deu por citada.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl.
202, grifo nosso).

Enquanto tramita o Agravo Regimental no tribunal, o processo de reintegração de
posse continua na primeira instância, visto a ausência de efeito suspensivo deste recurso.
Adiante-se que o Agravo Regimental também não será provido, o que ensejará um Recurso
Especial com pedido de Medida Cautelar.

4.6

RELATÓRIO DO OFICIAL DE JUSTIÇA II

Na primeira instância, o mesmo oficial de justiça já citado anteriormente, junta aos
autos, em 2 de outubro de 2015, produz um novo relatório, dessa vez sobre a saída das famílias
da área.

Assim, no dia 30 de setembro de 2015, os invasores iniciaram os trabalhos de
desmontagem de suas barracas e mudança. Foram conduzidos para um assentamento
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antigo que dista aproximadamente 05 (cinco) quilômetros do local de esbulho,
denominado Vaianopólis. O trabalho foi lento, mas pacífico, sem necessidade de uso
da força e sem nenhuma ocorrência de qualquer tipo de violência, findando na sextafeira, dia 02 de outubro de 2015, às 10:40h, quando o senhor Natalino “de Tal” deixou
o local, acompanhado da líder Jéssica. Entretanto, durante a saída dos esbulhadores já
havia comentários de que retornariam na noite do dia seguinte, dia 03 de outubro de
2015 (sábado). Esses comentários foram ouvidos por diversos motoristas dos 20
(vinte) caminhões que faziam o transporte dos ocupantes da área. (GOIÁS, Tribunal
de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 213).

O relato nos noticia uma certa concepção sobre o que o serventuário da justiça
considera como violência. A retirada de mais de 500 famílias da área em que produziam
alimentos de forma agroecológica e denunciavam a ausência da política pública de reforma
agrária, em uma área cujo título de propriedade era controverso não é considerado violência. O
fato de a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, real proprietária, ser devedora da união
e de seus ex-funcionários enquanto mantém seu patrimônio intocado também não é considerado
uma forma de violência.
Outro ponto importante a se destacar nesse relatório, que vai impactar o processo
penal, é a contribuição da ideia de que haveria “líderes”, como ele denomina a “Lorena “de
Tal”. Esse é o poder de nomeação, como trabalhado por Bourdieu (1989), e da execução do
poder judiciário, que vai sendo revelado pouco a pouco, a partir de sinais, pistas como estas.

4.7

PETIÇÃO SIMPLES COM PEDIDO DE NOVA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Como no recurso judicial proposto pelas famílias na segunda instância constava a
qualificação de dois integrantes do movimento, esses passam a constar como os citados no novo
pedido de reintegração dos “proprietários”. Em 5 de outubro de 2015, os autores novamente
vão ao judiciário solicitando nova reintegração de posse, relatando que havia ocorrido nova
ocupação no dia 4 de outubro (logo após a desocupação acima relatada). Nessa peça, os autores
desferem diversas acusações às famílias e copiam uma mensagem de grupo de Whatsapp
denominado “Advogados de Shego78”, contendo o seguinte comentário (Figura 1):

Provavelmente pode-se inferir que a abreviação utilizada “Shego” refere-se ao nome do município: Santa
Helena de Goiás.
78
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Figura 1 – Mensagem de grupo de Whatsapp denominado “Advogados de Shego”

Fonte: GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 217

Há a gestação da imagem do inimigo público que ameaça a sociedade e, portanto,
dever ser contido e reprimido de todas as maneiras, inclusive através da repressão penal. Para
Batista (2003) esse discurso do medo tem uma função especial: “No Brasil, a difusão do medo
do caos e da desordem tem sempre servido para detonar as estratégias de neutralização e
disciplinamento planejado das massas empobrecidas.” (BATISTA, Vera Malaguti, 2003, p. 21)
O que essa mensagem evidencia é que havia sido gestado um clima perigosista79,
como se o movimento social representasse uma ameaça a toda a cidade, por meio de “fofocas,
intrigas”. É fato que os advogados dos “proprietários” desde o início ensejam a
responsabilização criminal do MST. Nessa peça em análise, eles desejam a imputação de crime
de desobediência aos acampados:
79

Ver nota nº 30.
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Nessa senda, a Decisão judicial de fls. 141/144, está sendo deliberadamente
descumprida pelos integrantes do MST e, em especial, as pessoas de NATALINO “de
Tal” e LORENA “de Tal”, destinatários do comando mandamental, cujos atos
ensejam à configuração do crime de desobediência. [...] O crime de desobediência não
se consuma somente quando o infrator viola direta e frontalmente a ordem judicial,
mas também quando embaraça, impede ou dificulta a sua efetivação de modo
deliberado, o que perfeitamente se amolda nas ações tomadas pelo movimento.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls.
218-219).

Aqui, já se torna perceptível a prática de tentar responsabilizar penalmente alguns
integrantes, pois tipificam as ações do MST como crime, embora não houvesse elementos para
tanto. A argumentação utilizada pelos “proprietários”, no entanto, nessa peça é visivelmente
mais “virulenta”, e pretende, de qualquer maneira, imputar às famílias de trabalhadores rurais
sem terra acusações sem lastro de veracidade. Pedem ainda a aplicação de multa civil, e mais
grave ainda solicitam a prisão dos réus do processo, segue como consta ao final da peça:

Dos Pedidos: [...] c) Determine expedição de Ofício ao Delegado de Polícia Civil local
para que efetue a prisão em flagrante dos representantes do MST, Sr. NATALINO DE
“Tal”, e Sra. LORENA “de Tal”, além de outras pessoas à frente do movimento, por
descumprimento de ordem judicial (artigo 330 c/c com artigo 71 do CP), formação de
quadrilha (artigo 288 do CP), além da apuração de eventuais furtos praticados na
propriedade dos Autores (Artigo 155 do CPC), bem como os crimes ambientais já
praticados e os ainda em evolução; d) Intimação do Ministério Público para
acompanhamento da lide face às grandes e graves proporções que as ações do MST
estão tomando. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 221).

Em 6 de outubro de 2015 (um dia após o pedido do “proprietário”), a titular do
processo, Aline de Freitas da Silva, expede nova decisão reiterando o mandado de reintegração
de posse e requisita seu cumprimento às forças policiais (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás,
2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 225).

4.8

PETIÇÃO SIMPLES DO MST

Diante dessa nova decisão de “despejo”, as famílias de trabalhadores rurais
solicitam nova apreciação do judiciário, tendo em vista a existência da recuperação judicial e
segundo os seguintes argumentos:

Já foi informado neste juízo que há ação de recuperação judicial tramitando na 2ª Vara
Cível, na qual consta, entre outros imóveis, o objeto da presente ação de reintegração
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de posse. Outrossim, o objeto desta ação pertence à União e foi realizado pedido de
imissão de posse à mesma. [...] Ademais, o Agravo de Instrumento está em fase de
julgamento de Agravo Regimental. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a,
Processo cível nº 201503060947, fls. 231-232).

Diante do pedido, a magistrada não reconheceu sua validade e mais uma vez
solicitou o imediato cumprimento do mandado de reintegração:

De igual forma, deixo de conhecer da petição de fls. 231/232, uma vez que repisa os
mesmos argumentos já despendidos em petições anteriores juntadas aos autos pelos
requeridos, cujo juízo de retratação já foi exercido por esse juízo em decisão de
fls.225, a qual manteve a decisão liminar por seus próprios fundamentos. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 237).

Cabe dizer, que a juíza do caso não só oficiou o Comandante da Polícia Militar para
o cumprimento da reintegração, como também o próprio Secretário de Segurança Pública do
Estado de Goiás, estipulando o prazo máximo de 30 (trinta) dias (GOIÁS, Tribunal de Justiça
de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 242-243).

4.9

REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS DE GOIÁS II

Diante de nova ocupação e novo mandado de reintegração de posse, houve nova
reunião da Comissão de Conflitos Fundiários e foi estabelecida nova data para saída das
famílias, voluntária no dia 03 de novembro de 2015 e com as forças policiais no dia 05 de
novembro de 2015. Posteriormente à inclusão da ata da referida reunião aos autos do processo,
a magistrada, ainda ignorando a resolução de comum acordo com as forças de segurança,
oficiou duas vezes o Comandante da Polícia Militar e novamente ao Secretário de Segurança
do Estado.

4.10 DECISÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM FAVOR DOS
ACAMPADOS

Nesse ínterim, as famílias obtêm uma inédita vitória que é a suspensão da liminar
de reintegração de posse, em 18 de novembro de 2015, a partir de Recurso Especial interposto
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contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº
345814-14.205 (201593458142). Na

medida cautelar

nº 411034-56.2015.8.09.0000

(201594110344), foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial80, significando que o
pleito das famílias, ou seja, a suspensão da decisão de “despejá-las”, foi acatado. O
desembargador considerou que:

Pelo que consta do documento de fls. 20/23 e 65/66, Ata de Reunião – Comissão de
Conflitos Fundiários -, estão acampadas na região, em torno de 200 (duzentas)
pessoas, chegando a 600 (seiscentas) nos finais de semana, entre homens, mulheres e
crianças. Consta, outrossim, nas mesmas atas, a deliberação da Comissão de Conflitos
Fundiários acerca da data limite de tolerância para desocupação pacífica, qual seja,
03.11.2015, fl. 20, sendo que, a partir de então, será deflagrada a retirada coercitiva.
Apesar dos autos darem conta do acompanhamento “de Tal” ocupação e respectiva
retirada dos assentados pelas autoridades locais, não se pode negar que há grave e
iminente risco para os ocupantes das áreas, à comunidade local e às pessoas
envolvidas no cumprimento da ordem. É, pois, evidente, a relevância social da questão
posta, com nuance humanitária, a prevalecer na análise da presente medida, como
mecanismo para obstar consequências drásticas, como tem registrado a história
recente de nosso país. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível
nº 201503060947, fls. 267-268, grifo nosso).

Assim, pela primeira vez no processo um pleito dos trabalhadores rurais sem terra
foi admitido. Ainda que provisoriamente e em segunda instância. Cabe colocar que em nenhum
momento no juízo local (Comarca de Santa Helena de Goiás) os termos colocados pela decisão
do desembargador foram sequer cogitados. Os direitos fundamentais dos trabalhadores rurais
são completamente desconsiderados, tendo em vista a concepção de propriedade privada do
juízo, que não reflete o entendimento do STJ. Destaca-se também o campo de influência da
elite agrária local sob as decisões de primeira instância, aqui no estudo de caso,
comprovadamente colocados, uma vez que nenhum um pedido sequer foi admitido pelo juízo
originário em favor dos acampados.

4.11 MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, após quatro meses do processo em curso, se manifesta nos
autos. Destaca-se que o órgão se utiliza, para dois integrantes do MST da nomenclatura de
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Muito embora o Recurso Especial seja destinado ao Superior Tribunal de Justiça, quem analisa de pronto o
pedido cautelar de concessão de efeito suspensivo é a Vice-Presidência do tribunal a quo (ou seja, nesse caso a
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás).
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“líderes” do movimento na redação sua peça de manifestação: “nos autos da medida cautelar
nº. 2015944110344, intentada pela líder do MST, Lorena “de Tal” [...] Após, em razão do líder
do MST, Natalino “de Tal”, não ter [...]” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a,
Processo cível nº 201503060947, fl. 283).
Em relação ao mérito, o órgão ministerial se manifestou favoravelmente à tese dos
“proprietários”. Dizendo que: “[...] os autores possuem a posse dos imóveis objetos da presente
ação, enquanto que a invasão na área dos autores pelo MST foi feita de forma não consentida
[...] também não se pode esquecer que se trata de terras produtivas e que atendem às suas
funções sociais.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 284).
Porém, essa manifestação revela mais do que somente um alinhamento com a tese
dos “proprietários”, o Ministério Público transcreve a sua manifestação na Ação de
Recuperação Judicial81 (ação de recuperação judicial em relação a Usina Santa Helena de Goiás
de Açúcar e Álcool S/A), que demonstra que o órgão foi ativo na defesa da tese de que os
imóveis rurais não poderiam ser adjudicados e integrarem o patrimônio da União para
pagamento da dívida, isso segundo o argumento que a reforma agrária traria mais
“intranquilidade social” à região.
A “intranquilidade jurídica e social” não é nesse caso, de nenhuma forma, lida como
resultado da equação social absolutamente excludente da sociedade brasileira, da concentração
fundiária brutal, muito menos da ausência de pagamentos dos seus ex-funcionários por parte da
Usina, mas sim, vejam bem, da ação do movimento social organizado.
A chave “segurança jurídica”, quem possui são os “proprietários”, mesmo quando
realizam negócios jurídicos questionados pela Fazenda Nacional, quando devem cifras
bilionárias à União, ainda que não façam o pagamento das dívidas trabalhistas com os seus
funcionários.

Outrossim, é de se pontuar que tal situação vem causando intranquilidade jurídica e
social, que, aliás, já foi pontuado por este subscritor nos autos da Ação de
Recuperação Judicial sob o nº 200805038366, quando se manifestou para que as áreas
adjudicadas à União tornem a fazer parte da massa em recuperação judicial. Vejamos:
“Recentemente o Estado de Goiás despendeu somas incalculáveis para bancar duas
operações enormes da Polícia Militar, para desocupar uma dessas áreas, adjudicada à
União, cuja posse é reivindicada por terceiro. A cidade presenciou inéditas
manifestações de posseiros, o que causa transtornos e medo à população. Se a
adjudicação for confirmada e esse movimento for insuflado precipitadamente, além
da intranquilidade jurídica e social, a população (indiretamente, através de impostos),
continuará a custear as ações dos órgãos de segurança para restabelecer a posse. E
81

Ação de Recuperação Judicial nº 200805038366
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caso a área fique realmente ocupada pelo MST antes de todos os trâmites percorridos,
eventual desfazimento da decisão de adjudicação não será tão facilmente reversível,
como apregoa o Juiz Federal. Portanto, o Ministério Público insiste para que Vossa
Excelência profira decisão, conforme determinado pelo STJ, deixando de convalidar
a adjudicação, possibilitando assim que os imóveis em questão continuem fazem parte
da massa em recuperação judicial. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a,
Processo cível nº 201503060947, fls. 285-286).

A tese do Ministério Público, na ação de recuperação judicial citada acima, é
convalidada, pelo juízo. (Ou seja, ao final os imóveis rurais - até o final da pesquisa- não foram
destinados à União, mas mantiveram-se na massa da recuperação judicial). Cabe dizer que
juridicamente, o Ministério Público aceita a possibilidade de que, na verdade, trata-se de
propriedade da Usina e não do “autointitulado proprietário” ao conhecido na região, como
“Toninho”, corroborando nesse sentido a tese da defesa, mesmo que implicitamente.
Os termos usados pelo Ministério Público apresentam uma nitidez quanto ao
tamanho aferrolhamento à propriedade privada, em contraposição ao “medo”, a
“intranquilidade”, o “insuflamento” que, na concepção do órgão e compartilhada pelos demais
setores do judiciário, apresenta o movimento social, como se pode inferir de todo o processo
descrito, característica presente nesse campo jurídico.
Nota-se por parte dos funcionários dos órgãos judiciários, a percepção do conflito
como algo necessariamente negativo, disruptor da ordem social dada, não o veem de nenhuma
forma como possibilidade de construção democrática.
Ellen Wood (2003) destaca que algumas reivindicações dos subalternizados podem
ser toleradas e até, em certo ponto, serem abarcadas. Porém, quando algum movimento social
passa a buscar direitos que se relacionem a propriedade privada, o que ocorre é uma reação
violenta da elite.
Outro argumento apresentado pelo Ministério Público, o da “segurança jurídica”,
não é fortuito e merece ser mais analisado. Como demonstram os estudos de Regina Bruno
(2017), essa tese é vista como prioritária na defesa das grandes propriedades privadas e foi
desenvolvida pelo grupo “Pensa/USP” e adotado pelas lideranças do agronegócio no país.

A exigência da segurança jurídica, já presente nos argumentos do Pensa/USP ao
defender a necessidade de proteção da propriedade privada, foi incorporada ao
discurso ruralista e aos argumentos das lideranças do agronegócio a partir do debate
sobre a reforma do Código Florestal, mantendo-se presente até hoje. Para seus portavozes, o “ponto nevrálgico”, a “questão mais básica” da insegurança jurídica é a
indefinição do direito de propriedade que possibilita seu questionamento. A
insegurança jurídica decorreria da excessiva relativização dos títulos de propriedade,
da inadequação dos processos de desapropriação [...]. Ou seja, reivindica-se ao Estado
a proteção jurídica de um bem privado, a terra, transfigurado porque destituído de sua
dimensão social. (BRUNO, 2017, p. 164–165).
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Até então, as famílias tinham obtido, na segunda instância, a suspensão da decisão
interlocutória que concedia liminarmente a reintegração de posse a “Toninho”, e, portanto,
obteriam mais tempo para organizarem suas vidas e para não ficarem sem lugar para morar e
viver dignamente, justamente no final do ano, para finalmente negociarem politicamente com
o governo federal e obterem algum retorno, em relação a situação da adjudicação dos imóveis.

4.12 SENTENÇA

Mas, a juíza do caso, logo em janeiro (22 de janeiro de 2016), profere sentença de
mérito, ou seja, a decisão que pretende dar fim a uma ação judicial, que pretende resolver de
vez o conflito jurídico. Essa prática mostra, então, uma disposição muito grande, um ativismo
negativo, no sentido de impedir que a política de reforma agrária se efetue ou que tenha alguma
possibilidade de se efetuar (no caso, da adjudicação, por exemplo).
A sentença merece, por conseguinte, ser analisada com mais detalhes, visto que
decisão da magistrada se baseia numa noção de proteção possessória bastante arraigada nos
preceitos do Código Civil de 1916:

Destinam-se os interditos possessórios (reintegração, manutenção e interdito
possessório) à tutela da posse, que, em nosso ordenamento jurídico, desde o Código
de 1916, é entendida sob a teoria de Ihering, isto é, como poder de fato sobre a coisa,
cujo único elemento relevante para a sua conceituação é objetivo, o corpus, seguido
da affectio tenendi, a vontade de proceder como habitualmente o faz o proprietário,
independentemente de querer ser dono. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a,
Processo cível nº 201503060947, fl. 296).

A tese de Ihering é de fato “lugar comum” na aplicação conservadora e
constitucionalmente inadequada do instituto da posse.

[...] na relação com a propriedade se encontra a chave para a compreensão de toda a
teoria material da posse: tanto para a extensão abstrata do instituto da posse – ela
segue paralelamente à propriedade – como para os requisitos da posse concreta – elas
reduzem à relação exterior sobre a coisa correspondente à propriedade. A designação
da posse como exteriorização ou a visibilidade da propriedade encerra toda a teoria
da posse (IHERING apud ALVES, José Carlos Moreira, 1999, p. 224).
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Para Baldez (2002), a utilização de Ihering permite, na verdade, uma ambiguidade,
a utilização formal da expressão “posse” quando na verdade, o que se protege é a “propriedade”,
o status quo anterior, apresentado no processo:

Na proteção da posse, veja-se bem, sem cogitar-se da propriedade; o que na verdade
se protege é a propriedade mesma. Perguntado a Ihering se se protegendo a posse não
se estaria eventualmente, protegendo o ladrão, Ihering respondeu que melhor seria
proteger a posse do ladrão do que correr o risco de perder-se a propriedade.
(BALDEZ, 2002).

A magistrada realiza um silenciamento sobre a possível proprietária dos imóveis
rurais ser, de fato, a Usina Santa Helena, e não menciona o questionamento jurídico realizado
pela Fazenda Nacional quanto à invalidade do negócio jurídico da “permuta”. Ela menciona
que a ação possessória somente analisa a posse, quando o que se mostra é que a hipótese com
que a magistrada trabalha desde o início desse processo era a de que o título de propriedade era,
de fato, legítimo e até a prolação da sentença essa “crença” foi fator preponderante para o
deferimento da decisão liminar e das decisões interlocutórias.

Das alegações deduzidas pelos requeridos, embora em peça processual inapropriada,
percebo que sempre se fiam na alegação de ser o imóvel ocupado propriedade da
Usina santa Helena de Açúcar a Álcool – em recuperação judicial, afeto a uma
execução fiscal na qual a União, como credora, requereu fosse-lhe o imóvel
adjudicado. Em razão disso, aduziram os integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST a incompetência deste juízo para conhecer do
pedido de reintegração de posse, já que o juiz o da recuperação exerceria força atrativa
e lá deveria ser o pedido ser processado. Esse argumento, todavia, não possui nenhum
fomento de juridicidade, já que outro é o thema decidendum do procedimento de
reintegração de posse. Os interditos possessórios, como instrumentos jurídicos que o
ordenamento dispõe para a proteção de uma situação de fato juridicamente relevante
(a posse), não exigem, para incidir no caso concreto, que se configure qualquer
situação atinente ao domínio, não se referindo essa situação apenas à alegação de
propriedade, mas a qualquer posição jurídica de vantagem que gere direito à posse
(ius possidendis). No plano possessório, o que se discute é o direito de posse. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 296-297).

Na sentença, ao menos, há a menção à necessidade de cumprimento da função
social para proteção jurídica da posse justa, mas ainda que tenha sido utilizada a palavra “função
socioambiental” em nenhum momento dos autos há a preocupação ou sequer menção ao aspecto
ambiental, sequer há a verificação do averbamento correto das áreas de preservação nos imóveis
rurais e nem a verificação com os órgãos ambientais sob o cumprimento das obrigações.
O que prevalece na instrução é a análise sobre a “produtividade”; somente um dos
itens abarcados na função social do imóvel rural, mesmo assim, as provas foram feitas por meio
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de documentos que não comprovam de fato e de direito o que os autores argumentam. Por
exemplo, não há a inspeção do juiz à área ou, nem ao menos, há a juntada de fotos das lavouras
que eles alegam existir.

Com efeito, restaram demonstrados pelos requerentes os requisitos exigidos pela lei
para a concessão da proteção possessória, consubstanciados no art.927 do Código de
Processo Civil: a posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a demissão
da posse. A posse e o cumprimento de sua função socioambiental estão comprovadas
por meio dos documentos que atestam o emprego dos imóveis na atividade dos
requerentes e a aquisição de insumos para o plantio, como pivôs de irrigação e energia
elétrica (fls.97/110), contrato celebrado com a COMIGO (fls.114/116), tomada de
crédito para custeio da produção. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a,
Processo cível nº 201503060947, fl. 297).

Ela determina ainda o prazo exíguo de 72 horas para a desocupação do imóvel,
ainda que o número de famílias chegasse, segundo dados do próprio processo, a quase mil.
É possível, portanto, notar um “ativismo judicial negativo” contra a realização da
reforma agrária, ou seja, um empenho processual do juízo em promover o “despejo” dos
trabalhadores, sem os devidos acautelamentos. Mais do que isso, sem enfrentar as questões de
mérito que permeavam o imóvel, como por exemplo, o interesse no Incra na promoção da
reforma agrária, ou ainda as denúncias que foram apresentadas, em relação ao negócio jurídico
“contrato de permuta” apresentado pelo “proprietário”.
Para não discutir tais questões, a magistrada, na sentença, recupera que se trata de
ação possessória e não seria necessário enfrentar tais questões, mas tão somente restituir a posse
ao seu anterior “dono”. Na verdade, o que ela realiza é uma ambiguidade discursiva, pois no
início do processo, o contrato de permuta apresentado foi recebido sem nenhum questionamento
e com a manifestação do Incra, que ressaltou ao menos a possibilidade de a propriedade
pertencer de fato a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, tanto que o advogado dos
autores passa a mencionar que eles estariam pleiteando usucapião. Ou seja, como forma de se
defender da dúvida que foi depositada sobre o “título de propriedade” doravante apresentado.
Assim, a magistrada argumenta que na verdade está analisando a posse e que os autores pela
produtividade fazem jus à proteção jurídica.
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4.13 PETIÇÃO SIMPLES DOS AUTORES

Após a publicação da sentença, a ocupação “Padre Josimo”, persiste, muito embora
o ritmo das tensões entre o “proprietário” “Toninho” e o movimento social aumente suas
proporções. O fazendeiro mantém sua estratégia de realizar diversos boletins de ocorrência,
gestando uma narrativa de periculosidade contra o movimento social e de que estaria sendo
ameaçado. Ao mesmo tempo, no processo cível, pressiona a magistrada para dar cumprimento
à sentença. A sentença judicial, por si só, não tem o condão de desmobilizar as famílias, que
tendo em vista a manifestação do Incra no agravo de instrumento dizendo que havia interesse
na área para a política de reforma agrária, mantinham também a luta por esse direito social.
Em petição endereçada à magistrada (03 de fevereiro de 2016), o representante legal
dos “proprietários” elenca uma série de crimes que supostamente teriam sido cometidos pelos
ocupantes, mais uma vez pleiteando a prisão dos mesmos diante do juízo cível:

Durante esse tempo (05 meses e 07 dias) os Autores vem passando toda sorte de
mazelas, gerada principalmente pela instabilidade de paz nas fazendas esbulhadas e
respectivas imediações. Nesse passo, a turba do MST, cometeram uma série de crimes,
os quais podemos enumerar: a) Ameaça (artigo 147 do CP); b) Violação de domicílio
(artigo 150 do CP); c) Furto (artigo 155 do CP); d) Alteração de limites (artigo 161
do CP); e) Esbulho possessório (inciso II, Art. 161 do CP); f) Dano (artigo 163 do CP)
Neste sentido, basta analisar o conteúdo das 13 ocorrências que ora anexa. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 310-311).

Note-se que a expressão “intranquilidade” já vinha sendo usada em diversos
momentos do processo, com destaque para a manifestação do Ministério Público. O advogado
utiliza-se dessa expressão para ampliar seu conteúdo e enumera uma série de ilícitos que,
segundo ele, o movimento havia cometido, mesmo sem qualquer prova deles, somente com os
Boletins de Ocorrência, que, como já mencionamos, são um tipo de documento meramente
declaratório; é importante notar que os mesmos só contêm relatos do próprio “Toninho” ou de
seus funcionários. Mesmo com todas essas falhas de argumentação jurídica, seus pedidos ainda
são respaldados pelas decisões judiciais, em especial por aquelas proferidas na comarca de
Santa Helena de Goiás. Como destaca Regina Bruno (2009), a retórica, a narrativa dos
“proprietários” é, de forma geral, valorizada. Segundo ela:

[...] nossa formação brasileira, calcada na grande propriedade fundiária e na
escravidão, e inserida em uma configuração cujo traço consistiu em um modo de
colonização predador e concentrador, muito contribuiu para o florescimento de um
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habitus17 nacional em que a propriedade da terra assume inúmeros significados
realimentadores e complementares: desponta como sinônimo de prestígio e como
expressão de poder; funciona como porta de acesso a mais e mais privilégios, é
símbolo de reconhecimento e de hombridade18, além, é claro, de meio de produção e
de especulação. E, quanto mais concentrada e monopolizada, maior o poder.
(BRUNO, 2009, p. 216).

Conforme o conflito social entre a propriedade e a luta por reforma agrária se
agudiza, a petição dos proprietários se torna mais reveladora da ideologia que sustenta a visão
deles sobre o movimento social. Neste sentido, declaram que:

Na verdade, com o devido respeito, é uma excrecência jurídica dar guarida para
pessoas que nadam [sic] produzem para o crescimento do país e para a evolução
social, em detrimento de empreendedores rurais que geram empregos e pagam seus
tributos. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 317, grifo nosso).

Presente nessa declaração está a representação de si que apresenta a classe
dominante, como aquela que produz e que traz a “modernidade”, e o “progresso” e o “trabalho”.
Em contraposição a isso os movimentos sociais de luta pela terra representam o “atraso”, e que,
portanto, seria uma “excrecência jurídica” respeitar os direitos fundamentais, que o advogado
define como “dar guarida a eles”.
Segundo Regina Bruno (2017), em texto “Bancada ruralista, conservadorismo e
representação de interesses no Brasil contemporâneo”, a partir da década de 1990, há a
preocupação por parte desse setor de construir uma ideia de si, como parte da modernidade e
de avanços, inclusive tecnológicos. A autora destaca que:

Há também a preocupação com a fabricação de uma “imagem moderna” para afastar
a identificação negativa que associa o ruralismo e o agronegócio à destruição do meio
ambiente e à depredação das florestas. A construção da imagem do agro, pretendida
pelas elites patronais rurais e do agronegócio e objetivada no Movimento Sou Agro,
busca ampliar indefinidamente a concepção de agro a todos os agentes e processos
sociais da sociedade, comprometendo-se, consequentemente, desresponsabilizandose por possíveis problemas existentes. (BRUNO, 2017, p. 163).

A argumentação, que eles tentam impor sobre os movimentos rurais por reforma
agrária, não se sustenta, ainda mais se consideramos os dados trazidos pela pesquisa “Impactos
dos assentamentos: um estudo sobre o meio rural brasileiro” (LEITE et al., 2004), a qual
demonstra que com o estabelecimento dos assentamentos, depois de anos de resistência, “[...]
a passagem para a condição de assentados dá um novo lugar social para essa população e coloca
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novos atores na cena econômica social e política local, o que traz conseqüências [sic] não
somente para suas vidas, mas para a região onde está inserida” (LEITE et al., 2004, p. 257).
Esses dados demonstram que os assentamentos trazem em si, a oportunidade de
vida digna para os trabalhadores, ao mesmo tempo em que, inauguram novas perspectivas,
inclusive para a região situada ao entorno dos mesmos, tendo em vista, inclusiva a nova gama
de políticas públicas que a comunidade passa a ser contemplada.
A imagem que ele apresenta da “modernidade” dos “empreendedores rurais”, no
entanto, é apenas uma miragem ilusória. Como mostra o material empírico da pesquisa sobre o
“contrato de permuta” que é apresentado como validador da propriedade do “Toninho”, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou nos seguintes termos:

[...] conhecido litigante da Fazenda Nacional, em razão de inúmeros Embargos de
Terceiros ajuizados em defesa de áreas que supostamente teria “permutado” com a
Usina Santa Helena, todos julgados desfavoravelmente aos embargantes [...] no bojo
dos quais a União logrou demonstrar que os Embargantes eram pessoas diretamente
ligadas aos dirigentes da empresa, imbuídas de má-fé na realização de ato negocial,
premeditado, consciente, simulado, com o inequívoco objetivo de lesar credores,
notadamente, os cofres públicos em proveito próprio e/ou de terceiros” (BRASIL,
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 2016, Agravo de Instrumento nº
201691509841, grifo nosso).

4.14 MANIFESTAÇÃO DO INCRA

O Incra, nesse ínterim, oficia o juízo, através de diversos documentos e de
manifestação por meio de sua procuradoria. No mesmo, deixa claro que desde o ano de 2014,
estava havendo procedimentos administrativos para a política de reforma agrária e que o órgão
já havia se manifestado, pelo interesse na área, na ocasião do processo de execução promovido
pela União Federal contra a Usina. Oficiou nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Infância e Juventude e 1º Cível da
Comarca de Santa Helena de Goiás-GO. Processo nº 306094-02.2015.8.09.0142
(201503060947). Autores: Márcio Antônio de Oliveira e outros. Réus: Movimento
dos Sem Terras e outros. 1) O Incra, incumbido por dispositivo legal de executar a
reforma agrária no país, com poder delegado pela União, gozando em toda plenitude
dos privilégios e imunidades conferidos pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 1.110/70 e na
forma da Lei nº 8.629/93, que regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma
agrária, preconizada no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal, seleciona
imóveis rurais, com a finalidade de implantação de projetos de assentamentos e, com
isso, promover o assentamento de trabalhadores rurais, como previsto no Plano
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Nacional de Reforma Agrária. 2) Neste cenário, o Incra, após tomar conhecimento da
penhora e adjudicação promovida pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional
de Anápolis/GO dos imóveis objeto da presente ação, com base na portaria da AGU/nº
514, de 09/11/2011, instaurou o processo administrativo nº 54150.000456/2014-99,
com a finalidade de destinação das áreas de reforma agrária, cujo relatório de
informações preliminares indica a viabilidade dos imóveis para implantação de
Projeto de Assentamento (doc.04). 3) Em razão da viabilidade dos imóveis para fins
de reforma agrária, o Superintendente Regional do Incra em Goiás [...] formulou
interesse nas áreas adjudicadas à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Anápolis/GO, realçando que os requeridos nominados na presente ação serão futuros
beneficiários do projeto de assentamento a ser implantado, o que indica o interesse do
Incra em figurar no polo passivo da presente demanda como Assistente dos
Requeridos, nos precisos termos delineados no art. 50 do Código de Processo Civil.
4) Neste entendimento, Excelência, constata-se que, havendo, interesse na causa, na
condição de Assistente dos Requeridos, a competência para julgar a presente ação é
da Justiça Federal, consoante os termos descritos no inciso I do artigo 109 da
Constituição Federal e Súmula 150, do STJ. 5) De outra banda, ao declarar a
incompetência absoluta desse juízo para julgar a presente demanda, todos os atos
decisórios deverão ser anulados, no §2º do artigo 113 do CPC. Diante do exposto, esta
Autarquia vem à presença de Vossa Excelência manifestar interesse em figurar no
polo passivo da lide, na condição de Assistente dos Requeridos, oportunidade em que
requer a declaração de incompetência absoluta desse juízo para julgar a presente
demanda e, por consequência remeter os presentes autos à Vara da Subseção
Judiciária da Justiça Federal de Rio Verde/GO, com anulação de todos os atos
decisórios constantes da presente ação, por ser medida mais pura, serena e lídima
justiça. Nestes Termos, Pede Deferimento, Goiânia, 24 de fevereiro de 2016,
Procurador do Incra Federal. Noemir Brito Oliveira OAB GO nº 7.379. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 335-337,
grifo nosso).

O Incra traz ao processo diversos documentos e as execuções fiscais em curso
contra os imóveis rurais da Usina. Com destaque para o processo administrativo de nº
54150.00456/2014-99, em que consta a previsão de adjudicação, tendo em vista a decisão
judicial na esfera federal contra a Usina (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo
cível nº 201503060947, fl. 339). Na lista de imóveis consta a “Fazenda Várzea da Ema/
Alagoas/ Campo Alegre. Código do Imóvel: 936.162.004.766-5, de Área total de 958, 32 ha,
constantes do livro 2-05, fls.125” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível
nº 201503060947, fl. 345). Segundo o ofício 220/2014, anexado também pelo Incra ao processo
de reintegração, consta o seguinte depoimento:

Chegou ao conhecimento dessa Superintendência Regional do Incra em Goiás, a
existência de ação de execução fiscal movida em desfavor da Usina Santa Helena de
Açúcar e Álcool Ltda (autos nº 2006.35.02.001010-3), em que fora penhorado um
imóvel rural de propriedade da Executada, localizado no município de Santa Helena
de Goiás, estado de Goiás, com área superior a 3.000,000 há (três mil hectares. Tendo
em vista da possibilidade desse imóvel ser adjudicado pela Fazenda Nacional, na
forma da Portaria AGU nº 514/2011, manifestamos expresso interesse na adjudicação
do imóvel rural e posterior destinação deste ao assentamento de famílias de
agricultores rurais, por meio do Programa Nacional de Reforma Agrária. Ressaltamos
que a medida é consideravelmente favorável ao Erário, tendo em vista que caso o
devedor requeira de declaração de falência, será bastante improvável que as dívidas
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tributárias sejam pagas. Além disso, o Governo estará economizando recursos
públicos que poderão ser utilizados na aquisição de outros imóveis rurais, ampliando
o acesso de famílias ao Programa Nacional de Reforma Agrária e a uma vida mais
digna. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fls. 363-364, grifo nosso).

4.15 PETIÇÃO SIMPLES DOS PRETENSOS PROPRIETÁRIOS

A manifestação do Incra não suscita qualquer movimento imediato do juízo, diante
disso o representante legal dos “proprietários” mais uma vez peticiona, e agora em termos muito
menos polidos. A irritação na manifestação do autor é perceptível em diversas partes da petição:
“Ora, o MST com certeza não será, pois trata-se de uma entidade ‘fantasma’, dado que não é
um ente legalmente instituído” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fl. 367). O fetichismo jurídico fica premente nessa manifestação, aquilo que
não está ratificado pelo direito do Estado, que não está “registrado” e “carimbado” é apenas um
“fantasma” no mundo dos fatos jurídicos.
Mas é a intervenção do Incra no pleito que evidencia o arvoramento dos
“proprietários”. Segundo eles, tratou-se de: “Como se não bastasse toda sorte de excrecência
jurídica pelo famigerado MST, agora, após o trânsito em julgado da sentença de reintegração,
eis que me surge das cinzas o bendito Incra. Tenha paciência!!!” (GOIÁS, Tribunal de Justiça
de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 368).
O advogado dos autores recorrentemente se refere a atuação do MST no judiciário
e à luta por reforma agrária das famílias de trabalhadores rurais sem terra associado a
“excrecência jurídica”. Trata-se de um dos mecanismos de desqualificação da atuação dos
mesmos no judiciário, mostrando bem que tipo de cidadania se espera das classes populares,
qual seja, a submissão absoluta; qualquer outra forma, é lida como indigna, uma afronta, ou nos
dizeres dos “proprietários” uma “excrecência jurídica”.
Gizlene Neder (1994) nos ajuda a refletir sobre essa estrutura marcadamente
hierárquica que nos conforma, tem suas raízes e produzem efeitos

[...] tanto a colonização quanto a escravidão ditam, ainda, o padrão de estrutura social
e de poder que exclui amplos setores da sociedade brasileira. Mesmo as modificações
advindas com o processo de urbanização/industrialização não apagaram estas marcas,
que precisam ser devidamente dimensionadas, sobretudo pelos efeitos ideológicos que
se manifestam sob a forma de permanências simbólicas que atravessam várias
conjunturas do processo histórico brasileiro. (NEDER, 1994, p. 23).
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Outra pensadora interessante para se construir uma leitura mais aprofundada sobre
essa forma de atuação, essa maneira específica de produzir os discursos, da parte do
“proprietário”, é Regina Bruno (2017), que ressalta a peculiaridade do conservadorismo das
elites rurais brasileiras e do aspecto ambivalente que as constituem.

[...] chamamos atenção para a força do pensamento conservador, do não
reconhecimento dos direitos para os grupos subalternos, da humilhação como recurso
de poder, da defesa da seletividade no acesso às políticas públicas respaldada no
pressuposto de que sua condição de beneficiário implica a exclusão e/ou dominação
dos grupos subalternos. A identidade ruralista se alimenta de uma concepção de
mundo marcada pela ambivalência. Um patronato rural e agroindustrial tecnicamente
modernizado, renovado e ampliado pelas políticas de incentivo fiscais do governo
militar e fortalecido pelas políticas públicas dos governos subsequentes, fascinados
com a globalização “envolvente” e “desafiadora”, maravilhado com a necessidade
incessante de alcançar maior competividade e lucro, mas ao mesmo tempo, orientado
por padrões de conduta conservadores [...] Um conservadorismo que não é contra o
uso da tecnologia, é contra, sim, os direitos da pessoa; um patronato rural que, por
temer abalar suas estruturas de poder, não consegue juntar o liberalismo econômico
com o liberalismo político (BOURDIEU, 1989). Para o pensamento conservador, “a
soberania popular é o perigo e o grande vício do liberalismo e das Luzes democráticas.
‘Povo’ é nome enganador, quando posta na boca dos que nele depositam esperanças”,
escreve Romano ao fazer referência à reflexão de Donoso Cortés, autor de Despachos
desde Paris. (ROMANO, 1994 apud BRUNO, 2017, p. 166).

Cabe colocar que, após a manifestação do Incra citada acima, o advogado dos
autores nessa mesma peça (datada de 7 de março de 2016), argumenta em relação a legitimidade
do juízo para efetuar o “despejo” dos trabalhadores e retomar da posse dos autores se modifica
substancialmente. Contra a manifestação do Incra influir no processo, a peça dos autores
mencionou pela primeira vez (com a sentença já em proferida) que:

Porém, salutar lembrar que o Incra AINDA NÃO ADJUDICOU OS IMÓVEIS da
USH, possui apenas a penhora sobre referidos imóveis, incluídos entre eles os objetos
da presente ação. Nessa linha de raciocínio, os Autores detêm a posse e estão buscando
a propriedade em ações próprias (Usucapião), ou seja, exercendo o direito que lhes
assiste. A posse era exercida há cerca de 13 anos sem nunca haver oposição ou
turbação, os Autores realizaram vários investimentos (pivôs, represa, barracões, etc...)
Quem irá ressarcir os Autores das benfeitorias existentes? Ora, o Incra deve manejar
todo um processo administrativo legal para resolver todas essas questões e não apenas
deixar que os invasores já tomem posse daquilo que ainda não é deles. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 468, grifo
nosso).

Sublinhando o que foi dito, eles se defendem da possibilidade da política de reforma
agrária, dizendo que estão recorrendo da ação de usucapião (sem fornecer maiores detalhes).
Isso deixa sinais no sentido de que, somente o “contrato de permuta” e o “título de propriedade”
apresentado durante todo o processo como legitimador do pleito não parecem fornecer
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segurança para os autores, de que eles não serão objeto de execução fiscal. E tal raciocínio só é
possível se admitido que os verdadeiros proprietários do imóvel possam ser a referida Usina
Santa Helena, como vinha denunciando o movimento social.
Nem toda argumentação trazida pelo Incra com documentos comprobatórios da
situação jurídica do imóvel, e nem ainda a dubiedade da argumentação do autor, foram capazes
de demover a magistrada de sua decisão. Em 14 de março de 2016, ela profere uma decisão,
considerando que a intervenção do Incra era extemporânea, pois que já havia sido prolatada
sentença definitiva de mérito, encerrando de vez a fase de conhecimento (GOIÁS, Tribunal de
Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 375).
A partir desse momento, a tensão entre o “proprietário” e os acampados se acirra.
E ocorre uma série de atos por parte do “Toninho” que geram reações por parte dos
trabalhadores e das trabalhadoras acampadas.

4.16 A DESOCUPAÇÃO DEFINITIVA DA ÁREA EM LITÍGIO

Em 5 de fevereiro de 2016, aconteceu nova Reunião da Comissão de Conflitos
Fundiários, em que se pretendeu chegar a um acordo sobre a data de desocupação da Fazenda
Várzea da Ema. As forças policiais estabeleceram a data de 29 de fevereiro de 2016, para
desocupação voluntária e saída coercitiva no dia 02 de março de 2016 (GOIÁS, Tribunal de
Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 389).
Até o dia 02 de março não houve desocupação voluntária pelas famílias, conforme
previsto pela reunião da mesa, um fato que corrobora a ideia de que Valdir “de Tal”, embora
participando das reuniões como representante do MST, não tinha comando sobre as famílias
acampadas.
No dia 16 de março de 2016, um efetivo de mais de 600 policiais se fez presente no
município de Santa Helena de Goiás para realizar a reintegração de posse. Seria um despejo
forçado de cerca de mil famílias, não fosse pelo acordo celebrado entre o Comandante da
Operação e os acampados, esses últimos representados pela assinatura de Valdir “de Tal”.
Assim relatou o Oficial de Justiça sobre o dia 16 de março de 2016:

No intuito de efetivar a desocupação da Fazenda Várzea da Ema e Fazenda Mário
Moraes, invadida por integrantes do Movimento dos Sem Terra, em cumprimento ao
mandado nº 160084941 [...] Na ocasião o Cap. QOPM Batista disse que atuaria como
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negociador, no intuito de efetuar a desocupação pacífica da área, e disse que os
integrantes do movimento haviam protocolizado uma ação rescisória junto ao
Tribunal de Justiça de Goiás naquela data e aguardavam uma decisão liminar. No dia
16 de março de 2016 aproximadamente 600 (seiscentos) policiais militares foram
empenhados e deslocados para essa Comarca, para pronto emprego na desocupação
[...]. No final do mesmo dia, a maioria da tropa foi dispensada. Em conversa com o
Cap. QOPM Batista, no dia 18 de março de 2016, na sede da 21ª CIPM, este afirmou
que os policiais foram dispensados no dia 16 de março porque o líder regional do
movimento, conhecido como Valdir, deslocou até a comissão de conflitos agrários,
em Goiânia- GO, e disse que haverá a saída pacífica dos integrantes do movimento
até o dia 23 de março de 2016. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo
cível nº 201503060947, fls. 376-377).

Desde o dia 16 de março de 2016, as trabalhadoras e trabalhadores rurais impelidos
pela presença de 600 policiais militares para cumprimento da reintegração de posse já se
movimentavam para a desocupação do imóvel. Todavia, o acordo entre os acampados e o
Comando da PM levou à saída voluntária das famílias até o dia 23 de março de 2016.
Ocorre que, no dia 17 de março de 2016 (portanto, dentro do prazo de desocupação),
o pretenso proprietário, “Toninho” desfere dois atos de “provocação”, assediando as famílias
sem-terra. O primeiro foi o de contratar funcionários para desmantelar os barracos e, sem
nenhum respeito, levar como “lixo” os pertences pessoais e materiais de trabalho das famílias
que estavam atarefadas na desocupação. Outra “provocação” foi a ameaça e a posterior
pulverização de “veneno”, do tipo “glifosato” em toda a produção agroecológica das famílias,
utilizando-se de uma máquina agrícola. Esses atos geram uma discussão entre os prestadores
de serviços e os ocupantes, que resulta em dado momento na queima da máquina pulverizadora.
Porém, nesse momento a tensão se dispersa e a desocupação da área pelas famílias
continua. No entanto, com esse desfecho, o “proprietário” faz um novo boletim de ocorrência,
que no dia seguinte transforma-se em inquérito policial, que integrará a ação penal, discutida
por essa pesquisa. Assim, cortamos para analisar essa parte no tópico sobre o processo criminal.

4.17 APÊNDICE

Voltando aos autos do processo de reintegração, o advogado dos “proprietários”
peticiona novamente e traz inclusive uma informação bastante séria e ameaçadora para o
movimento social. Segundo ele:

Por outro lado, na tentativa de evitar nova invasão, os Autores contrataram empresa
de segurança armada (contrato em anexo- doc. 06), contudo, devido os integrantes do
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MST estarem a poucos metros de distância, pois estão se mudando para um
assentamento ao lado da propriedade ora invadida, a possibilidade que retornem é
muito grande e iminente. Portanto, a fim de evitar novos conflitos e com risco de ser
armado, se faz necessária que a força pública permaneça com pelo menos um efetivo
razoável e por prazo não inferior de 120 dias a fim de evitar que retornem para a área
invadida, gerando mais prejuízos aos Autores. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás,
2016a, Processo cível nº 201503060947, fls. 384-385).

Como restou bem evidente o “conflito”, com “risco de ser armado”, é armado do
lado dos “proprietários”. Essa prática violenta e intimidatória, por parte dos latifundiários, no
entanto, não é recente. E está diretamente relacionada à atividade contestatória dos movimentos
sociais.
Com essa peça, é juntada ainda, a proposta de prestação de serviços de vigilância
contratado pelo “proprietário”, que assina com a sociedade empresária “Proforte S/A”, que
proporciona “04 vigilantes armados para proporcionar segurança preventiva em pontos
estratégicos e acessos de sua propriedade. Este escopo de segurança contará diariamente com
04 vigilantes diurno e 04 vigilantes noturnos ininterruptos” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 409, grifo nosso).
Adorno argumenta que quando há o destaque organizativo de algum movimento
social aparecendo na arena pública e reivindicando acesso a algum direito social, como em
ocupações, não raras vezes a resposta a essa politização é o surgimento de ameaças a esse
movimento através de grupos armados ou de “jagunços” (ADORNO, 1995).
No trabalho que recupera a literatura sobre a violência no campo no Brasil, Leonilde
Medeiros (1996) apresenta a tese que, a resposta violenta às demandas sociais tornadas públicas
por esses movimentos evidencia, de outro lado,

[...] que o exercício da violência é um sinal de perda de poder. A emergência dos
trabalhadores, apresentando reivindicações – ou seja, buscando colocar-se na cena
pública com iguais, como portadores de direitos -, implica em que os proprietários de
terra tenham que aceitar um interlocutor onde antes havia espaço apenas para o
controle (não necessariamente coercitivo). Significa ter de reconhecer um “outro”,
abrir espaço para negociação e colocar em risco os privilégios e a capacidade de
mando que se assentam sobre a propriedade da terra. E esse é um elemento que escapa
totalmente ao universo da cultura política consolidada na sociedade brasileira,
marcada [...] pelo poder sem limites dos proprietários de terra não só sobre sua
propriedade, mas por toda uma vasta área por onde se estende sua capacidade de
dominação. (MEDEIROS, 1996, p. 7).

Essa possibilidade concreta de reivindicação de direitos por meio da ação política
nos permite enxergar a situação de conflito como essa chance de conquista da materialização
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de um direito “que antes só existia no papel”. De outro lado, o conflito é visto hegemonicamente
como uma situação negativa, perigosa, que gera prejuízos. Assim nos alerta Chauí (2002):

A democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal,
permitindo que seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. As ideias de
igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além de sua
regulamentação jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e
que onde não existam tais direitos, nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar
por eles e exigi-los. É este o cerne da democracia. (CHAUÍ, 2002, p. 334).

Porém, a visão conservadora e limitadora sobre esses sujeitos, que, se organizando,
reivindicam novos direitos, por parte da sociedade brasileira evidencia o que a autora denomina
como “autoritarismo social”. Segundo ela, o autoritarismo é a impossibilidade de
reconhecimento do outro, como iguais, é a clivagem violenta e hierárquica que revigora a
desigualdade social.
Segundo o laudo de vistoria e reintegração de posse da polícia militar o mandado
de reintegração foi devidamente cumprido em 23 de março de 2016 (GOIÁS, Tribunal de
Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 420). Em 29 de março de 2016, o
representante legal dos “proprietários” solicita INTERVENÇÃO FEDERAL para cumprimento
do mandado de reintegração, mesmo com a declaração da polícia militar que ela já havia sido
cumprida. Mesmo assim, o pleito dos autores é de que:

Portanto, Excelência, diante da infringência Constitucional praticada pelo MST e pela
leniência do Estado de Goiás em cumprir decisões judiciais, não resta outra alternativa
a não ser requerer à Vossa Excelência, com fulcro no artigo 34, VI, segunda parte,
combinado com o artigo 36, II, primeira parte, ambos da CF/88, que caso a Polícia
Militar não cumpra mais a ordem, que Vossa Excelência envie ofício ao Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, na pessoa de seu Presidente, pedido de Intervenção
Federal no Estado de Goiás, para que a referida autoridade oficie ao Superior Tribunal
de Justiça, conforme previsto no inciso I do Artigo 312 do Regimento Interno do STJ,
a fim de que as forças federais cumpram a decisão emanada desse Juízo. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 428, grifo
nosso).

Esse pedido suscita uma reflexão interessante, pois a sentença definitiva de mérito
no processo judicial, no campo jurídico, embora tenha como definição a resolução jurídica da
ação, não significa, no entanto, a resolução do conflito social existente na realidade fática que
o processo pretendeu regular.
Mesmo tendo sofrido, entre agosto de 2015 e março de 2016, três “despejos” da
área, as famílias de trabalhadores rurais, embora nesse momento fora do imóvel rural, abrigados
em um assentamento próximo, não se desmobilizaram. Mesmo nessas condições de
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precariedade, haviam centenas de famílias organizadas pelo movimento social, certas da justeza
de suas reivindicações. Desse modo, representavam para o “proprietário” uma ameaça tamanha
que ele explicitamente menciona, nos autos, o uso de “vigilantes armados”, sem que tenha
sofrido qualquer constrangimento. Além da contratação de segurança privada, que
simbolicamente aponta para a superioridade de seu capital econômico frente as famílias semterra, ainda sugere que sejam movidas tropas federais para a intimidação dos trabalhadores
rurais, no intuito de demonstrar a superioridade também de seu capital político.
A ida a campo e as entrevistas realizadas revelaram que o acampamento “Padre
Josimo” conquistou grande apoio local, inclusive por meio de uma ação cultural que várias
vezes mencionada como ilustradora desse diálogo realizado com a comunidade da cidade foi a
denominada “Pamonhada”.

Dentro desses plantios, fizeram uma grande roça de milho e no final de 2015, fizeram
uma “Pamonhada” que distribuíram mais de... dizem que foi mais de 10 mil
pamonhas, aí em Santa Helena, que não teve nem gente para comer esse tanto de
pamonha. Foi fantástico, envolveu muita gente, momento de interação com a
sociedade. Membros da polícia militar de Santa Helena foram, participaram...
comeram, além de vereadores aquela política típica da reforma agrária também né?
Produtos sem agrotóxicos, produtos orgânicos. (Entrevista: advogado de defesa
criminal; 24 maio 2019)

Na verdade, é uma tradição, né? E aí assim ou pouco ou muito, com pouca família ou
com muita família, mas vamos fazer acontecer. E aí sempre a gente faz acontecer.
Mas teve um ano mesmo que ficou para a história né? Nós estávamos com os 3 mil e
quinhentos nucleado na época, foi não foi? (Entrevista: T “de Tal”; 15 jun. 2019)

A magistrada diante de um pedido, que em muito extrapola os limites da ação
possessória, emite decisão interlocutória no mesmo dia. Concordando com a descrição feita
pelos autores e como consequência oficia o Comando da Polícia Militar e o Governador do
Estado, embora não tenha concedido argumentação favorável à intervenção federal. O
judiciário endossa, no entanto, a contratação de seguranças privados pelo autor.

Trata-se de pedido aforado pela parte autora em fls. 421/430, em que noticia a
desobediência por parte dos réus em dar cumprimento à ordem judicial de reintegração
de posse, além de aparente leniência do Poder Executivo Estadual no descumprimento
da determinação nos autos, uma vez que, após a prolação da sentença transitada em
julgado e desocupação da propriedade rural, os integrantes do MST permanecem
próximos à área, retiraram uma porteira que dá acesso à propriedade e ameaçam
reocupar o local, sendo que apenas ali permanece uma viatura policial e seguranças
privados contratados pelo autor, os quais encontram-se em número insuficiente para
conter os réus que, em grande número, pretendem retornar ao local [...] determino que
seja oficiado o Governador do Estado de Goiás, solicitando-lhe apoio policial para
garantia do cumprimento efetivo da ordem judicial de reintegração de posse. (GOIÁS,
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Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 435, grifo
nosso).

A proteção da propriedade de forma absoluta se completa com o desejo de controle
social total sob a massa de indesejáveis:

[...] fixo distância mínima a ser observada pelos réus de 10 (dez) quilômetros da
propriedade rural, além de, em eventual retorno ou tentativa de retorno ao local, seja
realizada a prisão em flagrante dos desobedientes, com anotação também de seus
dados pessoais e CPF, para possibilitar, além da responsabilização penal, a execução
da pena de multa diária a que estão sujeitos os desobedientes, conforme já constou na
sentença, a qual majoro para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando que o
valor anteriormente fixado não tem se mostrado suficiente para impelir os réus ao
cumprimento da ordem. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível
nº 201503060947, fl. 436).

A linguagem desse trecho é muito reveladora, não só pelo conteúdo, o pedido, agora
por parte da magistrada do caso, que haja a responsabilização penal, que está sendo pleiteada
pelos autores desde o início do processo. Mas também porque as figuras que exercem os efeitos
de neutralização e universalização, aludidos por Bourdieu (1989) sobre a linguagem do campo,
são substituídos pela alcunha de “desobedientes”, não mais réus, ou requeridos, como seria de
praxe, mas “desobedientes”. Desobedientes porque ao longo de todo processo e após três
reintegrações de posse, ainda assim diversas famílias de trabalhadores rurais continuam a se
organizar politicamente e a reivindicar o acesso à terra de trabalho (MARTINS, 1981).
Fernanda Vieira (2006) coloca que

Seja nas ações cíveis (possessórias), seja nas ações criminais, há uma preocupação
com a garantia do status quo do direito de propriedade. O simples ato de ocupar
coletivamente a terra já produz uma fissura nesse direito, no que pese o conceito de
função social criar mecanismos utilitários para terra, entendido ainda como absoluto.
(VIEIRA, Fernanda Maria da Costa, 2006, p. 131).

É por isso, que a pesquisa fez a opção metodológica de também realizar a análise
do processo judicial cível, ao invés de somente o criminal, para entender o caminho traçado do
conflito fundiário para a imputação penal. O que o todo da ação possessória revela é que a
construção da imagem do MST como inimigo público, que é um grupo que precisa ser contido
e submetido, acontece bem antes da abertura do inquérito policial, ela já está sendo gestada a
partir do processo judicial cível e também pela narrativa que é levantada pelo “proprietário” e
abraçada, sem dúvida, pelo corpo judiciário.

182

5

CAPÍTULO 4: A CRIMINALIZAÇÃO DO MST POR MEIO DA LEI DE
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA:

ANÁLISE

CRÍTICA

DO

PROCESSO

CRIMINAL

5.1

UMA ABORDAGEM TEÓRICA DA CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS NO BRASIL

Antes de passarmos efetivamente ao estudo de caso, quer dizer, à análise
pormenorizada do processo judicial nº 201601423823, da comarca de Santa Helena de Goiás,
faz-se interessante tecer uma reflexão mais aprofundada sobre a criminalização dos movimentos
sociais no Brasil.
Alberto Passos Guimarães (1981), em sua obra “As classes perigosas: banditismo
rural e urbano” de 1981, recupera a origem da expressão “classes perigosas” a partir de estudos
datados do séc. XVII a XIX, do início do desenvolvimento capitalista na Inglaterra e na França.
O autor destaca que essa categoria foi usada para designar a classe pobre que se empenhava em
atividades consideradas “crimes”.

Na conceituação de Mary Carpenter, as classes perigosas eram formadas pelas pessoas
que houvessem passado pela prisão ou as que, por elas não tendo passado, já vivessem
notoriamente da pilhagem e que se tivessem convencido de que poderiam, para o seu
sustento e o de sua família, ganhar praticando furtos que trabalhando. (GUIMARÃES,
1981, p. 1).

Essa expressão é importante para a pesquisa, pois todo o processo criminal a ser
utilizado baseia-se na premissa de periculosidade desses agentes, a partir de sua organização
política. Ou seja, utiliza-se uma legislação com o teor especialmente grave, a saber a legislação
de organização criminosa, a qual prevê um colegiado de juízes para a decisão sobre a prisão
preventiva e em que essa é justificada pela perturbação da ordem social e da paz pública,
argumentando pela periculosidade dos agentes, algo que mesmo não comprovado povoa o
imaginário e o ethos punitivista do nosso sistema de justiça.
O autor relaciona, então, essa expressão à própria etapa de desenvolvimento
capitalista, uma vez que o início desse processo é profundamente marcado pela piora da
condição de existência de grande parte da população, que vivia na miséria. Trabalha, dessa
forma, com a relação entre a produção de riqueza e a produção da miséria, já destacadas e
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exploradas no estudo de Marx sobre a acumulação primitiva e o papel da migração campocidade, o que gerava um “excedente populacional” de pessoas que não eram absorvidas pelo
trabalho assalariado e não encontravam outra forma de sobrevivência que a “pilhagem”.
Guimarães (1981) coloca que a expressão “classes perigosas”, em certo momento,
se igualou à noção de lumpemproletariado, que esteve presente nas obras de Marx e Engels, em
diversas traduções. Para Engels, “o lumpemproletariado, esse produto passivo da putrefação
das camadas mais baixas da velha sociedade, pode, às vezes, ser arrastado ao movimento por
uma revolução proletária; todavia, suas condições de vida o predispõem mais a vender-se à
reação” (ENGELS apud GUIMARÃES, 1981, p. 2), não reunindo, portanto, condições que os
conceituem enquanto classe revolucionária.
Nos primeiros dois capítulos do livro “As classes perigosas: banditismo rural e
urbano”, é feito um paralelo entre as condições da Inglaterra e da França no início da Revolução
Industrial, revelando similaridades nos problemas sociais e urbanos entre Londres e Paris, que
vão ser destacados pelo autor com exemplos e citações de estudos da época, por exemplo, nota
que há de um lado o infanticídio e do outro o abandono juvenil das crianças e a criminalidade
juvenil nas duas cidades.

Londres e Paris, com seus graves problemas, foram alvos das observações dos
socialistas utópicos, dos reformadores sociais e das primeiras pesquisas sociais a se
tornarem conhecidas. É de Louis Chevalier que vamos ter notícia de que “não se
poderia obter informação mais completa” sobre os problemas das relações entre a
miséria e a criminalidade” do que nas principais pesquisas sociais realizadas na época
[...] As causas e os efeitos da extrema pobreza, contemporâneos da fase primitiva de
crescimento da revolução industrial, centralizaram as atenções de toda a
intelectualidade, quaisquer que fossem suas preocupações e o ramo da atividade
criativa. (GUIMARÃES, 1981, p. 62).

O autor aponta o engajamento da literatura ao tratar dos temas sociais e do retrato
das condições de existência da classe trabalhadora nos dois países, por parte autores como
Charles Dickens, na Inglaterra e Victor Hugo, Balzac, Eugène de Sue, na França, contribuindo
para um retrato social de suas épocas.

Ninguém teria representado melhor a estreita ligação entre a miséria e o crime do que
Gavroche, o personagem criado por Hugo em Os miseráveis e que reproduz a
realidade da vida das crianças abandonadas da Paris da primeira metade do século
XIX, com todos os horrores que cercavam as classes trabalhadoras dos primeiros
tempos da revolução industrial na França. (GUIMARÃES, 1981, p. 60).

Sublinha ainda a obra de Eugène Sue como sendo:
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Mas nenhuma obra forneceu uma documentação mais completa da vida de miséria da
Paris da metade do século do que Os Mistérios de Paris, de Eugène Sue, o folhetim
lido com avidez pelas classes populares, discutido, criticado e enriquecido, de
realismo com a colaboração de seus leitores. (GUIMARÃES, 1981, p. 69).

A modernização de Paris foi feita com a expulsão das classes populares de diversos
dos seus locais de moradia e de atuação. Conforme destaca o autor, sobre o período:

Administrador obstinado e eficiente, Haussmann foi responsável pela demolição de
numerosos quarteirões do centro de Paris habitados pelas classes populares, por quem
não demonstrava nenhuma simpatia. Mas foi responsável pela criação da Praça da
Ópera, da Praça da República e de grandes e largas avenidas modernas. A
remodelação da cidade deu ensejo à realização de grandes obras, as quais por sua vez,
deram emprego a grande número de trabalhadores. Como episódio marcante das
transformações profundas que estavam acontecendo, o antigo Boulevard du crime foi,
por essa ocasião, totalmente arrasado. (GUIMARÃES, 1981, p. 73).

Guimarães (1981). empreende para análise das classes perigosas no Brasil, um
apanhado histórico do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e destaca principalmente a
violência como marcador fundamental na constituição das relações de dominação no país, não
somente em relação à população que foi escravizada, desde o tratamento cruel e sádico
dispensado aos escravos, mas enfatizando o tratamento dado aos trabalhadores “livres” e/ou
agregados, que não estavam dispensados dos mandonismos da classe dirigente, segundo
observa o pesquisador:

É justa a observação de Peter L. Eiseberg quando, ao comparar o nível de vida do
trabalhador com o escravo, concluía “que o trabalhador rural livre, do fim do século
XIX, conseguiu bem pouca vantagem material sobre o escravo. Sua ração era
virtualmente a mesma, seu emprego mais incerto, e sua recompensa insignificante, a
não ser que tivesse alguma habilitação especial. Naturalmente ele tinha a liberdade de
escolher onde e quando trabalhar e, provavelmente, não era submetido – com tanta
frequência quanto o escravo – a castigos corporais. Mas tais vantagens podem não ser
compensação adequada para seu padrão de vida degradado” (Modernização sem
mudança, Ed. Paz e Terra, pág.225). (GUIMARÃES, 1981, p. 94).

Aponta também que a condição de existência da população brasileira desde o
empreendimento colonial é caracterizada pela enorme desigualdade social, ainda que não tenha
havido um “desenvolvimento capitalista aos moldes clássicos”, a exploração da força de
trabalho no país caracteriza-se pelo excesso do emprego da força por parte da classe dirigente,
o que implica até hoje na construção da cidadania, nunca plena, ou considerada juridicamente
como legítima. Conforme o autor argumenta:
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A historiografia brasileira, com raras exceções, faz caso omisso ou nem sempre retrata
com fidelidade acontecimentos que testemunham o comportamento violento das
classes dirigentes dentro da nossa sociedade civil, especialmente, e por motivos
óbvios, nas relações de trabalho e no desempenho de cargos públicos. (GUIMARÃES,
1981, p. 96).

Ainda sobre os agregados, homens livres, mas que viviam sob a proteção do
“senhor” por meio de relações pessoais e de favores:

A vida dos agregados ano era muito melhor do que a dos escravos, tanto nas
plantações de cana quanto nas de café. Nabuco em O abolicionismo já descrevera a
miséria de seus casebres e Lacerda Werneck falara da tragédia de suas vidas: “eles
foram reduzidos à dependência dos grandes fazendeiros”. (GUIMARÃES, 1981, p.
97).

Baseado em obras como de Victor Nunes Leal (1948) que destaca a autoridade
advinda da propriedade da terra, que como já colocava Freyre tem efeitos de longa duração e
se atualizam no tempo na história brasileira.

Desde os tempos da prêa de índios, da matança dos quilombolas, da perseguição dos
capitães do mato, dos massacres de “fanáticos” de Canudos (1896/1897) ao
Contestado (1912/1916) e ao Caldeirão (1936/1938), passando pela usurpação de
terras dos vizinhos sem recursos, as soltas de gado nas roças dos moradores, as
expulsões de posseiros, até a longa fase, politicamente relevante, do “coronelismo”,
um “produto espontâneo do latifúndio” como o classificou Barbosa Lima Sobrinho,
que continua a existir, tomando outras formas, uma delas – a do grileiro com seus
jagunços – de volta novamente ao noticiário, nos conflitos de terras dos anos 1960 e
1980 na Amazônia Legal. (GUIMARÃES, 1981, p. 113).

Victor Nunes Leal (1948 apud GUIMARÃES, 1981) evidenciou em sua obra
célebre “Coronelismo, enxada e voto”, as relações entre o poderio do latifundiário e sua
autoridade, com a capacidade desses de exercer suas vontades no âmbito político em relação a
favores e mandos, tendo o apoio e exercendo o poder político local subjugando os trabalhadores
rurais, vizinhos e moradores a um laço de dependência, tendo em vista que cabia também a
esses “senhores” a nomeação aos cargos importantes do governo provincial.
A nomeação, por exemplo, de delegado e subdelegado de polícia passava pela
aprovação e indicação direta desses “coronéis”. Até porque isso representava

[...] um trunfo decisivo: pôr a polícia do Estado sob as ordens do chefe situacionista
local. Em certas circunstâncias, as ameaças e violências desempenham função
primordial, porque semelhantes processos podem, por vezes, garantir o governo
municipal à corrente local menos prestigiada. Mas a regra não é esta: a regra é o
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recurso simultâneo ao favor e ao porrete. (LEAL, 1948 apud GUIMARÃES, 1981, p.
114).

A condição de trabalho encontrada no campo foi motivo de destaque por diversos
autores,

Os abolicionistas eram unânimes em admitir que os milhões de trabalhadores
semilivres eram tratados, na realidade, como escravos; e esta a razão de sua fuga,
sempre que podiam, do regime de trabalho imposto pelo sistema latifundiário.
Na opinião de Joaquim Nabuco “essa população foi por mais de três séculos
acostumada a considerar o trabalho do campo como próprio de escravos”.
(GUIMARÃES, 1981, p. 131).

O autor relaciona assim a concentração da propriedade da terra, da renda e das
condições precárias de trabalho e a violência constitutiva da sociedade brasileira, para
compreender a estreita relação estabelecida entre as classes populares como classes perigosas.
Inclusive, porque segundo ele, parte mínima dessa classe trabalhadora, depois de cair no
“inferno do pauperismo”, é forçada a integrar nas práticas perigosas, à procura de uma saída
que é classificada como “criminosa”. Mas como podemos compreender com outros autores, a
definição dessas ações alternativas de procura de renda e sobrevivência como criminosas, não
podem ser “ontologizadas”, uma vez que a própria criação das legislações que disciplinam esse
comportamento não está alheia ao próprio desenvolvimento capitalista, como forma de
produção das relações sociais e de seu controle coercitivo.
Conforme destaca o próprio Marx em O Capital, o que ele denominou a “legislação
sanguinária contra os expropriados” situa a criação e consolidação de leis criminais com penas
severas às condições sociais criadas pelo início do desenvolvimento capitalista, que eram o
excedente populacional espoliado do campo, que passa a migrar para as cidades, mas que não
encontra nelas as condições de sustento.

Expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela expropriação violenta e
intermitente de suas terras, esse proletariado inteiramente livre não podia ser
absorvido pela manufatura emergente com a mesma rapidez com que fora trazido ao
mundo. Por outro lado, os que foram repentinamente arrancados de seu modo de vida
costumeiro tampouco conseguiam se ajustar à disciplina da nova situação.
Converteram-se massivamente em mendigos, assaltantes, vagabundos, em parte por
predisposição, mas na maioria dos casos por força das circunstâncias. Isso explica o
surgimento, em toda a Europa Ocidental, do final do século XV e ao longo do século
XVI, de uma legislação sanguinária contra a vagabundagem. Os pais da atual classe
trabalhadora foram inicialmente castigados por sua metamorfose, que lhe foram
impostas, em vagabundos e paupers. A legislação os tratava como delinquentes
“voluntários” e supunha depender de sua boa vontade que eles continuassem a
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trabalhar sob as velhas condições, já inexistentes. Na Inglaterra, essa legislação teve
início no reinado de Henrique VII. (MARX, 2017, p. 805).

Além disso, o autor reflete o quanto esse tipo de legislação foi importante para o
disciplinamento em relação ao novo tipo de trabalho, visto que a população recentemente rural,
não estava ainda condicionada à essa forma específica de tempo e normas. Leis que previam a
tortura e penas capitais, caso não se submetessem ao trabalho e a disciplina da nova ordem, a
própria “vagabundagem” era punível severamente. Marx relaciona a recente legislação criminal
ao seu papel na acumulação primitiva, ou seja, o controle social da pobreza e seu
disciplinamento por meio da coerção do Estado.

Assim, a população rural, depois de ter sua terra violentamente expropriada, sendo
dela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter por meio de
leis grotescas e terroristas, e por força de açoites, ferros em brasas e torturas, a uma
disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado. Não basta que as condições
de trabalho apareçam num polo como capital e no outro, como pessoas, que não tem
nada para vender, a não ser sua força de trabalho. Tampouco basta obriga-las a se
venderem voluntariamente. No envolver da produção capitalista, desenvolve-se uma
classe de trabalhadores que, por educação, tradição e hábito, reconhece as exigências
desse modo de produção como leis naturais e evidentes por si mesmas. A organização
do processo capitalista de produção desenvolvido quebra toda a resistência; A
constante geração de uma superpopulação relativa mantém a lei da oferta e da
demanda de trabalho, e, portanto, o salário, nos trilhos convenientes às necessidades
de valorização do capital; A coerção muda exercida pelas relações econômicas sela o
domínio do capitalismo sobre o trabalhador. A violência extra econômica, direta,
contínua, é claro, a ser empregada, mas apenas excepcionalmente. Para o curso usual
das coisas, é possível confiar o trabalhador as “leis naturais da produção”, isto é, a
dependência em que ele mesmo se encontra em relação ao capital, dependência que
tem origem nas próprias condições de produção e que por elas é garantida e
perpetuada. Diferente era a situação durante a gênese histórica da produção capitalista.
A burguesia emergente requer e usa a força do Estado para “regular” o salário, isto é,
para comprimi-lo dentro dos limites favoráveis à produção de mais valor, a fim de
prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de
dependência. Esse é um momento essencial da assim chamada acumulação primitiva.
(MARX, 2017, p. 808–809).

Cabe dizer que o direito de associação para quaisquer fins por parte dos
trabalhadores não foi conquistado sem conflitos. Tal proibição constava dos códigos penais e
visava proteger o capital das demandas e organização que os trabalhadores pudessem alcançar.

Já no início da tormenta revolucionária, a burguesia francesa ousou despojar
novamente os trabalhadores do seu recém-conquistado direito de associação. O
decreto de 14 de junho de 1791, declarou toda coalizão de trabalhadores como um
“atentado à liberdade e à declaração dos direitos humanos”, punível com uma multa
de 500 libras e privação, por um ano, dos direitos de cidadania ativa. Essa lei, que por
meio da polícia estatal impõe a luta concorrencial entre capital e trabalho obstáculos
convenientes ao capital, sobreviveu a revoluções e mudanças dinásticas. Mesmo o
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regime do Terror a manteve intocada. Apenas muito recentemente ela foi riscada do
Code Penal. (MARX, 2017, p. 812).

Rusche e Kirchheimer (2004) apresentam em seu livro “Punição e estrutura social”
a maneira pela qual as formas de punições correspondem a necessidades do estágio de
desenvolvimento produtivo. Destacam a relação entre o desenvolvimento capitalista e a criação
de leis criminais:

A intensificação dos conflitos sociais em Flandres, no norte da Itália, Toscana e no
norte da Alemanha, que marcou a transição ao capitalismo entre os séculos XIV e XV,
levou à criação de leis criminais duras, dirigidas contra as classes subalternas. O
crescimento constante do crime entre setores do proletariado empobrecido, sobretudo
nas grandes cidades, tornou necessário às classes dirigentes buscar novos métodos que
fariam a administração da lei penal mais efetiva. (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004,
p. 31).

Sidney Chalhoub (1996), sobre a realidade brasileira, em seu livro “A cidade febril:
cortiços e epidemias na Corte imperial” descortina a proximidade entre as noções de pobreza,
higiene e classes perigosas que passa a se fazer presente na leitura das repartições públicas do
império sobre os cortiços, onde habitavam negros escravos, libertos e livres no Rio de Janeiro.
Segundo ele enfatiza para o governo imperial:

Era preciso, dizia-se, intervir radicalmente na cidade para eliminar tais habitações
coletivas e afastar do centro da capital as “classes perigosas” que nele residiam.
Classes duplamente perigosas, porque propagavam a doença e desafiavam as políticas
de controle social no meio urbano. (1996, p. 8).

O historiador descreve que essa política dá ensejo à destruição de muitos cortiços,
entre eles o maior do Rio de Janeiro, denominado “Cabeça de Porco”. A operação é marcada
pela violência e pela desproporção de força coercitiva exercida pelo Estado (datada de janeiro
de 1983), segundo o relato:

o prefeito Barata Ribeiro prometia dar cabo do cortiço à força. Às sete horas e trinta
minutos da noite, uma tropa do primeiro batalhão de infantaria, comandada pelo
tenente Santiago, invadiu a estalagem, proibindo o ingresso e a saída de qualquer
pessoa. Piquetes de cavalaria policial se posicionaram nas ruas transversais à Barão
de São Félix, e outro grupo de policiais subiu o morro que havia nos fundos da
estalagem, fechando o cerco pela retaguarda. [...] O cortiço de Porco [...] era tido pelas
autoridades da época como um “valhacouto de desordeiros”. (CHALHOUB, 1996, p.
15–16).
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A cobertura midiática, em relação a destruição do cortiço, torna-se reveladora da
concepção dominante sobre esse local de moradia das classes populares. Segundo o historiador:

Nos dias que se seguiram, o prefeito da Capital Federal foi calorosamente aclamado
pela imprensa – ao varrer do mapa aquela “sujeira”, ele havia prestado à cidade
“serviços inolvidáveis”. Com efeito, trata-se de algo inesquecível: nem bem se
anunciava o fim da era dos cortiços, e a cidade do Rio já entrava no século das favelas.
(CHALHOUB, 1996, p. 17).

O autor pontua que anos mais tarde, em 1897, foi justamente nesse lugar que os
soldados advindos de Canudos vieram se instalar e deram origem às primeiras favelas do Rio
de Janeiro, nome que veio porque o local passara a ser denominado “Morro da Favela”.
Chalhoub (1996), ao analisar mais detidamente o tópico das Classes pobres, classes
perigosas, mostra que com a ruína do sistema escravocrata, a legislação a ser debatida na
Câmara dos Deputados é a criminalização da ociosidade. Vera Batista (2003) destaca sobre a
obra do autor que

Chalhoub, ao estudar, as “operações policiais” travadas para eliminação das
habitações coletivas e das epidemias na corte imperial da segunda metade do século
XIX, afirma que é nessa época que pontifica o conceito de classes perigosas. Perigosas
porque pobres, por desafiarem as políticas de controle social no meio urbano e
também por serem consideradas propagadoras de doenças. [...] Para Chalhoub, estas
duas crenças têm contribuído historicamente para a inibição de exercício de cidadania
e até para fundamentar políticas genocidas de controle social. (BATISTA, Vera
Malaguti, 2003, p. 37).

Com o fim do regime escravista, a preocupação dos deputados centrava-se na
garantia da disciplina voltada para o trabalho e como obtê-la sem o recurso da tortura, outrora
praticada. Para o autor, a denominação de classes perigosas é essencial para coadunar com a
fórmula encontrada de “suspeição generalizada”.

Nesse momento de incerteza em relação ao que poderia acontecer, a primeira invenção
que permitiu pensar a organização das relações de trabalho em novos termos foi a
“teoria” da suspeição generalizada – que é, de fato, a essência da expressão “classes
perigosas”. Já que não era mais possível manter a produção por meio da própria pessoa
do trabalhador, a “teoria” da suspeição generalizada passou a fundamentar a invenção
de uma estratégia de repressão contínua fora dos limites da unidade produtiva.[...] Os
negros tornaram-se os suspeitos preferenciais também devido àquilo que os exsenhores e atuais patrões imaginavam ser o caráter dos indivíduos egressos do
cativeiro. [...] o “Estado” passa a ter o “dever imperioso” de agir mais decididamente
na política de controle social dos trabalhadores. (CHALHOUB, 1996, p. 24–25).

190

Segundo a pesquisa, a perseguição e destruição do cortiço “Cabeça de Porco” se
inseria em uma política maior de desmantelamento desse tipo de moradia, inclusive porque
significa a conquista de uma relativa autonomia por parte das classes populares.

E é preciso ao menos mencionar um outro motivo para a truculência contra os cortiços
neste contexto: tais habitações foram um importante cenário da luta dos negros da
Corte contra a escravidão nas últimas décadas do século XIX. Em outras palavras, a
decisão política de expulsar as classes populares das áreas centrais da cidade podia
estar associada a uma tentativa desarticulação da memória recente dos movimentos
sociais urbanos. (CHALHOUB, 1996, p. 26 grifo nosso).

A possibilidade desses setores alcançarem um nível de decisão “sobre si” e viverem
longe de seus senhores, e ainda a partir da realização de diversos serviços extras, conseguirem
a compra de suas alforrias incomodava de sobremaneira as autoridades públicas.

Além disso, encontram-se famílias de ex-escravos que conseguiam se reunir e passar
a morar juntos em habitações coletivas após a liberdade. Com frequência, era nestas
habitações que os escravos iam encontrar auxílios e solidariedades diversas para
realizar o sonho de comprar a alforria a seus senhores; e, é claro, misturar-se à
população variada de um cortiço podia ser ótimo esconderijo, caso houvesse a opção
pela fuga. Em suma, o que estou querendo sugerir é que o tempo dos cortiços no Rio
também foi o tempo da intensificação das lutas dos negros por liberdade, e isto
provavelmente teve a ver com a histeria do poder público contra tais habitações e seus
moradores. (CHALHOUB, 1996, p. 28–29).

Vera Batista, no seu livro “O medo na cidade do Rio de Janeiro” (2003), realizou
a pesquisa em dois tempos – em relação à revolta dos Malês, na Bahia e a sensibilidade punitiva
no Rio de Janeiro, da década de 1990 – fazendo uma reflexão potente em que recupera as raízes
do medo advindo do período escravocrata. Embora a revolta tenha sido rapidamente contida,
ela significou um marco no imaginário da época.

Talvez o mundo do islã militante, democrático, impregnado de um orgulho étnico
fosse o que mias apavorasse as elites baianas. Sociedades assombradas produzem
políticas histéricas de perseguição e aniquilamento. Nos dias seguintes à rebelião,
rumores de outros conflitos fizeram com que civis armados saíssem às ruas atirando
a esmo nos negros. Qualquer objeto religioso determinava suspeição e prisão. O
controle da movimentação dos negros na cidade atingiu níveis absurdos. Uma
atmosfera de denuncismo toma conta da cidade. Qualquer africano que escrevesse em
árabe era detido como suspeito. “Os cárceres ficaram tão cheios que seus
administradores manifestaram a impossibilidade de alimentar todos os prisioneiros
com os recursos de que dispunham”. Para Reis, a reação à rebelião situa-se naquela
conjuntura inicial de formação do Estado nacional brasileiro, na luta pela hegemonia
política, cultural, racial e simbólica da nação. Os malês e o seu mundo personificavam
a luta entre a civilização e a barbárie. O islã ameaçava também esteticamente,
conduzindo a “uma cruzada nativista e cristã dos cidadãos brasileiros contra bárbaros
inimigos estrangeiros [...] Os governantes baianos cuidavam para que o tribunal de
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1835 representasse um tribunal de afirmação da superioridade étnica, nacional e de
classe sobre os africanos. (BATISTA, Vera Malaguti, 2003, p. 26–27).

A autora trabalha com o conceito de permanências culturais de longa duração, ou
seja, que perpassam contextos históricos e se atualizam. O medo gerado por uma revolta negra
no Império brasileiro, ainda que contido rapidamente, gerará a adoção de políticas de segurança
e restrição à reunião da população negra por muito tempo tanto na Bahia, mas também com
reflexos na cidade do Rio de Janeiro.

Na Corte imperial os efeitos da insurreição malê se fizeram sentir imediatamente.
Segundo Flávio dos Santos Gomes. “A década de 30 do século XIX, foi marcada por
um terror pânico. O ano de 1835 e os que a ele imediatamente se seguiram foram
períodos decisivos na trajetória do medo, não só no Rio de Janeiro, mas também nas
províncias”. Segundo o autor, a Revolta dos Malês era o principal motivo da onda de
medo que sacudiu o Império. [...] Qualquer reunião de africanos era alvo de repressão
sistemática. Políticas de esquadrinhamento eram levadas a cabo na cidade. “Do
governo imperial partiam ordens, inclusive para que os juízes de paz das freguesias
circunvizinhas da corte fizessem organizar um mapa completo de homens de cor de
seus respectivos distritos”. As autoridades ficavam especialmente assustadas quando
papéis escritos eram encontrados. A perspectiva de lidar com sediciosos que liam e
escreviam abalava sobremaneira o sistema imperial. Flávio Gomes aponta a
contradição existente entre o medo que as autoridades e fazendeiros sentiam e sua
certeza da impossibilidade concreta de uma insurreição negra em grande escala. A
revolta quilombola de 1838, em Vassouras, liderada por Manuel Congo, serviu de
mecanismo reafirmador do medo que se alastrava. [...] As denúncias de uma
articulação internacional envolvendo malês, haitianos e abolicionistas ingleses
tratavam de delimitar claramente para fora da sociedade imperial as causas das
sublevações. Delimitar o inimigo como alguém de fora, como o outro, e tratar de
estabelecer estratégias de controle duríssimas foram as medidas tomadas. Questionar
a escravidão, jamais. (BATISTA, Vera Malaguti, 2003, p. 27–28).

Para a pesquisadora, compreender o papel da difusão do medo na vida brasileira e
suas raízes sociais é fundamental para contrastar o papel sedutor do discurso da segurança
pública, que no fundo é justificador e mantém a desigualdade social escamoteada, e ainda
reforça a ojeriza presente em reação às formas de organização das classes populares. Para ela:

O genocídio inicial, presente no primeiro encontro entre os dois mundos na América,
é recorrente na história do Brasil. O nosso genocídio diário, trabalhado através do
medo como meta-mercadoria, nos obriga a transcender, pela história, a política e o
imaginário no presente. O medo do caos é trabalhado a cada ameaça de chegada ao
poder das forças populares. Foi assim em 64 e em 94. A difusão do medo é mecanismo
indutor e justificador de políticas autoritárias de controle social. (BATISTA, Vera
Malaguti, 2003, p. 51).

A simples presença das classes subalternizadas nos espaços públicos é lida, então,
por essa sociedade altamente hierarquizada e racista, desde a colonização, como atentado à
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ordem. Qualquer nível então de organização dessa população é tido como ameaça premente por
essa elite de mentalidade “obsidional”. Conforme destaca Batista (2003):

Essas alegorias, esses discursos, essas imagens produzem um arranjo estético, em que
a ocupação dos espaços públicos pelas classes subalternas (pelos pobres de tão pretos,
ou os pretos de tão pobres) produz fantasias de pânico do “caos social”[...] No Brasil,
a difusão do medo do caos e da desordem tem sempre servido para detonar estratégias
de neutralização e disciplinamento planejado do povo brasileiro. Sociedades
rigidamente hierarquizadas precisam do cerimonial da morte como espetáculo de lei
e ordem. O medo é a porta de entrada para políticas genocidas de controle social.
(BATISTA, Vera Malaguti, 2003, p. 52–53).

Outros movimentos insurrecionais foram lidos e combatidos com a mesma lógica
autoritária. Sobre a Cabanagem, a autora recorre a estudos históricos:

Ao analisar o movimento revolucionário da Cabanagem no Pará, Renato Guimarães
produz o que ele chama de “artesanato de restauração” contra uma visão “catastróficobestial” com que as classes dominantes se referem às “coisas de ralé”, para tratar de
marcar na história as insurreições populares como explosão de banditismo e
anarquia”. Para ele, a Cabanagem constitui-se num caso único de chegada ao poder
de movimento popular e também “marco singular de ferocidade”; a derrota do
movimento deu-se através do extermínio de um quinto da população da Amazônia,
incluindo aí o massacre dos indígenas que participaram do movimento. (BATISTA,
Vera Malaguti, 2003, p. 133).

A autora recupera a importância do levante, através de documentos historiográficos,
mas também pelo que significou no nível do imaginário tendo em vista sua consideração teórica
sobre a construção do medo do outro pela elite dominante brasileira. Ainda porque a religião
do islã atuou como um dos fatores de uma luta que era por liberdade e contra os senhores.

A polícia se inquietava então com o sentido religioso, a organização “em pleno
superior ao que deveríamos esperar de sua brutalidade e ignorância”, a capacidade de
ler e escrever e o mistério dos papéis que os livrariam da morte. [...] A importância da
rebelião malê na Bahia se inscreve, assim, não só pela sua configuração política e
militar, mas pelas inquietudes que passam a circular no nível do imaginário das elites
da época. [...] Não foi possível para as autoridades da época encontrar quem se
dispusesse a enforcar os negros condenados à morte através de um dos maiores
processos contra escravos da história das Américas. Assim, sua execução não pôde
ser como a dos criminosos da época: foram fuzilados como soldados. (BATISTA,
Vera Malaguti, 2003, p. 227–228).

A capacidade de escrita e organização social e política da classe subalternizada, ou
seja, a mera possibilidade de um levante negro contra o sistema escravocrata era o que povoou
o imaginário da elite, não só na Bahia, mas em todo o Brasil.
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Daí é possível estabelecer relações para constatar de que forma as classes pobres,
negras ou subalternizadas construíram e seguem construindo sua cidadania no Brasil, desde a
abolição da escravatura até nossos dias, tendo que resistir a marcos e soluções repressivas e
autoritárias. Fica evidente a semelhança da adoção de políticas criminalizantes para responder
à organização social, seja ela na luta por quaisquer direitos, mas principalmente aos ligados à
democratização do acesso à terra como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra.
Um dos episódios que se mostra paradigmático na história da luta pela terra em
Goiás é o de Trombas e Formoso. Ocupada em 1940 por posseiros advindos de diversas partes,
na década de 1950 é objeto de cobiça por parte de grileiros e passa a ser assediada pela polícia
e jagunços. Graças à organização dos posseiros combinada com a ação de dirigentes do PCB
de Goiânia, conseguiram resistir e serem reconhecidos pelo Estado, depois de muitos confrontos
e resistência por parte dos camponeses.
Segundo Medeiros (1989):

Já em 1957 a região estava toda organizada e sob controle dos posseiros que impediam
a entrada dos jagunços, dos grileiros e da polícia na área. Finalmente conseguiram um
acordo com o governo do Estado, que retirou a polícia e se comprometeu a titular as
posses, sendo a associação a intermediária na indicação dos verdadeiros posseiros.
Foi-lhes reconhecida uma área de dez mil quilômetros quadrados, onde, em 1961, já
funcionavam três associações (Trombas e Formoso, Serra Grande e Rodovalho) e
vinte e três conselhos. O controle dos posseiros sobre a região era inclusive eleitoral.
Além de vereadores e até mesmo prefeitos, conseguiram eleger seu líder maior, José
Porfírio, deputado estadual em 1962. (MEDEIROS, 1989, p. 38).

O processo de perseguição política e jurídica à ação dos movimentos organizados
não é nova e encontra-se ressaltada, por exemplo, na edição da Medida Provisória n° 2.027, de
4 de maio de 2000, que impediu o procedimento de vistoria no imóvel em caso dele ser “objeto
de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário” (BRASIL, 2000,
p. 37). Essa medida foi tomada no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, mas não
foi revista pelos governos posteriores.
A pesquisa de Fernanda Vieira (2006) analisa processos criminais do Pontal do
Paranapanema, em que o Ministério Público denuncia as ocupações por crime de “quadrilha” e
promove a prisão de seus dirigentes, não obstante houvesse provas da grilagem de diversas
áreas ocupadas por parte dos “proprietários”. Esse movimento de criminalização situa-se no
segundo mandato do governo FHC e já aponta para o aviltamento penal do sistema de justiça
contra as ocupações de terra. Segundo a autora, o ethos discursivo do judiciário
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busca-se sedimentar o estereótipo de organização criminosa que confronta a lei e o
Estado de Direito, que gera desordem social, logo, uma ameaça pública. Assim, tratase não só de se criminalizar o MST, mas de penalizá-lo, abrindo brechas para o efetivo
combate a essa organização, inclusive buscando apoio da sociedade, pela
massificação via mídia, desse imaginário de periculosidade associado ao movimento.
(VIEIRA, Fernanda Maria da Costa, 2006, p. 98).

Cabe destacar que, no Brasil, a visão autoritária sobre às classes populares,
principalmente quando essas ousam se organizar, não é nova, mas remete às raízes de nossa
formação histórica.

A visão de mundo tomista, espraiada na Península pela prática política e ideológica
dos jesuítas, sustentava uma concepção de sociedade rigidamente hierarquizada,
produzindo efeitos de longa duração, com fortes desdobramentos para os afetos e as
emoções de formações históricas. (NEDER, 1996, p. 132).

Torna-se bastante ilustrativo o editorial do jornal O Estado de São Paulo
(ESTADÃO, 2016) que ressaltava a utilização da lei de organizações criminosas como
inovação jurídica necessária e essencial ao combate ao MST.

Durante décadas, as decisões dos tribunais relativas às invasões do MST foram
baseadas no velho Código Penal editado em 1940, especialmente no dispositivo que
tipifica o crime de formação de quadrilha. Dado o anacronismo desse texto legal, os
advogados do MST habilmente conseguiram explorar suas brechas e obter decisões
favoráveis na segunda instância dos tribunais. Isso explica o pequeno número de
militantes punidos pela Justiça, em comparação com o elevado número de invasões.
No caso em questão, porém, o Ministério Público não baseou suas denúncias no
Código Penal, mas na Lei 12.850/13, que trata das organizações criminosas e entrou
em vigor em 2013. Foi a primeira vez que membros do MST foram acusados
criminalmente com base nesse texto legal. Entre outras inovações, a lei prevê que os
inquéritos criminais possam correr em sigilo. Também autoriza a delação premiada e
permite infiltração de agentes, quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. E,
diferentemente do enquadramento das invasões pelo crime de formação de quadrilha,
a Lei 12.850/13 pressupõe a teoria do domínio dos fatos, com base na qual qualquer
militante de uma organização criminosa pode ser acusado em qualquer inquérito.
(ESTADÃO, 2016)82.

5.2

AÇÃO PENAL – OS AUTOS DO PROCESSO CRIMINAL

Passa-se o estudo de caso, à análise dos autos do processo judicial e dos processos
sociais que o cercam, os quais criminalizam a atuação política do MST e determinaram a prisão
provisória de dois de seus integrantes.
82

Disponível em: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-mst-e-a-lei-1285013,10000083908. Acesso em:
5 jun. 2019.
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Para a presente pesquisa, optou-se por focalizar alguns momentos do decorrer do
inquérito policial e da ação penal propriamente dita, como recorte metodológico.
Cabe destacar ainda que, como limitação da pesquisa, optou-se por privilegiar a
ação penal na primeira instância (Comarca de Santa Helena de Goiás), e tomar como ponto
final da análise, a peça denominada “memoriais finais” do Ministério Público, uma vez que
antes do término da pesquisa ainda havia prazo para interposição de diversos recursos, inclusive
o da apelação.
Só trataremos de dois dos quatro integrantes, visto que são eles os que foram
efetivamente presos até o momento de escrita da dissertação e com os quais fizemos entrevistas
e pudemos contar com o consentimento em relação à pesquisa.
Uma das hipóteses da pesquisa é a de que através da elasticidade na utilização da
Lei de Organizações Criminosas foi possível, por meio do poder punitivo do Estado,
criminalizar integrantes de um movimento social, por conta de sua ação de classe em busca da
democratização do acesso à terra, usando como fundamento os fatos declarados em Boletins de
Ocorrência pelo próprio “proprietário”.
Assim, a análise do processo criminal, passa prioritariamente pela primeira fase,
que é o inquérito policial, pelas decisões judiciais, buscando compreender o papel do judiciário
em relação a essa narrativa e ainda pelas colocações do Ministério Público.
Cabe, no entanto, apresentar os “fatos” que foram imputados pela polícia
investigativa como “crimes” e que, em tese, motivaram a abertura do inquérito policial para
uma maior compreensão do conflito.

5.2.1

Inquérito policial

A primeira contextualização a ser feita é a de que os fatos imputados como crime
no inquérito policial se reportam ao momento de ocorrência do terceiro “despejo” sofrido pelos
trabalhadores e trabalhadoras sem-terra do acampamento em questão, que ainda assim, contava
com um número de pessoas que, segundo os relatos, chegavam a 4 mil (sendo mil famílias no
cadastro do movimento social).
A juíza titular do processo cível já tinha proferido sentença dando provimento
definitivo ao pedido de reintegração de posse postulado pelo “proprietário”, mas o Incra
ingressou no feito, manifestando expressamente seu interesse na área para reforma agrária e

196

fornecendo documentos que mostravam o processo de adjudicação em curso - embora houvesse
decisão desfavorável à adjudicação na Comarca de Santa Helena por parte do juízo de
recuperação judicial - o órgão federal de reforma agrária ainda tinha recursos pendentes, assim
como tinha a Fazenda Nacional.
Portanto, as ações de reivindicação das famílias estavam direcionadas às dívidas da
Usina Santa Helena de Goiás e à possibilidade de criação de projeto de assentamento na região
pelo Incra. Ainda assim, a juíza cível manteve o “despejo”. No dia 16 de março de 2016, mais
de 600 policiais foram deslocados para realizar a reintegração de posse das 4 mil pessoas, ou
mil famílias aproximadamente.
O Comandante da Operação agindo segundo o princípio da cautela com o intuito
de preservação dos direitos fundamentais dos acampados e dos servidores públicos policiais,
para não ter qualquer tipo de confronto físico, acordou com os acampados que a desocupação
se daria por eles espontaneamente e que eles teriam até o dia 23 de março de 2016. O prazo foi
estipulado compreendendo a magnitude do trabalho necessário para o deslocamento de tantas
famílias, com seus pertences, colheitas, barracas, animais e etc.
O Comandante então solicita a assinatura de um “Termo de Compromisso” para um
dos representantes do MST, como Valdir “de Tal” compareceu a última reunião da Comissão
de Conflitos Fundiários onde se negociava esses prazos, ele solicita ao Valdir especificamente
que assine tal termo para apresentação da justificativa da retirada das tropas da polícia militar
da área. Assim é feito e a desocupação começa a acontecer.

Nós tínhamos acordo intermediado pelo Coronel Mota, Comandante Geral da Polícia.
Mas ele precisava mandar a tropa ir embora, 600 policiais lá em Santa Helena, precisa
recolher a tropa, eu preciso justificar com o termo de compromisso. Nós precisamos
de uma declaração, documento dizendo que vão desocupar. (Entrevista: V “de Tal”;
24 maio 2016)

O documento foi assinado por um dos representantes das famílias, nesse caso o
Valdir “de Tal”. Essa declaração será usada para justificar que Valdir “de Tal” exerceria
“liderança” ou “comando” das ações dos acampados, a fim de caracterização do tipo penal
“Organização Criminosa”, como será detalhado à frente. Nesses termos, a área começou a ser
desocupada.

Termo de compromisso. Pelo presente instrumento, Valdir “de Tal”, CPF tal,
Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra –MST do Estado
de Goiás, se compromete junto aos seus coordenadores locais no acampamento da
Usina Santa Helena, denominada Fazenda Ouro Branco e Fazenda Várzea da Ema, a
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iniciar a desmobilização (desmanche das barracas) nestas duas áreas no dia
16/03/2016, desocupando totalmente as citadas áreas, portanto, apta a ser vistoriada e
emitida a posse pelo Oficial de Justiça, às 09:00 horas do dia 16/03/2016, tudo de
forma pacífica e ordeira se comprometendo a não destruir nem danificar nenhum bem
móvel ou imóvel da propriedade. Por ser verdade, firmo o presente. Goiânia- GO, aos
dias 16 do mês de março de 2016. Valdir, Coordenador do MST em Goiás. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 814).

Antes, porém, do prazo estipulado (dia 23 de março de 2016), o “proprietário” agiu
em duas frentes. Primeiro, contratou um particular para desmantelar e “limpar” a área,
desfazendo-se dos pertences dos acampados e retirando as marcações na plantação que tinha
sido feita todos aqueles meses pelas famílias e que haviam adquirido o direito, através de acordo
com a polícia militar, de realizar a colheita. Outra frente, foi ordenar a seu subordinado que
utilizasse o “pulverizador”, que é chamado “uniporte” (conforme ouvimos no trabalho de
campo) para despejar o “glifosato”, ou seja, um “veneno” em toda a plantação agroecológica
realizada pelas famílias. Assim, com todo esse cenário, em algum momento, um grupo não
identificado resolve incendiar o pulverizador. Antes disso, os acampados exigem que o
particular que estava recolhendo as coisas dos trabalhadores rurais pare com aquilo e algum
deles pega a chave da caminhonete e depois a devolve ao funcionário. Conforme me relatou em
entrevista uma das acampadas:

E aí como nós tínhamos pegado e cada dono daquele espaço tinha quietado lá com os
numerozinho de lote, tudo bonitinho... vieram a caminhonete na frente tirando
tudinho... os suportezinhos com as plaquinhas jogando tudo na camionete e aí veio
tirando as demarcações né? E aí já veio o uniporte passando, nossa minha amiga, só
vi “neguin” indignado, aí pegou a camionete e colocou dentro do acampamento... e o
cara foi se explicar que ele simplesmente estava ganhando o dinheiro dele ali
(Entrevista :T “de Tal”; 15 jun. 2019)

Outro entrevistado relata que:

no segundo dia boa parte das famílias já tinham se mudado para uma área que o
movimento tinha arrendado...para permanecer acampado perto da área da usina, eles
tinham uma deliberação de não desistir da luta pela reforma agrária... naquela região...
Então boa parte das famílias saíram... só que ficaram na área que estava ocupada,
como eles estavam lá 3, 4 meses. No terceiro dia, a partir do terceiro dia, segundo dia
então muita gente saiu... do terceiro dia e aí volta à cena o Toninho, né? ele contrata...
faz dois grandes movimentos... Um movimento com alguns funcionários dele, com
umas máquinas pulverizadoras para bater veneno, glifosato... nas plantações que
tinham restado, nas hortas, nas plantações de milho, abóbora e o que tinha ficado...
outras plantações que eram do movimento e um outro grupo para desmanchar as
barracas, uma galera que ele contratou na rua... uns chapas mesmo, quatro caras e um
senhorzinho que alugou a camionete...para pegar o resto das coisas que tinha sobrado,
né? fazer a viagem que eles chamavam do lixo, do entulho, que era o resto das coisas
do povo que tinha ficado para trás e isso a partir do terceiro dia, no terceiro para o
quarto dia foi mais ou menos isso, o povo ficou sabendo disso... então aquela massa
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já chateada, né? a multidão de gente com a tensão... com a reintegração de posse, com
um acordo que tinha sido firmado dentro do gerenciamento de crise e até friso muitas
vezes que esse acordo teve a participação de advogados representando a usina e
representando esse arrendatário... o Toninho desencadeia essas duas frentes ofensivas,
né? E a galera do movimento aquela grande massa, que eu até falo que é uma turba...
nervosa, movimento de turba mesmo... aquela, aquele movimento inconsciente, né?
Movimento coletivo de pessoas enraivadas né? Desencadeia né? chega aquela notícia
no acampamento, a galera tava trazendo as coisas ainda no antigo acampamento para
o novo acampamento e chega aquela notícia que tinha uma máquina lá que tava
destruindo as plantações e botando veneno e matando inclusive os animais que tinham
ficado para atrás... e uma galera destruindo o resto das casas, e destruindo as coisas...
matando cachorro, matando galinha...a galera saiu em massa, né? centenas de pessoas
para impedir que aquelas ações continuassem... uma dessas reações... eles paralisaram
esse trabalhador que tava manejando essa máquina, o pulverizador, aquele gafanhoto
como eles me contaram depois, enorme... jogando glifosato, não é?... impediram, uma
barreira humana... que ele continuasse a movimentar a máquina, pediram que ele
descesse da máquina e ele desceu e aquela turba ali não identificada, né? de alguma
forma aquela máquina pega fogo enfim, esse trabalhador sai de lá ileso, sem nenhum
problema, mas eles acabam depois acusando também os acampados de terem agredido
ele. Em outra conta outra centenas de pessoas paralisam a caminhonete e os
trabalhadores braçais que tavam inventando os barracos até porque o pessoal ia
aproveitar aquela lona, tinha um resto de pertences enfim aquilo que para o Toninho
era lixo, para os acampados era propriedade, era os bens deles, que eles talvez tinham
juntado a vida toda. Também fizeram a mesma coisa paralisaram... a barreira
humana... a caminhonete continuar agindo né só que com a caminhonete fizeram
diferente talvez até o pessoal que estava à frente eles ficaram naquela resistência, foi
isso que a gente escuta nos relatos testemunhais no processo, né? Que fica com medo
mesmo da turba, daquela galera queimar a camionete, então a reação que eles tiveram
foi pegar a camionete e levar para o acampamento, próximo do acampamento...
chegaram lá no acampamento, trancaram, entregaram a chave para o dono e o dono
foi embora... então também coisa de minutos no local onde ele tava até o
acampamento... isso também virou um roubo qualificado, com uso de arma branca e
concurso de pessoas e um sequestro também um cárcere privado que inicialmente
quiserem imputar para esse senhor que era dono da caminhonete, o freteiro, meia hora
depois, coisa de meia hora depois ele volta com a polícia... com a chave, pega a
camionete e vai embora... Então a gente tem um processo que desencadeia ações de
esbulho possessório, a criminalização é essa esbulho possessório, roubo da
caminhonete, roubo da máquina pulverizadora, cárcere privado para aquele primeiro
caseiro... no dia da ocupação... e para o senhorzinho, seu Dantas, dono da
caminhonete... né? O freteiro? E dano qualificado com fogo... em relação a história
da máquina... do pulverizador... tudo sob o enredo da lei de organização criminosa...
ela que deu todo esse enlace e ai é onde entra essa leitura até mais criminológica que
a gente faz, que a gente foi descobrindo ao longo do processo, estava sendo realizado
ali, nada mais é que, no sentido das falas que eu fiz na época e tenho feito até hoje...
um laboratório punitivista... (Entrevista: advogado de defesa criminal; 24 maio 2019,
grifo nosso)

Aquilo que para o “proprietário” era “lixo”, “entulho” e precisava ser “limpo” eram
as placas de organização das famílias, tendo em vista o tamanho do acampamento para mil
famílias, e ainda outros pertences, como lonas e objetos pessoais.
Ainda nessa ação de despejo privado e desautorizado pelo poder público, mataram
animais e despejaram “veneno” em toda a plantação feita com o esforço de oito meses de
ocupação, contaminando todo o alimento justamente feita sem “veneno”. A violência dessa
ação de classe do “Toninho” é imensa. E só a reação a essa “provocação” é vista como passível
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de estar no estatuto criminal. As diversas testemunhas de defesa relataram o que se passou
naquele dia e como era importante para as famílias as plantações realizadas:

Advogado de Defesa: Nessa vez, qual foi o prazo que deram pra desocupação lá do
imóvel?
TESTEMUNHA: Foi quinze dias.
Advogado de Defesa: Quinze dias?
TESTEMUNHA: Quinze dias.
Advogado de Defesa: Vocês desocuparam nesses quinze dias? Como é que foi essa
desocupação?
TESTEMUNHA: Foi, a gente desocupou antes dos quinze dias.
Advogado de Defesa: Antes dos quinze dias?
TESTEMUNHA: Antes de completar, muita gente saiu, muita gente antes, eu acho
que todos saíram até os quatorze dias.
[...]
Advogado de Defesa: A senhora sabe se, a senhora sabe porquê que essa camionete
ficou apreendida lá dentro do acampamento?
TESTEMUNHA: Ah, diz que é que eles tavam, o moço da camionete tava com outros
homens tirando as placa que marcavam os tamanhos das roças.
Advogado de Defesa: Certo...
TESTEMUNHA: Desorganizando pra poder jogar o veneno.
Advogado de Defesa: Na área ocupada? Essas placas estavam na área ocupada?
TESTEMUNHA: Era.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo
criminal no 201601423823, fls.1386).

Segundo o depoimento dessa acampada, os contratados pelo “Toninho” haviam
destruído até o templo evangélico das famílias, além de despejar o “veneno” na plantação, fonte
de alimentos tão necessários àquelas famílias.

Advogado de Defesa: A senhora lembra se ficou nessa reunião dessa época, mais ou
menos dessa época, definido um prazo pra vocês saírem da área?
TESTEMUNHA: Quinze dias.
Advogado de Defesa: Quinze dias?
TESTEMUNHA: Quinze dias.
Advogado de Defesa: É, foi cumprido esse prazo, esse prazo foi cumprido pela ambas
as partes?
TESTEMUNHA: Não, antes de vencer o prazo de nóis sair de lá, certo, é, esse, esse
tal Toninho aí, ele fez bagunça.
Advogado de Defesa: Que que ele fez, lá na área?
TESTEMUNHA: Ah, nós tinha plantado lá, ó, nós tinha plantado, nós ‘plantemo’, é,
‘fizemo’ muito benefício lá, assim, alimento pra nós alimenta. E antes de nós sair, o
que, ele, ele descumpriu o que era a ordem, porque tinha que ter dado, dado o prazo
pra nós sair. Ele não deu prazo pra nóis.
Advogado de Defesa: Ele fez o que descumprindo esse prazo? O que que você pode
me contar que ele fez descumprindo esse prazo?
TESTEMUNHA: Ó, ele colocou veneno na nossa roça.
Advogado de Defesa: Certo.
TESTEMUNHA: ‘Cê’ entendeu? Que nós com suor, cada um dando um pouquinho
de dinheiro pra comprar semente.
Advogado de Defesa: Certo.
TESTEMUNHA: Ele pegou e destruiu a nossa roça, com tanto sacrifício. Colocou
veneno, colocou veneno na água tudo.
Advogado de Defesa: Teve uma história de barraco que ficou pra trás?
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TESTEMUNHA: Destruiu o barraco nosso, inclusive a igreja evangélica.
Advogado de Defesa: Passou o carro em cima, fogo?
TESTEMUNHA: Queimou tudo!
Advogado de Defesa: Isso gerou uma revolta no povo lá do acampamento?
TESTEMUNHA: Até eu que sou evangélica, sou temente a Deus, fiquei revoltada.
Advogado de Defesa: Tiveram um, como é que tava o clima lá nesse dia, que ele
desencadeou essas ações, como é que ficou o povo lá?
TESTEMUNHA: Muito tenso, muito tenso. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás,
2016c, Processo criminal no 201601423823, fls.1387).

Essa outra testemunha relata a expectativa pela colheita da plantação frustrada pela
ação do “proprietário”:

Advogado de Defesa: Ocorreu algum incidente nessa desocupação?
TESTEMUNHA: Aconteceu, que assim, como o acordo entre nós lá e o pessoal da
polícia, que a gente tinha quinze dias pra sair. Aí no segundo dia que a gente tava
organizando as coisas pra sair, foi quando o Toninho, com os jagunços dele lá, os
funcionários dele, foi na nossa roça lá e começou a destruir e botar fogo e jogar
veneno. Foi quando foi tomada aquela camioneta, né.
Advogado de Defesa: Certo.
TESTEMUNHA: Pegou pra dentro do acampamento.
[...]
Advogado de Defesa: Por fim, é, nesse dia dessa, desses episódios né, que o Toninho
mandou esse pessoal, é, tirar as placas, né, jogar veneno e tudo, o clima lá dentro do
acampamento como é que ele tava? Com esses atos do Toninho.
TESTEMUNHA: Ficou bem bagunçado, porque assim, ó, nós tava com as roças tudo
plantada, tinha milho lá embonecando, que ele já tinha ido lá jogado veneno em cima.
Aí as pessoas ficou tudo desmotivada, porque aquilo ali era a vida deles, o pouco que
eles tinham eles investiram ali, mesmo sabendo que poderia sair. Aí eles ficaram tudo
desmotivado, alguns bebia, tava tudo desorganizado.
Advogado de Defesa: Gerou um clima de revolta muito grande?
TESTEMUNHA: Revolta, tristeza, porque querendo ou não a gente plantou e tava
esperando, igual nós colhemos o milho pra fazer a pamonhada. E muitos deles tavam
crentes que ia colher o restante da produção. Não foi o que aconteceu... (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fls.1389,
grifo nosso).

Regina Bruno (2003) destaca que a defesa da propriedade como direito absoluto e
a violência como prática da classe dominante são características da elite brasileira que compõe
aquilo que Oliveira Vianna (2000 apud BRUNO, 2003) conceitua como “elementos ideológicos
do domínio”. Para a autora essas características são estruturais “de velhos e novos padrões de
conduta” (BRUNO, 2003).

Não deixa de nos surpreender o peso da tradição – sobretudo da tradição da violência
– com elemento conformador de um habitus de classe dos grandes proprietários de
terra e empresários no Brasil, esta herança de representações recorrentemente
associadas às “conquistas históricas” passadas e presentes cristalizadas em
organizações e em palavras de ordem. Praticamente todos se remetem,
incansavelmente, ao passado para “reiventar” e reconstruir a tradição, usando aqui a
expressão de Hobsbawn (1984). É uma violência que, de uma forma ou de outra,
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envolve todos, não se restringindo apenas ao “velho latifúndio”. Todos vivem
igualmente o medo da reforma agrária e consideram a violência “o caminho natural e
inevitável” na defesa da propriedade. (BRUNO, 2003, p. 305).

No dia seguinte aos fatos narrados, um inquérito policial é aberto na Delegacia de
Rio Verde, tendo como justificativa a investigação policial para roubo, artigo 157 do Código
Penal, contra dois integrantes do acampamento e tendo como “vítima” Márcio Antônio de
Oliveira, vulgo “Toninho”. Segundo a portaria:

[...] instaurar INQUÉRITO POLICIAL, para apurar delito ocorrido na cidade de Santa
Helena de Goiás, pertencente à circunscrição dessa 8ª DRP, haja vista ter tomado
ciência nesta data de 18.03.2016, através de BO/PC 007/16, de notícia crime de roubo
[...] praticado no dia 17.03.16, na Fazenda Várzea da Ema, [...]onde vários indivíduos,
entre ele Natalino “de Tal” e Lorena “de Tal” [...] (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fls. 08-10).

O inquérito junta diversos Boletins de Ocorrência feitos na delegacia de Santa
Helena de Goiás, pelo “Toninho” e seus funcionários, durante o tempo da ocupação da área.
No dia 18 de março de 2016, o “proprietário” fez Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Santa Helena de Goiás. Nesse depoimento, ele menciona o nome e sobrenome do
Valdir, caracterizando-o como “coordenador”, pois teria assinado o acordo de desocupação
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fls. 09-10).
Depois prestou declaração na delegacia de Rio Verde. O pretenso proprietário da
ação de reintegração de posse no juízo cível, e que passa a ocupar o papel de vítima na ação
penal, dá uma declaração praticamente idêntica nos dois Boletins de Ocorrência, com a
diferença de que no último incluí o nome de Batista “de Tal” dentro dos que teriam participado
do “ato criminoso”. Segundo consta no termo: “Cita o roubo de um pulverizador parruda no
valor aproximado de trezentos mil reais ocorrido no dia 17/03/2016, perpetrado por sem terras
liderados por Natalino “de Tal”, Batista “de Tal” e Lorena “de Tal”.
Juntou-se então à peça policial a sentença de reintegração de posse da juíza Aline
de Freitas da Silva e diversos boletins de ocorrência feitos anteriormente (Cópias do BO/PC nº
1243/2015, nº 227/2015, nº 240/2015, nº 55/2016, nº 7/2016; Cópias do BO/PM nº 13179367,
nº 13182687, nº 13463473, nº 13463672, nº 13488922, nº 13506763, nº 13582152), além da
cópia de ata de reunião da Comissão de Conflitos Fundiários, Cópia de Termo de Compromisso
assinado por Valdir “de Tal”, além de fotos tiradas do acampamento, esses documentos
fornecidos pelo próprio “proprietário”. Juntou-se ainda as declarações dadas após o fato por
“Toninho” e três de seus contratados.
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Cita-se aqui os documentos presentes no inquérito para destacar a influência da
narrativa do “proprietário” na investigação policial, aliás o que se observa é que as citações
realizadas dos boletins de ocorrência nas peças do delegado, a saber, o relatório apresentado e
a representação da prisão preventiva se repetem na fundamentação do Ministério Público para
a Denúncia, mas também nas decisões judiciais.
Aury Lopes Júnior (2019) está atento para a valorização dos atos praticados em
sede de inquérito, sem a presença do contraditório. Ele assevera que é necessário sublinhar a
diferença entre atos de prova e atos de investigação. E que a “presunção de veracidade do
inquérito” não está disciplinada na legislação processual, já que a investigação preliminar tem
natureza instrumental: “Serve ela para –provisionalmente- reconstruir o fato e individualizar a
conduta dos possíveis autores, permitindo assim o exercício e a admissão da ação penal. No
plano probatório, o valor exaure-se com a admissão da denúncia” (LOPES JÚNIOR, 2019, p.
160).
Conclui-se que, para Lopes Jr., o inquérito deveria limitar-se a essa fase, mas o que
se verifica, ao longo desse processo, é que ele acaba por influir decisivamente na cognição do
judiciário sobre o fato e que as vezes é utilizado em sua literalidade pelo magistrado, de forma
a tornar-se uma fonte inconteste de verdade. Um dos mecanismos discursivos por meio do qual
se manifesta essa autoridade do inquérito policial (não só como meio legítimo de prova, mas
também como guia interpretativo da lei penal) é a prática dos juízes e promotores de copiar
expressões e argumentos dessa fase pré processual.

Nessa estrutura inquisitória, o poder e o controle sobre a produção do saber não se
veem diminuídos ou enfraquecidos pelo sistema acusatório, que chega tarde demais,
quando o cenário já está montado. Quando entra em cena o (ingênuo) julgador, o
cenário já está montado e o roteiro definido. Então lhe são apresentadas a “verdade
histórica” e o juízo de fato, obtidos na fase inquisitória, para que ele diga o direito
aplicável ao caso. O próprio contraditório passa a ser simbólico e não real e efetivo.
(LOPES JÚNIOR, 2019, p. 378–379).

A formação política brasileira aponta para uma estreita conexão entre os cargos
políticos e burocráticos locais aos grandes proprietários de terra. José Murilo de Carvalho
(1997) destaca, no seu trabalho sobre os conceitos de “coronelismo”, “mandonismo” e
“clientelismo”, a extrema importância para o “coronel” do controle e indicação dos delegados
de polícia locais.

A primeira é que a entrega do controle de cargos públicos aos coronéis tem
evidentemente um sentido que vai muito além do político. Não é preciso, por exemplo,
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demonstrar que o papel de um juiz de paz, de um juiz municipal, de um delegado de
polícia ou de um coletor de impostos está estreitamente vinculado à sustentação dos
interesses econômicos dos donos de terra e dos grandes comerciantes. As tarefas do
juiz e do delegado eram importantes para o controle da mão-de-obra e para a
competição com fazendeiros rivais. Ser capaz de oprimir ou proteger os próprios
trabalhadores ou de perseguir os trabalhadores dos rivais fazendo uso da polícia era
um trunfo importante na luta econômica. Como observou Oliveira Vianna (1949), a
justiça brasileira caracterizava-se, nessa época, pelas figuras do "juiz nosso", do"
delegado nosso", isto é, era uma justiça posta a serviço dos interesses dos mandões.
O coletor de impostos, por seu lado, podia, pela ação, ou inação, afetar diretamente a
margem de lucro dos coronéis. Até mesmo uma professora primária era importante
para conservar valores indispensáveis à sustentação do sistema. Ignorar esses aspectos
dos cargos públicos é que seria separar artificialmente o político do econômico. No
coronelismo, como definido por Leal, o controle do cargo público é mais importante
como instrumento de dominação do que como empreguismo. (CARVALHO, 1997).83

Segundo o autor, a figura do delegado de polícia criado em 1841 era caracterizada
como uma autoridade patrimonial, quer dizer que apesar de serem funcionários do Estado, seu
salário era provido pelo coronel. Isso na prática amplificava o poderio dos grandes proprietários
rurais e lhes garantia o monopólio do exercício coercitivo do Estado brasileiro.

Não se resumia à Guarda Nacional o ingrediente patrimonial do sistema imperial. Os
delegados, delegados substitutos, subdelegados e subdelegados substitutos de polícia,
criados em 1841, eram também autoridades patrimoniais, uma vez que exerciam
serviços públicos gratuitamente. O mesmo pode ser dito dos inspetores de quarteirão,
que eram nomeados pelos delegados. Praticamente toda tarefa coercitiva do Estado
no nível local era delegada aos proprietários. Algumas tarefas extrativas, como a
coleta de certos impostos, eram também contratadas com particulares. O
patrimonialismo gerava situações extremas como a de um município de Minas Gerais
onde os serviços patrimoniais, assim como os cargos eletivos de juiz de paz, vereador
e senador estavam nas mãos de uma só família. Treze pessoas ligadas por laços de
parentesco ocupavam quase todos os postos, algumas acumulavam cargos eletivos e
patrimoniais, como o de vereador e os de comandante da Guarda Nacional e
subdelegado. (CARVALHO, 1997, grifo nosso).84

O que se quer ressaltar são as raízes históricas da formação desses cargos públicos,
que até por sua organização e estrutura funcional se ligaram umbilicalmente ao poder local,
invariavelmente representado pelo grande proprietário rural. Obviamente, existem mudanças
nessa estrutura que vem se reproduzindo até a contemporaneidade, mas o que não se pode
ignorar é que determinadas mentalidades se atualizam historicamente, e conforme observa
Neder é preciso captar as permanências culturais de longa duração, e o inquérito criminal, sob
análise, demonstra que há uma identidade entre a narrativa do “proprietário” e as peças
produzidas pelo delegado de polícia, que perpetuam a ideia de propriedade privada da terra
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como absoluta, que a ação política dos movimentos sociais é perigosa e violenta, enfim entre
outros aspectos que pretende-se demonstrar da análise dos autos.
Assim, não se defende aqui uma reedição do coronelismo ou ainda um controle do
“proprietário” sobre a delegacia de polícia, em tela, mas sim uma convergência ideológica que
impacta sobremaneira a condução do inquérito policial e posteriormente a instrução criminal.

Vanessa: sendo os Boletins de Ocorrência declaratórios, o quanto isso conta?
Advogado de defesa criminal: Isso cria um peso ali no processo para além do que se...
mesmo sem uma apuração. A gente vê que a polícia civil traz algumas fotos, tem umas
fotos do pessoal do facebook e esse é o trabalho de investigação! É esse arcabouço de
maldade que eu falei da lei de organização criminosa permite né? Além de ser um
resquício inquisitorial cristalino que cerceia em vários momentos, mas a própria opção
de manejar ela né? Durante um inquérito, com um delegado que atuava [acho que a
chave é essa] um delegado que atuava no combate ao tráfico de drogas né? Então, ele
tá acostumado a fazer isso com traficante, mal utilizar a lei, não cumprir os requisitos
objetivos e subjetivos dela né? E essa valorização da própria prova inquisitorial é
enorme durante todo o processo. (Entrevista: advogado de defesa criminal; 24 maio
2019)

Durante a ida a campo, diversos relatos pontuaram a estranheza causada pelo
inquérito policial ter sido aberto na delegacia de Rio Verde (cidade próxima), em vez de Santa
Helena de Goiás (cidade onde está localizado o imóvel rural). Trazemos aqui, no entanto,
apenas hipóteses, pois devido à limitação de financiamento e tempo para o trabalho de campo
não conseguimos realizar entrevista com os delegados das duas delegacias.

O delegado que estava à frente nas ações era o delegado da Denarc, delegado de
repressão a trafico. Isso ficou muito claro depois que a gente teve acesso ao processo
né? Ele estava acostumado a lidar com organizações criminosas, os grupos
tradicionais dessas imputações, né? Esses grupos que o poder punitivo intitula né? O
comando vermelho, PCC. Essa região tem grande volume de processos de acusação
de tráfico de drogas (Rio Verde) e o delegado tinha vasta experiência no manejo desse
arsenal punitivista né? Que é a lei de organizações criminosas. [...] A polícia militar
ou civil que produz a primeira “prova” e o judiciário acaba só trabalhando em cima
da reificação dela né? Do fortalecimento dela, nessa mesma linha... [...] Foram só
testemunhas ligadas, de acusação ao arrendatário, a esse grileiro, ao “Toninho”, não
tivemos nem como classicamente se tem nos casos do MST, de policiais militares só,
nessa linha criminalizante, né? Não sei por que o Ministério Público não optou por
trazer essa galera da Polícia Militar, que atua na região, que atua em Santa Helena,
né? É uma coisa meio inédita. Não sei se eles acharam que a gente ia explorar também
essas testemunhas. Com certeza iríamos porque a relação que o movimento tinha até
então era ótima em Santa Helena com os policiais militares, eu falei, eles participaram
da Pamonhada, apoiaram nesses eventos de pequenos conflitos entre o Toninho e os
acampados, na época das ocupações, a polícia militar deu razão, não poucas vezes
para o acampamento, né? (Entrevista: advogado de defesa criminal; 24 maio 2019)

Além de fazer parte da GENARC- Grupo Especial de Prevenção a Narcóticos, e,
portanto, ter experiência na utilização da lei de organização criminosas.
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Outra hipótese com a qual trabalhamos é a de que os acampados conseguiram criar
um diálogo respeitoso com as forças de segurança da cidade de Santa Helena de Goiás –GO e
então no dia do conflito maior, o “proprietário” vai a Santa Helena de Goiás para registrar o
Boletim de Ocorrências, mas logo se desloca para a delegacia de Rio Verde e faz suas
declarações lá também.

5.2.2

Representação com pedido de prisão preventiva

O delegado de polícia do 8º DRP/PCGO, GENARC – Grupo Especial de Repressão
a Narcóticos, de Rio Verde fez uma representação pedindo a prisão preventiva de quatro
integrantes do MST, em 30 de março de 2016.
Essa peça é redigida descrevendo genericamente os fatos, a maioria deles foi uma
reprodução dos mesmos termos narrados pelo “proprietário”, agora “vítima” e seus
funcionários nas declarações prestadas e nos boletins de ocorrência. O próprio delegado pontua
o papel ativo que a “vítima” desempenhou, segundo ele: “as vítimas relataram os fatos,
apresentaram fotos e vídeos dos fatos e dos acusados (apensos), exigindo providências [sic] em
relação aos atos criminais ocorridos, já que as infrações cíveis já são apuradas em Processos
Judiciais nessa Comarca”. Ou seja, parte do material presente no inquérito, já ausente de uma
investigação mais cuidadosa, ainda foi entregue pelo “proprietário”, sequer foram objeto de
pesquisa por parte da polícia.
O delegado procura apresentar todos os fatos declarados em boletim de ocorrência
pelo “proprietário” e seus funcionários como conectados a, e decorrentes da ocupação da área.
Segundo ele:

Márcio, registrou a ocorrência 07/2016, nesta Delegacia, narrou os fatos, indicou os
autores dos respectivos fatos e VALDIR “de Tal” como coordenador de todas as ações
criminosas praticadas, inclusive, foi quem participou da reunião em Goiânia,
representando o grupo acampado. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c,
Processo criminal no 201601423823, fl. 96).

O delegado justifica esse rol de acusados como sendo os indicados por um dos
boletins de ocorrência: “A vítima [o caseiro sr Edivanio] que já trabalhava no local, informou
já na ocasião, que o grupo era liderado pelos representados NATALINO “de Tal” e LORENA
“de Tal” (fato registrado em BO 1243/2015 – Delegacia de Santa Helena de Goiás- apenso). ”
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O outro acusado também aparece na representação do delegado a partir dos boletins de
ocorrência. “Nos dias 27/01/2016 e 1º/05/2016, várias pessoas lideradas por Batista “de Tal”
[...]”. Já o quarto integrante só é ligado aos fatos por ter assinado um acordo com o Comando
da Polícia Militar e por sua participação da Comissão de Conflitos Fundiários: “Os ocupantes
do assentamento (sic), por meio do representado Valdir, assinou Termo de Compromisso de
que deixariam o local pacificamente em 23/03/2016 [...]”. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 112).
Conforme leciona Aury Lopes Júnior (2014), é interessante observar o peso que os
boletins de ocorrência assumem no processo como um todo, mesmo que algumas cautelas
fossem necessárias antes de se considerá-los necessariamente verdadeiros.

Na polícia, essa notícia-crime simples assume a forma de Boletim ou Termo de
Ocorrência. Ademais de consignar o fato e as circunstâncias, é importante conforme
o caso, questionar sobre os motivos que levaram a realizar a notícia-crime, pois podem
interessar à investigação, principalmente quando motivada por vingança ou uma
forma dissimulada de pressionar ou constranger. (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 194).

Mas é no trecho que está a seguir, que as alegorias e comparações elucidam, de
forma muito clara, a imagem que se tinha, desde o início do inquérito, sobre os integrantes do
MST e a sua atuação política, em comunhão à narrativa emplacada pelo “proprietário”/“vítima”.

Os fatos até então narrados, demonstram o inferno terrestre que o grupo tem realizado
em face do proprietário e das pessoas que são trabalhadoras das áreas rurais invadidas,
que trabalham honestamente no local e são vítimas de perseguições, ameaças,
pressões psicológicas e disseminação do medo profundo aos que não fazem parte do
grupo, já que a massa dos ditos “trabalhadores rurais sem terras”, portando
ostensivamente facões e podões (e já vistos com armas de fogo no local), sente-se no
direito de destruir bens móveis e imóveis, destruir áreas de preservação ambiental,
prometer a morte de pessoas e até o absurdo de dizer o que farão com as vítimas.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823,
fl. 98, grifo nosso).

O argumento é apresentado de forma imagética: o “inferno terrestre”. Isso ilustra
com bastante intensidade a leitura do delegado de polícia sobre a ação do movimento social.
Não vale se ater somente à obviedade de explicitar que a imagem significa o pior destino, tendo
em vista a concepção religiosa da cultura ocidental, para o presente, para a vida do
“proprietários” e seus trabalhadores, associando então a uma imagem extremamente negativa.
A ocupação de terras, a luta por reforma agrária geraria então o conflito, que abala o que estava
estabelecido e instaura o “inferno terrestre”.
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Em contraposição à imagem de céu, o melhor destino no imaginário religioso
cristão ocidental, ligada a ideia de perfeição, paz e calma, o inferno é o lugar da punição, das
piores imagens e sentimentos, do conflito.
Gizlene Neder (2012) recupera os termos, os fundamentos mais profundos advindos
de valores religiosos que embasam normas jurídicas, debates e que influenciam o direito até
hoje de forma decisiva. Segundo a autora, a ideia de perfeição é um dos valores de base que
gera consequências e debates nos posicionamentos políticos. Essa ideia estaria, para a autora,
profundamente arraigada no imaginário, e tem como origem religiosa o pensamento tomista.
Essa ligação entre a ação do movimento e essas expressões que denotam modificação ou
alteração da ordem, estabelece uma intolerância ao que se difere do sagrado, do perfeito, do
divino, que estaria na dimensão das características do “céu”, em contraposição ao “inferno”.
Esse grupo (os integrantes do MST), ainda segundo ele, “dissemina um medo
profundo”. “Medo” também já marcou presença discursiva na fase cível e essa adjetivação
exagerada também se combina com a imagem do “inferno”, que é na crença cristã ocidental, o
lugar que desperta “medo profundo”, depois de outro evento marcado pelo signo de grande
medo, a morte.
Batista (2003) citando pesquisa de Jean Delumeau “A história do medo no
Ocidente” explora o que o autor denominou como “mentalidade obsidional”, aquela em que a
cultura dirigente impôs como forma de controle social, na Idade Média, criando a figura dos
inimigos internos e externos e usando esse medo extremo como manutenção de um estado de
coisas. Essas imagens do inimigo costumavam magnificar seus poderes e ampliar o perigo
oferecido.

Delumeau estuda também os rumores surgidos sobre inquietações acumuladas. As
projeções paranoicas fazem com que rumores tendam a magnificar os poderes do
inimigo, situando-os em uma trama diabólica. [...] O medo do inimigo interno
(leprosos, bruxas) e externo (mulçumanos, judeus) criara a “fortaleza da boa doutrina”
na Espanha do século XVI, que para tomar conhecimento de si própria necessitava da
descoberta do seu negativo e de expulsá-lo. Uma escalada de exasperação e excesso
constituiria o que Delumeau chamou de “mentalidade obsidional” [...] cuja lógica
interna de suspeita superdramatiza e demoniza tudo o que não faz parte do sagrado
oficial. (BATISTA, Vera Malaguti, 2003, p. 44, grifo nosso).

Esse medo gestado carrega consequências profundas na dinâmica social:

É na época das reformas que a Europa Ocidental implementa com vigor a política do
“compelle intrare” através da vigilância, do esquadrinhamento e do enquadramento.
A necessidade de ordem fez com que a modernidade europeia dessacralizasse a
loucura, instituindo a partir do século XIV também o medo dos pobres (numa
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conjuntura de desemprego, monopólio da terra, etc). O medo explica a ação
persecutória conduzido pelo poder político religioso. As fórmulas de confinamento
“saneam as cidades”, diminuem os “perigos de contágio”, têm alcance moral. O
sentido geral dessa estratégia é disciplinar as populações, produzindo alinhamentos.
(BATISTA, Vera Malaguti, 2003, p. 45, grifo nosso).

Diversas expressões durante o processo cível são compatíveis, com essa imagem,
“intranquilidade85”, por exemplo, como a perturbação de uma ordem estabelecida. Embora
“inferno terrestre” carregue uma expressão do negativo mais forte.
Outro aspecto marcante dessa fala é a contraposição que é feita entre os
”trabalhadores das áreas invadidas, que trabalham honestamente no local e são vítimas”
versus os ditos “trabalhadores rurais sem-terra” (aspas do texto original). Aqueles que estão
subordinados ao “proprietário” (esse sim, com aspas nossas), que são os que trabalham
honestamente. Enquanto os integrantes do movimento social, portam armas (que não são vistas
pelo sistema de justiça como instrumentos de trabalho, em nenhum momento, mesmo se
tratando de facões e podões), sempre ligados a verbos de conotação negativa e sempre na
posição ativa de ameaça ou geração do medo.
Na representação há ainda a tentativa de dissociar, pelo menos discursivamente, a
ação criminalizante para com os integrantes do movimento social, com a luta que o MST
defende. Porque, segundo o delegado:

[...] fatos criminosos que não tem absolutamente nenhuma relação com a questão
social sob a qual todos estão sujeitos. Não há relação com a alegada luta contra o
latifúndio, divisão de terras ou capitalismo. Os fatos não tem [sic] relação com a
questão sócio-economica [sic] do país e eventual guerra entre a “elite” e a “classe
trabalhadora”.

A quantidade e a repetição de “não” nessa frase é expressiva. Pode-se sugerir uma
relação com a ideia de negação trabalhada por diversos autores e estudiosos, há diversas
concepções e desdobramentos sobre seu significado e consequências, mas pode-se propor essa
linha de compreensão:

A característica da negação lingüística [sic] consiste em que ela pode anular apenas o
que é enunciado, que deve apresentá-lo explicitamente para suprimi-lo, e que um
julgamento de não-existência tem necessariamente também o status formal de um
julgamento de existência. (BENVENISTE, 1995, p. 91).

85

Essa expressão é utilizada pelo Ministério Público na ação de reintegração de posse que foi analisada no
capítulo 2.
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Nesse raciocínio, mesmo que na frase apresentada pelo delegado esteja
repetidamente presente a forma negativa (“não tem”, “absolutamente”, “nenhuma”, “não há”,
contra”, “não tem”), ainda assim, há o reconhecimento da existência da relação entre a questão
social e a criminalização, a relação entre a luta contra o latifúndio, a divisão de terras e
capitalismo e a criminalização, com a questão socioeconômica do país.
Segundo o delegado: “Aliás, foram os reais trabalhadores, as principais vítimas dos
baderneiros, criminosos e delinquentes, que tiveram seu patrimônio subtraído mediante
violência”.
Opera novamente a divisão entre os “trabalhadores” versus os integrantes do
movimento social como “baderneiros, criminosos e delinquentes”, no que podemos denominar
“pensamento abissal” (SANTOS, Boaventura de Sousa, 2007).
Segundo o autor, esse pensamento caracterizaria o pensamento ocidental por
realizar uma clivagem radical entre dois polos, separando a realidade social entre dois lados.
De um lado, aquela realidade que se reconhece a cidadania e os marcos democráticos, e a outra
parte, a qual se nega a sua existência. Nessa pesquisa essa divisão é representada como sendo
o “proprietário” e seus subordinados, como reconhecidos, e os integrantes do movimento social,
como inexistentes.

A divisão é tal que “o outro lado da linha” desaparece como realidade, torna-se
inexistente e é mesmo produzido como inexistente. [...] Tudo aquilo que é produzido
como inexistente é excluído de forma radical porque permanece exterior ao universo
que a própria concepção de inclusão considera como “outro”. A característica
fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da co-presença [sic] dos dois
lados da linha. O universo “deste lado da linha” só prevalece na medida em que esgota
o campo da realidade relevante: para além da linha há apenas inexistência,
invisibilidade e ausência não-dialética. (SANTOS, Boaventura de Sousa, 2007, p. 71).

Segundo Zaffaroni (2007), sobre o tratamento dispensado pelo poder punitivo a
esse grupo:

O poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e lhes conferiu um tratamento
punitivo que não correspondia à condição de pessoas, dado que os considerava apenas
como entes perigosos ou daninhos. Esses seres são assinalados como inimigos da
sociedade e, por conseguinte, a eles é negado o direito de terem suas infrações
sancionadas dentro dos limites do direito penal liberal, isto é, das garantias que hoje
o direito internacional dos direitos humanos estabelece universal e regionalmente.
(ZAFFARONI, 2007, p. 11).
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A autoridade policial, especificamente a de Rio Verde, entende o MST como uma
“organização criminosa” e denuncia os quatro integrantes como parte dela. Argumenta ainda,
que “ VALDIR “de Tal” seria o “líder”.
Para fundamentar a restrição de liberdade dos representados, que deveria ser uma
medida de exceção, pois a regra é a liberdade, o delegado coloca que estariam presentes:

Fumus comissi delicti (parte final do art. 312 do CPP), consistente na prova da
existência do crime, bem demonstrada nas fotos e vídeos juntados aos autos, bem
como nas declarações das vítimas e demais pessoas que avistaram as práticas
criminosas. O segundo pressuposto autorizador é o periculum libertad, risco de que,
com a demora no julgamento, possam os acusados, soltos, impedirem a correta
solução da causa ou a aplicação da sanção punitiva, ou ainda e o que é pior, continuar
na ilicitude. Assim, a ordem ora solicitada, pode ser concedida para o fim de assegurar
a ordem pública, na forma do disposto no art. 312, vez que, na lição do então
Presidente do STF, o Ministro Gilmar Mendes: [...] necessidade de assegurar a
credibilidade das instituições públicas, em especial o Poder Judiciário, no sentido da
adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à
visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução
criminal. Pode ainda ser decretada com base na Conveniência da Instrução Criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal, pois a Prisão Preventiva impedirá que os
agentes perturbem a produção de provas, seja ameaçando ou impondo terror contra as
testemunhas. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no
201601423823, fl. 110, grifo nosso).

Os dois fundamentos seriam então a garantia da ordem pública e a conveniência
da instrução criminal. O primeiro fundamento tem sua conceituação reconhecidamente como
muito ampla e pouco exata do que significaria perturbar a ordem pública. E a segunda não tem
lastro inclusive no caso concreto, em que as “vítimas” não encontraram qualquer
constrangimento em realizar mais de uma dezena de boletins de ocorrência e ainda de se
deslocarem a outra delegacia (de Rio Verde) para realizar a “exigência da apuração dos fatos”,
como cita o próprio delegado.
Não traz também nenhum fato concreto que associe o pedido de prisão preventiva
aos fundamentos exigidos pelo diploma processual penal. Somente alude a argumentações
genéricas, que se associam à imagem de periculosidade já delineada e imposta desde o processo
de reintegração de posse sobre os integrantes do MST.
A tipificação citada por ele ao fim da representação alude a “prática dos crimes de
esbulho possessório, roubo qualificado, constrangimento ilegal e cárcere privado”, além de
“organização criminosa”.
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5.2.3

Decisão que defere prisão preventiva

O magistrado Thiago Boghi proferiu decisão sobre o pedido de prisão preventiva
em 12 de abril de 2016, após manifestação favorável do Ministério Público pela prisão. Segundo
o juiz, os integrantes teriam mostrado desrespeito às instituições e ao judiciário, por reocuparem
os imóveis rurais após decisões judiciais de reintegração de posse. A fundamentação dessa
decisão não deixa dúvidas de que o processo cível se conecta e retroalimenta a imagem de
“perigosos” e “desobedientes”, tantas vezes mencionado no referido processo, mas que não
deixa de aparecer no juízo criminal. Não desistir da luta por reforma agrária passa a ser um
“delito grave”:

Os representados e os demais integrantes do grupo insistem em ocupar as terras
mencionadas, mesmo após decisões judiciais determinando a desocupação,
demonstrando total desrespeito ao Poder Judiciário e às Autoridades Policiais, pois
saem do local e retornam dias depois. [...] (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás,
2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 116).

O magistrado considera suficientes os boletins de ocorrência e demais documentos
fornecidos pelo “proprietário” contra os integrantes do MST para prova da materialidade,
mesmo que não tenha havido individualização das condutas de cada um, em nenhum momento.

A materialidade está comprovada pelos documentos juntados aos autos (fotos,
declarações, boletins de ocorrências e outros), assim como os indícios suficientes de
autoria, estes através dos depoimentos das testemunhas e vítimas. [...] (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 118).

Aceita ainda, a argumentação genérica referente ao fundamento jurídico da prisão
preventiva apresentada pelo delegado de polícia:

Destarte, constata-se a presença dos requisitos para a prisão preventiva dos
representados como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, sabe-se que os representados
não possuem qualquer vínculo nessa Comarca, podendo se evadirem para qualquer
outra cidade do país e se esconderem em zonas rurais como aqui fizeram, sem se
identificarem inviabilizando a aplicação da lei penal. Isso porque, conforme relatou o
Delegado de Polícia à fl.07, “a maior parte dos crimes perpetrados são de identificação
impossível, pois são praticados por pessoas que se recusam a se identificar, basta
chegar no acampamento e perguntar por um dos representados. Não haverá sucesso,
todos se chamam “Zé” dizem que os representados não estão e se recusam a receber
qualquer tipo de intimação”. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo
criminal no 201601423823, fl. 119, grifo nosso).
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Essa última menção se relaciona também ao processo cível, uma vez que lá não há
a correta identificação e citação de todos os participantes do acampamento, mesmo assim esse
requisito do processo civil é flexibilizado. Ainda assim, tanto a petição inicial do “proprietário”
é considerada válida, como ele consegue a validade jurídica para “despejar” toda a comunidade
acampada, sem ao menos qualificar adequadamente nenhum deles. Mas aqui, de novo, essa
narrativa é usada contrariamente aos direitos fundamentais dos acampados. Segundo o juiz,
como eles (os acampados) não tem vínculos locais, podem se evadir, inclusive pois não se
identificam. O juiz, sem ao menos conhecer a realidade desses acampados, emite juízo de valor,
“não possuem vínculos locais”, “não se identificam” e se baseia em uma afirmação ilógica do
delegado para sustentar tais opiniões, decidindo conforme elementos extrajurídicos, muito além
da disciplina legal.
O delegado afirma que é “impossível” a identificação daqueles que cometem
“ilícitos” dentro do acampamento, pois os integrantes não fornecem tais informações. Tal tese,
se levada a sério, explicita que aqueles integrantes que ele pede a prisão preventiva são
discriminatoriamente e seletivamente selecionados pelo órgão de segurança.
Ainda aqui, na decisão de prisão preventiva, que exigiria para o cumprimento dos
requisitos de garantias constitucionais dos representados absoluta cautela e averiguação da
necessidade da medida para cada um deles, os integrantes do movimento social ainda sim são
vistos como “muitos Severinos, iguais em tudo na vida” (MELLO NETO, [201-], p. 2).
Esse tratamento discriminatório e seletivo é, de fato, tese bem palpável, se alguns
fatos são levados em consideração. O primeiro deles é que, no processo cível, para fins de
citação o “proprietário” faz a primeira peça nominando “Natalino “de Tal”, como um dos
acampados. Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais a fim de atender à exigência para
conseguirem acessar a prestação jurisdicional, qualificam como “Natalino de Tal” para fazer o
pedido de reconsideração da decisão de liminar de reintegração de posse. Em um segundo
momento, entram com um recurso e utilizam o nome de “Lorena de Tal”, tendo em vista a
exigência de qualificação para a segunda instância. A partir desse momento, o nome dela
começa a constar nos boletins de ocorrência feitos pelo “Toninho” e seus funcionários. Quando
um dos representantes do movimento social assina uma ata na Comissão de Conflitos
Possessórios (“Valdir”), ele também passa a ser citado nos boletins de ocorrência como “líder”
ou “coordenador” do mesmo.
Com o último integrante, “ Batista “de Tal””, ele conhece o “proprietário”
brevemente, como relata:
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Que foi com Eltim em Santa Helena de Goiás apenas para registrar um boletim de
ocorrência em razão da destruição de uma estrada vicinal que ligava o assentamento
de Vianópolis à Santa Helena de Goiás; que na ocasião o Capitão Jota Júnior buscou
e levou o interrogando e Eltim para registraram o boletim de ocorrências; Que nesse
dia na delegacia estavam também o arrendatário da fazenda Vargem da Ema
conhecido por Toninho; Que nesse dia conversou com Toninho no sentido de pedir a
liberação da estrada mas devido a conversa não ser amigável encerraram a conversa
não havendo ameaças por parte do interrogando contra o Toninho e nem de Toninho
para com o interrogando; Que após esse dia não teve mais contato com o Toninho ou
familiares dele. (Depoimento “Batista “de Tal””)

E, também, passa a constar nos boletins de ocorrências e queixas do “proprietário”
e dos funcionários. Parece peculiar que diante de uma ocupação tão grande, que chegou a ter
mais de 1.000 famílias, sejam exatamente os quatro, que de alguma forma os nomes chegaram
ao conhecimento do “proprietário” e que constem no inquérito policial. Porém, essa hipótese
não pode ser definitivamente testada, mas só apresentada.
Mas corrobora para essa hipótese, a fala do “Toninho” durante seu depoimento da
audiência de instrução e julgamento em resposta ao promotor de justiça:

P: Você já foi ameaçado pessoalmente ou as ameaças só chegavam por intermédio de
outros?
M: Já fui. Eu... conversando com uma pessoa, que já tinha a determinação judicial,
falando: “o senhor sabe que vai sair, fica querendo plantar, mexer com isso aí...”. E
ele “é, nós estamos sabendo aí que cê vai tirar, mas se tirar, se acontecer alguma coisa
com qualquer um de nós, nós vamos te pegar onde cê estiver”. Porque lá não sabemos
quem é quem, não qualifica... lá é todo mundo sem-terra. Eu consegui qualificar
porque nós entramos com a desapropriação [sic reintegração] e eles entraram com os
agravos. Porque a gente não consegue qualificar eles não. Lá é só sem-terra... semterra... sem-terra... (depoimento Márcio Antônio de Oliveira – audiência de instrução
e julgamento)

D: Já teve algum contato... então, com o Valdir, com a Lorena e com o Natalino você
nunca teve contato direto?
M: Não... o Valdir eu encontrei na reunião lá... na comissão de gerenciamento de crise.
D: Como é que o senhor sabe que eles são líderes?
M: Porque eles falam.
D: Quem falam?
M: O Natalino falava pros funcionários, o Valdir falava... A Lorena colocou o nome
dela nos autos... então tem algum interesse, né?
D: O senhor já participou de alguma assembleia ou reunião do MST?
M: Não.
D: Sabe como o MST se organiza, como toma decisões?
M: Não. (depoimento Márcio Antônio de Oliveira – audiência de instrução e
julgamento)

Desenvolvendo seus argumentos e voltando à peça que estava sendo analisada, o
magistrado ainda afirma que: “Outrossim, conforme se extrai dos autos, as ameaças e o temor
provocado nas vítimas e até mesmo nas testemunhas pode prejudicar a instrução criminal,
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comprometendo a busca da verdade real.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c,
Processo criminal no 201601423823, fl. 119, grifo nosso)
O que ele está relatando é que supostamente a ação dos integrantes do movimento
social impede “a busca da verdade real”. Porém, essa simples expressão “verdade real” no
direito processual penal significa uma atitude, um ethos, uma atuação do judiciário muito
relacionada a cultura inquisitorial e portanto, punitivista que está disposta e afeita ao sacrifício
dos direitos constitucionais, tendo em vista a proatividade do juiz em alcançar uma “verdade
mais consistente”, mas não se atenta que, desconsidera os limites impostos no diploma penal
como garantia para o acusado e limitação ao poder do Estado, contrário, portanto ao sistema
acusatório. Aury Lopes Júnior (2019) alerta que:

Historicamente, está demonstrado empiricamente que o processo penal, sempre que
buscou uma “verdade mais material e consistente” e com menos limitação na atividade
de busca, produziu uma “verdade” de menor qualidade e com pior trato para o
imputado. Esse processo, que não conhecia a ideia de limites – admitindo inclusive
tortura -, levou mais gente a confessar não só delitos não cometidos, mas também
alguns impossíveis de serem realizados. O mito da verdade real está intimamente
relacionado a estrutura do sistema inquisitório; com o “interesse público” (cláusula
geral que serviu de argumento para as maiores atrocidades); com sistemas políticos
autoritários; com a busca de uma “verdade” a qualquer custo (chegando a legitimar a
tortura em determinados momentos históricos); e com a figura d o juiz-ator
(inquisidor). O maior inconveniente da verdade real foi ter criado uma “cultura
inquisitorial” que acabou se disseminando por todos os órgãos estatais responsáveis
pela persecução penal. A partir dela, as práticas probatórias mais diversas estão
autorizadas pela nobreza de seus propósitos: a verdade. Destarte, há que se “descobrir”
a origem e a finalidade do mito da verdade real: nasce na inquisição e, a partir daí, é
usada para justificar os atos abusivos do Estado, na mesma lógica dos fins justificam
os meios”. (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 372–373).

Essa busca da “verdade real” não se legitima no Estado democrático de direito, tão
somente a “verdade formal ou processual”. Isso porque a “verdade formal” compreende os
limites que se tem em relação a gestão de provas e ainda a garantias dos acusados. Isso porque
a busca da “verdade real” acaba por definir um roteiro muito pouco propenso a influência pela
tese defensiva, pelo contraditório, ou seja, já está predefinido. O direito ao contraditório passa
a ser somente formal, sem capacidade de alterar a narrativa, já consolidada da tese acusatória.
Essa defesa da “verdade real” está sendo feita na decisão da prisão preventiva, mas ele será o
julgador de todo o processo. Ainda segundo o processualista:

É exatamente esse o problema do inquérito policial brasileiro, que ao integrar os autos
do processo e poder ser utilizado como elemento de convencimento do julgador, acaba
por transformar o processo penal em um jogo de cartas marcadas, ou melhor, dadas
ao critério do investigador. (LOPES JÚNIOR, 2019, p. 379).
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O julgador acata, então a tese do delegado de polícia, que se baseia principalmente
na “garantia da ordem pública” para a fundamentação da decisão.

Da mesma forma, e principalmente, se faz necessária a prisão preventiva dos
representados como garantia da ordem pública, para evitar que continuem delinquindo
no transcorrer das investigações ou da ação penal a ser proposta, pois é evidente que
eles vem [sic] praticando, reiteradamente atos criminosos no local. [...] (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 119,
grifo nosso)

Aqui, conforme já se destacou em trechos anteriores, o direito social (Reforma
agrária) é considerado um “escudo”, uma “justificativa” das ações empreendidas.

Por tudo o que consta dos autos, nota-se com clareza a necessidade prisão preventiva
dos representados, pois são considerados os líderes do grupo invasor, os quais vem
praticando inúmeros atos criminosos e aterrorizando a cidade, o proprietário das terras
e seus familiares e os funcionários da fazenda invadida, se escondendo atrás de uma
questão social que é a Reforma Agrária. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c,
Processo criminal no 201601423823, fl. 120, grifo nosso).

Contribuindo para um discurso que amplifica o “medo” e a “ameaça” desse
“inimigo interno”, como é próprio da “mentalidade obsidional” (BATISTA, Vera Malaguti,
2003), o magistrado pontua que é preciso que os integrantes do MST não sejam aprisionados
na comarca, mas em unidade com maior segurança, e contribui para exagerar na
“periculosidade” dessas pessoas, segundo ele:

Por oportuno, considerando a precariedade do estabelecimento prisional local em
relação à infraestrutura e segurança bem como as circunstâncias do caso, com o
objetivo de evitar manifestações ou até mesmo tentativa de fuga ou resgate fica
DETERMINADO que os presos não sejam custodiados em qualquer outro
estabelecimento prisional do Estado de Goiás, conforme já acordado com a secretaria
de Segurança Pública. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo
criminal no 201601423823, fl. 121, grifo nosso).

Sobre essa decisão de direcionar os integrantes do MST para outras comarcas de
segurança mais reforçada um dos integrantes suscitou em entrevista uma dúvida interessante:

Ele dá uma deixa, engraçado, porque ele no despacho da prisão decretada a prisão né?
Mandado de prisão, ele diz assim conforme acertado com a Secretaria de Segurança
Pública, que seja preso, mas que não fique nessa unidade, que fique em outra unidade,
ele despacha já acertado com a secretaria de segurança pública? (Entrevista: V “de
Tal”; 24 maio 2019)
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O magistrado natural do caso, o Juiz Thiago Boghi que já estava como titular do
caso, optou pela utilização do art. 1º, §2º da Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012 (BRASIL,
2012), que estabelece a formação de um colegiado de juízes para alguns atos processuais, como
a decretação da prisão preventiva.
Porém, a referida norma também determina que haja um sorteio para nomeação dos
nomes, tendo em vista a excepcionalidade dessa medida, mas esse sorteio não se verifica nos
autos do processo.
Frise-se que para adotar tal medida, o juiz natural do caso teve que justificar os
receios que o impeliram a optar pelo julgamento colegiado, conforme se observa na norma, no
seu art.1º, §1 da Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012: “1º O juiz poderá instaurar o colegiado,
indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física em decisão
fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão correcional.” (BRASIL, 2012, p. 3).
Para o nosso entrevistado essa decisão suscita questionamentos:

Porque o juiz não só manda prender e realizar as buscas e apreensões, mas ele convoca
a lei 12.694/12? Enfim , a lei que forma os colegiados, na lei de organização
criminosa, então alegando um medo, um risco que na verdade, que é assinado por três
juízes, o processo fica sigiloso, ninguém pode ter acesso, todo esse ambiente
inquisitorial, é exatamente isso, é isso que essa lei [a lei de organizações criminosas]
representa, um tom forte inquisitorial. (Entrevista: advogado de defesa criminal, 24
maio 2019, grifo nosso)

Mais uma vez, o direcionamento dado pelo magistrado do caso aponta para um
discurso de que os acusados eram “perigosos” a tal ponto que poderiam representar um “risco
à sua integridade”, o que de nenhuma forma é corroborado por nenhuma prova ou mesmo
indício.
A ordem de prisão é então assinada, por um colegiado de três juízes, expedindo o
mandado de prisão para os quatro integrantes do MST.

5.2.4

Atos de criminalização por encarceramento

Em 14 de abril de 2016, o integrante do MST, Batista “de Tal”, ao comparecer à
delegacia de polícia por conta de uma intimação, fica sabendo do mandado de prisão,
determinando sua prisão e é efetivamente preso. Cabe ressaltar que até esse momento, os
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advogados de defesa não sabiam da existência do inquérito e muito menos da representação
pela prisão preventiva e da decisão judicial que autorizava a prisão cautelar.
Para entender melhor esse momento, recorremos às entrevistas realizadas no
acampamento Leonir Orbak com o advogado do caso. O defensor lembra que orientou o seu
assistido a esperar a chegada dele para prestar qualquer depoimento. Mas ficou sabendo que ele
mesmo assim resolveu comparecer à delegacia. E então, foi preso.

No dia 15 de abril de 2016, o pessoal do acampamento me ligou e entres eles lá me
botaram para falar com o Batista, que é um dos criminalizados, acusados e hoje
condenados por essa situação em Santa Helena. Ele falou: oh Doutor, chegou uma
carta aqui na minha casa para eu depor no acampamento, depois na minha casa. Ele
tinha uma casinha alugada na periferia de Rio Verde, ele ia depor na delegacia de Rio
Verde amanhã, ai eu falei amanhã não tenho como ir ai, era uma quinta, mas sexta,
então você não vai amanhã, eu vou ligar na delegacia e vou remarcar pra sexta, tamo
combinado? Tá conversei, expliquei o que poderia ser, ir depor sozinho, a gente nunca
faz isso, a gente sempre tem essa cautela, eu vou primeiro olho o procedimento. Para
você entender o que é a pauta criminalizante, ele não seguiu meu conselho né? No
outro dia, final da manhã, início de tarde, já me ligou a esposa dele, falando que ele
tinha ido, apesar de eu ter falado para ele não ir. E ele foi preso, aí a gente partiu para
lá, ao mesmo tempo desencadearam uma ação policial que estava tentando prender o
Valdir. (Entrevista: advogado de defesa criminal, 24 maio 2019)

Essa decisão por parte do assistido de ir à delegacia, mesmo sem a presença do seu
advogado traz dimensões muito ricas de análise. A primeira diz respeito ao significado para um
trabalhador que aos 47 anos não tinha tido nenhuma “passagem” ou “busca” como me disseram
quando fui a campo, receber uma intimação para prestar depoimento.
Segundo o próprio Batista “de Tal”, explicou-me em entrevista, isso se deve a
concepção dele sobre a atitude correta a se tomar e que como tinha certeza absoluta de sua
inocência, de que não poderia ter feito nada que justificasse uma investigação criminal, resolveu
ir até lá.

Quem foi preso? Eu que fui. Quando chegaram a intimação para gente... a gente tava
no outro acampamento, mas aqui mesmo na região entendeu? Quando chegou a
intimação eu fui eu comparecer na delegacia. Quer dizer assim... eles não me prendeu.
Eu fui. Porque que eu fui? É porque a nossa criação, a nossa criação era o seguinte
quando eu acho que é a mesma sua também... que quando você corre, você deve.
(Entrevista: Batista “de Tal”; 16 jun. 2019, grifo nosso)

Essa fala expõe como a linguagem e os procedimentos construídos pelo Direito
estatal podem ser extremamente violentos e causar prejuízos aos cidadãos por serem herméticos
e pouco transparentes. O integrante do MST não teve a informação que havia um mandado de
prisão aberto para ele e nem ao menos o que “ir à delegacia” significaria com exatidão. Bourdieu
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(1989) analisou com muita assertividade que a linguagem jurídica e sua pretensão de
neutralidade e universalidade agem com uma forma de violência simbólica imensa para quem
não é do campo jurídico. Aqueles que são lidos como profanos sofrem então essa ação muito
mais intensamente.
A certeza da sua conduta ilibada o levou a se apresentar, tendo a firma convicção
de que poderia explicar e demonstrar que não havia cometido qualquer “crime”. Segundo uma
das entrevistadas que também participava do acampamento:

Mas antes disso já tinha sido preso o Luis né? Porque o Luis em cima de tudo aquilo
ali, ele achou que não devo nada para polícia, não devo nada, mas na hora lá que veio...
quer dizer, não funciona bem assim né?” Ai o que acontece o companheiro já ficou
ali [preso] e foi uma situação tensa para gente também. (Entrevista: T “de Tal”; 15
jun. 2019)

O inquérito corria em sigilo e o acesso ao mesmo, embora seja prerrogativa
constitucional do advogado, foi primeiramente negado e só depois de muito argumentar e se
deslocar entre as comarcas de Rio Verde e Santa Helena de Goiás, que o defensor finalmente
conseguiu acessá-lo.

Eu cheguei em Rio Verde, ele já estava na casa de prisão provisória, eu não tive
acesso. Cheguei na delegacia, o delegado não estava, estava em diligência. Seguraram
o inquérito, disseram que estava trancado dentro da sala dele. Todo mundo segurando
informação, a gente sem acesso. [...] a escriva não queria dar acesso, os agentes. O
delegado estava no almoço e não voltava, e na cadeia era dia de visita tinha que
esperar. Não conseguia acessar o preso, falava com o pessoal do cartório não podiam
atender. [...] Cinco horas da tarde a gente conseguiu ter acesso a ordem de prisão, que
basicamente não foi dado nem para ele [Batista “de Tal”] não tinha no cartório da CPP
de Rio Verde a representação, tinha só o mandado de prisão e o número do processo,
então saindo de lá falei rapidamente com o Luiz, que estava muito nervoso. A gente
saiu de la correndo para Santa Helena, para ter acesso a esse processo de Santa Helena,
né? Porque olhamos o sistema dentro do carro não tinha nada em Rio Verde, só a carta
precatória que tava conclusa. Chegamos lá em Santa Helena, o juiz não tava, só tava
o assessor e a gente apertou muito, também prerrogativas, lei de acesso, aquelas
mudanças recentes da própria OAB, do próprio estatuto e, conseguimos, tirou de lá o
que deu para tirar... (Entrevista: advogado de defesa criminal; 24 maio 2019)

5.2.5

Relatório do inquérito policial

O relatório do inquérito policial é entregue em 20 de abril de 2016 e está
praticamente igual aos termos constantes da representação pela prisão preventiva, adicionando
somente a declaração de Batista “de Tal”, quando foi preso. Nele o delegado:
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Indicia formalmente Valdir, Batista, Lorena, Natalino em razão de demonstrada
prática do crime de ameaça, usurpação, constrangimento ilegal, roubo qualificado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e cárcere privado previstos nos
artigos 147, art. 161 §1°, II e §2º art. 146, art. 157, §2º, inciso I e II, art. 148, todos do
código penal bem como a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 2º§3º da
Lei 12.850/2013. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no
201601423823, fl. 130).

5.2.6

Denúncia e criminalização pela ideia de “liderança”

O Ministério Público, em 06 de maio de 2016, acolhe então parte dos indiciamentos
feitos pelo Delegado de Polícia e denuncia os quatro integrantes do MST, em “organização
criminosa”, combinados com algumas outras tipificações.
A peça ministerial atribui liderança ao Valdir “de Tal”, mas sem explicar como
aconteceu o controle pelos desdobramentos dos fatos narrados: “Apurou-se, com a instauração
do presente inquérito policial, que os quatro denunciados são integrantes do “Movimento Sem
Terra”, sendo o primeiro deles o coordenador das ações praticadas pelo grupo, inclusive em
todo o estado de Goiás.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal n o
201601423823, fl. 07).
Para os promotores a “vantagem indevida” que se pretendia obter com a
“organização criminosa” era “forçar o governo” a criar assentamento rural. Aqui se encontra
um ponto nevrálgico da elasticidade da compreensão da lei de organizações criminosas, com o
intuito de formular uma identidade entre a ação do movimento social de busca cidadã pela
reforma agrária, com o requisito “obter vantagem indevida” exigido pelo tipo penal de
organização criminosa.
Porém, essa construção é um tanto artificial e atécnica. Por isso mesmo, é um tanto
reveladora do desconhecimento do órgão ministerial sobre a implementação da política de
reforma agrária, que só pode se dar após verificação técnica do Incra, acompanhada pelos
órgãos de fiscalização. O caso, em questão, no entanto, tratava-se de área com possibilidade
concretas de destinação para reforma agrária, tendo em vista a manifestação do órgão federal
de reforma agrária e a adjudicação em favor da União, tópico esse que será retomado.

Trata-se de um ajuntamento de aproximadamente mil pessoas, que atendem ordens
informais dos líderes do movimento, e que têm se válido da prática dos diversos
crimes ora narrados para obterem vantagem indiretamente. Isso porque pretendem
forçar o governo a criar para eles, no local invadido, um assentamento rural, sem o
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preenchimento dos requisitos legais pertinentes. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 08).

A denúncia não se preocupou também em realizar a individualização da conduta,
indicando como e quais indícios os denunciados estão sendo acusados. A descrição genérica e
baseada ainda somente das declarações prestadas pelo “proprietário” e seus funcionários
permanece. Ao que parece, exercer a liderança da “organização criminosa”, nos termos
colocados pelo órgão acusador está somente caracterizado por representá-la politicamente em
uma reunião com diversas autoridades públicas.

VALDIR participou de uma reunião em Goiânia, representando o grupo acampado
nas fazendas de Márcio Antônio de Oliveira, e deixou clara a intenção de se retirar
das terras invadidas, para reinvadi-las em seguida, contrariando ordem judicial de
desocupação. Tanto é, que dias depois da desocupação, os “sem terras” retornaram
para as fazendas de Márcio Antônio de Oliveira e montaram novamente
acampamento. Assim agindo, os denunciados VALDIR “de Tal”, BATISTA “de Tal”,
LORENA “de Tal” e NATALINO “de Tal”, invadiram, com violência contra alguns
empregados e grave ameaça a MÁRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, mediante
concurso de pessoas, terreno, para o fim de esbulho possessório. (GOIÁS, Tribunal
de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 09, grifo nosso).

Os tipos penais atribuídos aos dois integrantes do MST foram, respectivamente:

VALDIR, como incurso no art.2º, §2º, 3º da Lei nº 12.850/2013 (“líder” de
organização criminosa) e art. 161, inc. II, do Código Penal (esbulho possessório);
BATISTA, como incurso no art.2º, “caput”, da Lei 12.850/2013 (integrar organização
criminosa) , art. 161, inc. II, do Código Penal (esbulho possessório) e art. 157,§2º, inc.
I e V, do Código Penal (roubo qualificado); (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás,
2016c, Processo criminal no 201601423823, fl. 09).

Em uma peça anexa de mesma data (6 de maio de 2016), o Ministério Público
informa que deixou de apresentar denúncia para alguns fatos narrados pelo delegado de polícia,
por considerar que não havia indícios suficientes. Além da justificativa que não tinha havido
por parte das forças policiais qualquer investigação que ensejasse a denúncia e a abertura de
ação penal. Isso se refere a alguns relatos de “ameaça” que foram feitos pelo “proprietário” em
forma de Boletins de Ocorrência. Conforme consta na peça do Ministério Público: “Apesar de
ter sido registrado Boletim de Ocorrência para apurar os fatos, nada foi apurado, já que sequer
consta o nome da pessoa que supostamente proferiu a ameaça. [...] não há elementos suficientes
para oferecimento da denúncia” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo
criminal no 201601423823, fl. 09).
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Segundo nos alerta em entrevista, o advogado do caso, o relatório do delegado
continha um excesso de situações indicadas como ilícitos, sem ao menos haver indícios, e a isso
se deveria a recusa do MP de prosseguir com a ação penal em relação a três condutas descrita
pela autoridade policial:

Vanessa: Vi que o MP, algumas condutas eles declaram que não tem o mínimo lastro
né? Advogado de defesa criminal: É, mas o delegado também relata tudo, né? Tudo
quando é coisa né? Então tinha “ameaça”, um monte de outras situações, né?
(Entrevista: advogado de defesa criminal; 24 maio 2019)

5.2.7

Pedido de relaxamento da prisão de Batista “de Tal”

Em 9 de maio de 2016, o magistrado recebe a denúncia (GOIÁS, Tribunal de Justiça
de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fls. 169-170). A defesa do Batista “de
Tal” pede sua soltura, em 18 de maio de 2016, argumentando sinteticamente que o mesmo
possuía endereço fixo, bons antecedentes, era primário, possuía profissão definida e, portanto,
possuía todos os requisitos em geral avaliados para a aplicação de medidas cautelares ou ainda
a liberdade, a defesa assevera também o excesso de prazo.
Em 19 de maio de 2016, no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás (segundo grau),
que em sede liminar (provisória) no HC 698543/217, o pedido de relaxamento da prisão
formulado pela defesa é indeferido pelo desembargador- relator apoiando-se na justificativa
genérica já colocada pelo juízo de primeiro grau, que é a “garantia da ordem pública”.
A juíza em substituição, Aline Freitas da Silva (magistrada da reintegração de posse
do imóvel rural), na data de 1 de junho de 2016, nega o pedido de revogação da prisão
preventiva, argumentando que não há fato novo que justificasse a liberdade (embora a
presunção de inocência estabeleça a liberdade como regra). Fia-se ainda na “garantia da ordem
pública” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal n o 201601423823,
fls. 212-213). Adiciona também a justificativa da “gravidade do delito”, observa-se aqui que há
um peso implícito da utilização da lei de organizações criminosas.
A decisão judicial justifica a prisão preventiva de Batista “de Tal” pela mera
conjectura de que ele não teria qualquer vínculo na Comarca, gerando no entendimento da
magistrada o receio de que ele evadisse. Ora, o domicílio do acusado está disponível desde o
inquérito criminal e é a cidade vizinha de Rio Verde, onde a família do acusado também mora,
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além do que ele se apresentou voluntariamente à delegacia, fato que contraria a “presunção de
suspeição” que a juíza estabelece:

Constata-se ainda a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva
do requerente como a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal, já que o requerente não possui qualquer vínculo nessa Comarca, podendo
se evadir para qualquer cidade do país e se esconder em zonas rurais como aqui fez.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823,
fl. 212).

Mesmo com os documentos apresentados pela defesa, atestando a condição de réu
primário, residência fixa, profissão definida, a magistrada faz o seguinte juízo: “Nesse diapasão,
não bastam os argumentos de que possui residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita,
além de ser primário.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no
201601423823, fl. 213). Considera ainda as medidas cautelares (diferentes da prisão)
insuficientes, sendo assim só a medida restritiva de liberdade seria suficiente. Cabe destacar
que o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão.

5.2.8

Prisão de Valdir “de Tal”

Em 31 de maio de 2016, o segundo integrante do MST é preso, trata-se de Valdir.
Importante destacar a exploração midiática que a Secretaria de Segurança Pública fez da prisão
desse integrante do MST. No dia 1 de junho foi realizada uma matéria jornalística, contendo
inclusive a foto do militante. Dessa forma, ao expor desnecessariamente e contrariamente aos
direitos de presunção de inocência, visto que se tratava de inquérito criminal ainda! Faz ainda
uma exploração “eleitoreira” (tendo em vista que o ano de 2016 tinha as eleições municipais) e
irresponsável.
A reportagem publicada pela Secretaria de Segurança:

PRESO HOMEM ACUSADO DE LIDERAR, INCENTIVAR E COMETER
CRIMES EM FAZENDAS DE SANTA HELENA
A Polícia Civil de Goiás prendeu, na sexta-feira, na quarta-feira (1º/06), José Valdir
“de Tal”, 45 anos, acusado de liderar, incentivar e cometer diversos crimes na zona
rural do município de Santa Helena de Goiás. Havia um mandado de prisão expedido
pela Justiça Goiana. Além dele, também foi preso Luís Batista “de Tal”, 46, em abril
último. Valdir “de Tal” fugiu para outro estado – foi preso em Veranópolis, no Rio
Grande do Sul, cidade distante 150 quilômetros da capital, Porto Alegre. Os agentes
de Goiás contaram com parceria da polícia gaúcha na operação. Popularmente, o
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acusado é conhecido como “coordenador” do Movimento dos Trabalhadores Rural
Sem Terra (MST). As investigações, comandadas pela 8ª Delegacia Regional de Rio
Verde, começaram quando várias pessoas que eram vítimas dos acusados resolveram
denunciar os crimes praticados por eles nas áreas da Fazenda Várzea da Ema e
Fazenda Mário Moraes, ambas localizadas em Santa Helena de Goiás – distante 220
quilômetros da Capital. Após ocuparem duas fazendas em outubro de 2015, o grupo
liderado pelos investigados passou a praticar diversos crimes como, por exemplo,
roubo de máquinas agrícolas e de veículos utilizados por funcionários que prestavam
serviços às propriedades. No contexto da prisão de Valdir “de Tal”, a Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSSPAP) destaca o empenho das
forças policiais goianas como reafirma que não haverá condescendência com nenhum
tipo de crime cometido em Goiás, onde os direitos individuais e coletivos precisam
ser respeitados na forma da Lei – assim como a manutenção da ordem pública- e onde
a polícia atua no enfrentamento ao crime, seja ele contra a vida ou contra o patrimônio
público ou privado, entre outros tipos. A polícia goiana trabalha de forma rigorosa na
defesa da paz social e da população. (GOIÁS, Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Administração Penitenciária, 2016c, grifo nosso).86

A reportagem ainda segue claramente com trechos copiados dos autos do inquérito
policial contendo acusações, ainda preliminares, e divulgando-as ao público. Ainda no final da
matéria, citou o “Toninho” como “vítima”:

Em nova denúncia, o empresário rural Márcio Antônio de... narrou os fatos e acusou
os líderes do movimento como os responsáveis pelas atrocidades cometidas. As
investigações policiais apontaram para Valdir “de Tal” como o coordenador de todas
as ações criminosas praticadas pelo grupo. Foi ele que participou, como representante
do grupo acampado nas fazendas, de reunião realizada na Capital com o objetivo de
evitar conflitos no local. Apesar de ter feito o compromisso de retirar os acampados
das terras invadidas, Valdir “de Tal” não cumpriu a ordem judicial e voltou a ocupar
os mesmos locais. (GOIÁS, Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Administração Penitenciária, 2016c).87

Ao final da reportagem, há uma declaração do delegado do caso, tentando
claramente afastar dos “motivos” da criminalização, a luta pela terra, mas veremos ao longo do
processo judicial, que isso é impossível: “Os fatos criminosos praticados por integrantes dos
sem terras não tem nenhuma relação com a questão social envolvendo a redistribuição de terras”
(GOIÁS, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, 2016c) 88,
destacou o delegado responsável pelo inquérito policial.
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Disponível em https://www.seguranca.go.gov.br/destaques/preso-no-rs-homem-acusado-de-liderar-incentivare-cometer-diversos-crimes-em-fazendas-de-santa-helena-de-goias.html. Acesso em: 5 out. 2019.
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5.2.9

Descrição geral do restante do processo

Em 25 de maio de 2016, a defesa entra com pedido de liberdade através de Habeas
Corpus 7014/2017 (201691951757), em favor de Valdir “de Tal”, Lorena “de Tal” e Natalino
“de Tal”. Argumentando que todos possuíam trabalho lícito, são primários, portadores de bons
antecedentes e residência fixa. E que, portanto, a medida da prisão era desproporcional e,
portanto, ilegal.
Sustenta ainda que não haveria indícios suficientes de autoria (nem como autores,
nem como partícipes) dos fatos ora narrados. Somente um hipotético exercício de liderança.
Que a responsabilidade penal deve ser aferida da responsabilidade pelo ato, não pela situação e
por fim que a condição de “liderança” seria um elemento circunstancial, mas que não situa
objetivamente a responsabilidade de cada agente. Ou seja, não pontua qual a participação exata
dos acusados para que fossem considerados responsáveis pelas práticas ilícitas praticadas.

Disso decorre uma verdadeira afronta ao sistema constitucional-penal da
responsabilidade pelo ato. A responsabilidade penal resulta não de uma “situação”,
um “estado” uma “qualidade” do agente, mas sim de um determinado comportamento
efetivo de sua parte, ou seja, de uma conduta certa e determinada que se vincule ao
resultado de forma objetiva e subjetiva. Nessas condições, “exercício de liderança”
em relação ao movimento é circunstância que não se confunde com responsabilidade
penal (objetiva e subjetiva) por atos praticados por terceiros, por outros integrantes do
mesmo grupo ou movimento. Ademais, o alegado “exercício de liderança” se baseia
inteiramente em boletins de ocorrência registrados por funcionários do posseiro
Márcio Antônio de Oliveira e também a própria –suposta- vítima. A construção dos
ora pacientes como “líderes” do MST não se dá dentro da teoria hegemônica adotada
pelo Código Penal, isto é, a teoria do conceito restritivo de autor. Como é sabido, o
Código Penal considera o autor aquele que realiza o núcleo do tipo penal (teoria
restritiva do autor), na melhor interpretação dos artigos 29 e 62. Na verdade, o que se
opera nas entrelinhas da Representação da Prisão Preventiva e mesma da decisão do
Colegiado de Juízes é uma distorção lastimável da teoria do domínio do fato. Ora, até
mesmo Claus Roxin, autor da teoria do domínio do fato, criticou a banalização do uso
dessa teoria, além de haver apresentado objeções à sua interpretação punitivista e ao
seu direcionamento seletivo à criminalização da política e de organizações e
movimentos sociais (Tal como ocorreu na Ação Penal nº 470,STF). (GOIÁS, Tribunal
de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl. 232, grifo nosso).

Em 6 de junho de 2016, o pedido da defesa foi negado em decisão liminar de Habeas
Corpus, pelo desembargador Ivo Favero, por “não identificar de pronto ilegalidade ou abuso de
poder no ato proferido pela autoridade coatora, razão porque indefiro o pleito liminar” (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal n o 2016011423823, fl. 223).
Em 10 de junho de 2016, a defesa de Batista apresenta Reposta à Acusação
apontando principalmente que se trata de crimes complexos apresentados na denúncia que, no
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entanto, estão ausentes provas que indiquem a condição de autor ou partícipe do assistido. Não
existindo materialidade ou individuação das condutas (determinação da responsabilidade de
cada agente). E que além disso, os denunciantes eram todos comprometidos financeiramente
com o “proprietário”.
Em 15 de julho de 2016, a defesa do Valdir apresenta Resposta à acusação também
reiterando os tópicos acima e atestando com documentos a condição de primário, com bons
antecedentes, domicílio fixo, emprego lícito. E ausência de elementos que seriam capazes de
servir como indícios para abertura de ação penal contra o assistido.
Em 21 de julho de 2016, a juíza em substituição Aline Freitas da Silva, julgou
desfavorável o pleito das defesas de Valdir “de Tal” e Batista “de Tal” por liberdade. O parecer
do ministério público foi novamente no sentido de manutenção da prisão e apresentou com
muita semelhança dos termos da negativa anterior ao pleito de liberdade do Batista “de Tal”
(em 1 de junho de 2016).
Em 17 de agosto de 2016, o juiz Thiago Boghi proferiu decisão interlocutória
(decisões tomadas ao longo do processo em relação a pedidos das partes), negativa em relação
ao pleito dos integrantes do MST para a inépcia da denúncia apresentada pelo MP, ou seja, para
que não se iniciasse a ação penal contra eles. Para o magistrado:

Ademais, vicejo que de forma clara, a denúncia descreveu as supostas condutas
criminosas perpetradas pelos acusados, ou seja, que VALDIR, em meados de agosto,
exerceu o comando de organização criminosa e invadiu a Fazenda Várzea das Emas,
com violência e grave ameaça, exercido contra alguns empregados da referida
fazenda, esta, de propriedade de Márcio Antônio de Oliveira, juntamente com
Natalino “de Tal”, Lorena “de Tal” e Valdir “de Tal”, para o fim de esbulho
possessório, incorrendo assim na suposta prática dos crimes descritos no artigo 2º,
§3º, da Lei 12.850/13 e artigo 161, inciso II, do Código Penal.[...] Outrossim, assevera
que, em meados de agosto, o acusado Batista “de Tal” constituiu e integrou
organização criminosa e invadiu a Fazenda Várzea das Emas [...]. (GOIÁS, Tribunal
de Justiça de Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fls. 477-479).

Assim, ele marcou a data da audiência de instrução e julgamento. Aqui, mais um
fato que expõe a particularidade do caso e a construção da imagem de periculosidade em torno
dos integrantes do movimento social. O magistrado faz a seguinte solicitação ao final de seu
despacho:

Expeça-se ofício ao Dr. JOSÉ ELITON FIGUEIREDO JÚNIOR, Secretário da
Segurança Pública do Estado, solicitando que seja providenciada a escolta dos
acusados presos, para participarem da audiência designada, bem como reforço
policial, tendo em vista a possibilidade de mobilização de integrantes do MST, nas
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proximidades do Fórum. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c, Processo
criminal no 201601423823, fl. 479).

O secretário de Segurança Pública já havia aparecido anteriormente nessa pesquisa,
quando se tratou da edição da Portaria nº 446/2016, que colocou as forças de segurança de
prontidão na mesma semana em que os mandados de prisão contra os integrantes do MST foram
autorizados e quando se deu a prisão de Batista “de Tal”.
O magistrado então expede ofício à Secretaria solicitando reforço policial para a
realização da audiência, justificando isso pelo fato de que os integrantes estariam presos “em
razão da prática de uma série de atos criminosos cometidos nessa comarca”, o que expõe que o
convencimento do juiz do caso já está dado! E a periculosidade dos agentes é tamanha a ponto
de necessitar tamanho investimento.

Ofício nº 34/2016
Ao senhor
Dr. José Eliton Figueredo Júnior
Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás
Senhor Secretário
A par de cumprimenta-lo, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria
providencias no sentido de determinar a escolta dos acusados VALDIR “de Tal” e
BATISTA “de Tal”, líderes do Movimento Sem Terra (MST) presos em razão da
prática de uma série de atos criminosos cometidos nessa comarca, que irão participar
de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 08/09/2016, às 13h30,
bem como reforço policial, tendo em vista a possibilidade de mobilização de
integrantes do MST, nas proximidades do Fórum. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016c, Processo criminal no 201601423823, fls. 480).

5.2.10 Outro pedido de revogação da prisão negado

Em 29 de agosto de 2016, a autoridade judiciária proferiu decisão negando o pedido
dos integrantes do MST para revogação da prisão. Desnecessário dizer que o Ministério Público
se manifestou pela continuação da prisão. A defesa argumentava pelo excesso de prazo da
instrução e que, portanto, seus assistidos sofriam constrangimento ilegal. Cabe relembrar que
um dos réus estava preso desde abril completando 121 (cento e vinte e um dias) e o outro desde
maio, completando 73 (setenta e três dias).
O magistrado, no entanto, não entendeu dessa forma e considerou que a audiência
já estava marcada e justifica o excesso de prazo pelas cartas precatórias enviadas a outras
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comarcas para cumprimento da instrução, como um dos fatores que teriam prolongado o tempo
da instrução, segundo ele:

houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para as Comarcas de Rio
Verde- GO, Goiânia e Aparecida de Goiânia –GO. Logo o feito está tramitando
regularmente, não ocorrendo quaisquer notícias demonstrando um atraso injustificado
para a conclusão da instrução. Assim, não se verifica desídia do órgão judicial,
excesso da parte acusadora ou situação incompatível com o princípio razoável duração
do processo, isto é não se evidencia hipótese excepcional na qual a mora caracterize
coação ilegal pelo excesso de prazo. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016c,
Processo criminal no 201601423823, fl. 518).

5.2.11 Audiência de instrução

Em preparação para a realização da audiência de instrução, com dois dias de
antecedência, o magistrado profere um despacho limitando o acesso à sala de audiências,
baseado em supostas informações que teria obtido com a polícia militar da região. Observa-se
que qualquer sinal de solidariedade é percebido como uma ameaça a “ordem pública”.

Na tarde do dia 06/09/16, este magistrado toma ciência por intervenção do
Comandante da 21º Companhia da Polícia Militar, de que militantes do MST
pretendem se mobilizar para “prestar apoio” aos acusados na audiência designada para
o dia 08/09/2016. Diante do receio de que tal mobilização não seja pacífica, receio
este originário de manifestações anteriores em frente ao fórum, sobretudo por conta
da repercussão dada ao caso, noticiado de forma inverídica (notícias plantadas) em
diversos meios de comunicação nacional, e considerando a precariedade da segurança
no fórum, o curto espaço da sala de audiências, LIMITO O ACESSO AO FÓRUM E
SALA DE AUDIENCIA à no máximo, 5 (cinco) integrantes do MST, os quais
deverão ser escolhidos entre eles, deverão ser devidamente cadastrados e revisados.
Além disso, só assistirão ao ato caso vítimas e testemunhas não se oponham à presença
dos mesmos durantes seus depoimentos. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016,
Processo criminal no 201601423823, fl. 556).

Os autos do processo nos fornecem pistas do clima construído em relação a essa
audiência, tendo em vista o signo do “medo” e demonstração de “força”, que permeiam todos
esses últimos despachos do magistrado. Nota-se primordialmente o quanto a remota chance de
mobilização popular perto do ambiente do fórum incomoda e é considerada como perigosa pelo
ethos do campo jurídico.
Porém, quando realizado o trabalho de campo e as entrevistas, pôde-se compreender
a importância desse momento processual. Justamente porque por meio dele percebe-se o quanto
é crucial para visualizar a excepcionalidade desse processo, tendo em vista a
desproporcionalidade do uso das forças de segurança do estado de Goiás e o clima de
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insegurança criado no município de Santa Helena de Goiás. Então faz-se uso aqui, dos dados
extraprocessuais obtidos com as entrevistas e o trabalho de campo:

Na primeira [audiência] todo mundo tava preso, Valdir “de Tal” e Batista “de Tal”
estavam preso, aí eles vão... E aí eu quis ir bem cedo mesmo para Santa Helena para
preparar, para tranquilizar para sentir esse clima aí chegamos em Santa Helena bem
cedo... tava montando uma barreira policial na entrada que tava chegando na cidade...
aí a gente ficou sabendo que depois a gente encontrou um pessoal no acampamento...
em que estavam lá para apoiar e tal e também uma galera de advogados né? Amigos
nossos que são advogados da região... que contaram e perguntaram que é essas
audiência de vocês? A cidade tá ficando fechada e a cidade estava fechada... fizeram
barreira policial nas duas [entradas da cidade]... uns 15 dias antes da audiência ele [o
juiz] já tinha dado o despacho [no processo] que proibia qualquer tipo de manifestação
e convocou as forças policiais de Rio Verde, Santa Helena para impedir qualquer tipo
de manifestação... aí ele, ele fala era que tinha risco da ordem pública, dos membros
do movimentos, que o acampamento era gigante... que a própria defesa fala isso , que
eles podiam ir lá e resgatar os presos... e cria esse ambiente que o movimento ia
resgatar os presos... Então, tem essas barreiras policiais, ônibus são proibidos de
entrarem, apesar de que o movimento estava dentro do município de Santa Helena e
eles queriam fazer uma marcha mesmo para ir para a praça da Igreja, local quilômetros
do fórum...para fazer uma mobilização, mas o juiz proibiu. Então eu tinha um mais de
300 policiais fáceis na rua do fórum, a rua do fórum tava parada de fora a fora...
bloqueio... E aí tinha um corredor, era um acontecimento na cidade, toda cidade
parada, as entradas da cidade com bloqueio, e a gente também, falaram que os
advogados iam ser submetidos à revista e tal a gente fez a declaração que não ia se
submeter e ai fomos para o pau para ver o que ia dar... fomos uma galera, de advogado.
A gente tava na audiência, a audiência não tinha começado ainda ai Vanessa, me chega
o Toninho, com o advogado dele que ele era o primeiro a ser inquirido... não, primeiro
chegou uma informação... (como eu te falei que era um acontecimento na cidade,
muitos advogados da região estavam sabendo da história e perguntando se era
audiência nossa, se era MST, o que estava acontecendo e tal, e sabiam que eu estava
advogando para a galera né?) e um desses advogados que tinha me avisado.. oh! A
cidade tá tampada o que está acontecendo? Você tá sabendo se tá acontecendo alguma
coisa e tal...Aí eu falei, vai ter audiência do nosso caso lá, aquele caso do MST, que
envolve o pessoal do MST, ai ele falou ah! Que absurdo! Parou a cidade, etc. Aí esse
advogado me manda mensagem: oh acaba de ser preso, tá na delegacia prestando o
depoimento o Toninho, que é a vítima aí do processo de vocês e aí eu falo o que????
É! Tava indo para a audiência armado. Falei é mesmo? Quer dizer, eles fizeram uma
arapuca, para pegar alguém do movimento e acabou que quem acabou preso, detido,
não foi preso, foi o Toninho, era uma arma permitida, ele não tinha porte, ele tinha
que ter ficado preso, mas conseguiram liberar ele de alguma forma, ele chegou louco,
esbaforido, com o advogado dele na audiência completamente louco, passando mal,
teve que pedir, água, remédio, porque estava nervoso, claro que não estava mais com
a arma, mas a gente ficou rindo da situação, e quando a gente chegou o juiz não sabia
da situação, ai quando o juiz perguntou cadê ele? A gente revelou então ele ficou
surpreso o nível que a gente sabia das coisas. Só que quem anda com o povo, escuta
o que o povo escuta né? então, a gente escuta, a informação chega. Então, o juiz ficou
esbaforido, foi uma loucura. Só para você ter uma ideia do clima policialesco... a
audiência começou a tarde, o juiz não permitiu que eles almoçassem, a gente já tinha
almoçado, a gente teve que comprar almoço para levar para eles... estavam presos, lá
no cárcere... do fórum, e lanche também, a audiência foi terminar era mais de nove
horas da noite. E na hora de ir embora também o clima policialesca, o juiz fez uma
comitiva de mais de cem policiais... dois caras na frente dois atrás saiu para escoltálo para você ver, esse clima todo... isso não vai estar nos autos, mas isso a gente
vivenciou, visualizou, sem sombra de dúvida. (Entrevista: advogado defesa criminal;
24 maio 2019, grifo nosso)
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Em Santa Helena de Goiás-GO, uma cidade de cerca de 40 mil habitantes, a
determinação do juiz de barreiras policiais e convocação dos policiais militares para o
“patrulhamento” no dia da audiência provocou um “acontecimento”. Na verdade, embora a
argumentação do magistrado fosse de manter “a ordem pública”, o ambiente que se criou para
a prestação dos depoimentos de acusação e defesa, mais a oitiva dos integrantes do MST foi de
“exceção”.
Os contornos políticos desse processo acabam por ser evidenciados em diversos
momentos e a audiência de instrução é um deles. Diversos fatos relatados pelo advogado na
entrevista acima merecem destaque.
O primeiro deles é exatamente a desproporcionalidade da “força” mostrada pelo
Estado para a realização da audiência que mobilizou mais de 300 policiais para a cidade.
O segundo tópico é justamente a informação de que o “proprietário” foi preso nesse
mesmo dia da audiência, pois estava portando arma. Todo o aparato de repressão mobilizado
para intimidar o movimento social e qualquer manifestação que esse viesse a fazer e, ao final,
o próprio “proprietário” é que foi detido.
Perguntado no dia da audiência se havia sido preso por porte de arma pelo advogado
de defesa, ele respondeu:

D: O senhor já respondeu por algum crime? Porte de arma?
M: Já.
D: O senhor foi pego com uma arma vindo para cá hoje?
M: Não, não foi vindo para cá não. Eu peguei uma pasta pra pegar uns documentos, e
a arma estava na minha casa, estava dentro da pasta. Eu não vi, fui levar um moço na
fazenda, fui parado numa barricada...
P: Hoje?
M: Hoje. (Depoimento Márcio Antônio de Oliveira, audiência de instrução)

Além do tratamento dispensado aos próprios integrantes do MST, que chegaram
escoltados da prisão, onde estavam e não foi permitido sequer tempo para o almoço, os
advogados que tiveram que levar “marmitas”. Segundo o relato de um dos integrantes:

Então veio o tal do processo [audiência], qual episódio que marcou? 15 revólveres na
cabeça. Fui dar depoimento acompanhado pelas testemunhas. Fui escoltado por 18
agentes, todos com fuzil. E lá tinha 300 policiais. Quando eu cheguei lá tinha policial
até nas árvores, tomara tudo, parecia cena de filme, na audiência, coisa de maluco,
helicóptero tal e polícia em tudo quanto é esquina e o fórum tomado. Batista “de Tal”
foi de Rio Verde e eu daqui, botaram numa cela e eu fique lá, 13 da tarde até... [...]
Bom, nessa audiência foi uma coisa absurda e eu passei a ser chamado no presídio quando eu cheguei de volta no núcleo de segurança, eu saí de manhã no quarto, onde
eu ficava no alojamento, aí quando sai, tinha o espaço que os presos me viam e quando
saía os presos – “homem dos 300”, que é era os 300 policiais, que eu não sabia como
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eles já sabiam. Você não é fraco não, diziam... Agora estou ficando com medo de
você. Como que você mobiliza 300 policiais? (Entrevista: V “de Tal”; 24 maio 2019,
grifo nosso)

O que o integrante do MST relata é que houve essa percepção por parte dos “presos”
da distinção de tratamento dispensado ao caso do movimento social, tendo em vista a ostensiva
presença de policiais militares em uma audiência comum que faz parte dos processos penais.
Mas que foi carregada desse peso, como momento de “perigo” para a sociedade, por parte do
magistrado de forma ativa, não só oficiando o Secretário de Segurança de Goiás, como
impedindo o acesso das demais pessoas ao Fórum.
O entrevistado cita que a audiência se assemelhava a uma “cena de filme”, para
pensar essa ação performática do judiciário é preciso citar o trabalho de Rubens Casara (2015)
que na sua obra “Processo Penal do espetáculo” se baseia nas reflexões de Guy Debord sobre
a “Sociedade do Espetáculo” para fazer um paralelo como isso ocorre no processo penal. Para
o autor, entre os vários espetáculos possíveis ocorridos na sociedade estão em voga os “
julgamentos penais”. Para ele, o processo penal tem lugar privilegiado nesses espetáculos pois:

O fascínio pelo crime, em um jogo de repulsa e identificação, a fé nas penas,
apresentadas como remédio para os mais variados problemas sociais [...] somados a
um certo sadismo (na medida em que aplicar uma “pena” é, em apertada síntese, impor
um sofrimento fazem do julgamento penal um objeto privilegiado de entretenimento.
(CASARA, 2015)89.

Um dos problemas dessa prática é a mitigação da dimensão das garantias e dos
direitos fundamentais que se impõe ao acusado em ambiente processual penal, uma vez que
assegurar os direitos do réu passa a ser menos importante que entreter a “audiência”. Ainda
segundo o autor:

A consequência mais gritante desse fenômeno passa a ser a vulnerabilidade a que fica
sujeito o vilão escolhido para o espetáculo. [...] O espetáculo aposta na exceção: o
respeito a legalidade estrita revela-se enfadonho e contraproducente; os direitos e
garantias fundamentais podem ser afastados. (CASARA, 2015)90.

Outro ponto sensível é a restrição do efetivo direito à defesa, que constitui na
prerrogativa de realmente (e não apenas formalmente) influir no livre convencimento motivado
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do juiz. Quando o enredo já está dado, torna-se infrutífera qualquer elaboração de contraargumentação a ser trabalhada pela defesa técnica.

[...] no processo penal do espetáculo o que ocorre é o primado do enredo sobre o fato.
O enredo, a trama que envolve os personagens do julgamento-espetáculo, é conhecido
antes de qualquer atividade das partes e o processo caminha até o final desejado pelo
juiz-diretor. O primado do enredo inviabiliza a defesa do contraditório, que no
processo penal do espetáculo não passam de uma farsa, um simulacro. (CASARA,
2015)91.

Para o autor seria necessário recuperar, um processo penal adequado à Constituição
Federal: “Resgatar a dimensão de garantia do processo penal, por sua vez, passa a reconhecer
a necessidade de modificar a pré-compreensão dos atores jurídicos, afastando-os da tentação
populista.” (CASARA, 2015)92.
Em diversos momentos desse processo se pode observar esse exagero punitivo e
esse discurso perigosista93, que aludem a um populismo penal. Entre esses momentos, a
audiência de instrução se destaca, mas a divulgação da prisão do Valdir “de Tal” na reportagem
da Secretaria de Segurança é também um momento digno da análise.
Envolta nesse contexto da realização da audiência de instrução, o momento
processual no qual seriam ouvidas as testemunhas de acusação, as vítimas e os réus. O presente
trabalho optou por analisar agora aquilo que foi registrado na ata de audiência, deixando os
depoimentos em vídeo, que são muitos, para ajudar na compreensão dos tópicos finais. Foram
quatro depoimentos das “vítimas”, o de Márcio Antônio de Oliveira, mais um funcionário dele
e outros dois que prestavam serviços. Também foram interrogados os réus.
A defesa solicitou que os seus assistidos não fossem ouvidos nessa audiência, tendo
em vista que nem todas as cartas precatórias para ouvir as testemunhas solicitadas por parte da
defesa tinham sido enviadas, e muitas, mesmo tendo sido enviadas, ainda não tinham sido
executadas pelo juízo deprecado. A prerrogativa do réu de prestar o interrogatório após todas
as testemunhas serem ouvidas é um dos direitos processuais penais. Segundo os advogados de
defesa:

[...] a defesa técnica em nome dos acusados e em nome dos princípios penais,
processuais e constitucionais [...] requer a não realização nesta presente data do
interrogatório dos dois acusados presentes, entendendo o interrogatório enquanto
meio de defesa e que a grande maioria das testemunhas de defesa não foram ainda
91

Ibid.
Ibid.
93
Ver nota nº 30.
92

232
inquiridas, sendo que entre elas existem mais de 15 (quinze) testemunhas visuais dos
fatos. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no
201601423823, fl. 557).

Essa tese será novamente arguida pela defesa no momento dos memoriais finais,
razão pela qual não se aprofundará nessa tese momentaneamente, importando mais a
manifestação dos órgãos judiciários. O ministério público se manifestou contrariamente à tese
da defesa e coerente com seu comportamento em todo o processo, deu parecer desfavorável:

[...] a conclusão óbvia que se extrai é que a presente audiência deve ter continuidade
para fins de interrogatório dos acusados, e que apenas o julgamento ficará na
dependência do retorno das cartas precatórias expedidas pela inquirição das
testemunhas de defesa. Por isso, o MP manifesta-se desfavorável ao pleito da defesa.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl.
558).

O magistrado invocou a celeridade e a economia processual para justificar a
manutenção dos interrogatórios dos réus. Justificando ainda com o aparato policial que o juiz
mesmo solicitou.

Celeridade processual [...] princípio da economia processual, haja vista que para a
realização deste ato foi necessário todo um aparato de segurança, para evitar
manifestações e conflitos, e ainda porque os réus encontravam-se presos em outras
comarcas, sendo necessária mobilização de equipes de escolta e policiamento
ostensivo nas proximidades do fórum. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016,
Processo criminal no 201601423823, fl. 563, grifo nosso).

Nesse trecho, o magistrado nos aponta indícios, sinais de posicionamentos e juízo
de valor sobre alguns tópicos, principalmente realizando ilações e “adivinhações” sobre o que
as testemunha solicitadas pela defesa podiam ou não contribuir com o conhecimento sobre o
processo:

Embora tenha a defesa alegado ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa
e contraditório, tais princípios não possuem vertente absoluta, e devem ser analisados
em consonância com os demais princípios e normas legais mencionados. Além disso,
analisando as testemunhas arroladas, vejo que muitas delas são assentados, que muito
provavelmente pertencem ou já pertenceram ao “Movimento dos Sem Terra”; outros
tantos são políticos ou servidores públicos que nada ou muito pouco devam ser
conhecimento dos fatos, mas possuem interesse na causa por suas convicções
políticos-pessoais; outros, o próprio advogado dos acusados mencionou que são
testemunhas presenciais, ou seja, são pessoas que participaram da invasão da
propriedade da vítima. De tais considerações, parece-me que tais testemunhas nada
ou muito pouco apresentarão de relevante aos fatos, tendo intuito mais protelatório
que propriamente de servir de instrumento do contraditório e da ampla defesa.
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(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl.
563, grifo nosso).

Outro ponto que gostaríamos de dar destaque é que mesmo as autoridades judiciais
reiterando diversas vezes durante o processo criminal que a questão social não tinha relação
com a criminalização, o Ministério Público requereu a juntada de documentos (incluir tais
documentos no processo) relacionados a reintegração de posse e ainda a sentença de anulação
da adjudicação das terras de propriedade da Usina Santa Helena para a União Federal. E o seu
pedido foi atendido pelo magistrado.
A defesa pediu então que fosse oficiada a Ouvidoria Agrária Nacional, tendo em
vista que essa realizou reunião que tratou do conflito referente à Fazenda Várzea da Ema e,
solicitou ainda a inclusão da Razoes de Agravo de Instrumento da Procuradoria da Fazenda
Nacional que contestou a anulação da adjudicação.
É perceptível que as provas documentais que as partes (acusação e defesa) querem
trazer aos autos tratam essencialmente sobre a possibilidade de destinação do imóvel rural para
reforma agrária, tendo em vista os pedidos de incluir nos autos a anulação e a contestação da
anulação da adjudicação. Resta claro ao menos que não havia certeza sobre os imóveis rurais
serem de “propriedade” do “Toninho” e que estava sendo discutido judicialmente, de um lado,
a União e o Incra peticionando ao judiciário pela adjudicação como pagamento das dívidas e
do outro, a Usina tentando manter seu patrimônio através do processo de recuperação judicial
e do judiciário local de Santa Helena de Goiás.
A defesa pediu, ainda, que o juízo oficiasse o Detran ou a “vítima” para que
apresentasse o documento da máquina. Durante todo o inquérito e também no processo, até o
momento, não restou provado que a máquina era de propriedade do “Toninho”, nem que
correspondesse ao valor que ele declara, para isso a defesa fez tal pedido. Diante dos pedidos
da defesa, no entanto, o magistrado se mostrou irascível. O único documento da defesa que foi
deferido foi o documento referente às Razões Recursais em Agravo de Instrumento feito pela
Procuradoria Geral da Fazenda questionando a anulação da adjudicação. Assim, manifestou-se
o magistrado:

Quanto ao ofício à Ouvidoria Agrária Nacional, indefiro-o, porque tal órgão não
possui qualquer ingerência nos cumprimentos das decisões judiciais exaradas pelos
juízos desta comarca, e também porque eventuais negociatas sobre as terras não
possuem qualquer relevância aos fatos ora apurados, haja vista a impossibilidade
jurídica de se alienar patrimônio de uma empresa em recuperação sem autorização
judicial, além da anulação da adjudicação estar pendente de julgamento. Indefiro o
pedido ao DETRAN ou a vítima para a apresentação do documento de propriedade da
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máquina agrícola subtraída e incendiada, haja vista que o patrimônio jurídico tutelado
pelo crime imputado ao acusado à não s propriedade, como também posse, e esta era
inconsteste, independente da vítima ter ou não a propriedade do bem. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl. 565).

Apesar de incluídos nos autos esses documentos, o discurso de que a situação do
imóvel não influi no presente processo continua presente. Para o magistrado, “as negociatas de
terras não possuem qualquer relevância aos fatos ora narrados” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl. 565). Além do evidente uso do termo
pejorativo “negociata”, o juiz ainda questiona a relevância da Ouvidoria Agrária Nacional,
basicamente afirmando que ela nada tem a dizer sobre os conflitos fundiários para o judiciário,
que deve escolher sozinho e inconteste sobre as decisões de reintegração de posse, de
criminalização etc.
A defesa pede ainda a revogação da prisão preventiva de seus assistidos. Afirma
que estaria ausente o juízo de proporcionalidade, pois mesmo nas piores hipóteses de uma
eventual condenação ao final do processo, o regime de cumprimento de pena não seria o
fechado. E pede então, a aplicação das medidas cautelares diferentes da prisão.
O Ministério Público ao se manifestar desfavoravelmente à revogação da prisão
provisória, como fez com todos os pedidos da defesa, ainda declarou que:

Para que se garanta a ordem pública, já que ficou comprovado que os acusados tinham
mesmo liderança sobre o movimento e foram os responsáveis pelas reinvasões na área
[...] tanto que, após a prisão, não houve registro de mais nenhum fato similar e a terra
encontra-se desocupada até hoje. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016,
Processo criminal no 201601423823, fl. 563).

Essa declaração é um tanto paradigmática pois, primeiro relaciona as prisões à
ausência de ocupações na região. Atribui a prova de que os acusados eram lideranças à ausência
de ocupações no período da prisão dos mesmos, o que se torna de difícil refutação, pois se
trataria de prova impossível, uma vez que é uma prova negativa.
Ao tentar ligar a suposta “liderança” enquanto uma ideia motriz à ausência de novas
ocupações, o que a promotoria deixa claro é que as prisões tinham como objetivo acabar com a
luta por reforma agrária na região, por meio do “efeito demonstração”, ou seja, utilizando a
prisão como exemplo do controle punitivo que poderia se estender aos demais acampados e
acampadas. Explicitando o ativismo das autoridades judiciárias contra os movimentos sociais
e desvelando, de sobremaneira, a visão de que a ocupação de terras é vista como uma ação
criminosa pelo órgão.
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A prisão dos integrantes que deveria se fundamentar em dados concretos, visto que
deveria ser um recurso excepcional durante o processo em curso, sem sentença, na verdade, tem
a sua função política explicitada, acabar com a luta por reforma agrária empreendida pelos
movimentos sociais, decidindo favoravelmente aos interesses econômicos, políticos e até
jurídicos para o “Toninho”, e, também, por consequência, para a Usina.
A decisão do magistrado de manter os integrantes do MST presos, também segue
essa mesma linearidade argumentativa e praticamente reescreve os pontos apresentados pelo
Parquet: “A necessidade de garantir à ordem pública existe em razão da grande possibilidade
de nova invasão da área em caso de liberdade dos acusados, apontados como lideranças do
movimento[...]” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no
201601423823, fl. 564).
O juiz se apoia também, para manter as prisões, em uma razão extra processual,
teria saído reportagens na grande imprensa atribuindo esse caso de criminalização do MST,
como sendo pela Lei Antiterrorismo em vez da Lei de Organizações Criminosas, como
realmente aconteceu, porém, o magistrado atribui essa interpretação jornalística ao MST e ainda
penaliza os integrantes, argumentando que não pode soltá-los devido a “irresignação” dos
mesmo com o fato de estarem presos:

[...] sobretudo em razão da irresignação com relações às prisões, fato notório pela
repercussão dada ao caso pela imprensa nacional, sobretudo através de notícias
inverídicas e tendenciosas em que se apontava enquadramento do MST como grupo
terrorista (o que jamais ocorreu por parte de qualquer autoridade atuante neste
processo) [...] (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no
201601423823, fl.. 564).

Conforme explica o advogado de defesa sobre a publicação da mídia que o MST
estaria respondendo na Lei Antiterrorismo:

Houve um pouco de exacerbação por parte da mídia mais comercial... O Estadão
soltou uma manchete deturpando todo o conteúdo, que os militantes de Goiás estavam
sendo acusados na lei antiterrorismo, nada haver, um fato muito suntuoso, irritou o
juiz. Ai a gente acionou quanto defesa para esclarecer que não era isso, falamos que
era organização criminosa, não era lei antiterror, mas eles insistiram, e aí quando
solta, é porque tem isso no Brasil né? Quando o Estado de São Paulo ou a Folha solta
alguma coisa... Vários outros jornais reproduzem, ai fica difícil, tiveram jornais lá
no sul que ficaram batendo palmas para o juiz, tem que dar uma condecoração para
o juiz, parabéns, lá, lá, lá (Entrevista: advogado defesa criminal; 24 maio 2019)

A reportagem assinada por Leonêncio Nossa, em 3 de agosto de 2016, reproduzida
pelo “Estadão” traz como manchete a frase: “Justiça mantém sem-terra presos com base na lei
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antiterrorismo”, mas no texto da reportagem cita que “Os promotores dizem que os sem-terra
constitui e integra uma organização criminosa” (NOSSA, 2016)94. Fizeram uma manchete
claramente “sensacionalista” ampliando a abrangência da denúncia, mas a acusação do juiz de
que isso se ligaria a uma ação do movimento parece um tanto quanto deslocada, tendo em vista
que sabidamente os movimentos sociais, em geral, não tem acesso a grande mídia, e quando
são representados por ela, ainda é por signos negativos.
O magistrado atribui ao movimento social, a responsabilidade pelos “boatos” de
que ele estaria sendo parcial, decidindo de acordo com os interesses econômicos de grandes
políticos e latifundiários conhecidos de Goiás: Ronaldo Caiado e Eunício de Oliveira. O juiz
faz questão de dizer que:

Imparcialidade95 desde magistrado na condução dos feitos relacionados ao MST, por
conta de supostas interferências políticas dos senadores Eunício de Oliveira e Ronaldo
Caiado (com os quais nunca tive contato e jamais recebi qualquer tipo de interferência
em minha atuação de qualquer autoridade). [...] Por fim, há necessidade de garantir a
aplicação da lei, haja vista que, sendo os acusados integrantes do MST, possuem vida
nômade, sendo também provável que evadam de suas residências habituais. (GOIÁS,
Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl. 564).

O magistrado volta a negar reconhecimento de validade aos domicílios
apresentados pelos integrantes do MST. Devido a reiteração dessa argumentação, pode-se
apontar para uma evidência do juízo de valor que o magistrado faz sobre a vida dos acusados,
“de Tal” forma ideológica, que impede que ele considere os documentos e fatos apresentados
pela defesa como verdade. Apesar dos quatro acusados serem da mesma região, de cidades
muito próximas e inclusive possuírem famílias nas mesmas, o magistrado não reconhece o
endereço apresentado pelos acampados como domicílio fixo, para o juiz “os acusados
integrantes do MST, possuem vida nômade, também provável que se evadam de suas
residências habituais” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no
201601423823, fl. 564).
Após a audiência, diversas cartas precatórias foram expedidas, para se ouvir várias
testemunhas em diferentes cidades e, portanto, em comarcas diferentes.

94

Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,justica-mantem-sem-terra-presos-com-base-nalei-antiterrorismo,10000066632. Acesso em: 23 jul. 2019
95
O documento escrito consta “imparcialidade”, mas cremos que .ele quis se referir a palavra “parcialidade”.
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5.2.12 Memoriais produzidos pelo Ministério Público

A peça de memoriais do Ministério Público se inicia com os mesmos termos da
denúncia e então passa para a análise do mérito. Analisaremos os trechos considerados mais
significativos tendo em vista sua extensão.
Para justificar a tipificação de esbulho possessório para Valdir “de Tal”, o
Ministério Público recorre a um relatório do Oficial de Justiça presente nos autos do processo
de reintegração de posse do qual tratamos no capítulo anterior.
A análise minuciosa dos dois processos permite visualizar que o ethos dominante,
defensor da propriedade como valor absoluto e que tem, portanto, um olhar criminalizante para
as ocupações de terras está presente não só nas figuras tradicionais de autoridade do judiciário,
mas também nos oficiais de justiça. O relatório do oficial de justiça presente no processo de
reintegração do imóvel atua como uma voz importante contra o movimento social e é
apresentada novamente nos autos do processo criminal.
Cabe dizer que a juíza titular - da ação de reintegração - não realiza qualquer
inspeção judicial (visita à área), embora isso seja previsto legalmente. Sendo assim os relatórios
do oficial de justiça acabam por figurar como uma imagem com a qual ela conta para seu
processo de conhecimento da situação de conflito fundiário.
Os oficiais de justiça contam com presunção de veracidade iuris tantum, que
mesmo que admita prova em contrário, torna ainda mais intrincada o trabalho da defesa das
famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A fala desse membro do judiciário, conta ainda
com a fé pública, por ser servidor público e, como nos alerta Bourdieu (1989), é uma fala
autorizada, o que significa que conta com a aprovação simbólica e fática dos seus pares dentro
do campo jurídico, mostrando que há mais capacidade, que ela possa influir na decisão do
magistrado, do que a fala da defesa ou dos acampados, por exemplo, que seriam profanos, ou
sejam faticamente menos capazes de ter bens simbólicos que os aproximem do direito de dizer
o direito.
O trecho citado do relatório é o seguinte:

Entretanto, referida ordem foi solenemente descumprida, já que em 25/08/15 o Oficial
de Justiça simplesmente não conseguiu cumprir a decisão. Relatou que um dos
acampados alegou que “não sairão de forma voluntária e mais famílias estão
chegando; o objetivo do movimento é assentar no local 1800 (mil e oitocentas)
famílias, que estão vindo de todos os lugares do Estado”. Outros acampados
completaram que “estão acostumados com conflitos agrários e que em outros
movimentos ‘derrubaram’ várias liminares proferidas por juízes e que essa também
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sucumbirá” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº
201503060947, fls. 150-152, grifo nosso).

Além de se tratar de um relatório no contexto de outro processo, ainda é uma citação
indireta do que um acampado teria dito, na narração do oficial de justiça. Assim, a distância da
fonte e o contexto das falas parece completamente deslocado. Além do que, não há garantias
quanto a fidedignidade da transcrição da fala para fins de uso no processo criminal, muito
menos crivo do contraditório.
O Ministério Público também recorre as atas da Comissão de Conflito Fundiário e
recorta diversos trechos que se trataria de falas do Valdir “de Tal” nas reuniões aludidas acima.
Além de descontextualizar as falas, também omite que nas atas constava a preocupação de
informar as famílias das opções para que a assembleia do acampamento tomasse uma decisão,
além disso as reuniões contavam com diversos representantes do mesmo acampamento.
Mas, para a acusação, o integrante do MST: “No presente feito, a invasão da área
para fins de esbulho possessório foi realizada por várias pessoas (de forma plurissubjetiva,
portanto), todas sob o comando do acusado Valdir “de Tal”, e o objetivo era obter
especificamente a posse daquela área.” (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016a, Processo
cível nº 201503060947, fl. 661). No entendimento do Ministério Público, esse integrante deve
ser responsabilizado porque saberia da decisão de reintegração de posse das áreas:

Valdir “de Tal” tinha pleno conhecimento de que havia ordem judicial determinando
a desocupação da área. Tanto é que a pauta da reunião do dia 02 de setembro de 2015
foi justamente o mandado de reintegração de posse da área que ele alegou, no
interrogatório que já estava escriturada em nome da União. (GOIÁS, Tribunal de
Justiça de Goiás, 2016a, Processo cível nº 201503060947, fl. 665).

Ora, trata-se de exercício retórico do Ministério Público, pois como já tivemos a
oportunidade de mencionar nesse trabalho, tratava-se de uma ação possessória complexa, pois
envolvia primeiro um imóvel que estava sendo objeto de tutela judicial na ação de recuperação
judicial, além disso também estava sendo objeto de disputa nas ações de execução da União
contra a Usina, e o Incra já estava em andamento seus processos administrativos também com
a mesma área. Assim, ainda que a reintegração não tivesse dado conta de abarcar essa
complexidade, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais cientes dessa possibilidade não a
ignoravam, ao contrário do judiciário local.
Mas o que órgão acusador não admite em nenhuma hipótese é a organização
autônoma dos movimentos sociais, para o mesmo eles teriam que esperar todo o trâmite estatal
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para sendo selecionados, entrarem na terra. Mas o que o órgão revela é um profundo
desconhecimento da política de reforma agrária acontece na realidade brasileira. Para o MP:

[...] então o acusado Valdir “de Tal” tinha pleno conhecimento de que a fazenda que
o grupo por ele liderado invadiu, não havia sido submetida à “normatização”
pertinente, não havia obedecido os tramites impostos pela Lei, para que pudesse
receber famílias assentadas por reforma agrária. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de
Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl. 565).

Para o Parquet, a ocupação de terras seria esbulho possessório porque teria o
animus de se assenhorar das terras. “A finalidade, o objetivo, a intenção, o dolo era de
assenhoramento, exatamente, especificamente daquela área, e o próprio acusado revelou o
porquê o grupo por ele liderado ter decidido que “não desistiria” dela, conforme relatado”
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl. 666).
O Ministério Público faz um salto lógico nessa frase. Primeiro, porque ocupar um
imóvel rural para pleiteá-lo para a política de reforma agrária é praticamente o exato oposto de
se assenhorar delas. Porque o objetivo da luta é exatamente pela democratização do acesso à
terra para os trabalhadores e as trabalhadoras.
Ele usa inclusive as relações políticas do movimento contra os integrantes do
mesmo, como se os trabalhadores não pudessem ser cidadãos ativos na arena política e social:

Ora, se consegue [Valdir de |Tal] marcar reuniões até com a ministra do
desenvolvimento agrário, se “porta notícias de reuniões e jurídicas” sobre a invasão,
é evidente que Valdir “de Tal” tinha conhecimento de que as terras invadidas não
estavam prontas para assentamento (não haviam sido declaradas de utilidade pública,
não haviam sido avaliadas, não havia sido pago o possuidor pela desapropriação, não
havia “escritura” em nome da União etc.). É simplório demais argumentar que não era
sua obrigação saber desses “detalhes”. (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016,
Processo criminal no 201601423823, fl. 674).

Nada mais coerente que o movimento social rural que luta pela implementação da
reforma agrária se reúna com a Ministra do Desenvolvimento Agrário, que tem a atribuição de
cuidar também dessa política. Significa que o movimento utiliza as vias institucionais, como é
próprio no regime democrático para apresentar demandas, questionamentos, soluções dos
servidores públicos responsáveis pela implementação da política social.
A peça do Ministério Público passa então a abordar a tipificação em organização
criminosa. Nessa parte o órgão ministerial se vale muito reiteradamente da condição de
organização social do MST para tentar encaixá-lo nos verbos típicos da Lei nº 12.850, de 2 de
agosto de 2013, mas algumas das argumentações chegam a ser pueris. Assim assevera que:
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A prova dos autos é clara no sentido de que os quatro estavam organizados, junto com
muitas outras pessoas não identificadas, numa estrutura ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem (a posse das áreas rurais), mediante a prática de infrações
penais graves. [...] (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no
201601423823, fl. 676).

Acima, o Ministério Público afirma que a vantagem indevida que a “organização
criminosa” se estrutura para obter é a “posse das áreas rurais”, ora “trocando em miúdos”, isso
é o mesmo que dizer que a “ocupação de terras é crime”!!!
Não é juridicamente aceitável essa construção sem conseguir provar que o crime de
“esbulho” está presente, o de organização criminosa com fins de “posse das áreas rurais” parece
ainda mais artificial e no arrepio da lei.
Ainda que a previsão da legislação seja um tanto quanto inexata e não seja a melhor
redação possível por parte do legislador, pois há a previsão da expressão “vantagem de qualquer
natureza” presente no requisito penal para organizações criminosas, é importante frisar que não
há ilícito penal na ocupação de terras e que essa não pode ser a justificativa da imputação dessa
legislação tão gravosa.

Todos os quatro acusados fazem parte de um mesmo movimento. Ou seja, estão
integrados entre si por um determinado laço. O movimento é organizado e cada um
deles tem determinadas tarefas. Todos eles almejam um objetivo comum, que é
assentar os invasores exatamente naquelas propriedades invadidas. Para obter seu
intento, o grupo por eles comandado praticou os crimes descritos na denúncia,
iniciando por esbulhar o possuidor e, para mantê-lo afastado, cometeu ameaças,
roubo, cárcere privado, incêndio... (GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016,
Processo criminal no 201601423823, fl. 677).

Por ser um crime permanente, ou seja, que se prolonga no tempo, para comprovação
da organização criminosa demandaria maiores comprovações quanto a um relativo tempo gasto
para divisão de tarefas e atos preparatórios, porém no caso em tela o que é utilizado pelo
Ministério Público é a própria vivência dos integrantes do MST nesse mesmo movimento, ora
nada mais conveniente e sem provas. Simplesmente dizer que eles possuíam um “laço” por ser
do movimento é muito pouco, e é criminalizar a atividade política. O Ministério Público
aparentemente, usa uma espécie de “copia e cola” do site do movimento e ressalta todas as
vezes que a palavra “organização” aparece. Essa relação feita é tão pueril e a-jurídica que não
cabe maiores considerações. Esses trechos abaixo são documentos que o Ministério Público
juntou aos autos, utilizando-se do sítio eletrônico do MST:

241
Quem somos. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco
regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por
meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentadas,
estas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o
primeiro passo para a realização da Reforma Agrária’. Os latifúndios desapropriados
para assentamentos normalmente possuem poucas benfeitorias e infraestrutura, como
saneamento, energia elétrica, acesso à cultura e lazer. Por isso, as famílias assentadas
seguem organizadas e realizam novas lutas para conquistarem esses direitos básicos.
Com esta dimensão nacional, as famílias assentadas e acampadas organizam-se numa
estrutura administrativa participativa e democrática para tomar as decisões do MST.
Nos assentamentos e acampamentos, as famílias organizam-se em núcleos que
discutem as necessidades de cada área. Destes núcleos, saem os coordenadores e
coordenadoras do assentamento ou do acampamento. A mesma estrutura se repete em
nível regional, estadual e nacional [...] Além desses espaços, as famílias também se
organizam por setores para encaminharem tarefas específicas, que são organizados
desde o nível local até nacionalmente, de acordo com a necessidade e a demanda de
cada assentamento, acampamento ou estado” [grifos do Ministério Público] . Ora,
com tanta ênfase dada pelo próprio MST, quem é o Ministério Público para discordar
de que se trata um movimento muito bem organizado? Obviamente, por ser
“organizado”, há determinações que partem dos líderes para serem observadas e
cumpridas pelos demais. Se não houvesse tal hierarquia, não se trataria de uma
organização, mas de um movimento totalmente caótico, que jamais conseguiria atingir
seus objetivos. Ocorre que, no caso, essas lideranças (regionais e locais) deixaram de
agir dentro da normalidade e ingressaram no delito de organização criminosa,
manipulando incautos que desejam um “um pedaço de chão” para plantar. Segundo
consta da denúncia “Trata-se de um ajuntamento de aproximadamente mil pessoas.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl.
680, grifo nosso).

Outra parte dos documentos juntados pelo Ministério Público se referem a notícias
jornalísticas sem a referência exatas às publicações (sequer apresentam a data de publicação),
mas alguns trechos valem a reprodução:

Cartilha Secreta do MST O manual da guerrilha ensina crimes
Postado por Paiva jornalista – categoria política
Cartilha Secreta do MST
O manual da guerrilha ensina crimes
Cartilha secreta do MST ensina como roubar, fraudar cadastros do governo e até
fabricar bombas e trincheiras - está tudo na cartilha secreta do MST apreendida pela
polícia – Revista Veja – de Otávio Cabral
A fazenda Estância do Céu era uma típica propriedade, dos pampas gaúchos.
Localizada em São Gabriel, a 320 quilômetros de Porto Alegre, seus 5 000 hectares
eram ocupados por 10 000 bois e 6 000 carneiros que pastavam entre plantações de
arroz e soja. O cenário de tão bucólico, parecia um cartão postal. Tudo mudou na fria
e ensolarada manhã do dia 14 de abril passado. Por volta das 7 horas, 800 integrantes
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, invadiram a propriedade
aos gritos: “Nós ganhamos. Ganhamos dos porcos. A fazenda é nossa”. Armados com
foices, facões, estilingues, bombas, rojões, lanças, machados, paus e escudos, os semterra transformaram a Estância do Céu em um inferno. Alimentos e produtos agrícolas
foram saqueados. As telhas da sede da Fazenda foram roubadas. Os sem –terra
picharam paredes, arrancaram portas e janelas e espalharam fezes pelo chão. Bombas
caseiras foram escondidas em trincheiras. Animais de estimação, abatido a golpes de
lança, foram jogados em poços de água potável. Quatro dias depois, quando a polícia
finalmente conseguiu retirar os sem-terra da fazenda, só sobravam ruínas. A
BARBÁRIE, EMBORA NÃO SEJA EXATAMENTE UMA NOVIDADE NA
TRAJETÓRIA DO MST, É UM RETRATO MUITO ATUAL DO MOVIMENTO,
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QUE FESTEJOU SEU ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS NA SEMANA PASSADA.
Suas ações recentes, repletas de explosão e fúria, já deixaram evidente que a
organização não é mais o agrupamento romântico que invadia fazendas apenas para
pressionar governos a repartir a terra. Agora, documentos internos do MST,
apreendidos pelas autoridades gaúchas nos últimos seis anos e obtidos pela VEJA,
afastam definitivamente a hipótese de a selvageria ser obra apenas daquele tipo de
catarse que, às vezes, animaliza as turbas. O modo de agir do MST, muito parecido
com o de grupos terroristas, é uma estratégia. A papelada, cadernos, agendas e textos
esparsos que somam mais de 400 páginas- é uma mistura de diário e manual da
guerrilha. Parece até uma versão rural, porém rudimentar, do texto O Manual do
Guerrilheiro Urbano, escrito por Carlos Marighella e bússola para os grupos que
combateram no regime militar (1964-1985). Os documentos explicam por que as
ações criminosas do movimento seguem sempre um mesmo padrão. O registro mais
revelador sobre a face guerrilheira do MST é formado por quatro cadernos
apreendidos pela polícia com os invasores da Estância do Céu em maio passado.
(GOIÁS, Tribunal de Justiça de Goiás, 2016, Processo criminal no 201601423823, fl.
685, grifo nosso).

Trata-se de matéria jornalística sensacionalista e baseada em ilações e “boatos”, e
inacreditavelmente fora de contexto, não possuindo qualquer relação com o caso de Goiás.
Funciona, no entanto, como narrativa ideológica no sentido de reforçar a narrativa que se
trataria de um movimento “perigoso”.
Fernanda Vieira (2006) já mostrava a utilização de notícias da imprensa para
sedimentar uma visão sobre o movimento, reportagens que destacavam a suposta
periculosidade dos seus integrantes. Em sua pesquisa sobre o Pontal do Paranapanema ela
descreve alguns desses casos:

Em outro processo de nº 275/00, como já vimos, a sentença condenatória terá como
base para a identificação da conduta dos acusados e seus vínculos ao MST.
Convencidos da alta periculosidade dos membros do movimento, determinam suas
prisões preventivas [...] nesse sentido, a mídia torna-se um aliado na construção da
imagem de periculosidade imposta ao MST. Ela gesta socialmente esse perfil de
organização criminal, vinculado de um modo geral à pobreza, possibilitando a
penalização desses setores, principalmente os que se organizam, como o MST.
(VIEIRA, Fernanda Maria da Costa, 2006, p. 149).

As notícias juntadas pelo Ministério Público não guardam qualquer relação com o
caso que está sendo julgado, pois se passam em outra região do Brasil (Rio Grande do Sul) e
em datas anteriores. Mas o que importa aqui é a narrativa ideológica que traz consigo a
consígnia do movimento social como perigo para a sociedade. Ainda que as reportagens não
tragam qualquer contribuição efetiva para o processo criminal em curso em Goiás, elas ajudam
a demonstrar a narrativa hegemônica sobre a ação do MST, compartilhada entre a mídia e os
setores do judiciário.
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5.2.13 Organização criminosa

Para a abordagem da utilização da lei de organizações criminosas contra os
integrantes do MST faz-se uso do termo e suas implicações. Alguns autores que se debruçaram
sobre o tema.
Juarez Cirino dos Santos (2002) situa que historicamente o discurso sobre crime
organizado tem servido para usar o poder punitivo contra inimigos internos. O conceito de
crime organizado advém de duas fontes, do direito estadunidense, como “organized crime”,
ligado a “conspiração nacional de etnias estrangeiras” e do direito italiano, como “crimine
organizzato”, que tem por objeto original, a máfia siciliana. Muito embora seja um termo
gestado no campo jurídico, há uma “mitificação” do uso dessa categoria pelo discurso
midiático. O autor explicita que nos Estados Unidos essa categoria esteve ligada a um feixe
grande de fenômenos delituosos relacionados à proibição do álcool criado pela “lei seca”, o
Volstead Act, de 1920.
Para o autor, trata-se de um conceito originalmente xenófobo, pois procurava
responsabilizar e estigmatizar grupos étnicos e sociais estrangeiros, enquanto os diferenciava
dos “estadunidenses“, que não cometeriam esse tipo de delito. Ele explicita que

as teorias criminológicas fundadas na noção de subcultura e desorganização social
definiram o crime organizado como conspiração contra o povo e o governo
americanos, promovida por organizações secretas nacionais, centralizadas e
hierarquizadas de grupos étnicos estrangeiros. O conceito de crime organizado foi
imediatamente assumido por políticos e difundido pelos meios de comunicação de
massa para justificar campanhas de lei e ordem, eficazes como estratégias eleitorais
de candidatos ao Congresso e a Presidência da República. (SANTOS, Juarez Cirino
dos Santos, 2002).96

Essas teorias inclusive foram rapidamente importadas pelos países Latino
Americanos, principalmente aos mais diretamente relacionados às “guerras as drogas”, uma
forma geopolítica de combate incentivado pelos Estados Unidos (o grande consumidor e
gerador do maior preço da mercadoria nos termos de um padrão concentrado de acumulação
capitalista ilícito) que se posiciona em termos internacionais como interessado na reprodução
de processos de exclusão político econômicas que afetam os países do Terceiro Mundo os quais
representam o território da produção originária dessas plantas as quais foram sendo
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criminalizadas a partir de grandes “acordos” hegemonicamente determinados no planeta. Pelos
mais ricos.
A própria criminologia tem mostrado empiricamente que o conceito de organização
criminosa não é um conceito acurado e que se trata de um “mito”, tendo em vista que uma
análise rigorosa permite vislumbrar que se trata de atividades delitivas feitas por grupos locais
e de forma desarticuladas.
Segundo o autor, o conceito de “crime organizado” não traz nada que os tipos
anteriores de bando ou quadrilha não abrangeriam. Para o professor, no entanto o conceito
exerce funções políticas importantes para o poder punitivo:

o conceito de crime organizado parece cumprir relevantes funções de legitimação do
poder, especialmente nas áreas da polícia, da justiça e da política em geral: a) amplia
o poder da polícia, capaz de disponibilizar maiores recursos materiais e humanos; b)
confere mais eficiência à justiça, mediante redução de complicações legais e
introdução de segredos processuais, por exemplo; c) oferece aos políticos um tema de
campanha capaz de produzir votos, aos partidos políticos a oportunidade de
competirem entre si pela melhor estratégia contra o crime organizado e ao poder
político o discurso sobre a ameaça real desse novo inimigo interno da democracia,
capaz de justificar restrições aos princípios da legalidade, da culpabilidade e de outras
garantias do processo legal devido do Estado Democrático de Direito. A experiência
mostra que a resposta penal contra o crime organizado se situa no plano do simbólico,
como espécie de satisfação retórica à opinião pública mediante estigmatização oficial
do crime organizado. (SANTOS, Juarez Cirino dos Santos, 2002).97

O autor também relaciona a forma da gestão do capitalismo contemporâneo,
denominado neoliberal, como parte da equação, uma vez que a ausência de soluções políticas
e sociais para os problemas concretos da sociedade aludem à utilização de atuações
performáticas contra supostos inimigos, como uma forma de resposta política aos anseios da
população.
A primeira lei sobre o crime organizado no Brasil foi a Lei nº 9.034, de 3 de maio
de 1995 (BRASIL, 1995), que dispunha sobre a utilização de meios operacionais para a
repressão de ações praticadas por organizações criminosas, mas não estabelecia a definição de
organização criminosa. No entanto, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, foi responsável
pela estruturação da tipificação do crime de organizações criminosas e é efetivamente utilizada
na pesquisa em questão. Tendo como tipificação: “Art.2º Promover, constituir, financiar ou
integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena- reclusão, de 3
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(três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações
penais praticadas.” (BRASIL, 2013, p. 3).
A lei estabelece ainda diversos meios de obtenção de provas, como a colaboração
premiada, a ação controlada, a infiltração de agentes policiais, o acesso a registros, dados
cadastrais, documentos e informações, interceptações telefônicas, sigilo bancário e fiscal. O
processualista Gustavo Badaró (2015) sobre a norma pondera que

Na Lei 12.850/2013 é inegável que o predomínio do enfoque investigatório gera um
grande risco de desvirtuamento do processo penal. Essa hipertrofia pré-processual no
combate à criminalidade organizada tem feito com que a posterior fase processual da
persecução penal, em que se deve se dar a produção das provas pelas partes, em
contraditório, perante o juiz terceiro e imparcial, se transforme em uma etapa de
escasso significado heurístico, em que há mera ratificação ou chancela de tudo o que
foi produzido inquisitorialmente durante a investigação. (BADARÓ, 2015, p. 126–
127).

Porém, como não houve no caso em estudo provas contundentes de que se tenha
utilizado os meios de obtenção de provas referidos acima, como recorte abordaremos mais
detidamente o conceito de organização criminosa na literatura criminológica.
Zaffaroni (1996) em seu trabalho “Crime Organizado: uma categorização
frustrada” aponta que o “crime organizado” é marcado pela indefinição de sua abrangência,
assim como uma pluralidade de atores e possibilidades de ilícitos que estariam contidos no
mesmo. Segundo ele, diversos autores tentaram contribuir para sua conceituação, mas sem
muito sucesso. Isso aconteceria em sua concepção pois não se trataria de um conceito
criminológico, mas “de uma tarefa que o poder impôs aos criminólogos” (ZAFFARONI, 1996,
p. 48). Sobre o “organized crime” advindo dos Estados Unidos, ele assinala:

Ainda que a versão oficial – que alguns criminólogos chamam de “ortodoxa” – do
organized crime não tenha sustentação fática séria, pois todos destacam até hoje a
insuficiência de investigação empírica, a mesma foi objeto de uma versão
criminológica por parte de Cressey, considerada mais coerente em sua linha, em que
pese reconhecer que a mesma não traz qualquer dado que a sustente. Não podemos
deixar de observar, de passagem, que a atribuição do organized crime aos grupos
étnicos imigrados aos Estados Unidos combina muito bem com toda a ideologia
racista que tinha a política imigratória desse país no período de entre-guerras [sic],
que fora elogiada pelo próprio Hitler em Mein Kampf e que ressurge em nossos dias
até certo ponto apoiada financeiramente pelas mesmas fundações que sustentaram o
racismo daqueles anos. (ZAFFARONI, 1996, p. 50).

Essa categoria migra e passa a ocupar legislações e lugares no debate criminal de
diversos países, contando com a ajuda da mídia e dos discursos políticos. Porém, para o
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criminalista argentino trata-se de uma categoria frustrada à medida que essa tentativa de
enquadramento e de encontrar as bordas do que seria o crime organizado esbarra na enumeração
difusa de múltiplas situações. Assim diante da indefinição dessa categoria, isso levaria também
a um maior arbítrio da intervenção punitiva.

[...] a lógica política opera de outra maneira e, por fim, o crime organizado fez sua
entrada na legislação penal, com a previsível consequência de introdução de
elementos de direito penal autoritários. O conceito fracassado em criminologia foi
levado à legislação para permitir medidas penais e processuais penais extraordinárias
e incompatíveis com as garantias liberais. (ZAFFARONI, 1996, p. 58).

O autor nos alerta para diversas tendências presentes nas legislações que abarcam
o crime organizado ou organização criminosa. Dentre os pontos destacados, pode-se perceber
presentes na legislação brasileira e na sua aplicação do presente caso: a) Maior poder de
investigação para as polícias, em que a parte inicial, o inquérito passa a ter mais valor; b) a
limitação do direito de defesa, como aconteceu com a dificuldade do acesso ao inquérito e ainda
porque o procedimento corria em sigilo e só se deu vista a defesa depois da prisão de um dos
integrantes; c) O autor cita o caráter conspiratório que se atribuiria a esses delitos, o que impede
o princípio da publicidade d) acompanhadas de uma “aura” de maior periculosidade, dificulta
que o acusado responda em liberdade, não se respeitando a presunção de inocência; e) outro
ponto presente no processo é a seguinte observação de Zaffaroni: “Na expansão pelo mundo do
conceito difuso de crime organizado, não é raro vê-lo acompanhado de regras que estabelecem
competências especiais, às vezes comissões especiais de muito duvidoso caráter judicial,
violações ao princípio do juiz natural etc.” (ZAFFARONI, 1996, p. 62).
Isso aconteceu como descrito acima, no momento da decisão de prisão preventiva,
em que o juiz do caso convocou a Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012 (BRASIL, 2012) para
que se formasse um colegiado de juízes para a assinatura dos mandados de prisões.
A tese apresentada pelo Ministério Público de que a vantagem indevida requerida
pelo movimento era a de “forçar” a criação de um assentamento de forma ilegal já foi refutada
aqui nesse trabalho. Mas outro elemento importante e que demonstra a elasticidade para “fazer
caber” a lei de organizações criminosas para o MST é que o Parquet deixa de observar inclusive
requisitos objetivos.
Isso porque as infrações penais atribuídas aos acusados não têm como pena máxima
superior a 4 (quatro) anos, o que é requisito para aplicação da referida lei, como está explícito
no seu art.1º §1º, da lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013).
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DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Art.1º Esta lei define como organização criminosa e dispõe a investigação criminal,
os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal
a ser aplicado.
§1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (BRASIL, 2013,
p. 3).

Os dois integrantes que foram aprisionados sofreram acusação de esbulho
possessório, que tem como pena detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses.
O acusado Batista “de Tal” sofre ainda de roubo qualificado, mas esse não logrou
ser provado e muito menos tido como consumado, uma vez que a dita camionete não foi
apropriada por ninguém do movimento, mas somente resguardada e assegurada novamente ao
seu dono.
Quanto ao acusado Valdir “de Tal”, há um lapso técnico na imputação, pois é
impensável a combinação do esbulho com a organização criminosa, visto que a própria redação
da lei não permite tal composição, pois o tempo de pena previsto pelo esbulho como colocado
acima. Evidenciando o caráter político da imputação de organização criminosa, que agrava
exponencialmente a pena base e dar um caráter de “periculosidade” ao que seria somente a
“criminalização” da ocupação de terras, que seria o esbulho possessório. O que ocorre é um
abuso atécnico do crime autônomo.
O que ocorre é uma utilização ampliada e elástica da teoria do domínio do fato, para
atribuir as atividades políticas de representação, como as realizadas por um dos integrantes nas
reuniões da Comissão de Conflitos Fundiários, como sendo uma prova inequívoca de
responsabilidade e domínio por mais de 4 mil acampados, que estão em outro município.
Conforme explica Nilo Batista sobre a teoria do domínio dos fatos:

Nos crimes comissivos dolosos, é autor quem dispõe do domínio do fato, ou seja,
quem decide – solitária ou compartilhadamente com algum coautor – sobre “se”, o
“quando” e o “como” do feito típico. Mas o domínio do fato abrange o domínio do
curso causal que produzirá o resultado típico. Quando este curso causal, por sua
irregularidade ou inadequação, não é dominável, é desnecessário investigar o domínio
do fato, ou seja, a autoria. A dominabilidade do curso causal constitui o pressuposto
objetivo do domínio do fato. (BATISTA, Nilo, 2014).98
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Não se logrou provar durante todo o processo, a participação nem o domínio sobre
o curso dos eventos que se criminaliza de cada um dos acusados, restando ineficaz então essa
acusação. Na verdade, esse processo longo de criminalização e construção do MST como
inimigo público conseguiu foi o aprisionamento de dois integrantes e, pelo seu efeito
demonstração e também pelo “despejo” impostos às famílias, logrou a desmobilização dos
milhares de trabalhadoras e trabalhadores que antes ocupavam a Fazenda Várzea da Ema e que
se reduziram a centenas em outro espaço, também da Usina e agora denominada ocupação
“Leonir Orbark”.
Segundo o nosso entrevistado, os motivos da imputação de organização criminosa
era desmobilizar o movimento na região e taxar criminalmente o movimento social:

[...] não tanto para região para ser uma organização criminosa, mas para todo o
movimentos sociais, para todo movimento do MST, quanto seja aqui no Goiás, quanto
seja no seu estado em Minas, em São Paulo... aonde existisse o movimento MST... ele
queria ser taxado, então tudo isso que eles fez, foi para que? Foi para poder para poder
acabar com o movimento. A realidade é essa... ele queria acabar com esse
movimento...vamos fazer essa criminação’, que esse é o momento de nós abafar o
causo... tipo o causo tipo caso Lula prender o Lula porquê ? para ele não ganhar as
eleições... são a mesma coisa com nós entendeu? Vamos prender ele que o movimento
enfraquece. Na época, nós tínhamos quatro mil famílias... que a gente tinha no
acampamento, aí depois essas prisões, aí ela foi ela foi enfraquecendo... Porque muita
gente, entendeu? não entendeu o que que é o movimento, entendeu? Inclusive muita
gente de dentro do movimento ali que estavam ali, achava que achava que aquilo ali
ia acabar, entendeu ? mas graças a Deus nossos companheiros que ficou... ficou de pé
e mãos amarrada mas Graças a Deus eles deram um passo de não... de mostrar, de
mostrar para justiça que que nós não era a liderança do movimento... e nós não temos
liderança do movimento nós temos organização do movimento. Então são todos... são
todos que lutam pelo direito de qualquer organicidade, de qualquer movimento... é o
movimento... nós luta pelo movimento social. (Entrevista: Batista “de Tal”; 16 jun.
2019)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: AOS MILITANTES DO MST, PRISÃO. AOS
DEVEDORES DA UNIÃO, PERDÃO!?

Segundo nossa intenção, essa pesquisa pretendeu trazer material suficiente (os
processos judiciais, sua análise, o clipping de matérias da mídia e as entrevistas obtidas na ida
a campo) para uma razoável consideração crítica de um caso específico de judicialização de um
processo de conflito de terra. Isso ocorreu a partir do Estado, que conduziu ideologicamente a
criminalização do movimento social por uma agência da classe dominante, em disputa pela
terra como sua base de reprodução mais essencial. E onde se percebe nitidamente, em que
medida a justiça foi manejada no sentido de uma atuação dentro de um modelo percebido, neste
caso específico, de forma a ter um ativismo negativo, para impedir a reforma agrária.
Acreditamos aqui que nunca será possível esgotar todos os aprofundamentos
necessários para a confirmação de nossa tese no presente trabalho acadêmico de produção de
uma dissertação, mas entendemos ser possível o levantamento de questões e é nessa medida
que nos colocamos aqui como produtores de uma reflexão crítica, que permita no mínimo a
construção de dúvidas razoáveis quanto a legitimidade de fatos apresentados ideologicamente
pela mídia e pela Justiça formal como dependência de um padrão explicito de uma Verdade
Única de classe, sem disfarces!
E, nesta medida, estamos certos de que uma constatação não pode ser ignorada, que
é a força do judiciário local e de sua função estratégica em termos da manutenção da reprodução
das relações hegemônicas de dominação sobre o império da Lei, removendo seu suposto padrão
de legitimidade universal.
Através da manutenção e garantia das concepções restritas e privadas sobre as
noções de direito à propriedade da terra que relegam seu contraditório como nulo, na medida
em que o “conflito” fundiário passa as ser criminalizado como demonstrado no estudo deste
caso, em que se pode detectar de modo claro que a classe ruralista que domina na atualidade o
poder político no Brasil se coloca acima da própria ideia da lei como domínio universal e
pactuado e, justamente por essa razão, se apresenta como a classe que domina sem acordo de
mando legal.
E, assim, atuando de modo arbitrário, acabam por assegurar que suas ações nada
mais são do que datadas e, dessa forma, historicamente determinadas, expõem-se finalmente de
modo claro e inequívoco, enquanto parte de ações tensionadas entre interesses
sociologicamente compreensíveis em termos de classe e, nesta medida, ao adquirirem sucesso
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contra seus pares em contradição, também revelam simultaneamente que toda e qualquer forma
de resistência se apresenta para elas como a força contraditória inevitável que as desafia e que
se coloca como inseparável presença a partir do que sua própria ação consegue se fazer
acontecimento. E é nada mais do que nesta condição dialética que a luta de classes é afirmada
como presença real para a compreensão da realidade.
Em nossas considerações finais podemos deduzir em que medida o Bloco Ruralista
expresso no grupo do agronegócio traz suas teses conservadoras como expressão acima do
pacto da lei e emerge nesta pesquisa empírica nestes termos quando se torna possível
demonstrar em que medida sua ação de classe se expressa através de formas claras de manejo
da lei que desconsideram as noções de direito ao conflito de classe como dimensão real do
poder acordado do próprio poder burguês que chegam a levar ao domínio autoritário por
ausência de capacidade de direção sem arbitrariedade. Entretanto, ao mesmo tempo em que isso
revela poder autoritário, também pode revelar fragilidade.
Pôde-se averiguar que o sistema de justiça estatal, eminentemente na Comarca de
Santa Helena de Goiás, está moldado pela estrutura formativa da sociedade brasileira,
extremamente violenta e hierarquizada, que sintetiza uma cidadania dilacerada (TAVARES
DOS SANTOS, 1993) para aqueles que lutam por uma terra de trabalho (MARTINS, 1981) a
partir da organização da sociedade civil pauperizada.
De outro lado, atuam em proteção à propriedade privada da terra de negócios,
dissociada de sua função social, baseada exclusivamente em títulos de propriedade, e ainda,
operando uma elasticidade interpretativa, mesmo esses títulos sejam juridicamente inválidos,
passam a ser validados pelo poder nomeação dos juízes.
A essa forma específica de contradição do sistema capitalista denominou-se
ativismo judicial negativo, pois que o sistema de justiça passa a exercer a função de perpetuar
as injustiças sociais, pondo-se contra a ideia de democracia, negando a legitimidade de uma
cidadania ativa (CHAUÍ, 2002) ao movimento social que atua em prol da efetivação
constitucional da reforma agrária.
É perceptível, portanto, que a propriedade privada da terra no Brasil realmente se
constituiu como conservadora, pois através do ethos dos latifundiários, o campo jurídico em
que pese sua característica de espaço de disputa reproduz fortemente essa mentalidade. Sendo
assim, a disputa jurídica se mostra extremamente violenta para os trabalhadores, visto que o
judiciário se mostra “ossificado” duas características formativas dessa elite: a propriedade
privada como direito absoluto e a violência como forma de ação de classe.
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A presente pesquisa buscou retratar a forma de desqualificação das reivindicações
populares perpetuada nos processos, seja cível, seja criminal e que ao final se traduziram na
legitimação do “despejo” das famílias da área e ainda a prisão de dois integrantes.
Observou-se ainda que esse campo jurídico teve como bases ideológicas a
estigmatização do MST como uma classe perigosa, a leitura do conflito como algo socialmente
danoso e a exaltação da terra de negócios como aquele meio próprio onde se constrói o
progresso econômico da região (embora comprovadamente a Usina só tenha acumulado mais e
mais dívidas e não tenha arcado com os direitos trabalhistas dos seus empregados).
O ponto culminante dessa expressão de poder das elites agrárias sobre as funções
estatais foi a criminalização dos integrantes do movimento social como “organização
criminosa”, forma agressiva e estigmatizante para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que
não são adeptos da utilização da violência e não permitem tais ações dentro de seu fazer político,
por isso, também atua na dimensão psicológica e de reconhecimento social, ponto tão sensível
e difícil de contornar como é uma acusação penal.
Todavia, notou-se o acerto de Medeiros (1996), que aponta que a utilização da
violência por parte da classe dirigente revela certa fragilidade - compreendendo essa estratégia
de criminalização perpetuada como violenta. Explica-se: a ida a campo mudou a perspectiva da
pesquisa ao demonstrar que para que os latifundiários conseguissem a tão almejada
desmobilização das famílias sem-terra, a ação de reintegração de posse (com três “despejos”)
não foi suficiente. Ainda assim, mantinha-se o propósito de continuidade da reinvindicação por
acesso à terra.
Tal propósito da elite agrária só pôde ser forçosamente alcançado a partir da
criminalização. E não através de qualquer tipo penal, dos crimes “comuns”, por meio de uma
legislação especial, mais gravosa e, ainda cerceadora das garantias fundamentais
constitucionais, recorreram à criminalização por meio da lei de organização criminosa.
Como pudemos extrair da obra de Thompson (1987), a luta de classes, que em certa
medida define a possibilidade de elasticidade de uma norma, tendo em vista a luta concreta
desses sujeitos, também cria, mesmo nos piores casos, um limite para ação da elite, uma vez
que se a lei for demasiadamente desrespeitada, a hegemonia que ela pretendia instaurar, passa
a ser exposta e fragilizada. Assim como foi realizada com a função social da propriedade, que
foi reprisadamente ignorada pelo processo cível, a utilização da lei de organização criminosa,
também cria essa contradição ao deslegitimar as normas constitucionais de garantia processual
penal.
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Se a elasticidade da utilização dessa norma penal para o conflito agrário por um
lado consegue promover a desmobilização daquele contingente massivo de trabalhadoras e
trabalhadores organizados, uma vez que o judiciário impedia a continuidade da ocupação e
ainda aprisionava integrantes do MST, por outro lado, cria a convicção nos militantes por
reforma agrária de que a legislação foi utilizada de forma política, para resolver forçosamente
o conflito em favor dos proprietários.
E é justamente nessa medida, que a utilização desse tipo de coerção punitiva expõe
a fragilidade dessa elite, apontando a injustiça do seu projeto de país, que impossibilita a
concretização da democracia e da cidadania para as demais classes.
É por isso que na pesquisa aprendemos com o que nos deparamos a partir da
realidade que vemos. Que, apesar das investidas agressivas por parte do Judiciário (“despejos”
ordenados mais de três vezes e a própria criminalização) e por parte dos latifundiários locais,
ainda resiste um acampamento na área da Usina que recentemente obteve uma vitória em nível
recursal (Tribunal de Justiça de Goiás) garantindo ainda a permanência provisória dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais na luta por reforma agrária.
Apesar de todo aparato coercitivo mobilizado, atentos à justeza de sua luta, centenas
de famílias ainda se mantêm acampadas em Santa Helena de Goiás.
Vale destacar que no momento anterior à criminalização, havia uma quantidade de
famílias que assustava a hegemonia do agronegócio (não só local, mas regional e nacional,
tendo em vista o expoente de Goiás nesse setor econômico) e que envolvia atores (Eunício de
Oliveira, Mounir Naoum, o próprio “Toninho”) que possuíam e ainda possuem redes de
conexão política, jurídica e econômica de que se utilizaram para reverter violentamente esse
cenário de cidadania ativa, aproveitando-se da rearticulação das forças conservadoras a nível
nacional (com o contexto do golpe jurídico-midiático de 2016).
A possibilidade de construção da reforma agrária na região, e com um detalhe
importante, que seria a ausência de indenização ao proprietário por meio de Títulos da Dívida
Pública (TDA), uma vez que realizada via adjudicação, também é um dos fatores principais
para essa articulação patronal.
Aqui, o judiciário local mais uma vez atuou fortemente para o impedimento dessa
realização, desde o despacho destituindo a adjudicação nos imóveis rurais da Usina Santa
Helena S/A (peça mencionada no tópico do Objeto da Pesquisa), até as liminares proferidas em
tempo recorde ordenando o “despejo” e a atribuindo ao movimento social a pecha de
“organização criminosa” pretenderam fazer esses trabalhadores e trabalhadoras rurais sem-terra
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“sentir” o seu lugar na hierarquia social brasileira, deixando explícito que o único crime que
cometeram foi o de não terem sido submissos, obedientes como cadáveres (NEDER, 2007).
Aparentemente é desta forma a elite agrária brasileira pretende impor esse projeto
de futuro-passado para o país. Diante de todo esse panorama repressivo, a resistência dos
movimentos sociais organizados em resistência do mesmo modo revela – ainda que em posição
de desvantagem real, que a luta nunca desaparece da cena histórica e ali naquele território se dá
pela busca da efetivação do direito constitucional à reforma agrária, pela construção de uma
existência digna e potente a partir do acesso à terra de trabalho (MARTINS, 1981).
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