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0 presente trabalho diz respeito a problematica referente ao cumprimento dos 
mandados de reintegrac;:ao de posse, em especial na conjuntura atual na Policia Militar do 
Parana, ressaltando desde os aspectos hist6ricos da reforma agraria nacional ate o caso 
especifico de indenizac;:ao a que foi condenado o Comandante do 11 o Batalhao de Policia 
Militar, no ano de 2003, na cidade de Campo Mourao, Estado do Parana. Os objetivos 
almejados com a realizac;:ao do presente estudo foram: trazer a lume uma pratica juridica que 
penaliza os comandantes de batalhao pela sua autonomia reduzida nas questoes fundiarias e 
que envolvem componente social; e fomecer sugestoes para alterar o tramite dos mandados de 
reintegrac;:ao de posse, visando juntar a responsabilidade pelo cumprimento judicial com a 
mesma autoridade que tern a competencia legal para possibilitar tal cumprimento. Foi 
utilizado o metodo analitico descritivo, usando de urn exemplo pratico para fazer relac;:ao com 
as dificuldades surgidas, recentemente, nas ac;:oes de reintegrac;:ao de posse, combinadas com 
perdas e danos, que tern regra nos casos desta natureza levados a apreciac;:ao judicial. 0 
metodo hist6rico tambem foi levado em conta, na medida em que foi necessaria para 
ambientar o leitor ao momenta hist6rico atual, com os parametros surgidos desde o Brasil 
Imperio. Concluiu-se que ha necessidade premente de modificar o tramite burocratico
administrativo dos mandados de reintegrac;:ao de posse, fomecendo altemativas, para que haja 
maior seguranc;:a juridica no cumprimento da ordem judicial, favorecendo as partes, 
garantindo a aplicac;:ao do direito e imputando a responsabilidade a quem detem os meios 
materiais e humanos para dar cumprimento aos mandados. 
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Present work says problematic respect to the referring one to the fulfilment of the 
errands of reintegration of ownership, in special in the current conjuncture in the Military 
Policy of the Parana, standing out since the historical aspects of the national agrarian reform 
until the specific case of indemnty the one that was condemned the Commander of 11 o 

Battalion of Military Policy, in the year of2003, the city ofMoudio Field, State of the Parana. 
The objectives longed for with the accomplishment of the present study had been: to bring to 
legal practical fire one that penaliza the commanders of battalion for its autonomy reduced in 
the agrarian questions and that they involve social component; e to supply suggestions to 
modify the proceeding of the errands of ownership reintegration, being aimed at to join the 
responsibility for the judicial fulfilment with the same authority that has the legal ability to 
make possible such fulfilment. The descriptive analytical method was used, using of an 
example practical to make relation with the difficulties appeared recently in the actions of 
repossession combined with damageses, that has appeared as rule in the cases of this nature 
taken to the judicial appreciation. The historical method also was taken in account, in the 
measure where it was necessary to approacch the reader to the current description moment, 
with the parameters appeared since Brazil Empire. One concluded that it has the pressing 
necessity to modify the bureaucratic-administrative proceeding of the errands of ownership 
reintegration, supplying alternatives, so that it has greater legal security in the fulfilment of 
the judicial order, favoring the parts, guaranteeing the application of the right and imputing 
the responsibility to who withholds the half materials and human beings to give fulfilment to 
the errands. 
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1 INTRODU(AO 

Tern sido uma constante a invasao de terras por movimentos organizados, 

estimulados por politicos e religiosos aproveitando-se da ingenuidade e falta de 

instruyao de pessoas humildes. 

Mesmo estando baseados na grande desigualdade social em que vive o pais, 

tais ay6es figuram como crimes previstos na legislayao penal. Estao previstos para que 

se evite a desordem e o caos na sociedade preservando a propriedade particular, esta 

pregada pela CF em seu artigo 5°, inciso XXII. 

0 direito de propriedade e fato absoluto nos termos do art. 1.228 do C6digo 

Civil onde versa que o proprietario tern o direito de usar, gozar e dispor da coisa e o 

direito de reave-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

(ASSIS, 2000). 

0 tema escolhido para ser pesquisado "As Ay6es de Reintegrayao de Posse, 

Combinadas com Perdas e Danos e suas Conseqiiencias para a PMPR, na Atual 

Conjuntura Govemamental/2007" e de extrema importancia, eis que trata de urn 

assunto que tern requerido da instituiyao estudos incansaveis na busca da soluyao. 

Sem o intento de esgotar o assunto, mas sim de colaborar com a organizayao 

para melhoria de seus processos, o autor tern verificado que, o problema relativo ao 

tema proposto, resultou em saldos negativos para a PMPR e para o Estado do Parana 

como urn todo, pois se constata o desgaste do Poder Executivo frente ao Poder 

Judiciario, numa autentica batalha entre os Poderes. 

De urn lado os Comandantes de Unidades que, em suas singularidades, 

representam a Corporayao em suas circunscriyoes de responsabilidade. Do outro lado 

os Juizes Togados, que ap6s serem acionados pelas partes, tern a obrigayao de dar uma 

resposta ao caos que se apresenta na atual Reforma Agraria, pois os invasores, 

normalmente identificados por siglas do tipo MST (Movimento dos Sem Terra), 

diariamente realizam suas ay6es, diante da inercia dos govemantes na defmiyao das 

terras devolutas; como resultado: 0 direito a propriedade e flagrantemente 

desrespeitado. 
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E, inillneras sao as A<;oes de Reintegra<;ao de Posse. Sendo que o Judiciario e 

pressionado pelos proprietarios, para que suas a<;oes sejam atendidas; ocorre que 

quando o Oficial de Justi<;a e deslocado para cumprir tal mister, nao e respeitado em 

seu oficio e faz-se necessario a solicita<;ao de refor<;o policial. 

Nao obstante tais circunsHincias, quando o Comandante da Unidade recebe a 

Notifica<;ao Judicial para apoio, faz-se necessario seguir algumas normas 

institucionais, que deverao ser embasadas na Diretriz mimero 003/96 da 3a Se<;ao do 

Estado Maior da Policia Militar do Parana, datada de 13 Dez 1996, do Comandante 

Geral da PMPR; que tern por fmalidade regular o emprego da tropa PM na garantia 

das medidas de reintegra<;ao de posse, no meio rural ou urbano, particularmente 

aquelas que tenham expressiva repercussao social. 

Somando-se a presente situa<;ao, ainda existe o Decreto Estadual nillnero 

494, de 13 de fevereiro de 2003, publicado no Boletim Geral da PMPR nillnero 53, de 

19 de mar<;o de 2003, do Governo do Estado do Parana, que visa a avaliar todos os 

pedidos de reintegra<;ao de posse, e em contato com todos os 6rgaos envolvidos, 

buscar uma solu<;ao pacifica, seja atraves da libera<;ao da area invadida via aquisi<;ao 

fmanceira do proprietario, ou na cessao de outras propriedades; mas tais situa<;oes 

requerem inumeras reunioes. 

0 atual governador, no ano de 2007, revogou o citado Decreto Estadual n° 

494, e deixou de reunir os membros nomeados; mas, em contrapartida, criou na 

Secretaria de Estado da Seguran<;a Publica (SESP) uma Coordenadoria Especial de 

Media<;ao dos Conflitos da Terra (COORTERRA) para avalia<;ao dos pedidos de 

reintegra<;ao de posse, objetivando tambem buscar urn acordo entre invasores, 

proprietarios, INCRA, enfrm, todos os segmentos envolvidos, sem necessidade de 

utiliza<;ao da for<;a policial. 

Cabe tao somente ao Comandante de Unidade, quando notificado, 

providenciar o Estudo de Situa<;ao e encaminhar ao escalao imediatamente superior, 

Comando do Policiamento do Interior (CPI) ou Comando do Policiamento da Capital 

(CPC), o qual de imediato encaminha via oficio tal documenta<;ao para o Secretario de 

Estado da Seguran<;a Publica, o qual ap6s analise pela COORTERRA, dara ordem ao 
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Comandante Geral da PMPR para cumprir ou nao o referido mandado judicial. 

Quando e autorizado o cumprimento do mandado judicial, realiza-se urn 

outro procedimento administrativo (Plano de Operac;ao ), para viabilizar pessoal, 

transporte, alimentac;ao, enfrm todas as medidas para o sucesso da Operac;ao. E, 

fmalmente, o Comandante da Unidade executara a Ordem Judicial. 

Ocorre que o Poder Judiciario ja e burocratizado e quando expede sua Ordem 

Judicial, espera o pronto atendimento por parte do Poder Executivo, atraves de sua 

Forc;a Policial. 

A situac;ao cada vez mais se complica, pois o Judiciario solicita uma resposta 

mais eficaz por parte dos Comandantes de Unidades (Batalhoes ); e, estao em voga as 

Ac;oes de Reintegrac;ao de Posse combinadas com Perdas e Danos. 

Normalmente, no texto da notificac;ao o Juiz estabelece urn prazo, poucos 

dias, para o cumprimento e textualiza que no descumprimento injustificado o 

notificado (Comandante da Unidade) devera pagar uma multa que varia de 10 a 20 por 

cento do valor total da causa. 

E observado que uma notificac;ao de teor semelhante e direcionada ao Exmo. 

Sr. Secretario de Estado da Seguranc;a Publica, mas que dificilmente chega ao seu 

destino, por situac;oes inerentes a esfera politica. Conseqiientemente, quem recebe a 

notificac;ao nao tern o poder de executa-la, mas eo penalizado. 

Urn dos objetivos do presente trabalho e sugestionar medidas que poderao 

reformular a Diretriz 003 da 3a Sec;ao do Estado Maior da Policia Militar do Parana, 

medidas estas que nortearao os Comandantes de Unidades nessas questoes que se 

encontram tao conflitantes. Pois a disciplina militar, nao permite, por exemplo, ao 

Comandante de Unidade deslocar uma tropa, sem autorizac;ao do seu superior 

hierarquico, podendo quem incorrer em tal ato ser penalizado, atraves do C6digo Penal 

Militar, pela pratica de crime militar. E, por outro lado ao descumprimento do 

Mandado Judicial, podera ser multado e tambem na esfera Penal, responder pelo crime 

de Desobediencia. 

0 presente trabalho desenvolver-se-a em capitulos, numa sequencia 16gica. 

Inicialmente discorrera sobre o hist6rico da reforma agraria do Brasil, destacando a 
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evoluc;ao dos conflitos agnirios, a evoluc;ao historica dos movimentos soc1a1s no 

Brasil. 

N a continuidade sera apresentado o historico dos movimentos dos 

trabalhadores rurais sem terra, sua evoluc;ao no pais. Os principais movimentos: 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Comissao Pastoral da Terra 

(CPT), a Organizac;ao Agnirio-Camponesa (OAC), o Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MP A), o Movimento dos Atingidos nas Barragens (MAB). 

No proximo capitulo, a enfase sera sobre OS aspectos legais da reforma 

agraria no Brasil, tendo como base primordial, a Constituic;ao Federal de 1988, com 

destaque para a desapropriac;ao, a protec;ao a propriedade produtiva, func;ao social da 

propriedade, o Instituto Nacional de Colonizac;ao e Reforma Agraria (INCRA), o 

Programa Nacional de Direitos Humanos, (PNDH), o Plano Nacional de Seguranc;a 

Publica com Cidadania (PRONACI) eo Banco da Terra. 

A seguir, deu-se destaque aos aspectos legais, com suas particularidades no 

Estado do Parana, atraves de legislac;ao propria, bern como, a atualidade da questao 

fundiaria estadual. 

No sexto capitulo, cita-se urn exemplo real do que esta ocorrendo no Estado 

do Parana; em especial com os Comandantes de Unidades que necessitam dar 

cumprimento as ac;oes de reintegrac;ao de posse combinadas com perdas e danos, mas 

sem o respaldo institucional para tanto. Caso este que foi o principal motivador do 

presente trabalho. 

Por fnn, apresentar medidas saneadoras aos Comandantes de Unidades para 

que possam trabalhar pautados na legalidade, no respeito aos direitos humanos, no 

direito a propriedade e no direito de terem os seus direitos tambem respeitados, como 

profissionais que tern o dever de Mantenedores da Ordem. 

Assim, justifica-se a abordagem academica, em face de necessidade da 

realizac;ao de urn diagnostico e uma avaliac;ao de pontos que possibilitarao a adoc;ao de 

medidas com a fmalidade de melhoria do Sistema, objetivo que deve ser buscado em 

todos os setores da lnstituic;ao. 
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2 HISTORICO DA REFORMA AGRARIA NO BRASIL 

0 presente capitulo visa a busca da realidade dos acontecimentos agnirios no 

Brasil. Imimeras sao as av6es que se revestem de exemplos, os quais se utilizados com 

sapiencia, nos conduzirao para acertar as decisoes nas mais diversas esferas, em 

especial na administrativa. 

Para facilitar o entendimento, a explanavao da-se de forma totalmente 

didatica, ab initio destaca-se a evoluvao hist6rica dos conflitos agrarios, da antiguidade 

classica passando pelas evoluv6es temporais, com enfoque nos principais conflitos 

ocorridos no Brasil. Nurna segunda etapa, cita-se a evoluvao hist6rica dos movimentos 

sociais no Brasil, desde a decada de 1930 ate a presente atualidade. Excetuando-se o 

MST que pela sua importancia foi coroado com urn capitulo especial. 

2.1 EVOLU<;AO HISTORICA DOS CONFLITOS AGRARIOS 

A evoluvao do conflito agrario remonta-se a antiguidade classica, onde a 

separavao das comunidades primitivas na Grecia e, posteriormente, em Roma, evoluiu 

para uma sociedade onde havia classes cujo sistema de produvao era escravista. Nas 

antigas Grecia e Roma, havia relav6es de produvao em que uns poucos individuos 

passaram a deter, em regime de propriedade privada, nao s6 os instrumentos de 

trabalho, mas tambem a terra, e fmalmente, o trabalhador que foi rebaixado a condivao 

de escravo. Para que tal processo funcionasse, a condivao base foi a acurnulavao de 

riquezas (terras, animais, equipamentos, entre outros meios de produvao) que se 

originaram a partir dos saques as populav6es vencidas nas guerras. 

A forva de trabalho dos prisioneiros de guerra, ou de populav6es inteiras, que 

foram escravizadas, passaram a sustentar essas comunidades. Na Grecia e na Peninsula 

Italica, a divisao em classes abrangia, os homens livres - grandes proprietarios e 

pequenos produtores de urn lado e do outro os escravos. 

Durante a colonizavao brasileira, a sociedade mcorporou caracteristicas 



18 

marcantes das civiliza96es antigas citadas, principalmente com rela9ao a produ9ao 

escravista e regime de propriedade, tanto que em pleno seculo XXI, vive-se no Brasil 

em condi96es semelhantes ao periodo feudal em que o poder surge da terra e das 

posses. 

A propria palavra posse tern origem latina - possessio = potis + sessio -

significando, etimologicamente, "posso sentar-me em cima". Este significado 

representa urn ato fisico, urn fato consumado. Do significado desta palavra, pode-se 

inferir 0 suporte necessaria a cria9a0 e continua9a0 das oligarquias, grupos de pessoas 

de varias atividades que lutam por conservar o poder de urna mmona, mesmo 

atentando contra a modemiza9ao da sociedade e contando com aprova9ao 

relativamente restrita da popula9ao. 

Numa visao simplificada, conclui-se que as terras brasileiras pertenciam aos 

indigenas, nossos nativos que as ocupavam antes de serem colonizadas pelos 

portugueses, porem as hist6rias das lutas, conquistas e dominios atrelados ao grande 

massacre direcionado aos povos indigenas, dao novo rumo a historia e passam a 

projetar a luta pela posse no Brasil. 

Na hist6ria do Brasil, o problema fundiario inicia-se com a cria9ao das 

capitanias hereditarias e do sistema de sesmarias - grandes glebas de terras 

distribuidas pela coroa portuguesa para quem se dispusesse a cultiva-las, dando em 

troca urn sexto da produ9ao. Nascia o latifiindio, propriedade rural de monocultura e 

com terras incultas exploradas por urn s6 dono e transmitidas de pai para filho, 

facultando o acesso a propriedade da terra ao ber9o de nascimento do individuo. 

A independencia, em 1822, trouxe mais problemas ao ja complicado sistema 

fundiario brasileiro. A inevitavel troca de donos de propriedades se deu sob a lei do 

mais forte, permeado com atos de violencia praticados em nome da terra. No Brasil, a 

terra era titulada muito antes de ser ocupada, regioes inexploradas no interior tern 

provavelmente, uma complexa hist6ria legal e muitas areas dentro dessas regioes sao 

certamente registradas mais de uma vez. Por muito tempo, o povoamento do 

continente ficou confmado ao litoral e os colonizadores pareciam hesitar diante da 

perspectiva de conquistar o vasto e desconhecido interior. Durante o periodo colonial, 
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o territ6rio foi cedido por lei, antes que sua extensao pudesse ser avaliada com 

qualquer grau de aceitabilidade. Essa divisao legal de terras em sesmarias iniciou uma 

serie de concessoes menores. Desde aquela epoca, por varias razoes economicas e 

politicas em diversos periodos, os titulos proliferaram. E como a ocupa<;ao legal sofria 

demoras e dificuldades, poucas restri<;oes foram impostas para canter a expedi<;ao dos 

titulos. Essa titula<;ao criou as condi<;oes para o conflito a respeito dos direitos sobre a 

terra em quase todo territ6rio nacional. 

Nos idos de 1850, o Brasil nao tinha leis de terras e, no interior, o que 

ocorreu, foi a ocupa<;ao pura e simples. Quando o Imperador editou a Lei das Terras, 

que contrariava a pnitica colonial, foram conferidos plenos reconhecimentos aos 

direitos de propriedade investidos nos titulos e requerimentos legais anteriores, vindos 

das sesmarias, como tambem a coragem do pequeno fazendeiro que civilizou o 

interior, tirando produ<;ao da terra. 

0 estado Brasileiro fmnou pleno dominio sobre as terras desocupadas, 

desabitadas, sem titulos e nao destinadas ao uso publico, atraves da lei no 601, de 1850. 

Determinando que, no futuro, as terras somente seriam tituladas caso fossem 

compradas ao Estado. Reconheceu, porem, as previas reivindica<;oes legais, desde que 

a terra estivesse ocupada e cultivada pelo reclamante. A legaliza<;ao, em 1854 deixou 

claro que seria necessaria uma ocupa<;ao consolidada e nao mera demarca<;ao de terras. 

A posse, para constituir urn direito formal a terra, deveria ser registrada, cadastrada e 

fmalmente confmnada pelo Estado. Entao para transformar a posse em propriedade 

privada, ja existiam condi<;oes legais necessarias. 

Desse tempo em diante, a posse tern sempre constituido urn direito em 

potencial a propriedade no Brasil, mas urn direito do tipo que requer a interven<;ao do 

Estado. Tomando-se evidente que apenas o Estado teria poderes para defmir os 

criterios a serem seguidos para consolidar a propriedade, como se daria a posse e o que 

seria terra devoluta. Em suma, seria o Estado quem defmiria as regras basicas para as 

disputas vindouras sobre a terra. Durante o Imperio o Estado monopolizava a terrae 

somente deu titulos aos que compraram, deixando assim pouco espa<;o legal para 

SUStentar OS reclamantes a terra. 
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A lei das terras, decretada na epoca do imperio, possuia dispositivos que 

proibiam a ocupa9ao de terras devolutas e determinando que aquisi9ao de terras s6 

fosse feita mediante pagamento ao Imperio. Com esta lei os moradores de areas rurais 

que nao eram proprietarios das areas, mas residiam e sobreviviam de terras ainda nao 

tituladas, nao poderiam se transformar em proprietarios de terras ja que nao tinham 

dinheiro. Dessa maneira tomaram-se agregados, moradores de velhos e novos 

fazendeiros, parceiros ou arrendatarios. A lei refor9ou o poder dos latiftindios, ao 

tomar ilegais as posses de pequenas areas de terras. 

Percebe-se, que os conflitos por posses de terras sao bern antigos; durante a 

colonia ate o fmal de 1800, as lutas pelas terras foram desenvolvidas basicamente por 

indios e negros, unindo a luta por liberdade com a luta pela propria terra, ilustradas 

pelos chamados quilombos - terras livres - onde os escravos fugidos dos senhores de 

engenho ocultavam-se e formavam comunidades. 

Terminada a escravidao, eles tambem nao tinham dinheiro para adquirir 

terras. Continuaram trabalhando para os brancos e senhores proprietarios de fazendas. 

0 sistema de explora9ao era simples: os trabalhadores moravam nas terras, 

trabalhavam nos grandes plantios de cafe, algodao ou cana, ou derrubavam a mata para 

novos cultivos. Em contrapartida podiam pegar alguns alimentos no armazem do 

fazendeiro e plantar em pequenos espa9os de terras para seu sustento. Os coroneis 

fazendeiros tinham por costume auxiliar estas pessoas com pequenos favores e com 

isso mantinham todos cumprindo suas vontades. 

Com a Republica, no ano de 1889, urn ano ap6s a liberdade dos escravos, 

nao houve melhora no perfil da distribui9ao de terra. 0 poder politico continuou nas 

maos de pOUCOS latifundiarios, OS poderoSOS "coroneis do interior", que pela posse de 

terra possuiam o poder de govemar, nomear e influenciar em todos os cargos politicos 

e publicos da regiao, de politicos a juizes, passando por chefes de policia e delegados, 

ate mesmo acumulando estas fun96es. Beneficiando-se dos poderes que tinham nas 

questoes envolvendo as terras de seu interesse. 

Ao fmal do Imperio, pela Constitui9ao Federal de 1891, a propriedade legale 

o controle politico das terras devolutas passaram aos Estados, e dai para as oligarquias 
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locais de proprietarios de terras. 

A modificayao no controle de terras devolutas favoreceu a concessao de 

terras para as companhias privadas e, dai, para o particular. Essa situayao marcou o 

inicio do confronto legal pela luta por terra no Brasil. Como conseqiiencia, diminuiram 

grandemente as possibilidades reais de o posseiro conseguir a propriedade da terra, 

tomando-se cada vez mais, ao Iongo dos anos, vitima da situayao. 

As disputas no campo nesta epoca, aconteciam entre os pequenos moradores 

de areas e OS fazendeiros, chamados coroneis, para escapar a explorayaO e conseguir a 

propriedade de urn pedayo de terra. Ao fnn do seculo XIX, apareceram movimentos 

chamados "messianicos", porque surgiram atraves de urn lider carismatico religioso. 

Foi assim em Canudos com Antonio Conselheiro, no Contestado como Monge Joao 

Maria, causando conflitos regionalizados. Nos idos de 1930 e 1940 houve muitos 

conflitos, todos repletos de atos de violencia, onde os posseiros defenderam suas 

posses atraves de confronto armada em varias regioes do pais. 

No estado da Bahia, mais precisamente na regiao do sertao do Estado, no 

Iugar chamado Canudos, com a lideran9a de Antonio Conselheiro, o povo buscava 

terras para viver, de maneira diferente da explorayao vivida. Buscavam o que achavam 

ser a justiya social, ocupando uma regiao do agreste onde fundaram uma vila 

denominada de Belo Monte, onde se reuniram mais de trinta mil pessoas, entre 

homens, mulheres e crianyas. 

Por meio do poder politico que dispunham, os fazendeiros-coroneis que 

estavam sentindo-se amea9ados utilizaram o poder de for9a do Estado, com o Poder de 

Policia, para realizar a ocupa9ao foryada de Belo Monte, ocorrendo tres sangrentos 

embates entre os seguidores de Antonio Conselheiro e tropas do Exercito, que 

culminou na vit6ria das foryas estatais e na destrui9ao total de Belo Monte. 

2.2 EVOLU<;AO HISTORICA DOS MOVIMENTOS SOCIAlS NO BRASIL 

Com o govemo de Getulio Vargas, na decada de 1930, que ocas10nou a 
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derrota politica dos fazendeiros-coroneis, surgem novas burguesias, a comercial e a 

industrial. Nesta epoca a luta ja nao era diretamente com os "coroneis", mas contra a 

explora<;ao da renda e da terra de maneira geral, onde se buscava a distribui<;ao igual 

de terras para todos que quisessem produzir. 

Come<;aram a eclodir movimentos de reinvidica<;ao de terras, chamadas de 

Ligas Camponesas, Uniao de Sindicatos, Associa<;oes e Sindicatos de Pequenos 

Agricultores, que seguiam modelos de movimentos surgidos na Europa e que tinham o 

mesmo objeto de luta. No Brasil, pelo carater socialista que travestiu estes 

movimentos, foram apoiados pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

Com a derrocada da era Vargas, essas Ligas Camp ones as fomentaram os 

movimentos partidos do proprio povo, dai serem chamados de movimentos populares, 

ate a interven<;ao do governo do Presidente Dutra, que declarou ilegal o PCB, em 

194 7' causando 0 desaparecimento destes movimentos populares devido a grande 

dependencia que possuiam para com este partido politico. 

Na Decada de 1950 a Igreja cat6lica sistematizou a<;oes de apo10 aos 

trabalhadores rurais e de conten<;ao do exodo rural, os denominados Servi<;o de 

Assistencia Rural (SAR) e Movimento de Educa<;ao de Base, o primeiro tendo a frente 

o Arcebispo de Natal D. Eugenio Sales eo segundo o Arcebispo D. Helder Camara. 

0 ano de 1954, no Municipio de Vit6ria do Santo Antao, interior do Estado 

de Pernambuco, foi marcado pelo ressurgimento de urn movimento reinvindicat6rio 

surgido dos arrendatarios do Engenho Galileia, cerca de cento e quarenta familias, que 

reiniciaram a luta pela posse daquelas terras. 

Em fms da decada de 1970, quando o regnne militar ja come<;ava a 

demonstrar sinais de esgotamento, fator acirrado pela crise mundial do petr6leo, houve 

uma explosao dos indices inflacionarios, o que permitiu que setores populares 

recome<;assem a organizar-se, ganhando for<;a os movimentos sociais representados 

pelas donas de casa, estudantes, intelectuais, setores da igreja e outras for<;as de 

oposi<;ao ao regime, que clamavam por mudan<;as estruturais no Estado, notadamente 

o retorno a Democracia. 

0 Movimento Diretas J a, que surgiu para conquistar o sufragio universal 
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para escolha do sucessor ao regime militar, foi preterido pela Emenda Constitucional 

Dante de Oliveira, o que ocasionou a eleivao do primeiro presidente p6s regime via 

Colegio Eleitoral. Participaram desta eleivao todos os partidos, de situavao e de 

oposivao, com excevao do Partido dos Trabalhadores, sendo eleito como Presidente da 

Republica o Senhor Tancredo Neves, que contudo, faleceu antes de assumir a 

Presidencia da Republica, sendo entao empossado como Presidente o Vice eleito, Sr. 

Jose Samey. 

E entao constituida uma Assembleia com a fmalidade precipua de elaborar a 

nova Carta Magna da navao, sendo formada pelos mais diversos segmentos da 

sociedade organizada, movimentos sociais e partidos politicos. Dessa forma, 

quinhentos e cinquenta e nove membros do Congresso N acional receberam a 

incumbencia de formatar e promulgar a nova Constituivao da Republica Federativa do 

Brasil, em que diversas forvas debateram-se democraticamente, numas vezes 

caminhando rumo a modema democratizavao da N avao, noutras retrocedendo aos 

tempos de dominavao da casema. 

Dessa miscelanea de vontades, turbilhonada pelo ritual da democracia, surge 

a nova redavao do Ordenamento Juridico do Brasil, intitulada, devido aos avanvos 

sociais reconhecidamente conquistados pela sociedade, como "Constituivao Cidada", 

promulgada no anode 1988. 

Com a redemocratizavao do pais, nos idos do ano de 1984, surge o tema da 

Reforma Agraria como soluvao para os problemas fundiarios nacionais. 0 Decreta no 

97.766, de 10 de outubro de 1985, institui o novo Plano Nacional de Reforma Agraria, 

com a meta de destinar quarenta e tres milhoes de hectares para a Reforma Agraria, 

assentando aproximadamente urn milhao e quatrocentos mil familias ate 1989. Foi 

criado o Ministerio Extraordinario da Reforma Agraria (MIRAD), porem sem alcanvar 

a marca ut6pica estipulada como meta. 

Todavia, a mesma Constituivao que criou a possibilidade de iniciar uma 

Reforma Agraria sem precedentes, introduzindo o conceito de funvao social da 

propriedade, tambem criou mecanismos de protevao a propriedade produtiva, que 

passou a ser garantida no texto constitucional. 
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Ainda mais, torna a ser a Uniao a unica intermediaria nas disputas agnirias, 

com poder de desapropriar a terra por necessidade ou por interesse social, ressalvados 

o pagamento de justa e previa indenizavao em dinheiro ou desapropriavao pelo 

descurnprimento da funvao social da propriedade, indenizados neste ultimo caso em 

Titulos da Divida Agraria (TDA). 

Ap6s a assunvao do governo pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), em 1995, houve urn aurnento considenivel nas pressoes dos movimentos 

sociais para que fosse levada adiante a Reforma Agraria, estando a frente do processo 

o Instituto Nacional de Colonizavao e Reforma Agraria (INCRA), que foi recriado em 

1989 mas que ficou em segundo plano ate o advento do Governo FHC. 

Segundo dados dos institutos oficiais, foram assentadas cerca de 372.866 

familias no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique (1995 - 1999), 

totalizando 13.204.789 hectares de terras desapropriadas, cerca de 13.204.789.000,00 

de m2 utilizados na Reforma Agraria neste periodo. 

Este cenario de conflito, especificamente o agrario, no qual o imenso pais 

continental do Brasil, com terras reconhecidamente ferteis, enormes territ6rios ainda 

por desbravar e urn povo faminto cuja maioria sobrevive ate abaixo da linha da miseria 

- menos de U$ 1.00 por dia por pessoa, segundo criteria adotado pela Organizavao das 

Nav5es Unidas (ONU) -, sujeito as mais dispares condiv5es de vida, transforma-se 

nurn caldeirao, em que todas essas forvas populares tomam forma e passam a 

organizar-se, criando urn sem numero de movimentos sob as mais diversas siglas, 

muitos com existencia curta e efemera, utilizados somente em urn momento da 

hist6ria, mas outros que consolidam-se como organizav5es poderosas que nada ficam a 

dever aos partidos politicos constituidos regularmente. 

Dentre estes movimentos que passaram a organizar as demandas populares, 

alguns tiveram o patrocinio da Igreja, como a Comissao Pastoral da Terra (CPT) e 

outros surgiram da aglutinavao de vontades que visualizavam urna demanda 

especifica, como o mais famoso de todos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra (MST), o Movimento para Libertavao dos Sem-Terra (MLST), Movimento 

dos Sem-Teto, Movimento dos Pequenos Agricultores (MP A), Organizavao Agrario-
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Camponesa (OAC), entre tantos outros. 

Estes movimentos interagem entre s1, fundem-se para determinadas 

demandas, separam-se em outros grupos, elaboram seus pr6prios c6digos de conduta, 

mas tendo em comum sempre a fmalidade da luta. Apesar das diversas cisoes 

ocorridas nestes movimentos, uma particularidade que e mantida e o fato de, na maior 

parte das vezes, haver informalidade destas organiza<;oes, que nao estando 

formalmente constituidas, nao existemjuridicamente. 

0 aspecto de informalidade que permeia essas organiza<;oes serve como 

anteparo para as a<;oes legitimas destes grupos, evitando que sofram interferencia 

govemamental em suas atividades, mas tambem serve de colchao para amortecer a 

responsabiliza<;ao no caso de a<;oes que extrapolem a legalidade, onde o Estado nao 

consegue atingir as lideran<;as destes movimentos em casos de crimes, danos ou outros 

travestidos de antijuridicidade. 

Uma das dificuldades ocasionadas pela informalidade destes movimentos eo 

recebimento de ajuda govemamental, que nao pode ser encaminhada para grupos nao 

regularmente constituidos. Desta forma, foram criados diversos instrumentos para 

propiciar a efetiva<;ao do repasse destes recursos, como Cooperativas e Organiza<;oes 

Nao-Govemamentais (ONG), que intermedeiam as rela<;oes do Estado com os 

Movimentos, alem de parcela da comunidade que e simpatizante destes grupos e 

colabora com a manuten<;ao e com as suas a<;oes. 

Ha ainda o apoio de organiza<;oes intemacionais, que colaboram com a 

organiza<;ao, padronizam a doutrina e direcionam as a<;oes para determinados focos, 

como contra os Organismos Geneticamente Modificados (OGM), contra a domina<;ao 

do Imperialismo Americana [sic] e contra a explora<;ao do trabalho escravo. 

Algumas destas organiza<;oes intemacionais tern representa<;ao nacional, 

como a Via Campesina, fundada na decada de 1970 na Europa, e tern como principais 

politicas: 

Uma das principais politicas da Via Campesina e a defesa da soberania 
alimentar. Podemos defmir Soberania Alimentar como o direito dos povos 
de decidir sabre sua propria politica agricola e alimentar. Isso inclui: 
- Prioridade para uma produc;ao de alimentos sadios, de boa qualidade e 
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culturalmente apropriados, para o mercado interno. E fundamental, entao, 
manter urn sistema de produc;ao campones diversificado (biodiversidade, 
respeito a capacidade produtiva das terras, valor cultural, preservac;ao dos 
recursos naturais); 
- Prec;os remuneradores para os (as) camponeses (as), de modo a proteger o 
mercado interno contra importac;oes a prec;os muito baixos; 
- Necessidade de regulamentar a produc;ao para o mercado interno 
impedindo a formac;ao de excedentes agricolas; 
- N ecessidade de urn processo de reforma agniria que fortalec;a uma 
agricultura camponesa duradoura; 
- Eliminac;ao de todos OS subsidios diretos e indiretos as exportac;oes 
( disponivel em 
<http:/ /www.social. or g. br/ cartilhas/ cartilha003/ cartilhaO 12.htm>, acessado 
no dia 22 Ago. 07). 

Boa parte da doutrina disseminada pela Via Campesina e seguida pelos 

movimentos sociais agnirios do Brasil, ocorrendo manifesta96es em todo o territ6rio 

nacional vinculadas a Via como apoio de diversos outros movimentos nacionais. 

Existem ainda vincula96es com outros organismos intemacionais, como a 

Intemacional Socialista, ou II Intemacional, fundada em 1864 em Londres por Karl 

Marx e Friedrish Engels, com o nome de Associa9ao Intemacional dos Trabalhadores, 

em Londres, e a tambem conhecida como I lntemacional Socialista, e que foi 

organizada nos moldes atuais em 1889, na Cidade de Paris. A II Intemacional sao 

filiados inumeros partidos politicos de esquerda e de trabalhadores, alem de diversas 

ONG's e movimentos sociais, inclusive os brasileiros. 

Pela importancia que possui e pelo objeto do presente estudo, sera dedicado 

urn capitulo exclusivo ao MST, cuja atua9ao ocorre em ambito nacional, possuindo 

forte influencia nos demais movimentos atuantes no Estado do Parana. 
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3 HISTORICO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 

TERRA 

0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra iniciou-se das inlimeras 

demandas surgidas na evolu<;ao dos movimentos sociais no Brasil, cuja hist6ria 

confunde-se com a hist6ria da propria Reforma Agniria no pais. 

Em 1961, com a remincia do entao presidente Janio Quadros, Joao Goulart

o J ango - assumiu o cargo de Presidente da Republica, tendo como proposta mobilizar 

as massas de trabalhadores para reformas de base na sociedade brasileira, que teriam 

como fmalidade alterar as rela<;oes economicas e sociais do pais. 

Inicia-se uma fase de efervescencia politica, que atuou, principalmente, sobre 

a incipiente Reforma Agniria, que iniciou suas discussoes nesta epoca como uma das 

formas de diminuir o exodo rural e melhorar as condi<;5es de vida de popula<;oes 

inteiras de pessoas que deixavam o meio rural e partiam para as cidades em busca de 

vida mais digna. 

Ap6s o golpe militar de 1964, iniciou-se violenta repressao aos movimentos 

sociais organizados. 

Ainda em 1964, o Presidente Marechal Castelo Branco, criou a primeira Lei 

de Reforma Agniria do Brasil, o chamado Estatuto da Terra. Esta Lei, elaborada como 

intuito de revolucionar a estrutura fundiaria do pais, jamais foi implementada como 

sua fun<;ao primordial, antes, figurou na hist6ria politica nacional como uma forma de 

controle das massas de populares para desmobiliza-los de sua luta pela terra. 

Ainda assim, ocorreram algumas poucas desapropria<;5es, que tiveram o 

prop6sito de meramente apaziguar os conflitos, servindo tambem de mecanismo para 

iniciar a coloniza<;ao da selva amazonica. 

No periodo de ditadura, houve nnensa persegui<;ao aos integrantes dos 

movimentos sociais, com prisoes politicas e a criminaliza<;ao destas organiza<;oes. 

N esse periodo deram-se as primeiras invasoes de terra, sen do gestado nesse ambiente 

de lutas e transforma<;oes sociais os primeiros direcionamentos do que posteriormente 

viria a se tomar o MST. 
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Aquela epoca, o principal articulador dos eventos promovidos pelas massas 

de populares foi a ala dita progressista da lgreja Cat6lica, que utilizou sua fon;a 

institucional para sobreviver a ditadura, originando desta experiencia a Comissao 

Pastoral da Terra, no anode 1975. 

Alem das pressoes agrarias, o govemo enfrentava uma conjuntura de 

comoyao intema nas cidades, onde os operarios saiam as ruas para reivindicar 

melhores condiy5es de trabalho, salario digno e diminuiyao da carga horaria nas 

industrias, acompanhando movimentos intemacionais neste mesmo sentido. Outro 

tema recorrente eram as manifestayoes de intelectuais e estudantes, que exigiam o fun 

da ditadura e o retorno a democracia. Os conflitos eram diarios, recorrentes, e 

ameayavam a ordem entao vigente. 

Com todos estes acontecimentos em ambito nacional, e fruto desse mesmo 

contexto, surge em janeiro de 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, em reuniao na Cidade de Cascavel, Estado do Parana. Nessa oportunidade, foi 

reafrrmada a necessidade da ocupayao (sic) como ferramenta legitima para que os 

trabalhadores rurais tivessem acesso a terra. 

Surgiu dai o direcionamento politico do Movimento, fmcando as bases da 

organizayao, que transformar-se-ia no mais bern constituido instrumento da luta pelo 

acesso a terra no pais, expandindo-se para todos os Estados da nayao, com estrategia 

nitida de inserir-se nos espayos govemamentais que fossem necessarios para conseguir 

lograr exito em sua busca pela Reforma Agraria. 

No ano de 1985, durante a campanha "Diretas Ja", houve o prrmerro 

Congresso Nacional do MST, na Cidade de Curitiba, Estado do Parana, onde a 

multidao gritava as palavras de ordem "Ocupayao e a unica soluyao". 

Pressionado pelo surgimento deste e de outros movimentos, o govemo do 

Presidente Jose Samey aprovou o Plano Nacional de Reforma Agraria (PNRA), cujo 

objetivo seria a aplicayao efetiva do Estatuto da Terra, viabilizando a Reforma Agraria 

como concebida naquele diploma legal. 

Por pressoes politicas ocorridas, nao foi levado adiante este intuito, 

permanecendo apenas no campo das ideias a vontade de assentar urn milhao e 
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quatrocentos mil familias. Houve neste periodo o assentamento de noventa mil 

familias, cerca de seis por cento da proposta inicial estabelecida no PNRA. 

Durante a Assembleia Constituinte, houve a mobilizayao dos propriet<irios de 

terras, criando a Uniao Democnitica Ruralista (UDR), que passou a defender seus 

interesses e seu direito de propriedade. A UDR foi acusada de promover urn brayo 

armada, alem de atuar na bancada parlamentar, mas o fato e que pela atuayao desta 

frente foi assegurado o direito a propriedade privada no texto constitucional, alem de 

mecanismo de prote9ao a propriedade produtiva no proprio corpo da Constitui9ao de 

1988. 

A Constitui9ao Cidada tambem trouxe guarida para os movimentos sociais, 

sendo inserido no texto a noyao de funyao social da propriedade, algo novo no direito 

modemo, que veio de encontro as demandas dos movimentos que reivindicavam o 

acesso a terra, elencados nos artigos 184 e 186 da Constitui9ao Federal: 

Art. 184 - Compete a Uniao desapropriar par interesse social, para fins de 
reforma agraria, o im6vel rural que nao esteja cumprindo sua flillc;ao social, 
mediante previa e justa indenizac;ao em titulos da divida agraria, com 
clausula de preservac;ao do valor real, resgataveis o prazo de ate vinte anos, 
a partir do segllldo ana de sua emissao, e cuja emissao sera definida em lei. 

Art. 186 - A fu.nc;ao social e cumprida quando propriedade rural atende, 
simultaneamente, segllldo criterios e graus de exigencia estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II- utilizac;ao adequada dos recursos naturais disponiveis e preservac;ao do 
meio ambiente; 
III - observancia das disposic;oes que regulam as relac;oes de trabalho; 
IV - explorac;ao que favorec;a o bem-estar dos proprietarios e dos 
trabalhadores. (Constituic;ao Federal da Republica Federativa do Brasil -
1988). 

Estes artigos sao referenciais nas a96es de desapropriayao de terras 

promovidas pela Uniao, devido ao carater de apelo ao atendimento do principia de que 

toda propriedade deve ser respeitada na exata medida de seu atendimento a utiliza9ao 

que se faz dela. 

Durante o periodo de elaborayao da nova carta politica, houve uma grande 

afrrma9ao da autonomia por parte do MST. Foi o periodo em que surgiu a bandeira do 
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movimento, seu hino e o desenvolvimento da sua doutrina nas atuacyoes politico

socialS. 

Durante o governo do Presidente Fernando Collar de Melo, iniciado em 

1989, houve retrocesso para os movimentos sociais, notadamente o MST, devido as 

politicas claramente desenvolvimentistas do Palacio do Planalto, que cedeu mais 

espacyo para os ruralistas, deixando de dar enfase a reforma agraria da maneira como 

vinha sendo discutida pelos movimentos populares. 

No ano de 1990 ocorreu o II Congresso do MST, na Cidade de Brasilia, no 

Distrito Federal, que tracyou novas metas para suas propostas, reorganizando-se 

internamente, delineando novas estrategias para as invasoes e como se daria sua 

atuacyao politica, tudo com vistas a retomar a forcya de seu movimento. As palavras de 

ordem durante este congresso eram "Ocupar, resistir e produzir". 

N ote-se a corruptela que permeia os conceitos utilizados pelo MST, o que e 

seguido por todos os outros movimentos sociais, que se utilizam de termos cujo 

significado original nada tern a ver com a utilizacyao que se da a eles no contexto de 

sua utilizacyao por estes movimentos. Exemplo disto e o termo "ocupar", largamente 

utilizado como significado de invadir, esbulhar, tomar a posse a forcya, mas como uma 

forma de tornar esta palavra mais palatavel a opiniao publica, uma vez que ocupar da a 

conotacyao de "tomar posse de, habitar, tomar" (BUENO, Silveira. Minidicionario da 

Lingua Portuguesa, Editora FTD, 2000), ou seja, assentar-se sobre algo devoluto, sem 

utilizacyao. 

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso vence as eleicyoes com urn projeto de 

governo neoliberal, principalmente para o campo. E o momenta em que se prioriza 

novamente a agro-exportacyao. Ou seja, em vez de incentivar a producyao de alimentos, 

a politica agricola esta voltada para atender os interesses do mercado internacional e 

para gerar os d6lares necessarios para pagar os juros da divida externa. 

No ano de 1995 ocorre o III Congresso Nacional do MST, tambem na 

Cidade de Brasilia. Ha maior efervescencia acerca da necessidade da reforma agraria 

como uma luta contra a posse de extensas areas de terras inutilizadas, apenas por 

especulacyao imobiliaria, com a conseqiiente ampliacyao do nu.mero de pessoas a estes 
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movimentos vinculadas. 0 lema deste terceiro congresso foi "Reforma Agniria, uma 

luta de todos". Era a tentativa de trazer para as cidades as demandas tidas como 

essenciais pelo MST. 

Em 1997 o movimento organizou a "Marcha Naciona1 Por Emprego, Justic;a 

e Reforma Agraria", conduzindo urn sem-mimero de pessoas em marcha a pe em 

direc;ao a Capital Federal. Nesta marcha comec;ou a ficar evidente o vies militar que 

estava permeando as taticas utilizadas pela coordenac;ao do movimento. A chegada a 
capital foi planejada para a data de 17 abril, em alusao ao evento de Eldorado dos 

Carajas, onde o confronto da Policia Militar local com manifestantes do MST resultou 

na morte de vinte e urn Sem-Terras, gerando comoc;ao internacional e acirrando as 

disputas entre o Estado de Direito e os metodos utilizados por estes movimentos. 

No ano 2000 ocorreu o IV Congresso N acional do MST, tambem em 

Brasilia, que delineou as ac;oes do movimento ate que, recentemente ocorreu o V 

Congresso, no ano de 2007. 

0 MST atualmente possui inlimeras atividades voltadas a sua fmalidade, 

como a manutenc;ao de urna bancada parlamentar onde integrantes e simpatizantes do 

movimento atuam permanentemente no intuito de lanc;ar as bases para implantac;ao do 

socialismo no pais, embora a bandeira principal ostentada pelo movimento continue 

sendo a reforma agraria, conforme se observa no site do movimento na Internet: 

Hoje, completando 22 anos de existencia, o MST entende que seu papel 
como movimento social e continuar organizando os pobres do campo, 
conscientizando-os de seus direitos e mobilizando-os para que lutem por 
mudan<;as. Nos 23 estados em que o Movimento atua, a luta nao s6 pela 
Reforma Agniria, mas pela constru<;ao de urn projeto popular para o Brasil, 
baseado na justi<;a social e na dignidade humana ( disponivel em 
<http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=l>, acessado em21 Ago. 07). 

A nnensa carga ideol6gica carregada pe1o MST faz-se visivel nas 

declarac;oes not6rias de seus dirigentes, que colocam-se contra toda e qualquer 

expressao do capitalismo, em especial o internacional. Declarac;oes contra o 

agroneg6cio, contra as novas tecnologias desenvolvidas por empresas do setor e contra 

0 desenvolvimento destas tecnologias pelas empresas nacionais de fomento a produc;ao 
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- EMBRAPA, IAPAR, FUNDAc;Ao MATO GROSSO, entre outras- demonstram 

que ha, muito nitido, urn componente que extrapola a simples reforma agraria dos 

prop6sitos do MST. 

3.1 COMISSAO PASTORAL DA TERRA- CPT 

A CPT e uma entidade ligada a lgreja cat6lica, criada nos idos do ano de 

1975, mas que adquiriu atualmente carater mais ecumenico, tanto com rela9a0 a 

confissao dos assistidos pela entidade quanto pelo apoio recebido de diversas igrejas 

de fe crista. 

Atua na regiao central do Parana, promovendo encontros de lideran9as para 

difundir as orienta96es da dire9ao dos movimentos correlatos, alem de atuar tambem 

com rela9ao as questoes indigenas da regiao e nos assuntos de supostos grupos de 

quilombolas que habitariam a regiao de Reserva do Igua9u. 

A CPT participa ativamente da mobiliza9ao de pessoas para as manifesta96es 

nas cidades da regiao, emprestando meios materiais e humanos, bern como anteparo 

fmanceiro para que as a96es sejam desencadeadas. Desta forma e que ocorrem 

manifesta96es defronte f6runs contra prisoes tidas como politicas, manifesta96es em 

pra9a publica a favor da reforma agraria ou contra o agroneg6cio, passeatas ate a 

frente de agencias bancarias para pedir perdao de dividas agricolas ou uma infmidade 

de outros atos promovidos pelos movimentos sociais com patrocinio da CPT. 

3.2 ORGANIZAc;Ao AGRARIO-CAMPONESA- OAC 

Desencadeia a96es principalmente nas regioes fronteiri9as com a regiao do 

Municipio de Candido de Abreu, onde se da a maior expressao desta organiza9ao 

social dentro do Estado do Parana. As a96es realizadas pela OAC foram as invasoes de 

duas fazendas vizinhas, a Fazenda Sonda e a Pontarollo, ambas na Cidade de Boa 
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Ventura de Sao Roque, sendo que atualmente a Fazenda Pontarollo ja foi reintegrada. 

Existem ainda celulas desta organiza9ao social na Cidades de Santa Maria do 

Oeste e de Pitanga, porem sem que qualquer outra area tenha sido invadida. 

3.3 MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES- MPA 

Movimento fun dado por dissidentes do MST, esta atuante principalmente no 

municipio de Rio Bonito do Igua9u, embora ja estenda sua influencia para o municipio 

vizinho de Quedas do lguayu. 

Por requerer para seus afiliados, parcelas de terra disputadas pelos 

integrantes do MST, tern ocorrido conflitos entre estas agremia9oes, resultando ate 

mesmo em trocas de tiros e homicidios, sendo necessaria a interven9ao policial para 

amainar o conflito. Depois de realizadas opera9oes de desarmamento no interior dos 

acampamentos de ambos os movimentos, alem de diversas a9oes de policiamento 

ostensivo, houve urn arrefecimento da tensao local. 

0 INCRA acabou adquirindo o quinhao objeto da disputa que fica entre os 

Assentamentos Marcos Freire e Ireno Alves, alem da area denominada Im6vel Rio das 

Cobras, todos da Empresa Araupel, o que gerou expectativa de sobrarem lotes para 

ambos OS grupos. Isto trouxe urn armisticio a regiao que tern sido duradouro. 

3.4 MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS- MAB 

Embora nao tenha vinculos com o MST, este movimento surgido no Brasil 

na decada de 1970, durante a instala9ao da Usina Hidreletrica (UHE) de Sobradinho, 

no Rio Sao Francisco, possui inmneros afiliados na regiao central do Parana, face a 

existencia de quatro barragens de grande porte, Salto Santiago, Salto Segredo, UHE 

Santa Clara/Fundao e UHE F oz do Areia. 

E urn movimento que reivindica direitos lesados pelo Estado quando da 



34 

desapropria<;ao de terras para inunda<;ao dos lagos formados pelas hidreletricas, mas 

que possui forma<;ao ideol6gica muito parecida com a orienta<;ao dos outros 

movimentos sociais reivindicat6rios. 
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4 ASPECTOS LEGAlS DA REFORMA AGRARIA NO BRASIL 

0 hist6rico da sociedade brasileira sempre esteve ligado a posse e a 
propriedade territorial rural. 0 direito de propriedade sempre foi garantido no 

ordenamento juridico nacional, desde o periodo imperialista, sendo mantido em todas 

as constituic;oes desde aquela epoca. 

Durante a Assembleia Constituinte que criou a Constituic;ao Federal de 1988, 

fortes mudanc;as na relac;ao da propriedade privada com o Estado e para com a 

sociedade de maneira geral, foram acrescidas ao texto fmal. Vivia-se urn quadro 

complexo de conflitos latentes e outros ja deflagrados, o que ocasionava pressoes as 

mais diversas sobre os constituintes. Neste contexto, onde os problemas fundiarios 

extrapolavam a area rural e chegavam a capital da Nac;ao, via pressao popular e de 

deputados e senadores ligados aos movimentos sociais, foram garantidos no 

ordenamento juridico recem nascido diversos mecanismos, alguns de protec;ao a 
propriedade privada e outros mais propensos a relativizac;ao deste direito. Por urn lado 

havia o interesse de proprietarios rurais, grandes e medios, alem de empresas que se 

utilizavam do investimento em terrenos rurais como forma de investimento em 

produc;ao, poupanc;a ou para especulac;ao imobiliaria; por outro, havia os interesses de 

movimentos sociais, que movidos pela necessidade de se rever o modelo de 

explorac;ao do potencial agropecuario nacional, notadamente com vezo ideol6gico 

socialista, propugnando que o ideal de modelo agrario deveria ser baseado em 

pequenas propriedades de subsistencia, com forte influencia estatal na distribuic;ao e 

manutenc;ao destas propriedades. 

Surge, entao, urn componente aparentemente divergente no ordenamento 

juridico, ambos com peso de norma constitucional, elencados no Artigo 5°, que trata 

dos direitos individuais extensiVOS a todos OS cidadaos, que sao OS principios da 

garantia da propriedade e da func;ao social da propriedade: 

Art. 5°- ... 
Jnciso XXII - E garantido o direito da propriedade; 
Jnciso XXIII- A propriedade atendeni a sua func;ao social. (C. F./1988). 
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Estes incisos fazem-se auto-aplicaveis devido a que a propria Constituiyao 

Federal nao fazer qualquer referencia a possivel regulamentayaO complementar. Sao 

dois principios de extrema complexidade e que tern sido passiveis das mais variadas 

interpretayoes. 

0 proprietario e possuidor de terras imagina-se protegido pela Constituiyao, 

devido ao carater de garantia de seu direito a propriedade explicito no texto 

constitucional. No artigo 185 da Constituiyao Federal, o legislador constitucional 

determina que sera insuscetivel de desapropriayaO para reforma agraria a propriedade 

produtiva. Assim sendo, o ordenamento juridico nacional preocupou-se em 

ayambarcar a proteyao da propriedade, embora fazendo ressalvas quanto ao 

cumprimento a criterios de produtividade, regulamentado em lei posterior, e ao 

atendimento a funyao social a que deve se atentar esta propriedade. 

Neste aspecto, quem se julga protegido pelo texto constitucional sao os 

trabalhadores rurais intitulados "sem terra", que, apoiados e organizados pelos 

diversos movimentos surgidos para atender a esta demanda, nao esperam que o Estado 

cumpra seu papel em fiscalizar a produtividade das propriedades rurais, exercendo 

pressao por meio de invasoes de terras onde quer que suspeitem haver o 

descumprimento aos criterios elencados na propria constituiyao. 

Desta dicotomia aparente surgem diversos questionamentos referentes ao 

problema fundiario, que descambam na maior parte das vezes nas questoes de 

seguranya publica, e ambos os lados da contenda imaginando estarem respaldados pela 

Constituiyao Federal. 

4.1 A DESAPROPRIA<;AO NA CONSTITUI<;Ao FEDERAL DE 1988 

Desapropriar e requerer uma propriedade para uso publico, desapossar, 

despejar. Legalmente falando, e a forma criada pelo poder publico, por meio do 

Estatuto da Terra, de 1964, criado durante o regime militar, para defmir as razoes para 

o ato de desapropriayao da propriedade. 
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Pode se dar por interesse social, a fnn de que seja feita com a propriedade 

rural a justa e equilibrada distribuic;ao da terra, estabelecendo objetivos para a sua 

utilizac;ao, permitindo a recuperac;ao s6cio-econ6mica das regioes brasileiras, 

estimulando pesquisas pioneiras, experimentos, demonstrac;oes e assistencia tecnica, 

obras de renovac;ao, melhoria e valorizac;ao dos recursos naturais, incrementando a 

eletrificac;ao e a industrializac;ao no meio rural, facilitando a criac;ao de area de 

protec;ao a fauna, a flora ou a outros recursos naturais, a fnn de preserva-los de 

atividades predat6rias. 

Cabe ressaltar que na epoca do regime militar, apesar da criac;ao do Estatuto 

da Terra, muito pouco se realizou de efetivo quanto a implementac;ao das diretrizes 

trac;adas, principalmente em termos de redistribuic;ao de terras. 

A Constituic;ao Federal de 1988 inovou ao desenvolver a noc;ao de func;ao 

social da propriedade, dando uma nova visao para ac;oes de desapropriac;ao, 

estabelecendo e reforc;ando ainda mais a necessidade da terra atender sua func;ao de 

produzir e gerar empregos. 

Outro fa to importante que a C.F. apresenta e a identificac;ao do govemo 

federal como gerente e mediador do processo de redistribuic;ao da terra e colonizac;ao 

do territ6rio nacional, por intermedio da desapropriac;ao por interesse social, com 

medidas que antecipem os conflitos: 

Art. 5°- ... 
XXIX - A lei estabelecera o procedimento para desapropriac;ao por 
necessidade de utilidade publica, ou por interesse social, mediante justa e 
previa indenizac;ao em dinheiro, ressalvados os casas previstos nesta 
constituic;ao. 
Art. 184 - Compete a uniao desapropriar por interesse social, para fms da 
reforma agniria, o im6vel rural que nao esteja cumprindo sua fimc;ao sociaL 
mediante previa e justa indenizac;ao em titulos da divida agnma, com 
clausula de preservac;ao do valor real, resgataveis no prazo de ate vinte 
anos, a partir do segundo anode sua emissao, e cuja utilizac;ao sera defrnida 
emlei. (C. F./1988). 
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4.2 A PROTE<;AO A PROPRIEDADE PRODUTIV A 

A Carta magna nao defme 0 que e propriedade produtiva, deixando para que 

os criterios de produtividade sejam determinados por lei. Porem, quando fala de 

func;ao social da propriedade, elenca alguns indicadores subjetivos de utilizac;ao da 

terra, como: aproveitamento racional e adequado; utilizac;ao adequada dos recursos 

naturais disponiveis e preservac;ao do meio ambiente. Desta forma, tern surgido 

inumeros questionamentos aos criterios de produtividade, sob o argumento de que a 

orientac;ao constitucional e mais abrangente, sendo necessaria verificar cada caso, a 
luz das particularidades locais, quando do estabelecimento de criterios para verificar se 

determinada area e ou nao produtiva. 

Todavia, ha a previsao constitucional para a propriedade produtiva, 

tomando-a insuscetivel de desapropriac;ao. 

Art. 185 - Sao insuscetiveis de desapropria<;ao para fms de reforma agniria: 
II - a propriedade produtiva. 
Panigrafo tmico- A lei garantini tratamento especial a propriedade e ftxani 
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua fun<;ao social. (C. 
F./1988). 

Desta forma, foi criada uma barreira juridica para a perda da propriedade 

privada, embora relativisada pela propria norma constitucional. Isto funcionou como 

mecanismo de pressao aos possuidores de areas rurais, que, ou comec;avam a produzir, 

caso nao fossem produtivos, ou ficariam passiveis de desapropriac;ao. Este e urn dos 

fatores da not6ria expansao do setor agricola nacional, que viu seu setor rural 

desenvolver-se e profissionalizar-se, desapropriando as areas que nao conseguiram 

adequar-se aos criterios contidos na norma constitucional. 

4.3 A FUN<;AO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Toda propriedade, seja rural ou urbana, esta sujeita ao cumprimento do 
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atendimento de sua fun<;ao social. Segundo a Constitui<;ao Federal, a propriedade rural 

s6 esta atendendo a fun<;ao social quando produtiva, gera empregos e renda e possui 

uma distribui<;ao e utiliza<;ao adequada dos recursos naturais com a devida prote<;ao do 

meio ambiente, tudo isto aliada a gera<;ao de condi<;oes de vida harmoniosa, social e 

economica para seus proprietarios e trabalhadores: 

Art. 186 -A fllll<;ao social e crunprida quando a propriedade rural atende, 
sirnultaneamente, segundo criterios e graus de exigencia estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: 
I - Aproveitamento racional e adequado do solo; 
II - Observancia das disposi<;oes que regulam as rela<;oes de trabalho; 
III - Explora<;ao que favore<;a o bem-estar dos proprietarios e dos 
trabalhadores (C. F./1988). 

Outro aspecto a ser ressaltado nesse sentido e o fato de que se busca dar uma 

destina<;ao social a urn dos institutos basilares da economia de mercado, o direito de 

propriedade. Ao adequar o exercicio do direito a propriedade com a sua utiliza<;ao 

socialmente aceita, faz-se a aproxima<;ao de correntes ideologicamente opositoras, 

resultando no atendimento aos pleitos populares surgidos nas lutas pelo acesso a terra, 

sem contudo afastar quemja possui este recurso e dele consegue retirar a produ<;ao de 

alimentos tao cara as preocupa<;oes de seguran<;a alimentar que permeia as sociedades 

atualmente. 

4.4 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;AO E REFORMA AGRARIA 

INCRA 

Criado para gerencmr os processos de redistribui<;ao e coloniza<;ao do 

territ6rio brasileiro, apresenta em sua hist6ria tres periodos distintos de importancia. 0 

primeiro come<;a com a cria<;ao da autarquia ate o fnn dos govemos militares (1970-

1984). 0 segundo come<;a da nova republica ao govemo Itamar Franco (1985-1994). E 

o terceiro come<;a no primeiro mandata do presidente F emando Henri que Cardoso 

(1995-1998) e chega ate os dias de hoje. 



40 

Nos anos de 1970, o govemo federal criou o INCRA e ao mesmo tempo 

varios programas de desenvolvimento regional. Entre eles, o Programa de lntegra9ao 

Nacional - PIN (1970); 0 Programa de Redistribui9ao de Terras e de Estimulo a 
Agroindustria do Norte e Nordeste - PROTERRA (1972); 0 Programa de P6los 

Agropecuarios a Agrominerais da Amazonia- POLAMAZONIA (1974); 0 Programa 

de Desenvolvimento das Areas Integradas do Nordeste- POLONORDESTE (1974). 

Nos ultimos anos do govemo militar (1979-1984), a enfase de toda ayaO 

fiduciaria centrou-se no programa de titula9ao de terras com a emissao de 836 mil 

docurnentos possess6rios. 

Em 1985, com a elabora9ao do PNRA pelo o govemo Samey, foram criadas 

metas ambiciosas para o assentamento de urn milhao e quatrocentos mil familias ao 

longo de cinco anos. Ao fmal desse periodo, porem, os resultados foram muito mais 

modestos, assentando cerca de oitenta e nove mil e novecentos e cinqiienta familias, 

aproximadamente. 

Com a forte pressao social da decada de 1980 que acompanhou a 

redemocratiza9ao do Brasil, a interven9ao via desapropria9ao foi intensificada, sem, 

contudo, produzir os efeitos pretendidos. Com a lei no 8629, que regulamentou 

dispositivos da Constitui9ao Federal de 1988 referentes a reforma agraria, o INCRA 

tomou novo impulso com a busca de transforma9ao das terra obtidas em projeto de 

assentamentos. 

Com base nos dados do INCRA-PR, nos ultimos cinco anos, no Estado do 

Parana, foram realizados quarenta e oito projetos de assentamentos pelo processo de 

desapropria9ao, beneficiando, no mesmo periodo, tres mil e noventa e sete familias. 

Existe ainda urn pre-cadastro junto ao IN CRA, on de existem cerca de dez 

mil pessoas aptas a participarem de projetos de assentamentos, somente no Estado do 

Parana. 
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4.5 PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

0 Brasil foi urn dos primeiros paises a aprovar urn plano nacional de direitos 

humanos, no ano de 1996. Seus fundamentos foram resultado de grandes jomadas de 

lutas de varias instituiyoes e personalidades, demonstrando a vontade da imensa 

maioria da popula9ao que ficava alheia de elementares direitos e subjugava inumeras 

formas de violencia institucionalizada ou nao. 

0 Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) objetivava eleger 

prioridades e apresentar propostas concretas de carater administrativo, legislativo e 

politico-cultural para equacionar os graves problemas sociais vividos pela sociedade 

brasileira, reduzir a escalada da violencia que se inseria no corpo social, preservar e 

exigir de todas as classes sociais, alem do govemo, posturas e atitudes fmnes, seguras 

e com animus de perseverar no caminho da proteyao aos direitos humanos no Brasil. 

Relacionado aos conflitos agrarios, o PNDH deteve-se de maneira muito 

pouco acentuada, fazendo poucas recomendayoes. Teve maior preocupayao com as 

opera9oes policiais em ayoes de reintegrayao de posse, trazendo a impressao de que se 

fossem tornados os devidos cuidados no momento da ayao policial, propriamente dita, 

estaria resolvido o problema. 

0 enfrentamento das causas geradoras dos conflitos agrarios nao foi 

contemplada no PNDH, que procurou tratar mais especificamente das questoes de 

violayaO dos direitos hurnanos sem vincula-los a disputa pela terra. Tampouco tratou 

de mecanismos que pudessem, de algum modo, em urn lapso temporal aceitavel, dar 

fnn aos problemas surgidos desta demanda. 0 PNDH preocupou-se ma1s com 

propostas de ayOeS govemamentais voltadas para proteyaO a vida: 

- Elaborar urn mapa da violencia rural a partir de uma regiao do pais, 
visando identificar areas de conflito e possibilitar analise mais aproflUldada 
da atenyao do Estado. 
- Propor projeto de lei para tornar obrigat6ria a presenya no local do juiz ou 
representante do ministerio publico, a ocasiao do cmnprimento de mandado 
de manutenyao ou reintegrayao de posse de terras, quando houver 
pluralidade de reus, para prevenir conflitos vividos no campo, ouvido 
tambem o 6rgao administrativo da reforma agrciria. 
- Apoiar proposiyoes legislativas que objetive dinamizar os processos de 
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expropriavao para fins de reforma agniria, assegurando-se para prevenir 
violencias, mais cautela na concessao de liminares. (PNDH, 1996) 

Depois de decorridos mais de dez anos de sua implementac;ao, como 

programa norteador das ac;oes de govemo com relac;ao aos direitos humanos, continua 

o entendimento de que o govemo deve ser mero fiscalizador e nao como agente 

principal do processo de redistribuic;ao e colonizac;ao da terra brasileira, minimizando 

o papel traumatico representado pela intervenc;ao policial nestes casos. 0 PNDH 

realiza propostas para soluc;ao dos conflitos da terra: 

Proposta 409 - Implementar a regulariza9ao fundiaria, o reassentamento e a 
reforma agniria, respeitando os direitos de moradia adequada acessivel a 
demarcavao de areas indigenas e a titulavao das terras de remanescentes dos 
quilombos. 
Proposta 413 - Adotar medidas destinadas a coibir praticas de violencia 
contra movimentos sociais que lutam pelo aces so a terra. 
Proposta 414- Apoiar a aprovavao de projeto de lei que propoe a concessao 
de medida liminar de reintegra9ao de posse seja condicionada a 
comprova9ao da funvao social de propriedade, tornando obrigat6ria a 
interven9ao do Ministerio Publico em todas as fases processuais de litigios 
envolvendo a posse de terras urbanas e rurais. 
Proposta 415- Promover a9oes integradas entre o INCRA, as Secretarias de 
Justi9a, as Secretarias de Seguranva Publica, os Ministerios Publicos e o 
Poder Judiciario para evitar a realiza9ao de despejos forvados de trabalhares 
rurais, garantindo o previa reassentamento das familias desalojadas". 

Desta forma, o PNDH delineia, embora nao esgote, o andamento da reforma 

agraria, servindo de importante escora para os direitos humanos envolvidos no 

processo de regularizac;ao fundiaria e reforma agraria no pais. 

4.6 PLANO NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA 

No ano de 2001, o govemo federal instituiu o Plano Nacional de Seguranc;a 

Publica (PNSP), objetivando aperfeic;oar o sistema de seguranc;a publica do pais, 

atraves de propostas que integrem politicas de seguranc;a, sociais e comunitarias, de 

forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade. N ele sao lanc;adas 

propostas para reduc;ao e soluc;ao dos conflitos. Similarmente ao PNDH, procurou 
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tratar as questoes conflitantes do campo, como sendo principalmente de 

responsabilidade das policias, no momento do cumprimento das ordens judiciais de 

manutenc;ao ou reintegrac;ao de posse, preocupando-se tao somente em criar artificios 

que permitissem o acompanhamento por diversas autoridades no momento da 

operac;ao policial de despejo. 

Dessa forma, houve urn deslocamento do foco real do problema, que seria 

realmente a criac;ao de mecanismos administrativos legais capazes de solucionar os 

problemas fundiarios, prevenindo assim qualquer possibilidade de embate entre 

policiais e trabalhadores rurais. 0 PNSP trac;ou os seguintes compromissos de combate 

a violencia rural: 

76. Incrementar o Sistema de Informa<;oes de Conflitos Agnirios e Tensoes 
Sociais no Campo - SICA; 
77. Instala<;ao das Ouvidorias Agnirias Estaduais; 
78. Acompanhamento das A<;oes Reintegrat6rias; 
79. Constitui<;ao de Equipes de Preven<;ao de Conflitos Rurais; 
80. Estrutura<;ao da Divisao de Conflitos Agnirios da Policia Federal; 

No ano de 2007 houve o lanc;amento do Programa Nacional de Seguranc;a 

Publica com Cidadania (PRONASCI), que elaborou diversas ac;oes junto as 

comunidades para reconduzir a cidadania aos lugares onde o crime havia tornado conta 

da situac;ao, sobrepondo ac;oes de cunho social e de cidadania com operac;oes de 

policia cidada. Sao conceitos introduzidos ao meio afeto a seguranc;a publica que tern 

urn espectro de implantac;ao de quatro anos, comec;ando pela atuac;ao da Forya 

Nacional de Seguranc;a Publica (FNSP) em conjunto com as policias estaduais (PM's e 

Policias Civis ), e teria urn fecho no ano de 2010, quando todas as ac;oes estivessem 

implantadas. 0 PRONASCI nao contemplou o meio rural com a enfase que o fez com 

o urbano. 

4.7 BANCO DA TERRA 

0 Fundo de Terras e da Reforma Agraria (Banco da Terra), foi criado por 

meio da Lei Complementar no 93, de 1998, e regulamentada pelo Decreto no 3.475, de 
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2000. Seu objeto e a aquisic;ao de im6vel rural, incluidos os custos da documentac;ao 

de transferencia da propriedade e as despesas cartoriais de registro do contrato de 

fmanciamento, para pessoas de baixa renda e com vinculos com o meio rural, mas que 

nao tendo meios materiais suficientes para adquirir por conta propria, lanc;am mao 

deste mecanismo a fnn de conquistar seu sonhado quinhao de terras. 

Teve sua efetivac;ao com o govemo federal e com a participac;ao dos 

govemos estaduais no ano 1997 com as primeiras experiencias no Estado do Ceara. 

Como complementac;ao do processo de execuc;ao da reforma agraria no Brasil, o 

govemo federal criou urn sistema de credito que garantiria aos agricultores o acesso 

imediato a urn titulo de propriedade, por meio de aquisic;ao facilitada da area, contando 

ainda com uma rede de apoio para possibilitar gerac;ao de renda para sua subsistencia e 

de sua familia. 

Funciona da seguinte forma: os trabalhadores de baixa renda organizam-se e 

se associam. Em seguida escolhem uma area que querem adquirir e com auxilio de 

6rgaos tecnicos estaduais e do INCRA, negociam o prec;o com o proprietario e 

defmem qual atividade econ6mica que irao desenvolver na area. A compra da terra e 

fmanciada pelo govemo federal e o beneficiario tern 20 anos para saldar a divida com 

tres anos de carencia e juros subsidiados que variam de 2% nas regioes mais pobres a 

6% ao ano, conforme orientac;ao do "Banco da Terra". 

0 Banco da Terra nao e metodo de desapropriac;ao, tendo como foco para 

aquisic;ao as pequenas e medias propriedades. Dai o entendimento de ser urn 

complemento do processo da reforma agraria, pois seu alvo nao seriam aquelas 

propriedades alcanc;adas pela desapropriac;ao. Porem, os movimentos sociais que lutam 

pela acelerac;ao do processo de reforma agraria possuem o entendimento contrario, de 

que a aquisic;ao de terras nao se enquadraria na distribuic;ao de terras que visualizam 

para uma completa reforma do setor fundiario. 
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5 PARTICULARIDADES LEGAlS NO ESTADO DO PARANA 

No ano de 2003 o govemador do estado do Parana, atraves do decreto no 

494, instituiu a Comissao Especial de Mediac;ao das Questoes da Terra. Esta comissao 

tinha o objetivo de estudar e levantar as situac;oes que envolvessem requisic;oes 

judiciais de forc;a policial para cumprimento de mandados de reintegrac;ao de posse de 

areas que foram ocupadas com caracteristicas de movimentos sociais de reivindicac;ao 

pela propriedade, promovendo esforc;os para encontrar soluc;oes pacificas destinadas a 

afastar a possibilidade de dismrbios sociais ou de utilizac;ao de forc;a para retirar os 

mvasores. 

A comissao era composta por representantes da Secretaria de Estado de 

Seguranc;a Publica (SESP), Secretaria de Estado do Emprego, Trabalho e Promoc;ao 

Social, Comando Geral da Policia Militar (CG) e Comissao da Pastoral da Terra. 

0 Decreto de criac;ao dessa comissao concedia o prazo maximo de trinta dias 

para que fosse apresentado ao govemador do estado e ao juizo requisitante, relat6rio 

contendo as medidas mais adequadas a serem tomadas em cada caso. 

Tambem relativas as ac;oes de reintegrac;ao de posse, foi publicado o Decreto 

no 2484/2003, do govemo do estado do Parana que registra: 

Art. 1 o_ A autoridade policial que receber reqmswao judicial de 
deslocamento de tropa para realizar despejos coletivos, com repercussao na 
ordem social, deveni comunicar o fato, imediatamente, a Secretaria de 
estado de Seguranya Publica e a Casa Civil do Govemadoria. (Decreta n° 
2484, 2003). 

A justificativa para que fosse imediatamente comunicada a SESP e a Casa 

Civil era a de que o Comandante de Batalhao Policial Militar de area, autoridade que 

normalmente era oficiada judicialmente para apoiar os Oficiais de Justic;a no 

cumprimento destes Mandados de Reintegrac;ao de Posse, nao possuiam efetivo 

suficiente nem equipamentos ou viaturas para realizar uma operac;ao policial da 

envergadura necessaria para urn reintegrac;ao de posse, necessitando, pois, ser apoiado 

pelo escalao superior para a consecuc;ao da missao. Alem deste aspecto tecnico, existia 

ainda a preocupac;ao govemamental com a situac;ao dos despejados pelo cumprimento 
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das ordens judiciais, optando o Estado por encontrar a manerra menos lesiva aos 

interesses atingidos para o cumprimento das ordens judiciais. 

Alem da regulamentayao estadual, existe ainda, interna corporis, 

normatiza9ao que regula a atua9ao dos Comandantes de Organiza96es Policiais 

Militares (OPM) nos casos de obediencia a decisoes judiciais, mais especificamente a 

Diretriz no 003/96 da 3a Se9ao de Estado Maior da Policia Militar do Parana (PM/3): 

b. MISSAO ESPECIFICA 
Garantir o cmnprimento das decisoes do Poder Judiciario assegurando o 
apoio requisitado, respeitando o limite minimo indispensavel para o 
cmnprimento da missao considerando o contido no artigo 70, paragrafo 
U:nico, da Lei de Organiza~ao Basica (LOB) da Policia Militar- Lei 6.774, 
de jan 76. (Diretriz PM/3 n° 003, 1996) 
Art. 70 - 0 pessoal da Policia Militar, na execu~ao do policiamento, e 
funcionalmente subordinado a autoridade policial militar competente. 
Paragrafo U:nico - As solicita~oes de apoio policial militar oriundas de 
autoridades policiais civis ou as requisi~oes de autoridades judiciarias serao 
atendidas, consoante o efetivo disponivel por intermedio da autoridade 
policial militar competente (Lei no 6.774, 1976). 

Destarte, a Comissao Especial de Media9ao das Questoes da Terra acabou 

por se tomar urn meio de favorecer politicamente alguns grupos, de acordo com a 

conveniencia surgida na oportunidade, retirando o aspecto da tecnica policial-militar 

no cumprimento de tais ordens judiciais, passando os estudos de viabilidade para o 

cumprimento e a designa9ao da melhor data para os escaloes politicos. 

Aos Comandantes imediatos, que conhecem a real situa9ao e as necessidades 

para cumprir as ordens, embora nao disponham de todos os meios em muitas 

oportunidades, cabe atualmente providenciar o Estudo de Situa9ao, urn documento 

elaborado com base nos levantamentos realizados pela Se9ao de Inteligencia (P2) e 

que preve as necessidades em pessoal e material para realizar a opera9ao policial. 0 

Estudo de Situa<;ao informa ao escalao superior as necessidades de recursos humanos, 

materiais e fmanceiros e, uma vez enviado ao Comando de Policiamento do Interior 

(CPI), s6 resta ao Comandante do Batalhao Policial Militar aguardar que lhe sejam 

destinados os recursos para realizar a a<;ao. 

Mesmo que a ordem judicial seja endere9ada ao Comandante da OPM da 

area, 0 que e praxe no meio juridico, 0 cumprimento de tal ordem e vinculado, em 
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ultima instancia, a autoriza9ao do Secretario de Seguran9a Publica, por intermedio, da 

Comissao Especial de Media9ao das Questoes da Terra. 

No ano de 2.007 houve uma mudan9a na normatiza9ao estadual, sendo a 

Comissao Especial de Media9ao das Questoes da Terra extinta por meio do Decreto no 

19/2.007, do govemador do estado do Parana: 

Art. 1 o - Fica alterado o Regulamento da Secretaria de Estado da Seguranc;a 
Publica, aprovado pelo Decreta no 5.887, de 15 de dezembro de 2005, sendo 
criadas, em nivel de Execuc;ao Progra:n:t:itica, a Coordenadoria Especial da 
Forc;a Verde- COORVERDE e a Coordenadoria Especial de Media~ao 
dos Conflitos da Terra- COORTERRA. 
§ 2°. A Coordenadoria Especial de Mediac;ao dos Conflitos da Terra -
COORTERRA competini: 
I - o estudo e levantamento de situac;oes que envolvam requisic;oes judiciais 
de forya policial para cumprimento de mandados de reintegrac;ao de posse 
de areas invadidas; 
II - a promoc;ao de soluc;oes pacificas que afastem a possibilidade de 
distlirbios sociais na area de sua atribuic;ao; e 
III - o desempenho de outras atividades correlatas. 
Art. 3 o - Cada uma das Coordenadorias criadas por este Decreta tera urn 
Coordenador a ser indicado pelo Secretario de Estado da Seguranc;a Publica 
e nomeado pelo Governador do Estado. 
Art. 6° - Revogam-se os Decretos D

0
S 494, de 13 de fevereiro de 2003, 

1.790, de 5 de setembro de 2003, 5.208, de 8 de agosto de 2005 e demais 
disposic;oes em contrario. [Grifo nosso] 

Observa-se que foi revogada a comissao anterior e no mesmo ato instituida 

nova coordenadoria, denominada COORTERRA, que assumiu o papel da comissao, e 

que responde junto a Secretaria de Seguran9a Publica pela a96es policiais e pelas 

solu96es pacificas que afastem a possibilidade de distlirbios sociais nas questoes afetas 

ao cumprimento de Mandados de Reintegra9ao de Posse. 

Ressalte-se que a cita9ao judicial e pessoal ao Comandante da OPM, mas 

quem tern 0 poder decis6rio de determinar 0 cumprimento da a9aO e 0 Secretario de 

Estado de Seguran9a Publica, assessorado pela COORTERRA. 
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5.1 ATUALIDADE DA QUESTAO FUNDIARlA ESTADUAL 

No estado do Parana, existem atuahnente oitenta e seis areas invadidas sendo 

dezoito na area de responsabilidade do 16° BPM. Do total de fazendas atuahnente 

invadidas, quarenta e oito tern Mandado de Reintegra9ao de Posse ja deferidos pela 

justi9a,e trinta e oito ainda nao obtiveram esta determina9ao judicial. 

Dados obtidos junto a Policia Militar do Parana revelam que, nos ultimos 

cinco anos, duzentas e vinte e sete areas foram invadidas no Estado, sendo que, destas, 

sessenta e cinco permanecem invadidas. Do total invadido neste periodo, cento e 

sessenta e duas foram reintegradas aos proprietaries originais. 

No mesmo periodo e das cento e sessenta e duas areas reintegradas, em 

noventa e oito houve emprego da for9a policial-militar para o cumprimento da ordem 

judicial. Em cinco areas, houve a mera interven9ao policial militar, porem sem 

emprego de for9a ou eminencia de emprego de for9a policial, sendo reintegradas aos 

proprietaries. Houve ainda, deste numero total, duas que foram reintegradas par 

seguran9as contratados pelos proprietaries, de maneira privada. E chama a aten9ao o 

fato de que cinqtienta e oito, do mesmo total anteriormente citado, foram abandonadas 

voluntariamente pelos invasores, havendo trabalho de bastidores para que nao 

houvesse emprego de for9a militar nem dispendio de dinheiro do Estado para a 

opera9ao policial. 
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Ainda no periodo dos ultimos cinco anos, houve urn total de onze operac;oes 

policiais militares abortadas pela SESP, por motivos diversos, des de mudanc;a das 

condic;oes climaticas ate negociac;ao de venda da area ao INCRA pelos proprietarios. 

N oventa e oito ac;5es foram cumpridas pela forc;a policial-militar com urn 

numero de feridos de dois policiais militares e quatro invasores, 0 que demonstra 0 

alto grau tecnico no emprego dos meios policiais militares, refletindo a preocupac;ao 



50 

da institui~ao para com a seguran~a dos homens e mulheres envolvidos nesta ardua 

tarefa, bern como para com as pessoas que de uma hora para outra sao despejadas dos 

barracos e relocadas para seus locais de origem. 
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6 PROBLEMATICA SURGIDA NA PAATICA NAS A<;OES DE 

REINTEGRA<;AO DE POSSE NO ESTADO DO PARANA - UM CASO 

PARTICULAR 

Cumpre trazer a lume os problemas surgidos no dia-a-dia dos quarteis, onde 

o Comandante de Unidade recebe a requisic;ao oficial de urn juiz de direito de uma 

comarca qualquer, para determinar policiamento visando cumprimento de mandado de 

reintegrac;ao de posse, elabora o competente Estudo de Situac;ao, envia a autoridade 

policial-militar competente, informa ao juizo e fica no aguardo de que sejam 

disponibilizados os meios necessarios para realizac;ao de suas atribuic;oes policiais 

militares. 

Ate este ponto, tudo acompanha qualquer planejamento realizado, sendo 

muito celere o procedimento intemo da PMPR. Porem, depois de enviado o Estudo de 

Situac;ao, nada mais ha para ser feito pelo Comandante de area, que esgotou as 

providencias da sua competencia ate aquele momenta. 

Ocorre que, recentemente, os magistrados, inconformados com a demora no 

cumprimento de suas decisoes, passaram a testar novas estrategias visando atribuir 

celeridade ao processo. Houve casos de juizes que pediram a prisao temporaria do 

Secretario de Seguranc;a Publica e do Comandante do Batalhao da area onde nao foi 

cumprida a ordem judicial. Em outro caso, houve a atribuic;ao de multa pecuniaria para 

o proprio Estado como forma de pressionar os agentes estatais a acelerar o processo. 

Noutro caso, tambem emblematico, a multa foi atribuida ao Govemador do Estado, na 

hip6tese de nao cumprimento da ordem de reintegrac;ao de posse. 

Mas o caso particular aqui analisado em suas particularidades, foi a 

atribuic;ao de multa ao Comandante do 11 o Batalhao de Policia Militar, sediado na 

Cidade de Campo Mourao, quando depois de haver seguido todo o iter burocratico, o 

magistrado entendeu haver a responsabilidade do Comandante, imputado-lhe pesada 

multa processual como se fosse deste a causa da mora no cumprimento de sua ordem. 
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6.1 ESTUDO DE CASO - CONDENA<;AO DO COMANDANTE DO 11 o BPM AO 

PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL PELO NAO FORNECIMENTO DE 

REFOR<;O POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE 

REINTEGRA<;AO DE POSSE 

No ano de 2002 ocorreu a invasao de terreno urbano pertencente a Usina de 

Avlicar e Alcool Ltda., sediada no municipio de mesmo nome, havendo pleiteado e 

conseguido em liminar judicial o mandado de reintegravao de posse necessaria para 

que fosse reintegrada a sua posse territorial. 

Ocorre que, para o cumprimento da ordem judicial, entendeu o magistrado, 

que haveria necessidade de reforvo policial, sendo requisitado tal efetivo ao 

Comandante da Policia Militar local, o Decimo Primeiro Batalhao de Policia Militar, 

sediado na cidade de Campo Mourao, e estendendo a requisivao ao Secretario de 

Estado competente. Em ambos os casos, a notificavao judicial estabelecia multa 

processual no valor de 10% do valor da causa, amparada pelo Art. 14, Inciso V, do 

C6digo de Processo Civil: 

Art. 14. Sao deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer fonna 
participam do processo: (Reda9ao dada pela Lei no 10.358, de 2001) 
V - cumprir com exatidao os provimentos mandamentais e nao criar 
embara90S a efetiva9a0 de provimentos judiciais, de natureza antecipat6ria 
ou final. (Incluido pela Lei no 10.358, de 2001) 
Panigrafo Unico. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente 
aos estatutos da OAB, a viola9ao do disposto no inciso V deste artigo 
constitui ato atentat6rio ao exercicio da jurisdi9ao, podendo o juiz, sem 
prejuizo das sanc;oes criminais, civis e processuais cabiveis, aplicar ao 
responsavel multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade 
da conduta e nao superior a vinte por cento do valor da causa; nao 
sendo paga no prazo estabelecido, contado do transito em julgado da 
decisao final da causa, a multa sera inscrita sempre como divida ativa 
da Uniao ou do Estado. (Incluido pela Lei no 10.358, de 2001) [grifo 
nosso] 

No entendimento judicial, o comandante do 11 o BPM, em questao, foi 

notificado para, em 10 dias, disponibilizar forva policial para cumprimento de 

mandado de reintegravao de posse, determinando que, no caso de descumprimento 

injustificado, fosse multado em 10% sobre o valor da causa atualizado. 
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Ora, havendo determina9ao legal para que fosse efetivada a ordem do douto 

magistrado, cabe estabelecer as competencias dos agentes envolvidos no processo, de 

tal forma que, ao precisar a extensao da competencia, pode-se inferir a extensao da 

responsabilizayao. 

6.1.1 Escalonamento Funcional da Policia Militar do Parana 

A Lei no 6.774, de 08 de janeiro de 1976, denominada Lei de Organiza9ao 

Basica da PMPR, organiza e distribui territorialmente as Unidades de Policia Militar 

no Estado do Parana. 

De acordo com o citado dispositivo, o Comandante do 11 o BPM e 

subordinado diretamente ao Comandante do Comando de Policiamento do Interior, 

com sede em Curitiba. Este, por sua vez, e subordinado ao Comando-Geral (CG) da 

PMPR, 6rgao maximo da escala funcional hierarquica da Policia Militar. 

0 CG, como 6rgao de cupula na Policia Militar, subordina-se, apenas 

administrativamente, a SESP, dela recebendo as politicas de implementa9ao de 

seguran9a publica e policiamento ostensivo. A SESP subordina-se diretamente ao 

chefe do executivo estadual. 

6.1.2 Restri96es Legais Aos Atos Praticados Pelo Comandante de Batalhao 

0 Estado do Parana normatizou, por meio do Decreta no 2484, de 17 de 

agosto de 2003 e do Decreta no 19, de 25 de janeiro de 2007, que revogou o Decreta 

no 494, de 13 de fevereiro de 2003, os procedimentos a serem seguidos quando do 

cumprimento de ordens de reintegra9ao de posse. A PMPR tambem criou 

padroniza96es de conduta, por meio da Diretriz no 003/96. 

Assim, dessa forma, e not6rio o apelo hierarquico das condutas tomadas pelo 

Comandante do Batalhao PM, afmal, nao pode tomar nenhuma atitude que envolva 

repercussao social sem que seja informada ao Escalao Superior e, em ultima analise, 

ao Govemador do Estado, que sempre profere a orienta9ao defmitiva nesta modalidade 
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de operayao. 

0 dever de informar e esperar que lhe seJam disponibilizados mews 

necessarios ao cumprimento das operayoes de reintegrayao de posse, retira das maos 

do comandante da OPM a responsabilidade pelo adiamento de tal operayao, devendo 

ficar a cargo da autoridade que detem o poder de fomecer tais meios o onus de arcar 

com possiveis responsabilizay5es pela mora desta decisao. 

Afmal, como se imputar a quem fez tudo que estava ao seu funcional 

alcance, quando o agente estatal que deu causa a mora, sem entrar no merito deste 

outro agente, nao propiciou as condiy5es para que as ay5es fossem levadas a cabo. 

Este dever de subordinar-se ao entendimento e as condiy5es postas pelo 

escalao superior recebe o nome de hierarquia no meio militar, que e sujeito a 

regramento especifico em legislayao extremamente rigorosa, como o Regulamento 

Disciplinar do Exercito (RDE) e o C6digo Penal Militar (CPM). 

0 tema da subordinayaO hierarquica e fartamente explorado em toda a 

doutrina juridica, como se observa no exemplo de Rodrigo Barioni: 

Resta abordar, ainda, a questao relativa a aplica<;ao da san<;ao pecuniaria por 
descmnprimento de ordem judicial, quando 0 destinatario e pessoa juridica de 
direito publico. 'A priori', poder-se-ia argumentar que a nmlta nao seria 
devida pelo Estado, uma vez que este, por si proprio, nao pratica atos; apenas 
seus funcionarios ( agentes publicos) poderiam cmnprir a determina<;ao 
judicial. E pode sobrevir de urn agente publico deixar de observar a ordem 
judicial por dolo (ma-fe) ou por culpa (negligencia). Porem, como adverte 
Eduardo Talamini, 'esse aspecto psicol6gico nao serve de argumento para 
eximir os entes estatais do regime da coer<;ao processual patrimonial. 
Condutas daquela ordem devem ser combatidas atraves dos instrumentos de 
controle da Administra<;ao Publica ( auditoria intema, tribunal de contas, 
medidas judiciais, como a a<;ao popular e a a<;ao civil publica, etc.)[ ... ] 0 
direito de acesso a justi<;a e a garantia da presta<;ao da tutela jurisdicional 
efetiva sao ideais a serem buscados pelos operadores do direito. E, para isso, 
aprofundar o estudo sobre as senten<;as mandamentais e respectivos 
instrumentos de coer<;ao parece ser imprescindivel. Sempre, porem, dentro 
dos parametros constitucionais. [ disponivel em 
<http://jus2.uol.combr/doutrina!texto.asp?id=5732>, acessado em 21 ago. 
2007] 
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6.1.3 Aplicac;ao das Leis e Regulamentos Militares 

0 artigo 34, inciso IV, da Carta Magna preceitua que a Uniao Federal nao 

intervini nos Estados-membros ou no Distrito Federal salvo para, dentre outros, prover 

a execuc;ao de lei federal, ordem ou decisao judicial. Elementar que o destinatario da 

ordemjudicial deve ser o Estado e nao o seu agente publico. 

Todavia, se comprovada a culpa ou dolo do agente publico que deu causa ao 

dano, no cumprimento de seu dever funcional o Estado podeni, em ac;ao regressiva, 

propor a respectiva ac;ao de reparac;ao do dano experimentado contra o seu servidor 

relapso. Porem, quando e a propria burocracia governamental que enleia o processo, 

dando causa ao emaranhado que tolhe a celeridade do acatamento ao mandamento 

judicial, resta evidente a responsabilidade objetiva do Estado, sem poder de regresso 

contra o servidor previdente, que area com o peso de representar este mesmo Estado, 

mas nao tern o poder de tomar as providencias que a este caberia. 

As operac;oes de reintegrac;ao de posse demandam serias providencias 

policiais militares, seguindo o tipico tirocinio defmido como a capacidade de o militar 

antever os resultados de suas ac;oes, tudo com a finalidade de adequar o sempre 

traumatico uso da forc;a a urn nivel aceitavel e adequado ao caso concreto. 

Falando-se especificamente de reintegrac;oes de posse rural ou urbana, onde 

as pessoas a serem desalojadas de seus barracos possuem conhecimentos de 

organizac;ao semelhantes as guerrilhas e sao, na maior parte das vezes, liderados por 

pessoas reconhecidamente talentosas no traquejo com as massas populares, havendo 

ainda a utilizac;ao de forte componente ideol6gico, ou seja, as pessoas que la se 

encontram imaginam que sua luta e superior aos ditames legais. Portanto, ha que se 

planejar minuciosamente a area de atuac;ao do efetivo policial-militar, topografia, 

estradas, caminhos, acidentes geograficos; realizar levantamentos perifericos; analisar 

comportamentos dos envolvidos; quantidade de pessoas encontradic;as no im6vel, 

conseqiiencias resultantes da ac;ao militar, inclusive no eventual uso de forc;a para 

retirar os invasores, possibilidades de reac;oes e confrontos fisicos, de disparos de 

armas de fogo, lesoes e mortes de pessoas, crianc;as, jovens, adultos, militares e 



56 

oficiais de justiya. Ainda, estudar destina9ao posterior dos invasores, no p6s

cumprimento do despejo da ordem judicial, e, inclusive, quanto as eventuais 

represalias dos invasores ou de outros simpatizantes de seus movimentos contra as 

pr6prias autoridades constituidas, em especial, o Juiz que determinou a reintegra9ao ou 

mandou cumprir o mandado; o Prefeito, os Vereadores, o Padre ou os Pastores locais 

que nao lhes deram a divina, e as vezes falaciosamente prometida, proteyao, e mesmo 

OS proprietarios da area invadida e seus familiares. 

As For vas Armadas, as Policias Militares e os Corpos de Bombeiros 

Militares sao institui96es publicas organizadas com base na hierarquia e disciplina, 

conforme dispoe, expressamente, a Constitui9ao Federal de 1988: 

Art. 42 - Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, instituivoes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao 
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. [C. F./1988] 

A Lei Federal n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispoe sobre o 

Estatuto dos Militares, recepcionada pela vigente Constitui9ao Federal, regula a 

situayao, obriga9ao, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das For9as 

Armadas. Ela e a principal fonte de natureza administrativa na tutela da hierarquia e 

disciplina militar. 0 referido Estatuto sintetiza toda a especialidade da atividade militar 

ao expressar os seguintes conceitos: 

Art. 14 - A hierarquia e a disciplina sao a base institucional das F orvas 
Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau 
hienirquico. 
§ 1 o - A hierarquia militar e a ordenavao da autoridade, em niveis diferentes, 
dentro da estrutura das F orvas Armadas. A ordenavao se faz por postos ou 
graduavoes; dentro de urn mesmo posto ou graduavao se faz pela 
antigiiidade no posto OU na graduayaO. 0 respeito a hierarquia e 
consubstanciado no espirito de acatamento a sequencia de autoridade. 
§ 3 o A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos em todas as 

circunstancias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e 
reformados. 
Art. 20 - Cargo militar e urn conjunto de atribuivoes, deveres e 
responsabilidades cometidos a urn militar em servivo ativo. 
§ 1 o - 0 cargo militar, a que se refere este artigo, e o que se encontra 
especificado nos Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotavao das Forvas 
Armadas ou previsto, caracterizado ou defmido como tal em outras 
disposivoes legais. 
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§ 2° As obrigac;oes inerentes ao cargo militar devem ser compativeis com o 
correspondente grau hienirquico e defmidas em legislac;ao ou 
regulamentac;ao especificas. 
Art. 31. Os deveres militares emanam de urn conjunto de vinculos racionais, 
bern como marais, que ligam o militar a Patria e ao seu servic;o, e 
compreendem, essencialmente: 
I- a dedicac;ao e a fidelidade a Patria, cuja honra, integridade e instituic;oes 
devemser defendidas mesmo como sacrificio da propria vida; 
N- a disciplina e o respeito a hierarquia. 

A viola9ao dos referidos deveres e obriga96es militares constituini crime, 

contraven9ao ou transgressao disciplinar, conforme dispuser a legisla9ao ou 

regulamenta9ao especifica. Os regulamentos disciplinares das For9as Armadas 

especificam e classificam as contraven96es ou transgressoes disciplinares e 

estabelecem as normas relativas a amplitude e aplica9ao das penas disciplinares. 

Para JOSE AFONSO DA SILVA, in Curso de Direito Constitucional 

Positivo, 18a ed, SP: Malheiros Editores, 2000, p. 738, "hierarquia e o vinculo de 

subordina9ao escalonada e graduada de inferior a superior", por sua vez, disciplina "e 
o poder que tern os superiores hienirquicos de impor condutas juridicamente corretas e 

dar ordens aos inferiores. Correlativamente, significa dever de obediencia dos 

inferiores em relayao aos superiores". Partindo dessa afmnayao e possivel notar o fato 

de que a hierarquia e disciplina militar entrela9am-se sobremaneira, que sao ambas 

interpenetraveis e indissociaveis. Em conseqiiencia do referido embasamento, Macedo 

Soares assevera que "a subordina9ao pela obediencia e a base da disciplina militar". 

Reconhe9a-se, pois, a presenya inafastavel, da excludente de ilicitude, eis 

que tern subordinayao hierarquica imposta por Lei Federal e Estadual, isentando-o de 

qualquer responsabilidade pecuniaria pelo eventual descumprimento da ordem 

judicial. 

6.1.4 Aplica9ao dos Principios Constitucionais ao Caso Analisado 

A aplica9ao dos principios elementares, explicitos ou implicitos, na 

Constituiyao da Republica Federativa do Brasil, e tonica na aplica9ao real do direito 

brasileiro. Afmal, OS principios sao 0 direcionamento que balizam todo 0 direito patrio, 
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dando os rumos para a efetiva<;ao dos direitos processual e material. 

Dentre estes principios que deverao sempre ser levados em conta, esta o do 

devido processo legal, inscrito no Artigo 5°, Inciso LN, que dispoe que "ninguem sera 

privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal". 

De principia elementar que vige no pais urn fundamento mandamental 

determinando estrita e inafastavel obediencia ao devido processo legal nas diversas 

searas do Direito: penal, administrativo, eleitoral e civil. 

Tem-se por inquestionavel que se de urn lado ha previsao juridica conferindo 

ao magistrado poderes para aplica<;ao de multa aquelas figuras, certas enquanto partes, 

e indeterminadas enquanto participes do feito, de outro, impoe-se, por simetria, que se 

respeite o devido processo legal na aplica<;ao de multa a quem nao fa<;a parte direta na 

lide, nao se abrindo espa<;o ao discemimento volitivo tinico do magistrado. 

6.1.5 Inexistencia de Previa Intima<;ao da Multa Efetivamente Aplicada. 

0 caso ora em analise e emblematico, pOlS 0 Comandante da Unidade 

Policial, somente tomou conhecimento da determina<;ao de desconto dos valores da 

multa em seus vencimentos por meio do telefonema emitido pelo Diretor de Finan<;as 

da Corpora<;ao. 

Ha de ser registrado que ate a comunica<;ao de desconto pecuniario na sua 

folha de pagamento, o Comandante do Batalhao nao fora parte em processo algum, no 

qual lhe fosse dirigida, com precisao, uma imputa<;ao especifica com exposi<;ao dos 

fatos e fundamentos juridicos a justificar a aplica<;ao da penalidade pecuniaria, 

privando-o de parte de seu vencimento militar. Nao obstante, a ignorancia acerca dos 

fatos por si s6, ja ensejaria novo processo para ilustrar os fatos necessarios para se 

privar alguem de seus vencimentos profissionais. 

0 processo original e a indeniza<;ao mandada descontar em folha de 

pagamento sao, seguramente, situa<;oes juridicas distintas e nao podem ser 

confundidas. 
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6.1.6 - Violavao ao Principio Constitucional da Ampla Defesa e do Contradit6rio 

No caso em tela, verifica-se outra agressao a principio constitucional, qual 

seJa, o direito a ampla defesa e ao contradit6rio com os meios e recursos a ela 

inerentes. 

Desta forma, a lei nao excluira da apreciavao do Poder Judiciario lesao ou 

ameava a direito. No processo judicial, uma parte invoca a tese; a outra rebate com a 

antitese; o juiz acima das partes faz a sintese. E o principio do contradit6rio. Na 

instruvao processual, seja administrativa ou judicial, s6 se admitem meios idoneos. 

Alguem s6 pode ser considerado culpado, depois de defmitivamente julgado. 

A regra da ampla defesa abrange a regra do contradit6rio, completando-se os 

principios que informam e que se resumem no postulado da liberdade integral do 

homem diante da prepotencia do Estado. A defesa a que se refere o inciso LV do art. 

so da Constituivao de 1988 e a defesa em que ha acusado; portanto, e a defesa em 

processo civil, penal ou em processo fiscal-penal ou administrativo, ou policial. 

Como conhecido na demonstravao em estudo, nao se assegurou ao 

Comandante do Batalhao o devido processo, com os conseqiientes direitos a sua defesa 

ampla e irrestrita, tampouco ao contradit6rio para que tivesse os mecanismos de 

garantia de que nao seria condenado arbitrariamente, como de fato ocorreu. 

Consta ainda, que o Comandante do 11 o BPM nao figurou como parte no 

processo em que sofreu tao arbitraria condenavao. Neste caso, coube a si a faculdade 

processual de manejar agravo de instrumento contra a referida decisao, na qualidade 

de terceiro prejudicado ou, quem sabe, por meio de mandado de seguranva pela 

ilegalidade dela. Afmal, ocorre fmcada na jurisprudencia posivao como segue: 

Ao permitir o recurso de terceiro prejudicado, o artigo 499 do CPC outorga 
direito potestativo a ser exercido a criterio do prejudicado, cuja inercia nao 
gera preclusao. E licito ao terceiro prejudicado requerer mandado de 
seguran<;a contra ato judicial, em lugar de interpor, contra ele, o recurso 
cabivel. A circunstiincia de a senten<;a estar sob desafio de recurso com efeito 
suspensivo nao lhe retira o potencial ofensivo, nem a :innrniza contra mandado 
de seguran<;a em favor de terceiro prejudicado (STJ- 18 Turma- RMS no 
12.193-SP- rel. Min. Gomes de Barros- DJU 24.06.02- p. 195). 
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E patente a falta de oportunidade que o Comandante teve, no caso concreto, 

de apresentar a resposta que ensejaria a responsabilizac;ao a quem de fato tivesse o 

mecanismo de atender aos mandados judiciais especificos de reintegrac;ao de posse. 

Destarte, s6 poderia ser responsabilizado quem tivesse a contrapartida da 

responsabilidade, pois se nao cabia a autoridade de Comandante de Batalhao a 

autorizac;ao definitiva para cumprir a ordem judicial, mas, em ultima amilise, ao 

Govemador do Estado, por que teria o Comandante de Batalhao, mesmo tendo 

cumprido seu papel, arcar com o onus de ser condenado em pena pecunia, pelo nao 

atendimento temporao do citado dispositivo. 

6.1. 7 Impenhorabilidade Absoluta do Vencimento 

Nao bastassem as violac;oes de ordem · constitucional retro demonstradas, 

tem-se tam bern por verdadeiro que a decisao judicial, violou uma norma do Direito 

Processual Civil, qual seja, o artigo 649, inciso IV, do C6digo Instrumental que 

declara ser absolutamente impenhonivel, ao lado dos vencimentos· dos magistrados, 

professores, o soldo e os sahirios, salvo para pagamento de prestac;ao alimenticia. 

Cristalino, de conseqiiencia, que a ordem de desconto do valor da multa de 

seu soldo como determinado na decisao lanc;ada nao encontra eco na legalidade, no 

born senso que deve a todos nortear, ou em qualquer resquicio de Justic;a. 

A prop6sito deste preceito processual civil, ja manifestou-se o Tribunal de 

Justic;a paranaense, como segue: 

Ac6rdao 17910 - 6a Camara Civel (extinto TA) - Processo 0256673-6 -
Agravo de Instrumento - rel. Juiza Anny Mary Kuss - 29/06/2004 -
unanime - DJPR 6680 - Ementa: repara9ao de danos - penhora sabre 
numerano encontrado nas contas-correntes do executado 
impenhorabilidade dos val ores provenientes de salario - inteligencia do art. 
649, inciso IV, do CPC- prote9ao dos principios elencados no art. 5°, inciso 
LIVe art. 7°, inciso X, ambos da Constitui9ao Federal- recurso conhecido e 
provido. A conta corrente salario em nome do executado, onde e depositado 
mensalmente por sua empregadora o salario decorrente do contrato de 
trabalho vigente, e absolutamente impenhoravel. 
Ac6rdao 18159 - 3a Camara Civel (extinto TA) - Processo 0236045-6 -
Agravo de Instrumento - rel. Juiz Hamilton Mussi Correa - Unanime -
DJPR 6478 - Ementa: Agravo de Instrumento - Penhora - Salario -
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Retenc;ao mensal de percentual - Impossibilidade - Nulidade - Oficio 
Levantando Deposito bancario - Exaurimento - Carencia. 1. Sendo o salario 
impenhoravel a teor do art. 649, N, do CPC, nao e possivel a penhora de 
urn percentual mensal sobre ele ate atingir montante suficiente satisfazendo 
a execuc;ao. 2. Nenhuma utilidade existe para a parte em obter revogac;ao de 
detenninac;ao judicial cuja frnalidade ja se exauriu, sem possibilidade 
pratica de reversibilidade. Recurso desprovido. 

E no Superior Tribunal de Justic;a (STJ), encerrando quaisquer duvidas que 

por ventura pairassem sabre o questionamento: 

REsp 633332/RS - rel. Min. NANCY ANDRIGHI - 3a Turma - DJU 
07.03.2005 - p. 251 - Ementa: Processo civil e civil. Recurso especial. 
Execuc;ao. Titulo executivo judicial. Penhora. Vencimentos. - Inviavel o 
recurso especial com amparo em possivel violac;ao ao art. 535, do CPC, se ha 
pronunciamento expresso no ac6rdao recorrido, quanto a alegada omissao. -
Nao se admite o recurso especial por incidencia da SU.mula 211, do STJ, 
porquanto o Tribunal de origem nao apreciou a questao referente a morte do 
recorrido. - Os vencimentos dos magistrados sao impenhoraveis, conforme as 
disposic;oes do art. 649, N, do CPC. Recurso especial nao conhecido. 

Verifica-se que, estando absolutamente vedada a penhora do soldo. Assim, 

maior a irregularidade se tal desconto tiver como fundamento o pagamento de multa 

em folha de pagamento, mormente quando o quantum ultrapassa em muito o valor dos 

vencimentos recebidos pela autoridade condenada, comprometendo sobremaneira sua 

subsistencia, alem de submete-lo ao constrangimento moral dos que veem-se privados 

de sua defesa e arbitrariamente condenados. 

Nao bastasse tudo acima demonstrado, ha de ser lembrado que os salarios, 

vencimentos e soldos possuem carater alimentar e, nesta especie, tern protec;ao 

constitucional e infraconstitucional. 

6.1.8 Inexistencia de Descumprimento Injustificado da Ordem Judicial 

Nao houve descumprimento de ordem judicial pelo absoluto acatamento da 

legislac;ao hierarquico-administrativa pertinente, pais cinco dias depois de recebida a 

notificac;ao judicial, o Estudo de Situac;ao exigido nesses casas ja estava concluido e 

havia sido comunicado ao Comando Superior, desta forma cumprida a legislac;ao 
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estadual pertinente. 

E not6rio que o Comandante de Batalhao PM nao tern autoridade para dar 

efetivo cumprimento as ordens judiciais de reintegravao de posse, pais, existem 

normas estaduais que regulamentam esta modalidade de prestavao de servivo policial. 

Afmal, com os recursos locais, parcos e insuficientes para a grandiosidade das 

operav5es de reintegravao de posse, o Comandante deve aguardar que os Escal5es 

Superiores da corporavao, em sintonia como Govemador do Estado, determinem que 

seja reunido o reforvo necessaria para que a ordem judicial seja cumprida. 

Dependendo, funcional e materialmente, de autoridade superior para efetivavao da 

ordem judicial nao pode softer penalidade, pais que age no estrito espavo de sua 

atribuivao e obediencia hierarquica, ainda que houvesse possibilidade de cumprir a 

reintegravao de posse sem necessidade de apoio de outras Unidades, esta 

obrigatoriamente condicionado, na especie despejo de sem-teto e sem-terra, a ordem 

de seus superiores hierarquicos, devendo, portanto, tais autoridades serem chamadas a 

responsabilidade na exata medida e proporvao de suas atribuiv5es e competencias. 

No ambito militar, o descumprimento de ordem superior, conforme o caso, 

caracteriza-se como crime, contravenvao ou transgressao no C6digo Penal Militar. A 

prop6sito: 

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou materia de 
servi9o, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instru9ao: 
Pena - deten9ao, de urn a dois anos, se o fato nao constitui crime mais 
grave. 
Art. 169. Determinar o comandante, sem ordem superior e fora dos casos 
em que essa se dispensa, movimento de tropa ou a9ao militar: 
Pena- reclusao, de tres a cinco anos. 
Art. 301. Desobedecer a ordemlegal de autoridademilitar: 
Pena - deten9ao, ate seis meses. 

Com estes argumentos ve-se que de fato existem todos OS indicativos 

necessarios para se demonstrar que ha ilegalidade na aplicavao de multa aos 

comandantes de Batalhao Policial-Militar, pelo simples fato de que estes nao possuern 

responsabilidade suficiente sabre a execuvao desta modalidade de policiamento para 

fazer frente a contrapartida necessaria a imputavao de multa. Ora, se OS comandantes 
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nao podem determinar, de per si, para que seja cumprida a ordem judicial, 6bvio que 

deve ser responsabilizada a autoridade que detem esta prerrogativa, sob pena de se 

cometer injusti<;a por erro de pessoa. 
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7 CONCLUSAO 

A tematica hora em analise e extremamente delicada, devido ao limbo legal 

existente para o efetivo cumprimento das ordens judiciais de reintegrac;ao de posse, 

conforme demonstrado no bojo deste trabalho. Tal problematica nao surgiu 

recentemente, mas existe desde a colonizac;ao, com a distribuic;ao das terras, ainda no 

Imperio do Brasil, e arrastam-se, ora mais ora menos nitidos, mas sempre presentes na 

sociedade nacional. 

A realidade foi a pauta do presente trabalho, onde foi analisado em mimicias 

urn caso em particular, em que urn magistrado imputou ao Comandante do 11 o 

Batalhao de Policia Militar multa por entender que o retardamento no curnprimento da 

ordem teria sido motivada pela inercia do Comando do Batalhao. 

Neste enfoque se ve urn entrave legal onde o comandante de unidade 

operacional acaba por ficar com a responsabilidade pelo curnprimento dos mandados 

de reintegrac;ao de posse; no entanto, o efetivo e o material minima disponivel para o 

curnprimento do mandado, foge a sua competencia dependendo de autorizac;ao de 

escalao superior. Ficando entao o comandante de unidade com a responsabilidade pelo 

cumprimento, e o escalao superior com a capacidade e a competencia para autorizar a 

liberac;ao de meios indispensaveis para execuc;ao do mandado. 

0 atual sistema de procedimentos estaduais a serem executados quando da 

existencia de mandado de reintegrac;ao de posse faz com que o comandante de unidade 

operacional nao tenha saida, pois depende de autorizac;ao superior e precisa curnprir o 

prazo estipulado pelo judiciario. Neste cenario tern ele a responsabilidade pelo atraso, 

mas nao tern os mecanismos necessarios para implementar a operac;ao necessaria para 

satisfazer a ordem judicial. E urn contra-sensa perigoso, que expoe o comandante de 

batalhao e o proprio executivo estadual, por falta de normas tecnicas que visassem ao 

fiel e imediato curnprimento das determinac;oes do poder judiciario. 

0 resumo esquematico abaixo demonstra como, atualmente, ocorre o trfunite 

de urn mandado judicial de reintegrac;ao de posse (MRP), no Estado do Parana: 
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Mandado de Reintegra.;ao de Posse 

Comandante de Unidade 

Comando do Policiamento do Interior 

l 
Comando Geral 

~ 

:(~ f :-.. :~}.:; ;p:·ft :;;~~ :;1 (~· ~;~ ::::: Secretaria de Seguran.;a 

~ 
Libera.;ao de recursos 

~ 
Comandante de Unidade 

~ 

Execu.;ao do mandado 

Esquema 1 - Tramite atual do MRP. 

Com base na analise da atual sistematica para cumprimento de ordens 

judiciais de reintegra<;ao de posse e a fnn de contribuir para a melhoria dos servi<;os 

prestados pela Policia Militar, propoe-se a ado<;ao das seguintes medidas: 

• Ado<;ao de novas procedimentos em conjunto com a Secretaria de 

Seguran<;a Publica e Poder Judiciario Estadual com o fnn de 

padronizar-se procedimentos em todo o Estado do Parana no tocante 

ao cumprimento de mandados de reintegra<;ao de posse; 
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• Encaminhamento dos mandados de reintegrac;ao de posse diretamente 

a SESP, para que en tao seja direcionado para atendimento a tecnica 

necessaria ao cumprimento da ordem judicial; 

• Sugere-se que o poder Judiciario Estadual centralize as ordens de 

reintegrac;ao de posse em urn 6rgao, de maneira a facilitar o 

atendimento aos questionamentos judiciais no tocante aos 

cumprimentos dos mandados. 

Ficaria assim o resumo esquematico com a nova configurac;ao: 

Mandado de Reintegra~ao de Posse 

Secretaria de Seguran~a 

Lib era~ao de recursos 

Comandante de Unidade 

Execu~ao do mandado 

Esquema 2- Proposta de tramite para o MRP. 

Outra sugestao, que afastaria o 6rgao politico em privilegio ao aspecto 

tecnico para o cumprimento das ordens judiciais, seria a Policia Militar, unico 6rgao 

que atua efetivamente nas operac;oes de reintegrac;ao de posse, deter a autonomia para 

realizar os estudos necessarios e determinar, com a simples comunicac;ao do fato a 
SESP, o envio de reforc;os e o cumprimento da ordem judicial. Nesta configurac;ao, o 

poder judiciario estadual centralizaria a remessa de todos os mandados de reintegrac;ao 
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de posse junto ao Comando Geral da Policia Militar para sua efetiva9ao. 

Esta configura9ao teria o se guinte resumo esquematico: 

Mandado de Reintegrat;ao de Posse 

Comandante Geral da PMPR 

Lib erat;ao de recursos 

Comandante de Unidade 

Execut;ao do mandado 

Esquema 3 - Proposta alternativa de tramite para o MRP 

Caso mantenha-se a atual sistematica, em obediencia ao decreto 5887, de 15 

de dezembro de 2005, atraves da COORTERRA, permitir legalizar a seguinte 

proposta: 

• 0 comandante de unidade, ao receber das maos do poder judiciario, o 

mandado de reintegra9ao de posse, tenha autoriza9ao expressa para, 

de imediato, ativar seu pelotao de choque ou sua ROT AM 

(policiamento especial) para tais eventos, e acompanhar o oficial de 

justi<;a ate o local da reintegra<yao e la apoiar para que o oficial de 

justi<ya fa<; a cumprir o referido man dado; 

• Caso os invasores nao acatem a ordem judicial, o comandante de 

unidade juntamente com o oficial de justi<;a deverao elaborar certidao 

ao juiz, informando da necessidade da solicita<yao de refor<yo ao 
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escalao superior para tal mister; 

• Com tal atitude o comandante de unidade nao estara descumprindo a 

ordem judicial, demonstrando boa vontade em atender a autoridade 

judiciaria. Conseqiientemente, o proprio comandante de unidade, ou o 

juiz requerente encaminharia urn novo expediente ao escalao superior, 

Comando-Geral da PMPR, ou SESP, solicitando os meios necessarios 

para o cumprimento do citado mandado. 

0 atendimento das sugestoes aqui formuladas, proporcionarao ao poder 

judiciario, ao poder executivo e ao cidadao, maior garantia de respeito ao direito de 

propriedade e nitidez quanto a responsabilizayaO pela mora OU nao cumprimento das 

ordens judiciais, em especial, quanto aos mandados de reintegra9ao de posse. 

E, certamente, transformar tais proposi9oes em diretrizes norteadoras das 

a9oes puras e legitimas dos Comandantes de Unidades da Policia Militar do Parana. 
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