Ministro da Justiça
Sr. Torquato Lorena Jardim
Palácio da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ministério da Justiça, 4º andar
Brasília/DF, CEP 70064-900
Brasil
Senhor Ministro,
Venho por meio deste solicitar que tome as devidas providências para garantir uma investigação
imparcial e um julgamento justo para o massacre de trabalhadoras e trabalhadores rurais na
cidade de Pau D'Arco, no estado do Pará, bem como a proteção, reparação e assistência aos
familiares das vítimas e sobreviventes do massacre.
Em maio deste ano, uma ação conjunta das polícias civil e militar resultou na morte de 10
trabalhadores rurais acampados na Fazenda Santa Lúcia, na cidade de Pau D'Arco. Em julho,
outro membro da comunidade foi morto. Uma investigação independente da Polícia Federal
identificou aqueles que puxaram os gatilhos, mas há fortes indícios de que houve influência de
fazendeiros locais por trás dos assassinatos. Até agora, os mandantes dos crimes não foram
identificados e nenhuma proteção foi garantida aos sobreviventes, que continuam sofrendo
ameaças constantes. Para piorar, a equipe responsável pelas investigações foi retirada do caso,
prejudicando o trabalho que vinha sendo feito.
Senhor Ministro, garanta que a equipe independente da Polícia Federal retome a investigação do
massacre e das ameaças ainda sofridas pelos sobreviventes, garantindo sua imparcialidade e
celeridade. A justiça para o massacre de Pau D'Arco é essencial para garantir a segurança dos
trabalhadores rurais que continuam lutando por seus direitos.
Atenciosamente,
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