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SERVIGG-PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO:

ASSUNTO: CÓDIGO:

Direitos humanos.

OUTROS DADOS:

Violência no campo. Posseiros da Fazenda Barroca, Distrito de Otinolândia, Municí
pio de Monte Azul, no Norte de Minas Gerais.

Negros descendentes de um quilombo. Despejo mediante violências.
Representação subscrita pela Casa de Pastoral Comunitária e outras entidades, soli

citando a desapropriação da área.
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Montes Claros, 09 de dezembro de 1991
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AO
EXMO. SR. PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA 
DR. ARISTIDES. JUNQUEIRA 
PROCUDORIA GERAL DA REPÚBLICA 
70054 - BRASÍLIA - DF

h

Senhor Procurador,

Os posseiros da Fazenda Barroca, distrito de Otinolândia e Município 
de Monte Azul no Norte de Minas Gerais, são negros descendentes de

truíram suas moradias, formaram famílias, fizeram benfeitorias e pro 
duzem alimentos para subsistência.
Moravam nesta fazenda 14 (quatorze) famílias, explorando uma área de 
323 hectares,
No entanto, Alvacir Rodrigues Dias, coletor aposentado e a viúva Iva 
nice Maria Dias Monção, representando seus filhos, conseguiram uma 
escritura da terra dos posseiros e entraram com uma ação na justiça 
pedindo reintegração de posse, que foi concedida pelo Juiz Dr. Tibúr 
cio Marques Rodrigues da Comarca de Monte Azul, em 10/10/1991.
No dia 18 de outubro de 1991, o oficial de justiça, juntamente com 
07 policiais militares de Monte Azul, o advogado de Alvacir, Juracy 
Rodrigues Primo e 40 trabalhadores da periferia da cidade, chegaram 
no local e fizeram o bárbaro despejo.
Das 14 famílias, 05 continuam sendo ameaçadas e 09 foram despejadas, 
formando um total de 42 pessoas, sendo 22 crianças.
As famílias permaneceram em volta das casas destruídas, debaixo das* 
árvores e na beira da estrada, sem ter para onde ir.
Passado alguns dias Alvacir e outras pessoas retomaram ao local, co 
locaram as mobilias das casas, mantimentos, apnentes para plantio, 
dentro de um caminhão e jogaram nas estrada^ deixando as famílias 
sem nada. Destruíram as benfeitorias, 11 (õnze) casas, cercas de ma
deira e arame farpado, currais, mandiocal. As criações como camei-

um quilombo, que chegaram nesta região no século passado. Ali cons

WmHWteWMSM àMiáMiWWl...--,



ros, cabras, vacas, cavalos e galinha estão desaparecidas.
A situação é de extrema dor e revolta. Tudo que foi construído ao 
longo da vida, com muito trabalho e sacrifício foi destruído. As 
crianças estão assustadas e em estado de choque, escondidas no mato 
ou em casas de parentes.
Diante deste fato, vimos pedir a desapropriação da referida área pa
ra assentamento das 14 famílias.
Esperamos contar com a atenção de V.Excia,

CASA DE PASTORAL COMUNITÁRIA 
, (CEB’s - CPT - P.O. - MDF)

Rua p9;]ina!do Ribeiro, 18/A 
roúé: (038) 22I-2982 

Cep 39.400 — Montes Claros — MG

l/2<2 SA

Froietos Comunitários U tale fc Minas Gerais 
- f u n d a j ú -  

DIOCESE OE MONTES CLAROS 
RUA REGINALDO RIBEIRO, 18 - A - CENTRO!

TELEFONE: (038) 221-2982 
CEP 39.400 -  MONTES CLAROS -  MG

PASTORAL DA JUVENTUDE fj X~\ 
RUA REGINALDO RIBEIRO, « -A  -  CENTRO 

FONE: (038)  22f 2982
W »  39400 — MONTES CLAROS — M0

OUT-Ccnha» Unio lm  ira ;*l*M<Joras l.asmat 
Ncrta (ia Minas

Sind. dos lrabs. na Movimentação da Marca* 
éw'ét ASfedSurah do Norte da Minas - MG

— --------------------
Íl tídtçh Wibtif JMcm* - Diretor Presidente

3iiid. doa lrabs. nas Inds. da ConsU. e ds Mae 
Dlares - MG

'ias rratiaihaisres naí Itiusif^s uuatiias
de Mont es  Cl aros

PÕLOTWE^ÍONAL DA FETAEMG
ifec 17.388.158/0001-83
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TELEX P3R 3 A 3 NR 10 5 BR AS IL IA, 11 FEV . 1992
A A
COMI 33AO PASTORAL DA TERRA
RJ A RE 31NAL DO RIBEIRO, 13-A - CENTRO
39.400 - MONTES Cl AROS - MINAS 3E3AIS

ACUSANDO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA DESSA COMISSÃO PASTORAL DA 
TERRA, COMUNICO-LHES 4UE 0 EXMO SR PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 
DETERMINOU 0 ENCAMINHAMENTO DO REFERIDO EXPEDIENTE AA SECRETARIA 
DE COORDENAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E DOS INTERESSES 
DIFUSOS DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL.

ATENCIOSAMENTE,
ROBERTO 3APTISTA - CHEFE DO GABINETE.
,T>
3 19 3 3 TXri-.i AC BR -j
614390 SP SR BR
J. C .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF/PGR 08100.000643/92-56

Autuado e encaminhado à SECODID.
CCA/SA, em 05.03.92.

fortfo Chave.
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Nesta tiala procedi a

Brasiiia
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■r̂ recurador d» R*P0b,ic*



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL HPF/PGR 08100.000643/92-56

H E g e b i  m n r o
Mesta data recebi
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nS 1553/SECODID
Brasília, 22 de setembro de 1992

Meritíssimo Juiz.

Nos termos do § 19 do artigo 89 da Lei n9 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e para instruir o processo MPF/PGR 
08100.D00643/92-56, instaurado no âmbito desta Secretaria com base 
no documento cuja cópia segue em anexo - pertinente à violência 
contra os posseiros da Fazenda Barroca, Distrito de Otinolândia e 
Município de Monte flzul/MG -, solicito informações a respeito 
do assunto.

Atenciosamente,

GONÇALVES 
da RepÚBlicaProcura

Secretário-Adjunto de Coordenação da Defesa dos 
Direitos Individuais e dos Interesses Difusos

SECODIl^r

A Sua Excelência o Senhor
Doutor MARCO AURÉLIO FERENZINI
Juiz de Direito da Comarca de Monte Azul/MG
Alameda Antonio de Oliveira Neto s/n? - Fórum
Monte Azul-MG
39500-000 16/a643



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF/PGR 08100.00643/92-56

J U N T A D A
Nesta data faço /untada
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SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

«a*.
w

Em atenção ao v. ofício n? 1553/SECODID, se 
guem anexas copias dos Autos da Ação Heintegração de Posse’ 
movida por ALVACIR GONÇALVES DIAS e outros em face de OLÍM
PIO DE SOUSA CORRÊA e outros, que teve tramites perante es
ta Comarca,

Esclareço a V.Exa. que, com relação à refe
rida ação, as partes transacionaram, nos termos da assenta
do, em cápia reprográfica.

Outrossim, com vistas ao fato desenrolado ’ 
nas terras da Eazenda Barroca, neste município, informo que 
Louve também uma tentativa de homicídio, tendo já havido a 
denúncia, como também se infere p^pia anexa,

At ene i o sament

MÀRCC AURÉLIO PERSNZIN] 
JUIZ DE DIREITO

Ao Exmo. Sr. Procurador da República 
Doutor WAGNER GONÇALVES
Secretário-Adjunto de Conrdenação da Defesa
des Direitos Individuais e dos Interesses Difusos
SECODID

IO/MG-00/000077 HOOEifi tmmm r-i



TERMO EE ASSENTADA

Aoa (03) treis dias do mês de junho do ano ' 
de mil novecentos e noventa e dois 1.932 às 16:30 noras na 
sala de audiências ao fórum, sito, à Al. Antônio de Olivei
ra Neto, s/n2, onde se achava, presente 0 Exrns Sr. Er. MARCO 
AURÉLIO FERENZINI, MM. Juiz de Eireito, comigo Escrevente ' 
Judicial II, presente o ExraS Sr. Er. ROERICO CALÇADO ANAYA* 
ROJAS, EE. Promotor de Justiça, presentes os autores acompa 
nhados de do procurador comum Er. Juraci Rodrigues Primo, ' 
presentes os reus OLIIFIO EE SOUZA CORRÊA, LOURJ3NÇA ES SOU
ZA CORRÊA, JOSE ALEGRE EE OLIVEIRA, LUCIO ALEGRE DE OLIVEI
RA, ausente DOMINGOS ALEGRE DE OLIVEIRA; pelas partes foi ' 
apresentado uma petição em que estabelece os seguintes ter
mos de acordo: Os requerentes e os requeridos, de comum * 
acordo, de làvre e xpontânea vontada, resolveram colocar ' 
fim à aquela,digo, â sequela, sob as seguintes condições,as 
cláusulas e obrigações: 1- Os requerentes cedem a entregam' 
aos requeridos OLÍMPIO DE SOUZA CORRÊA, FLORENÇA EE SOUZA '
CORP.EA(SANTA), JOSE ALEGRE DE OLIVEIRA, LUCIO ALEGRE EE OLI 
VSií-cA, DOMINGOS ALEGRE EE OLIVEIRA, valendo também para os 
SEUS FILHOS, NORAS e GENROS, 70 (setenta) hectares de ter
ras que deverão limitar-se com a propriedade de Inácio Perei 
ra e Mozar Guilherme Lithg.Ee ressaltar-3e que a linha divi 
sória deverá partir do Rio Gorutuba, onde a sua largura não 
poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) metros. ^ cerca*»

divisória deverá ser feitas pelos requeridos com 0 arame já 
existente dentro da propriedade onde termina 0 litígio com’ 
este acordo.A certa divisória deverá ser feita com 04 (qua
tro) fios de arame farpado. De 10 em 10 (dez em dez) metros 
deverá ser fincado um (01) e st isrador .Entre um estifador e ' 
outro deverão ter (03) três estacas.MATERIAL QUE PODERÃO SER 
RETIRADOS EA iCREA.Os requeridos poderão retirar as madeiras 
tijolos, telhas e outros matérias de construção que estive 
rem dentro da área que, neste momento, acaba 0 letígio.MEEI 
ÇAO.Os requerentes providenciarão 0 agrimensor que deverá ' 
efftivar-se 0 levantamento dos 70 (setenta) hectares nas ' 
margens da propriedade de Inácio Pereira e Mozar Guilherme' 
Ligth.As picadas deverão ser feitas pelos requeridos, deven



t devendo ser certa e sem qualquer curva. DOS PRAZOS. Os reque 
ridos terão apenas 30 (trinta) dias para apanharem dentro do 
terreno os materiais de construção,Os requerentes deverão ■*!' 
providenciar o levantamento da área cedida aos requeridos detn 
tro de (30) trinta dias.A cerca divisória deverá ser feita * 
também no prazo de (30) trinta dias. Desta forma, requeren-' 
tes e requeridos desistem da ação, sendo certo, que os hono
rários do advogado dos requerentes serão pagos pelo,digo, por 
eles proprios(requerentes) e que os honorários dos advogados 
dos requeridos serão isentos, tendo em vista a assistência pe 
ia FETAEMG-.As custas do processo serão de responsabilidade ' 
dos requeridos que, neste ato, pedem o perdão, por serem, po 
bre no sentido da palavra.Os requeridos requerem a desistên
cia do agravo de Instrumento (PROCESSO RS 1.086-03).Os reque 
ridos neste ato, reconhecem e confirmai’ a posse üos requeren 
tes no restante da área descrita na Beça Vestibular da ação* 
comprometendo-se, por si e seus herdeiros, a respeitá-la co
mo de propriedade dos requerentes.As partes, assim, comprome 
tem»se, por si e seus herdeiros, a cumprir o pacto ora cele
brado, respeitando todas as cercas divisórias e as cláusulas 
condições e obrigaçêos inseridas neste acordo, ficando, con
sequentemente, desistida da açao.Por derradeiro, requerem a 
homologação do presente acordo, com a manifestação das par-' 
tes e do representante do Ministério público, na presença de 
V.Exciâ.Pelo MM. Juiz foi dado vista ao Dr.Promotor em audiên 
cia tendo em vista3que no polo ativo da presente ação consta 
a existência de menores, que aduziu os seguintes termos :M1YI.' 
Juiz provável e a intenção e ação da ambos polos da ação em 
colocar termo amigalvente aos presentes autos; como curador' 
dos menores exitfente no pio ativo do presente feito não se ' 
opoãneste KMP ao presente acordo,Pelo MM. Juiz foi proferida 
decisão nos seguintes termos:Vistos etc, homologo o acordo * 
firmado por Alvacir Gonçalves Dias e outros e Olimpio de Sou 
za Corrêa e outros, ficando consequentemente sem objeto o re 
curso de agravo de instrumento ne 1,086-03, nos termos em '' 
que consta desta assentada e da petição cuja juntada ora de
termino, extinguindo o processo com julgamento de mérito em' 
virtude da transação operada, isento de custas os ©queridos' 
honorários advocaticios na forma do contido no item 06 do re 
ferido acordo.Publicado em audiência, intimadas as partes.



Registre-se.Rada Mais, So que para constar lavro esterqii 
cio eachado conforme vai devidamente assinado,Eu  ̂
Escrevente Judicial II, daèiJ.og*krei. /  /

Juiz de Direito

Promotor de Justiça

0 Dr. procurador dos requerentes

0 Dr, Procurador dos requeridos

1 /  n / U X l

EM TEMPO: MM, Juiz na qualidade dd procurador dos requeridos 
nesta oportunidade, em meu nome em nome da FETAEMG, bem como 
dos requeridos gostaria de agradecer ao ilustre colega Dr. * 
Juraci, seu Alvacir e D. Ivanice pelo que empenho que demons 
trarm que o presente acorao pudesse acontecer. Dada a pala-’ 
vra ao Dr, advogado dos requerentes este aduziu que:MM. Juiz 
em nosso nome e em nome do Sr. Alvacir e D. Ivanice agrade 
cemos ao ilustre colega Dr, Julio Feliz da Silva, pela sua' 
luta em prol do direito e da boa justiça.Pelo MM. Juiz foi ' 
dito que honageava os ilustres patronos das parte3 que demons 
trararn de forma inequívoca todo o brilho profissional que ' ' 
trazem no seu trabalho elevando a nobre classe dos advogados 
Rada Mais.Do que para constar, lavro estj«̂ fl.ue Eido e apuado' 
conforme vai devidamente assinado.Bu, fr 
Escrevente Juoicial II a  datilografei. / /

0 MM. Juiz de Direit



MINISTÉRIO PÜBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA DE M0NTE AZUL-MG..............

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE MORTE 
AZUL-MG

O Promotor de Justiça, perante esta vara, no exercício de seu Ministério, 

com base no incluso inquérito policial, vem perante esse Juízo oferecer denúncia contra

NASCIMENTO EE SOUZA CORNEAR brasileiro, lavrador, filho de A 
dia Ramos de Barros, nascido em 25 *12.1953*- residente em Mon
te Azul-MG, e contra OLÍMPIO CORREIRA DE SOUZA, brasileiro, 
vrador, filho de Hermegildo Correia de Souza e Izabel Gomes de 
Barros, nascido em 05.03*1933» residente em Monte Azul-MG, pe
los fatos que passa a descrever:

Em data de 09.04.1992, por volta das 17 horas 
estava a vítima Alvacir Gonçalves Dias em sua proprie 
dade rural Eazenda Barroca, Monte Azul-MG, quando foi 
alvejado por um tiro de arma de fogo, tipo polveira, 
sem marca, cfe. auto de fls.28, desferido pelo pri - 
me iro denunciado em companhia e prévio acordo com ’ o 
segundo, produzindo-lhe as lesões corporais constan
tes do AGD de fls.25/27, não se consumando o intento 
homicida dos mesmos por circunstâncias alheias as 1 
suas vontades.

Consta do inquérito policial que no momento em 
que a vítima, acomjaohada de algumas pessoas, passava 
por um matagal, os denunciados, portando a arma, en
traram no mesmo matagal. Em seguida, pararam para fa 
zer o afastamento de uma cerca, postando-se a vítima 
de Bostas para o mato, quando então, à traição, de 
surpresa e de emboscada, impossibilitando a defesa , 
foi atingida pelo tiro, o qual foi presenciado por 
diversas testemunhas e que indicam autor e partícipe 
os denunciados, os quais saíram correndo matagal a



j 1 ■

dentro, evadindo-se da região. _
Consta ainda dos autos que o motivo pelo qual 

os denunciados tentaram a morte da vítima foi o fa
to de terem sido despojados da posse de uma porção 
de terras por determinação legal/judicial, em favor 
da vítima, caracterizando-se dessa forma a torpeza, 
a vingança, o espírito perverso de ambos os denun -
ciados, j v

X
X

X
Assim, tendo o(s) d o is  denunciado (s) incorrido (s) nas sanções do artigo

121 § 22, incisos I e IV, combinado com o art. 14, incido II,
c ombinado ' ainda com o art, 29, todos do Codigo Penal, Á

' X
X

X

REQUER esta Promotoria de Justiça seja(m) o(s) mesmo (s) denunciado (s) devi

damente citado (s) para interrogatório e defesa que tiver (em), ouvidas as testemunhas 

abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei e, afinal, condenado (s) nas 

penas que lhe(s) couber (em) -

Rol de Testemunhas:
1. ALVACIR GONÇALVES DIAS(vitima), fls. 07.
2. ELVINO FRANCISCO TEIXEIRA, fls. 15.
3. VALSECl ALVES SE OLIVEIRA, fls. 16.
4. EMÍEIO BARBOSA BA SILVA, fls. 36.
5. JURACI ROBRIGUES PRIMO, fls. 31.
6. JOSÉ ALEGRE SE OLIVEIRA, fls. 24.
7. ALBERTO JOSÉ CARSOSO, fls. 23.
8. DOMINGOS ALEGRE DE OLIVEIRA, fls. 21.

Porte irinhaA^011̂ ® Azul-1

O Promotor,

Bxembro de 1®2.

MARCOS CÉSAR ROMEIRA MORAES



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF/PGR 08100.000643/92-56

r e m e s s a

Nesta data procedi a



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICARef.: Processo nQ 08100.000643/92-56

Assunto: Violência no campo. Posseiros da Fazenda Barroca, Distrito de Otinolândia, Município de Monte Azul, no Norte de Minas Gerais
Negros descendentes de um quilombo. Despejo mediante violência.Representação subscrita pela Casa de Pastoral Comunitária e 
outras entidades, solicitando a desapropriação da área.

Sr. Secretário:

Trata-se de representação formulada por 
várias entidades da sociedade civil ligadas à questão 
agrária, e de defesa de direitos, na qual apontam a 
ocorrência de despejo de famílias, considerado arbitrário, 
ilegítimo e violento, na localidade denominada Fazenda 
Barrocas, Município de Monte Azul, Minas Gerais.

Aponta, ainda, a representação, que as 
famílias despejadas são remanescentes de quilombo, daí, as 
entidades referidas pedirem a intervenção do Ministério 
Público Federal.

Foi sugerido o envio de ofício ao ExmQ 
Sr. Or. Juiz de Direito da Comarca de Monte Azul solicitando 
informações sobre os fatos narrados na representação.

Enviado o ofícip. acima sugerido, veio
resposta que:

a) aponta acordo efetuado na ação de 
despejo mencionada na inicial;

b) informa a ocorrência de tentativa de 
homicídio quando dos acontecimentos, que já se encontra 
devidamente apurada.

Av. L2Sul - Quadra 604, Lote 23 - Fone: PABx (061) 313-5115 - Telex: 61.1144 - Brasflia-DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Deste modo, em face do acordo trazido 
aos autos, que figura como um dos signatários um dos 
subscritores da representação, o que deixa antever solução 
negociada para o conflito narrado, é de se sugerir a remessa 
da resposta ofertada pelo il. Magistrado da Comarca de Monte 
Azul aos interessados, e a seguir se proceda ao arquivamento

R E C E B I M E N T O

Nesta data recebi os

presentes

Brasília,4 _i.de..

...... ......com.... _______ I
~ T T 4 a Eu jo.........de 1994.

............

C6d. 102907617-41



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - mPF/PGR 081 DO.G00643/92-56 -

J U N T A D A
Nesta data faço juntada

aos presentes nulos rW? Q<ti<
~ -  V , '»■-----  - i----- -------------------------------------------- '  :

cie 199 XBrasília, __£JL_ de...J jt



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nS 2020 /SECODID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezados Senhores.

Comunico-lhes que a representação pertinente à 
denúncia de v/iolência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de Otinolândia e Município de Monte Azul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.Ü3.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000643/92-56.

2. Por oportuno, encaminho, em anexo, cópia dos do
cumentos de fls. 9/13, recebidos do Ouiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Atenciosamente,

ALi/ARO AUGUSTO RlBEl/o COSTA 
Subprocurador-Geral da República 

Secretário de Coordenação da Defesa dos 
Direitos Individuais e dos Interesses Difusos

SECODID

Casa de Pastoral Comunitária 
Rua Reginaldo Ribeiro, 18/A 
Montes Claros - MG 
39400-113 2 4 / a 0 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nS 2021 /SECODID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezados Senhores.

Comunico-lhes que a representação pertinente â 
denúncia de violência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de Otinolândia e Município de Monte Azul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.03.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000643/92-56.

2. Por oportuno, encaminho, em anexo, cópia dos do
cumentos de fls. 9/13, recebidos do Juiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Atenciosamente,

Ç ^ Á a h w v o  CWvXty
.V/ARO AUGUSTO RIBEIRO COSTAy

Subprocurador-Geral da/Repúbli/ca 
Secretário de Coordenação da Defesa dos 

Direitos Individuais e dos Interesses Difusos
SECODID

Projetos Comunitários do Norte de Minas Gerais 
Rua Reginaldo Ribeiro, 18-A - Centro 
Montes Claros - MG 
39400-113 2 4 / b 0 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nB 2022 /SECODID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezados Senhores.

Comunico-lhes que a representação pertinente à 
denúncia de violência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de ütinolândia e Município de Monte flzul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.03.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000643/92-56.

2. Por oportuno, encaminho, em anexo, cópia dos do
cumentos de fls. 9/13, recebidos do Ouiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Atenciosamente,

ALÚAR0 AUGUSTO ÍRIBELR0 COSTA/
Subprocurador-Geral da República 

Secretário de Coordenação da Defasa dos 
Direitos Individuais e dos Interesses Difusos

SECODID

Pastoral da Juventude
Rua Reginaldo Ribeiro, 18 — A - Centro
Montes Claros - MG
39400-113 2 4 / c 0 6 4 3



/ í ^ \

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nB 2D23 /SECODID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezados Senhores.

tf***'■ Comunico-lhes que a representação pertinente à 
denúncia de violência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de Otinolândia e Município de Monte Azul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.03.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000543/92-56.

2. Por oportuno, encaminho, em anexo, cópia dos do
cumentos de fls. 9/13, recebidos do Juiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Atenciosamente,

AUlfARO AUGUSTO ilBEIRfl COSTA 
Subprocurador-Geral da/Repúblicy 

Secretário de Coordenação da Defessa dos 
Direitos Individuais e dos Interesse/s Difusos

SECODID

À
Central Única dos Trabalhadores-CUT
Regional Norte de Minas
Rua Miguel Braga, 167
Montes Claros - MG
39400-485 2 4 / d 0 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nB 2024 /SECODID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezado Senhor.

Comunico-lhe que a representação pertinente à 
denúncia de violência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de Otinolândia e Município de Monte Azul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.03.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000643/92-55.

2. Por oportuno, encaminho, em anexo, cópia dos do
cumentos de fls. 9/13, recebidos do Juiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Atenciosamente,

ALi/ARO AUGUSTO/RIBE/ÍR0 C0ST/ 
Subprocurador-Geral na Repúbl/ica 

Secretário de Coordenação da De/esa dos 
Direitos Individuais e dos Interesses Difusos

SECODID

Ilustríssimo Senhor 
UALDECIR RIBEIRO NEVES
Diretor-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de 
Mercadorias em Geral do Norte de Minas 
Rua Miguel Braga, 167 
Montes Claros - MG 
39400-485 2 4 / e 0 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício ne 2025 /SECODID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezado Senhor.

Comunico-lhe que a representação pertinente à
denúncia de violência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de Otinolândia e Município de Monte Azul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.03.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000643/92-56.

cumentos de fls. 9/13, recebidos do Ouiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Ilustríssimo Senhor 
AUGUSTO FERREIRA FRAG0
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção de Montes Claros
Rua Miguel Braga, 167
Montes Claros - MG
39400-485

2 . Por oportuno, encaminho, em anexo, cópia dos do-

Atenciosamente,

:a
Se ia dos

Direi i Difusos

2 4 / f 0 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nB 2026 /SECODID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezados Senhores.

Comunico-lhes que a representação pertinente à 
denúncia de violência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de Otinolândia e Município de Monte Azul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.D3.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000643/92-56.

2. Por oportuno, encaminho, em anexo, copia dos do
cumentos de fls. 9/13, recebidos do Juiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Atenciosamente,

0 A nt-íMA)
AL|/ARO AUGUSTO KlBEIftÕ COSTAy 

Subprocurador-Geral da/Repúblirca 
Secretário de Coordenação da Def.ésa dos 

Direitos Individuais e dos Interesses Difusos
SECODID

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas de Montes Claros 
Rua Miguel Braga, 167 
Montes Claros - MG
39400-485 24/g0643

í r- &:*_■ :' '' m
m m
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício ne 2027 /SECDDID
Brasília, 21 de dezembro de 1992

Prezado Senhor.

Comunico-lhe que a representação pertinente à 
denúncia de violência no campo contra os posseiros da Fazenda Barro
ca, Distrito de Otinolândia e Plunicípio de Monte flzul-MG, foi proto
colizada nesta Procuradoria Geral em data de 05.03.92 e tomou o nú
mero MPF/PGR 08100.000643/92-56. '

2. Por oportuno, encaminho, em anexo, cópia dos do
cumentos de fls. 9/13, recebidos do Ouiz de Direito da Comarca de 
Monte Azul-MG.

Atenciosamente,

O W - i hAA) ( W
AL/ARO AUGUSTO RIBEIRJO COSTA 

Subprocurador-Geral da/Repúbli( 
Secretário de Coordenação da Defeia dos 

Direitos Individuais e dos Interesses Difusos
SECODID

Ilustríssimo Senhor
PAULO GOMES FERREIRA
Diretor do Polo Regional da FETAEMG
R 3, 266 - Bairro Major Prates
Montes Claros - MG
39400-485 2 4 / H 0 6 4 3
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nS 0085 /SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezados Senhores.

Em aditamento ao Ofício nS 2020/SEC0DID, de
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000643/92-56, informo 
que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral da República (v. cópia anexa), a promoção de 
arquivamento dos autos.

À
Casa de Pastoral Comunitária 
Rua Reginaldo Ribeiro, 18/A 
Montes Claros-MG 
39400-113

Atenciosamente,

Secr dos
Direitos In sos-SECODID

Secretário-Adjunto
Substituto

2 6 / a 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nS 0086 /SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezados Senhores.

Em aditamento ao Ofício nS 2021/SECODID, de 
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000643/92-56, informo 
que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral da República (v. cópia anexa), a promoção de 
arquivamento dos autos.

Atenciosamente,

iS^ROOSB^ROB 
Secretaria d 

Direitos Individuais e -aos 
Secretário-Adjunto 

Substituto

IHEÜD^SANTORO 
nação da Defesa dos 
Interesses Difusos-SECODID

Projetos Comunitários do Norte de Minas Gerais 
Rua Reginaldo Ribeiro, 18/A Centro 
Montes Claros-MG 
39400-113 2 6 / b 6 4 3



Ofício nB 0087

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

/SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezados Senhores.

Em aditamento ao Ofício nS 2022/SEC0DID, de 
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000643/92-56, informo 
que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral da República (v. cópia anexa), a promoção de 
arquivamento dos autos.

Atenciosamente,

rF^ííníebo' santoro
Secretariasse Coglrdenação da Defesa dos 

Direitos Individuais^je^aos Interesses Difusos-SECODID
Secretário-Adjunto

Substituto

Pastoral da Juventude 
Rua Reginaldo Ribeiro, 18-A Centro 
Montes Claros-MG 
39400-113 2 6 / c 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nS 0088 /SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezados Senhores.

Em aditamento ao Ofício nS 2023/SEC0DID, de 
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000643/92-56, informo 
que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral da República (v. cópia anexa), a promoção de 
arquivamento dos autos.

Atenciosamente,

Secretari
Direitos Individuais e

Se

IREDO SANTORO
e Coordenação da Defesa dos

os Interesses Difusos-SECODID 
etário-Adjunto 
Substituto

À ^
Central Única dos Trabalhadores - CUT
Regional Norte de Minas
Rua Miguel Braga, 167
Montes Claros-MG
39400-485 2 6 / d 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nB 0089 /SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezado Senhor.

Em aditamento ao Ofício nS 2024/SEC0DID, de 
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000643/92-56, informo 
que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral da República (v . cópia anexa), a promoção de 
arquivamento dos autos.

Atenciosamente,

Secretari
Direitos Individuai

Secretário-Adjunto
Substituto

EDO ̂ TTNT0R0
de C ç/ordenação da Defesa dos

dos Interesses Difusos-SECODID

Ilustríssimo Senhor 
Ualdecir Ribeiro Neves
Diretor-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação 
de Mercadorias em Geral do Norte de Minas 
Rua Miguel Braga, 167 
Montes Claros-MG 
39400-485 2 6 / e 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

f- ' -*
*?\

v

Ofício n S  0090 /SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezado Senhor.

Em aditamento ao Ofício nS 2025/SEC0DID, de 
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000543/92-55, informo 
que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor 

W  Procurador-Geral da República (v. cópia anexa), a promoção de
arquivamento dos autos.

Atenciosamente,

Secretaria
Direitos Individuais e.

liíÉ ÍR^ro^SANÍORO
Coordenação da Defesa dos

os Interesses Difusos-SECODID 
Secíetário-Adjunto 

Substituto

Ilustríssimo Senhor 
Augusto Ferreira Frago
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Montes 
Claros
Rua Miguel Braga, 167 
Montes Claros-MG 
39400-485 2 6 / f  6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

C r . ^

Ofício n9 0091 /SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezados Senhores.

Em aditamento ao Ofício nS 2026/SEC0DID, de 
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000643/92-55, informo 

f*** que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral da República (v. cópia anexa), a promoção de 
arquivamento dos autos.

Atenciosamente,

"RED0 SANT0R0
Secretaria 5e' Coor/denação da Defesa dos 

Direitos Individuais e Interesses Difusos-SECODID
;ário-Adjunto 

Substituto

c
Ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Montes 
Claros
Rua Miguel Braga, 167 
Montes Claros-MG 
39400-485 2 6 / g 6 4 3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nC 0092 /SECODID
Brasília, 25 de janeiro de 1993

Prezado Senhor

Em aditamento ao Ofício nS 2027/SEC0DID, de 
21/12/92, pertinente ao processo MPF/PGR 08100.000543/92-56, informo 
que foi homologada, por despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral da República (v. cópia anexa), a promoção de 
arquivamento dos autos.

Ilustríssimo Senhor 
Paulo Gomes Ferreira
Diretor do Polo Regional da FETAEMG 
R 3, 256 - Bairro Major Prates 
Montes Claros-MG 
39400-485

Atenciosamente

Secr 
Direitos In

TxT^íe Cotrdenação da Defesa dos 
CTuais e/dos Interesses Difusos-SECODID 

S^e-fe t á r i o - A d j u n t o 
Substituto

2 6 / h 6 4 3
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