
O TRIBUNAL POPULAR

E para debater também, em função dos 
megaeventos (Copa e Olimpíadas), que tem 
como propósito a reorganização das cidades 
para que elas se adéqüem aos interesses 
econômicos em detrimento dos interesses da 
população de forma geral, as ações que 
removerão grandes contingentes de 
trabalhadores moradores em áreas de 
interesses principalmente do setor 
imobiliário.

A proposta do Tribunal da Terra, tem como 
norte, criar espaços de identificação das 
violações que ocorrem nesse último período, 
proporcionar o reconhecimento das 
violações ocorridas nos grupos específicos, 
estimulando o rompimento do olhar 
fragmentado sobre a opressão, criando uma 
rede de solidariedade das diversas lutas 
existentes contra as opressões.

ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL POPULAR DA 
TERRA

Estão convidados a participar da organização 
do Tribunal Popular da Terra, todos os grupos 
que estejam fazendo a luta contra as 
opressões, na perspectiva de superação do 
e s t a d o  c a p i t a l i s t a .

C o n v i d a m o s  o s  c o m p a n h e i r o s  e  
companheiras que estão nos estados fazendo 
o enfrentamento contra o estado capitalista, a 
organizarem sessões locais do Tribunal 
Popular da Terra. 

Os estados podem organizar suas articulações 
locais, construindo metodologia própria, 
podendo incluir temas que não está 
contemplados nesse documento, mas que 
estejam dentro da temática Terra e 
Territorialidade.

 
A organização das atividades nos estados 
deverá ocorrer até fim de outubro, pois 
possibilitará que divulguemos os resultados 
das atividades nos estados, antes da 
realização da atividade final, bem como 
facilitará que os estados se organizem para 
enviar representantes para a atividade final.

A atividade final, ocorrerá de 07 a 10 de 
dezembro de 2011 em São Paulo, no Sacolão 
das Artes, Zona Sul de São Paulo.

Duvidas

Contato do Tribunal Popular: 
tribunalpopular2010@gmail.com

www.tribunalpopular.org

Histórico

O Tribunal Popular é uma iniciativa que surge em 
2008, com o aniversário de 60 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, quando uma série 
de entidades passou a discutir e refletir acerca das 
constantes violações aos direitos humanos 
cometidas pelo Estado brasileiro, reforçando seu 
modelo opressor e a serviço do capital, que tem 
como alvo privilegiado de suas ações as parcelas 
mais pobres da população brasileira e  em especial 
a população negra e indígena.

Desde maio de 2008, uma vasta rede de entidades 
de direitos humanos, movimentos sociais, 
sindicatos, familiares de vítimas da violência 
policial e estatal, bem como militantes de diversos 
estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas 
Gerais), inconformados com as arbitrariedades e o 

Para iniciar esse processo, estamos 
sugerindo em princípio a discussão em 
quatro eixos temáticos, que são:

 1 – Povos da Terra X Agronegócio

2 – Acumulação de Capital e a 
Funcionalidade da Cidade

3 – Disputa da Terra e da Territorialidade

4 – Terceiro Setor e as armadilhas 
institucionais na luta pela terra e a 
territorialidade



E mais ainda, depois do julgamento, é esse 
mesmo Estado penal que não respeita as 
garantias previstas em sua própria Lei de 
Execuções Penais, em grande parte pela 
omissão e inoperância do Poder Judiciário, 
muitas vezes agindo assim de maneira 
deliberada. Além disso, tal Estado tem 
também seu lado exterminador. Conforme 
relatório preliminar de Philip Alston, relator 
da Organização das Nações Unidas para 
execuções sumárias e extrajudiciais, 
apresentado à ONU em maio de 2008, os 
policiais militares e civis mataram em serviço 
e fora de serviço, muitas vezes prestando 
serviços extras à empresários, latifundiários e 
ou em grupo de extermínio e milícias. 

Por outro lado, os movimentos populares e 
sindicais que têm se organizado para 
construir uma sistemática defesa dos direitos 
violentados têm sido duramente punidos, 
seja com a repressão policial direta, ou por 
meio de arbitrários processos judiciais, que 
impõem pesadas multas e “interditos 
proibitórios”, restringindo o livre direito de 
organização sindical dos trabalhadores.

A idéia de realização de um Tribunal Popular 
para analisar profundamente e julgar alguns 
crimes institucionais emblemáticos, inverte 
radicalmente esta lógica unilateral. Inspirado, 
entre outros exemplos, no Tribunal que julgou 
o Estado estadunidense pelo descaso às 
vítimas do Furacão Katrina, em New Orleans 
(2007), e no “Tribunal Tiradentes”, que em 
1983 julgou os crimes cometidos em nome da 
Lei de Segurança Nacional, em evento no 

caráter 
mobilizador.

Diante de toda a construção e constatações 
nas sessões do Tribunal Popular, a decisão foi 
da permanência da mobilização do Tribunal 
Popular, que passou a receber denúncias e 
organizar ações para que as violações contra, 
principalmente a população empobrecida 
praticada pelo estado brasileiro.

 O Tribunal Popular da Terra

Ao longo desses dois anos, o Tribunal Popular, 
vem se consolidando como importante 
espaço de articulação dos diversos grupos 
que lutam contra a perversa lógica opressora 
do capita l  que tem cr iminal izado,  
encarcerado e exterminado considerável 
contingente da classe trabalhadora 
empobrecida.

Para esse ano (2011), estamos organizando o 
Tribuna Popular da Terra, para discutir a 
situação das populações no campo e na 
cidade, na perspectiva de discutir terra e 
territorialidade, quando discutiremos as 
opressões que aumentaram no campo em 
decorrência do neodesenvolvimentismo , 
que tem nas obras do PAC o carro chefe, o que 
tem provocado enorme opressão e 
deslocamento dos diversos grupos que tem 
sua vida baseada no campo (Indígenas, 
Quilombolas, Caiçaras , Ribeirinhos, 
Lutadores pela Reforma Agrária) e ainda, 
pescadores.

crítico, formativo, articulador e extermínio do povo pobre, praticados em 
nome do Estado democrático de Direito 
brasileiro, teceram um conjunto de 
denúncias com suas respectivas provas e 
testemunhos, para apresentá-los no 
recinto do Tribunal Popular, sob a forma de 
análises e denúncias orais, depoimentos, 
farta documentação, filmes, teatro e 
música.

A idéia mestra que soldou esta construção 
foi a constatação de que o Estado 
democrático de Direito que temos desde a 
C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 8 8  c o m e t e  
sistematicamente graves violações de 
direitos humanos. Porém, os alvos 
privilegiados dessas ações, são as parcelas 
mais pobres da população brasileira, em 
especial os negros e indígenas. Trata-se de 
um Estado penal, célere em aplicar prisões 
preventivas e manter presas sem 
julgamento pessoas que, na maior parte 
das vezes, cometeram – ou supostamente 
cometeram – pequenos delitos contra o 
patrimônio dos ricos ou trabalham, para 
seu sustento, no varejo do comércio de 
drogas. Por outro lado, esse mesmo Estado 
penal aplica a esses crimes – o “tráfico” de 
drogas é denominado de “crime hediondo” 
– penas colossais. Nos casos de prisões de 
indígenas, pesa contras as lideranças a 
denúncia de formação de quadrilha ou 
bando, esbulho possessório, cárcere 
privado, seqüestro, etc. O Estado brasileiro 
arbitrariamente usou, por exemplo, dos 
códigos  processual  e  penal  para  
criminalizar a ação das comunidades 
indígenas na retomada de seu território 
tradicional, direito conquistado e garantido 
na Constituição Federal de 1988.
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