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RELATO DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NO CAMPO – 

ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL  

I - BREVE PREÂMBULO DA LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA NO 

PONTAL DO PARANAPANEMA/SP  

 

Há inúmeras ações judiciais discriminatórias contra “grileiros” 

de grandes áreas rurais, situadas em todos os municípios da Região do 

Pontal do Paranapanema. O objetivo das ações discriminatórias é a 

recuperação de terras do Estado que foram apropriadas por “grileiros” e 

que deveriam servir à implantação de assentamentos rurais de famílias 

sem-terra, a maioria das ações movidas pelo Estado possuem procedência 

já transitada em julgado, em fase de execução de sentença, aguardando a 

demarcação pelo Instituto de Terra do Estado de São Paulo (ITESP). 

Cabe ao Governo do Estado de São Paulo providencias jurídicas, 

políticas e orçamentárias para o cumprimento do art. 184, da Constituição 

Federal de 1988, que prevê a desapropriação para fins de reforma agrária 

para o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante 

prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 

Até o momento, o Governo do Estado de São Paulo e o Governo 

Federal omitiram-se em aplicar a legislação que assegura a realização de 

reforma agrária, bem como empenhar orçamentos públicos para esse fim. 

A omissão do Estado no tocante a realização da reforma agrária 

e o aumento da pobreza no campo faz com que os conflitos pela terra se 

acirrem, como será exposto a seguir. 

 

 



 

II - ATENTADOS ARMADOS CONTRA FAMÍLIAS SEM-TERRA E 

LIDERANÇAS DA LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA NO PONTAL 

DO PARANAPANEMA - SP 

 

O Brasil ao longo de sua história ostenta números expressivos de 

assassinatos de lideranças indígenas, quilombolas e sem-terra em razão de 

conflitos por terra, resultado direto da concentração de terras nas mãos de 

alguns poucos, combinada com a crescente miséria de famílias sem-terra e 

a impunidade de crimes contra a vida daqueles que lutam por terra e 

justiça social. 

A ausência do poder estatal com ações que promovam a reforma 

agrária, segurança no campo e a impunidade daqueles que se armam de 

forma clandestina para perseguir famílias sem-terra e suas lideranças, faz 

com que os problemas sociais no campo ganhem contornos trágicos. 

No ano de 2021 relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

trouxe um alerta: aumentou em 1.044% as mortes em consequências de 

conflitos no campo naquele ano, em comparação com 2020. 

Segundo a CPT os dados de violência no campo indicam o 

crescimento de atentados a mão armada como forma de expulsar famílias 

indígenas e sem-terra de territórios e assassinatos de lideranças desses 

grupos.  

A CPT também quantificou a forma como essas violências 

ocorreram. Um dado de destaque foi o número de "impedimento do acesso 

às áreas de uso coletivo", que subiu 1056,91%. Em seguida, vêm a expulsão 

de pessoas de terras (152,61%), pistolagem (117,63%), e a grilagem 

(113,44). 

No Estado de São Paulo a região do Pontal do Paranapanema é 

conhecida por grandes extensões de suas propriedades rurais, na sua 

maioria devolutas e milhares de agricultores empobrecidos, desprovidos 



de terras para o trabalho. Esse território é historicamente marcado por 

graves conflitos sociais vinculados a disputa pela reforma agrária.1 - 2 

A situação de violência no campo agrava-se com o ambiente 

político estimulado pelo presidente da República, que incentiva o 

armamento da população, em particular no campo, a pretexto de 

defenderem propriedades rurais contra movimentos sociais que lutam por 

reforma agrária, bem como, pelo fato da edição e publicação de decretos 

flexibilizando o acesso a armas de fogo. 

Diante do cenário nacional do aumento da violência no campo 

revelado pelo CPT e as denúncias enviadas pela Frente Nacional de Luta – 

Campo e Cidade -, quanto aos atentados com a utilização de armas de fogo 

contra famílias sem-terra acampadas em terras devolutas e suas lideranças 

públicas, na região do Pontal do Paranapanema, traz muita apreensão a 

todos e a todas que defendem o Estado Democrático de Direito e o direito 

inalienável a organização de forma pacifica de movimentos sociais que 

defendem a reforma agrária e a dignidade humana. 

Nessa esteira, há registros oficiais que nos últimos meses tem 

acontecido atentados armados, realizados por “jagunços e pistoleiros” 

contra famílias sem-terra na região do Pontal do Paranapanema, como 

ilustra-se abaixo, e conforme demonstram os boletins de ocorrência 

anexos:  

 

Município: Presidente Venceslau  

Fazenda Izildinha São Francisco (nome constante no B.O.) 

Boletim de Ocorrência: 1944/2021, data 16/10/2021  

 
1 https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/12/amp/4969969-conflitos-por-terras-mortes-

aumentaram-mais-de-1000-em-2021-aponta-relatorio.html 
 
2 Polícia Civil investiga autoria de disparos de tiros contra acampamento de trabalhadores rurais sem-

terra em Presidente Venceslau; veja VÍDEO | Presidente Prudente e Região | G1 
https://g1.globo.com/google/amp/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/10/18/policia-civil-
investiga-autoria-de-disparos-de-tiros-contra-acampamento-de-trabalhadores-rurais-sem-terra-em-
presidente-venceslau-veja-
video.ghtml#aoh=16466634217813&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%
20%251%24s 
 

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/12/amp/4969969-conflitos-por-terras-mortes-aumentaram-mais-de-1000-em-2021-aponta-relatorio.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/12/amp/4969969-conflitos-por-terras-mortes-aumentaram-mais-de-1000-em-2021-aponta-relatorio.html
https://g1.globo.com/google/amp/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/10/18/policia-civil-investiga-autoria-de-disparos-de-tiros-contra-acampamento-de-trabalhadores-rurais-sem-terra-em-presidente-venceslau-veja-video.ghtml#aoh=16466634217813&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%20%251%24s
https://g1.globo.com/google/amp/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/10/18/policia-civil-investiga-autoria-de-disparos-de-tiros-contra-acampamento-de-trabalhadores-rurais-sem-terra-em-presidente-venceslau-veja-video.ghtml#aoh=16466634217813&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%20%251%24s
https://g1.globo.com/google/amp/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/10/18/policia-civil-investiga-autoria-de-disparos-de-tiros-contra-acampamento-de-trabalhadores-rurais-sem-terra-em-presidente-venceslau-veja-video.ghtml#aoh=16466634217813&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%20%251%24s
https://g1.globo.com/google/amp/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/10/18/policia-civil-investiga-autoria-de-disparos-de-tiros-contra-acampamento-de-trabalhadores-rurais-sem-terra-em-presidente-venceslau-veja-video.ghtml#aoh=16466634217813&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%20%251%24s
https://g1.globo.com/google/amp/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/10/18/policia-civil-investiga-autoria-de-disparos-de-tiros-contra-acampamento-de-trabalhadores-rurais-sem-terra-em-presidente-venceslau-veja-video.ghtml#aoh=16466634217813&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fonte%3A%20%251%24s


 

Boletim de Ocorrência: 1944/2021, data 17/10/2021 

 

Fatos: pessoas desconhecidas dispararam tiros de arma de fogo na direção 

do acampamento em plena luz do dia, visita de pessoas conduzindo 

veículo descrito no B.O. para intimidar e ameaças as famílias sem-terra e 

às suas respectivas lideranças públicas (FNL).  

Provas: Há testemunhas, informação da existência de vídeo que registrou 

o ocorrido e o recolhimento de cartucho de munição 9 MM marca CBC. 

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 

Ocorrência dos fatos: 01/03/2022 

Denuncia nas redes sociais:  



 

Fazenda Cachoeirinha, distrito de Planalto do Sul 

Fatos: ameaça armada e intimidações por homens desconhecidos contra 

famílias acampadas e às suas respectivas lideranças públicas. 

 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO  

 

Ocorrência dos fatos: 26/02/2022 

Acampamento instalado no município. 

Fatos: visita e presença de homens estranhos ao acampamento, 

intimidando, ameaçando e utilizando caminhonetes com manobras 

ofensivas contra as famílias acampadas e às suas respectivas lideranças 

públicas. 

 

MUNICÍPIO DE ROSANA 

 

Ocorrência dos fatos: mês de fevereiro de 2022 

Local: Acampamentos instalados no município 



Fatos: intimidações aos acampados, além disso, há histórico de atentados 

e violência contra lideranças que lutam pela reforma agrária neste 

município. 

 

Novamente em Rosana: 

Ocorrência dos fatos: mês de março de 2022. 

Fatos: intimidações aos acampados, além disso, há histórico de atentados 

e violência contra lideranças que lutam pela reforma agrária neste 

município. 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE SANDOVALINA 

 

Ocorrência dos fatos: mês de março de 2022 

Local: Acampamentos instalados no município 

Fatos: intimidações aos acampados, além disso, há histórico de atentados 

e violência contra lideranças que lutam pela reforma agrária neste 

município. 

 

 

 

 

 

 

 



IV - AMEAÇAS FÍSICAS CONTRA O LIDER DA LUTA PELA 

REFORMA AGRÁRIA NO PONTAL DO PARANAPANEMA - SP – 

JOSÉ RAINHA 

O próprio José Rainha Juniur vem sofrendo ataques constantes 

pelos latifundiários da região, para comprovação segue Boletim de 

Ocorrência exposto a seguir: 

 

Por fim, resta evidenciado que latifundiários com grande poder 

econômico, interessados em combater o processo de reforma agrária nas 

terras devolutas – públicas - na região do Pontal do Paranapanema, estão 

lançando mão de todo tipo de violência, com manejo de armas de fogo, 

veículos e condutas violentas para atacar famílias acampadas e suas 

lideranças públicas, em especial a liderança histórica da luta democrática 

pela reforma agrária, José Rainha, líder do movimento social Frente 

Nacional de Luta – Campo e Cidade – FNL. 

Por todo o exposto, oficia-se aos órgãos e autoridades públicas, 

com informações relevantes sobre a escalada da violência contra famílias e 

lideranças da FNL na região do Pontal do Paranapanema e solicita-se 

solidariedade, apoio e criação de políticas públicas, em especial de 

segurança, para atender as famílias sem-terra e as lideranças da FNL, contra 



a crescente militarização e o uso da violência por parte de “latifundiários 

grileiros” para combater e aniquilar a luta pela reforma agrária. 

 

 

Relatório elaborado em abril de 2022 por: 

 

 

MÔNICA SEIXAS,  

DEPUTADA ESTADUAL/SP – PSOL. 

 


