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ATA Nº 139/2018 DA REUNIÃO DA MESA DE DIÁLOGO E NEGOCIAÇÃO 

PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E OUTROS GRUPOS 

ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E FUNDIÁRIOS 

No primeiro dia do mês de agosto de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de 

Sabinópolis, realiza-se reunião da Mesa de Diálogo com o objetivo de propor 

alternativas para a solução pacífica do conflito fundiário existente no território 

Quilombola Córrego Mestre, no município de Sabinópolis/MG.  

Presentes conforme lista de presença anexa. 

A reunião tem inicio e o representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agrário – SEDA, Sr. Aldenir Viana, justifica, por motivo de cancelamento de voo, a 

ausência do Coordenador da Mesa de Diálogo, Sr. Fernando Tadeu, convida os 

representantes dos diversos órgãos de Estado e da Comunidade para compor a 

mesa e faz uma rodada de apresentações. Indaga do Major Gilberto Costa se tem 

conhecimento, a fundo, das questões relacionadas à Comunidade Quilombola 

Córrego Mestre, cuja resposta é negativa. Passada a palavra ao Sr. Reginaldo 

Costa, liderança da Comunidade Quilombola e vereador municipal, relata que em 

2013 foi procurado pelo Sr. Gensemar para defender os direitos de ter acesso a 

terra, de onde tiram o sustento. Salienta que foi dado inicio à caminhada com o 

primeiro passo sendo procurar o órgão que poderia garantir esse direito, e 

conscientizar os moradores sobre a luta. Pontua que a terra está nas mãos dos 

fazendeiros e não dos Quilombolas e que a luta é contra esses fazendeiros. Informa 

que os moradores do quilombo estão perdendo o interesse nas áreas por estarem 

sem liberdade de viver, trabalhar e explorar a terra por ações dos fazendeiros, como 

jogar lixo e animais mortos nas cabeceiras de água. Sr. Gensemar, morador da 

comunidade Quilombola e réu no processo de reintegração de posse, faz um 

apanhado histórico sobre todos os acontecimentos em relação à posse da terra. 

Relata que os fazendeiros não estão respeitando as divisas das terras, que o plantio 

de eucalipto secou a água que chegava a suas terras, tendo hoje apenas a água do 

poço. Pontua que apresentou aos filhos da Dona Itagira, autora da ação de 

reintegração de posse, uma matrícula referente à área em que reside e que mesmo 

assim, os supostos proprietários não respeitaram, derrubando as cercas e entrando 

nas áreas plantadas. Relata os diversos ataques e ameaças sofridos por ele e sua 

esposa. Conta que um dos herdeiros, filho da dona Itagira, ofereceu um pedaço de 

terra “de papel passado”, mas que não aceitou, uma vez que não beneficiaria os 

outros moradores da comunidade. Salienta que a Dona Itagira e os filhos, 

supostamente, venderam a área para o Sr. Valmir, que tinha intenção de explorar a 

terra e que permitia apenas que seus empregados entrassem na área. Salienta que 

tem noticia que a área foi vendida ao Sr. Sebastião. Sra. Cristiane Lima, 

representante do Ministério Público Estadual, salienta que existem mais coisas 

acontecendo na área além da relata pelo Sr. Gensemar, que as famílias estão 

constantemente sobre ameaça. Pontua que o município de Sabinópolis não possui 

órgãos ordinários que consigam resolver as questões, há carência de polícia civil e 
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militar, defensoria e promotoria públicas e do poder judiciário. Informa sobre a 

reunião do Sr. Reginaldo com o Secretário de Segurança Pública com a proposta de 

fazer uma força tarefa no município e demonstrar a presença do Estado. Major 

Gilberto Costa, representante da Polícia Militar, salienta sobre a possibilidade de 

fazer uma operação focada na área, identificando todos os fazendeiros e defender 

os direitos daqueles que os tem. Pontua sobre a importância de registrar todas as 

ocorrências. Afirma que a Policia Militar estará presente na localidade no mínimo 

duas vezes por semana ”para tomar um cafezinho com as famílias” e estreitar a 

convivência. Diz ser necessária a construção de uma Força Tarefa para a solução 

do caso. Sr. Dhiancesar Lopes, representante da Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, Participação e Cidadania – SEDPAC, discorre sobre o processo de 

inclusão de pessoas no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos 

e que o Boletim de Ocorrência é o principal documento de analise para inclusão no 

programa. Sra. Tatiane Maia, representante da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública, pontua sobre a importância do relato do Sr. Gensemar, por ser membro da 

comunidade e da necessidade de uma segurança maior. Sr. Aldenir Viana informa 

sobre o andamento processual das ações de reintegração de posse que estão 

conclusos há mais de um ano, que são mais de 3 (três) mil processos parados na 

mesa do Juiz aguardando julgamento e que um Juiz de Diamantina responderá pela 

comarca. Major Gilberto Costa questiona sobre a possibilidade de fazer um mutirão 

do judiciário para julgar todas as ações paradas. Dra. Isabela Nogueira, Defensora 

Pública da comarca de Guanhães, salienta sobre a existência do “Programa Julgar”, 

do Tribunal de Justiça, que acontece em Belo Horizonte e da possibilidade se incluir 

Sabinópolis, propõe que oficie o Tribunal acerca dessa questão. Pontua que mesmo 

não havendo Defensoria Pública na comarca, no caso de as famílias serem incluídas 

no Programa de Proteção ela passa a atuar, a inclusão no Programa cria uma 

prioridade de ação dentro da Defensoria. Informa a necessidade de fazer um mutirão 

para que os processos parados sejam encaminhados e em especial e com urgência 

o processo da comunidade Quilombola. Sr. Aldenir Viana pontua sobre a viabilidade 

de os procuradores requererem a transferência do processo para a Justiça Federal 

uma vez se tratar de território Quilombola e ser interesse da União. Sobre a Ação 

Civil Pública do Ministério Público Federal contra o INCRA, pontua sobre a 

necessidade de acelerar o andamento, e a solução seria o INCRA fazer o 

levantamento antropológico e identificar o território. Sr. Dhiancesar Lopes pontua 

sobre qual será a estratégia emergencial de ação, se irão reagir ao processo juntos, 

enquanto uma associação de uma comunidade Quilombola ou individualmente, 

como herdeiros de um espólio. Sra. Cristiane Lima salienta que um processo não 

exclui o outro, tanto a ação coletiva, pela associação, quanto os processos 

individuais podem caminhar juntos. Major Gilberto propõe que a força tarefa seja 

formada por membros da Polícia Civil e Militar, Defensoria Pública, Ministério Público 

e que aja de imediato. Dra. Isabela pontua que, de forma emergencial, o melhor 

seria apressar junto ao judiciário o andamento do processo já existente. Sr. Antônio 

Miranda, representante da Ouvidoria Agrária do INCRA, salienta que todas as 

frentes de ação são válidas, uma não exclui a outra, podendo ser todas executadas. 

Sra. Cristiane Lima pontua a situação da Dona Tutuca, idosa que já foi espancada 
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por 3 (três) vezes e que nada foi resolvido, não houve investigação, sendo um caso 

bem pontual. Sobre a Ação Civil Pública informa que o processo está suspenso 

aguardando que alguma instituição de ensino disponibilize um antropólogo, que o 

Incra não possui, para fazer o laudo antropológico. Sra. Shirley Krenak, liderança da 

comunidade indígena Krenak, informa sobre o Protocolo de Consulta Prévia que 

reafirma o direito do cidadão, facilita o processo judicial coletivo, uma vez que é a 

própria comunidade que cria e decide o que é viável e se disponibiliza a ajudar nas 

denuncias em caráter internacional. Sr. Antônio Miranda discorre sobre a Ação Civil 

Pública e em qual estágio está o processo de regularização do território Quilombola 

no INCRA. Salienta que por ordem judicial o INCRA dá prioridade ao andamento do 

laudo antropológico e o processo de regularização, daí a importância da Ação Civil 

Pública. Pontua sobre a possibilidade de um Termo de Cooperação Técnica entre 

INCRA e o Estado ou Fundação Cultural Palmares acelera o andamento. 

Ao final da reunião foram pactuados os seguintes encaminhamentos: 

 A Mesa de Diálogo oficiará o Tribunal de Justiça relatando a situação dos 

processos aguardando julgamento na comarca de Sabinópolis e a 

possibilidade de inclusão no “Programa Julgar”, mutirão para dar 

encaminhamento aos processos parados. Salientar sobre a urgência em 

relação ao processo de reintegração de posse da comunidade Quilombola. 

 Uma comissão formada pelo advogado representante da comunidade, 

Ministério Público e Polícia Militar se reunirá com o Juiz da ação, que estará 

na comarca na próxima segunda feira (06/08) para discutir sobre a 

possibilidade de celeridade no processo. A Prefeitura Municipal se dispõe a 

agendar a reunião. (Conversa não oficial) 

  A Defensoria Pública, na pessoa da Dra. Isabela, se disponibiliza a solicitar 

suporte técnico para acompanhamento das ações de reintegração de posse. 

 O Ministério Público entrará em contato com Ministério Público Federal para 

que seja agilizado, dentro do processo de Ação Civil Pública, o laudo 

antropológico.  

 A Mesa de Diálogo encaminhará ao Secretário de Segurança Pública 

solicitação de operacionalização com os demais órgãos (Polícia Civil, Polícia 

Militar, Ministério Público, etc) para criação de uma Força Tarefa para resolver 

as questões da comunidade quilombola. 

 O Ministério Público solicita que a Mesa de Diálogo oficie a Procuradoria 

Geral de Justiça para que seja aberta vaga de promotores para Sabinópolis. 

 A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Saúde, 

juntamente a Policia Militar, irá fazer uma visita à comunidade para apurar a 

situação da Dona Tutuca.   

 


