
CNDH e parlamentares oficiam comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais 
sobre violações em despejo de assentados do Quilombo Campo Grande, MG 

 
Mais um ofício com objetivo de proteger os direitos humanos dos moradores do 
acampamento Quilombo Campo Grande, situado na Fazenda Ariadnópolis, no município 
de Campo do Meio, Minas Gerais, foi expedido hoje. As famílias de trabalhadores rurais 
sem-terra são alvo desde ontem (12) de uma execução de ordem de reintegração de 
posse. 
 
Após pedirem ontem uma reunião urgente com o governador do estado, Romeu Zema, 
o presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, Renan Sotto Mayor, 
o conselheiro do CNDH e presidente do da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados, o deputado Helder Salomão, e mais de 60 deputados oficiaram 
hoje (13) o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa 
Rodrigues, para reportar grave descumprimento, pelas tropas da Polícia Militar desse 
Estado, da ordem de reintegração de posse contra os trabalhadores rurais sem-terra.  
 
 O ofício alega que, embora a decisão judicial sobre a área a ser reintegrada abranja 
somente seis famílias e já tenha sido desocupada ontem, a Polícia Militar seguiu com a 
ação de desocupação. “Informações que chegaram a parlamentares dão conta que a 
escola foi destruída, não obstante o Desembargador ter escrito de forma contundente, 
na decisão, que ‘a liminar de reintegração de posse não permite a demolição de 
benfeitorias edificadas no imóvel, para dar eficácia a uma decisão judicial provisória’”, 
informa o oficio. Do mesmo modo, embora a decisão determine a preservação da 
lavoura, surgiram informações de que foi ateado fogo em área ainda indeterminada do 
Quilombo Campo Grande. 
 
“O despejo viola a Resolução nº 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, as 
diretrizes da organização das Nações Unidas e também extrapolou em muito a ordem 
judicial. Além disso, a evolução do quadro, com amplo incêndio, indica consequências 
imprevisíveis. Solicitamos a Vossa Excelência medidas urgentes para que faça cessar o 
quadro amplo de violação de direitos humanos”, conclui a petição. 
 
A solicitação destinada ontem a Romeu Zema informa que a Resolução nº 10 do CNDH 
requer que remoções e despejos devem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais, 
com elaboração de um plano prévio de remoção e reassentamento, para que não 
resultem em pessoas ou populações sem teto, sem-terra e sem território, que não 
afetem as atividades escolares de crianças e adolescentes, e que não prejudiquem 
colheitas vindouras, devendo-se assegurar tempo razoável para o levantamento das 
benfeitorias. A normativa diz ainda que a responsabilidade pela saída e transporte das 
pessoas e de seus pertences cabe ao poder público, assim como a oferta de local de 
reassentamento, respeitados os elementos que compõem a moradia adequada. 
 


