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6º OFÍCIO DE COMBATE AO CRIME E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Notícia de Fato nº 1.16.000.000447/2019-81 

Promoção de Arquivamento nº 351/2019

Trata-se de Notícia de Fato autuada a partir de representação formulada por

Ricardo Nehme Arbex, por meio da qual se solicita investigação dos fatos contidos no vídeo

publicado  no  Youtube,  link  “https://www.youtube.com/watch?v=AURdLcExYrI”,  sob  o

fundamento de que haveria “crime de exploração da criança” perpetrado pelo Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em suposta contrariedade ao Estatuto da Criança e do

Adolescente – ECA.

É o breve relatório.

O  link  referido  consiste  em  reprodução  de  reportagem  veiculada  pela  TV

Record  no  Programa  “Domingo  Espetacular”,  cuja  chamada  de  programa  tem  por  título

“Domingo  Espetacular  investiga  o  envolvimento  de  crianças  no  MST”.  Ademais,  os  fatos

principais  tratados  no  vídeo  fazem  referência  ao  1º  Encontro  Nacional  das  Crianças  Sem

Terrinha.

Promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, o 1º

Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha aconteceu durante o período de 23 a 26 de julho

de 2018 e tinha como tema “Sem Terrinha em Movimento: Brincar, Sorrir, Lutar por Reforma

Agrária Popular!”.

Em busca da promoção de direitos, crianças com idade entre 8 e 12 anos, com

auxílio de 400 educadores adultos, acompanharam suas famílias em um movimento social de

luta para ter acesso à terra, educação, saúde, ou seja, de luta por direitos humanos e dignidade.
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O 1º Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha,  que recebeu ao

todo 1.200 crianças, tinha como objetivo, por intermédio de brincadeiras e atividades

lúdicas, educativas e culturais, colocar em debate os direitos das crianças que vivem nos

diversos  acampamentos  e  assentamentos:  direitos  às  escolas  do  campo,  saúde,

alimentação saudável e Reforma Agrária Popular. 

No evento, foram tratados temas relacionados aos direitos das crianças,

especialmente o direito à educação nas escolas do campo e a luta pela reforma agrária,

refletidos a partir da história e identidade camponesas, por meio de atividades lúdicas

como músicas, teatro, pinturas, brincadeiras etc. 

Assim, o Encontro das Crianças Sem Terrinha consistiu em evento de

educação e aprendizado no qual, por meio de elementos lúdicos e da arte, as crianças

tiveram  a  oportunidade  de  construir  coletivamente  conhecimento,  potencializar  seu

desenvolvimento  infantil  e  exercitar  a  democracia  da  participação  em  movimento

popular,  a  partir  de  reflexões  ligadas  à  realidade  da  infância  nos  assentamentos  e

acampamentos da Reforma Agrária.

Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do MST, consta nota de

repúdio por meio do qual o Movimento informou que o evento dos Sem Terrinha foi

“realizado  em  parceria  com  a  organização  Aldeias  Infantis  SOS,  uma  das  mais

respeitadas entidades que trabalha com a infância no país, teve as autorizações dos

órgãos responsáveis e respeitou todos os padrões de segurança exigidos pelo Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA). Destacamos ainda, que todas as crianças tiveram

autorização  dos  pais,  conforme  prevê  a  legislação,  e  além  disso,  todos  os  alvarás

necessários foram emitidos pelos órgãos competentes, incluindo a Vara da Infância e

Juventude”.1 

Além do  mais,  a  abertura  do  evento  contou  com a  participação  da

Procuradora  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  Deborah  Duprat,  bem  como  de

1 Disponível em <http://www.mst.org.br/2019/02/11/mst-repudia-ataque-da-record-contra-as-criancas-
sem-terrinha.html> Acesso em: 19 de fev.
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representantes de movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e do Movimento

Campesino de Santiago Del Estero (MOCASE), da Argentina.2 

Ao final do Encontro Nacional, as crianças lançaram o  Manifesto das

Crianças Sem Terrinha, no qual reafirmaram a luta por moradia digna, pela alimentação

saudável, pelos direitos das crianças e contra todo tipo de preconceito e desrespeito com

as pessoas, desejando juntas construir um mundo sem desigualdade social.3 

Dessa  forma,  não  se  verifica,  analisando  os  fatos  narrados  na

reportagem, nenhuma violação por parte da organização do  1º Encontro Nacional das

Crianças Sem Terrinha aos direitos assegurados às crianças pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente  e  pela  Constituição  da  República.  Pelo  contrário,  o  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra tem sido ativo ator social na luta pelo direito à educação

das crianças e adolescentes do campo.4 

Por  fim,  ressalte-se  que  o  1º Encontro  Nacional  das  Crianças  Sem

Terrinha está inserido no contexto das  manifestações democráticas de uma sociedade

plural, realizada de forma legitima, legal e constitucional.

Ante o exposto,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promove o

ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato.

2 Disponível em <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/informativos/edicoes-2018/julho/pfdc-participa-da-
abertura-do-1o-encontro-nacional-das-criancas-sem-terrinha> Acesso em: 19 de fev.

3 Disponível em http://www.mst.org.br/2018/07/24/queremos-que-todas-as-criancas-possam-ser-felizes-
e-livres-afirma-manifesto-das-criancas-sem-terrinha.html 

4 Ainda na Nota de Repúdio do MST em face da reportagem da Record, consta que “[…] o MST não só
luta  para  que  esse  direito  seja  respeitado  como  também  trabalha  cotidianamente  para  que  nos
tornemos um país mais digno e, sobretudo, menos desigual. Temos uma longa trajetória de lutas pelo
acesso à educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis para as crianças, jovens e
adultos.

   Em toda a nossa história,  foram conquistadas mais  de 2 mil  escolas  públicas,  reconhecidas pelo
Ministério da Educação (MEC), nos acampamentos e assentamentos em todo o país, que atendem a
crianças,  adolescentes  e  adultos.  Milhares  de  camponesas  e  camponeses,  organizados  pelo  MST,
tiveram acesso a alfabetização e se formaram no ensino fundamental, médio, cursos técnicos e em
nível superior. Há filhos e filhas de famílias assentadas em mais de cem turmas de cursos formais e
mais de 4 mil professores foram formados, a partir das lutas pela educação pública, considerada pelo
Movimento enquanto um direito básico”.
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Comunique-se  ao  representante,  cientificando-o,  inclusive,  da

possibilidade de recorrer (art. 4º, § 1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP).

Se  houver  recurso,  retornem  os  autos  para  análise  e  juízo  de

reconsideração (art. 4º, § 3º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP). 

Brasília/DF, 6 de junho de 2019.

(assinado eletronicamente)
Marcia Brandão Zollinger
Procuradora da República
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