
 

JOSÉ INOCÊNCIO BARRETO 

 

DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 16/10/1940, Escada - PE. 

FILIAÇÃO: Cosma Laurinda de Lima e Manoel Inocêncio Barreto. 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: trabalhador rural. 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA: Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Escada. 

DATA E LOCAL DA MORTE: 5/10/1972, no engenho Matapiruma 
de Baixo, município de Escada, zona da mata de Pernambuco. 

  

 

Relatora: Socorro Ferraz. Sub-relatores: Henrique Mariano, Humberto Vieira. 

 

BIOGRAFIA 

 

 José Inocêncio Barreto era filho de Manoel Inocêncio Barreto, um camponês, 

que entre muitas mudanças de trabalho se fixou no Engenho Matapiruma de Baixo, 

pertencente à Usina Barão de Suassuna, em Escada, PE. Seus irmãos Luís Inocêncio, 

João Inocêncio, Francisco Inocêncio e Mariano Inocêncio tornaram-se, assim como ele, 

trabalhadores de engenho, cortadores de cana. As dificuldades de frequentar uma escola 

levou José a não ter estudos. Apenas seu irmão Luís conseguiu estudar com mais 

regularidade em uma escola, montada por um filho de um morador do Sítio Olho 

d’Água. Por ter feito melhor aprendizado no grupo de estudantes o seu professor o 

convidou para participar de reuniões no Centro Social Urbano, na cidade de Ribeirão, e 

também passou a ter contatos com o diretor da escola, o Zé Pedro. Ao se tornar uma 

pessoa mais consciente da realidade em que vivia, o José Metódio Pereira, arrendatário 

do Engenho Matapiruma de Baixo, passou a chamá-lo de comunista. 

Com dezenas de trabalhadores do Engenho Matapiruma de Baixo, onde morava 

e trabalhava, José reclamou seus direitos que não haviam sido respeitados pelo 

arrendatário do referido engenho, José Metódio Pereira: salário, 13º, férias, repouso 

semanal remunerado. Os trabalhadores, cerca de setenta, ganharam a questão trabalhista 

em todas as instâncias do processo. Seu irmão Luís, por ser o mais alfabetizado, 

liderava o movimento e por esta razão era vigiado e odiado pelo arrendatário do 

engenho e pelas autoridades policiais.  



Tudo prenunciava a tragédia de Matapiruma. Até que na manhã de 5 de outubro de 1972, 
chegou o grupo de oito homens armados em três carros. Um dos carros estacionou na 
chamada Volta da Gamela. Outro ficou na curva do caminho que dava para a colheita. 
Eram trinta e sete trabalhadores cortando cana. Naquele dia, às oito horas da manhã, os 
canavieiros haviam recebido a informação de que iam receber todos os seus direitos: o 
patrão ia pagar tudo o que devia. 

Perto das dez horas, Luiz terminou de cortar a cana e amarrou os vinte e cinco feixes. 
Estava saindo para uma audiência na Junta de Conciliação e Julgamento de Escada. Viu 
quando chegaram os carros na estrada de cima. Um dos homens desceu e disse: chama aí 
José Inocêncio Barreto e João... depois acrescentou, não são três, Luís também1.  

Quando lhe alertaram para não atender ao chamado dos policiais, respondeu: “eu 

vou, quem não deve não teme” 2. Tinha 31 anos, quando foi assassinado, deixando 

viúva e 10 filhos. Na ocasião do conflito estavam mais de trinta trabalhadores cortando 

a cana do engenho, nos seus locais de trabalho. 

 

DOS ACONTECIMENTOS COM BASE NOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO 

PRONTUÁRIO Nº 1961-D 3 

    

Em 1970, trabalhadores e moradores do Engenho Matapiruma de Baixo, no 

município de Escada, Pernambuco, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Escada haviam movido ação trabalhista contra seu arrendatário, José Metódio 

Pereira, na Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ). Desta ação trabalhista participaram 

setenta e um trabalhadores. Reivindicavam 13°, salários e férias não pagas desde o ano 

de 1969. Lideravam esta ação os irmãos Inocêncio Barreto: Luís, Francisco, José, João e 

Mariano. Após esta iniciativa, os trabalhadores passaram a receber ameaças de morte, 

principalmente depois que o arrendatário do engenho, José Metódio Maranhão, teve 

seus bens penhorados pela Justiça do Trabalho para pagar as dívidas trabalhistas. O que 

significa dizer que a safra de cana-de-açúcar já estava comprometida. Quando se tratou 

do pagamento aos trabalhadores constatou-se que já havia sido vendida. 

Acossado, o arrendatário José Metódio Pereira denuncia ao delegado de Escada, 

o tenente da Polícia Militar, Bartolomeu Ferreira de Melo, os trabalhadores reclamantes 

do Engenho Matapiruma como agitadores, subversivos e comunistas. Os trabalhadores, 

                                                 
1 CARNEIRO, Ana; CIOCCARI, Marta. Retrato da repressão Política no Campo – Brasil: 1962-1985 
– Camponeses torturados, mortos e desaparecidos. Brasília: MDA, 2010. 
2 Entrevista de Luís Inocêncio Barreto a Antonio Montenegro, professor do Departamento de História da 
UFPE, e a Carlos Gomes, em 12.8.1998, para o projeto guerreiros do Além-Mar, apoiado pelo CNPQ; 
citado no artigo Justiça do Trabalho e o Regime Militar. (1963-1974) – CNPq.  
3 SSP/DOPS/APEJE. Engenho Matapiruma de Baixo – 1972/1985, Fundo 29541. 



então, decidiram solicitar a interveniência de órgãos policiais, militares e da Delegacia 

Regional do Trabalho.  

Entre 20 de abril de 1972 e 2 de maio do mesmo ano, os trabalhadores levaram o 

caso às várias autoridades: Secretaria de Segurança Pública, Delegacia Regional do 

Trabalho, Polícia Federal, Delegacia do INPS. Nenhuma providência foi tomada. 

Em 21 de março de 1972, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Escada, Euzébio Francisco de Oliveira, dirigiu-se ao secretário de Segurança Pública de 

Pernambuco, denunciando José Metódio Pereira pelo clima de apreensão e insegurança, 

no engenho; afirmou na correspondência que este senhor ameaça assassinar os 

trabalhadores exequentes, conforme declarações que fez perante o oficial da Justiça da 

Junta de Conciliação onde corre o processo. Diante desse quadro, o advogado do 

sindicato, Adalberto Guerra, solicitou ao delegado de polícia de Escada garantias para 

as vidas ameaçadas. 

Em 4 de agosto de 1972 os trabalhadores, em nome de Luís Inocêncio Barreto, 

oficiaram o comandante do IV Exército para expor e solicitar providências contra o 

arrendatário do Engenho Matapiruma de Baixo, José Metódio Pereira, que não respeita 

a legislação trabalhista em relação aos direitos dos camponeses: salários, férias, 13º 

salário e ainda ameaça de morte os trabalhadores. As principais denúncias contra o 

arrendatário são as seguintes: 

- após ter sido condenado pela Justiça do Trabalho, cujas reclamações em sua 

quase totalidade já passaram em julgado, devendo pagar aos 71 reclamantes os 

seus direitos, o arrendatário passou ao terreno do verdadeiro despotismo, 

proibindo que os reclamantes plantassem em seus sítios e também proibindo a 

criação de animais; 

 - mantinha um vigia no Engenho Matapiruma de Baixo que agride os 

trabalhadores tendo atirado em um deles sem que nenhuma penalidade lhe 

fosse imposta; 

 - suspendeu o trabalho de vários camponeses, os quais considerava seus inimigos 

e isto foi dito na frente de um representante da Polícia Federal;  

- transacionou com a Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana de 

Pernambuco, através de contrato de financiamento, canas penhoradas para 

garantirem a penhora feita através de vários processos;  

- em uma demonstração de total impunidade se apresentou à Junta de Conciliação 

e Julgamento de Escada com vários elementos armados para protegê-lo ou 



ameaçar as autoridades. Diante dessas ameaças, o juiz presidente da Junta de 

Conciliação e Julgamento de Escada requisitou garantias à polícia de Escada. 

O delegado enviou apenas um soldado por poucos dias, sem mais nenhuma 

explicação. 

Os trabalhadores reclamantes, em nome de Luís Inocêncio Barreto, solicitaram 

que a Usina Barão de Suassuna afastesse o sr. José Metódio Pereira da administração do  

Engenho Matapiruma de Baixo. E, finalmente, pleiteiaram do comandante do IV 

Exército, medidas junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 

devido à impossibilidade de solução para o caso, seja a propriedade dividida para 

entrega de suas terras aos trabalhadores, aos quais se proibiu que plantassem e criassem. 

Os trabalhadores concluíram o requerimento com agradecimentos e se colocando à 

disposição dessa unidade do Exército nacional para qualquer emergência, em defesa da 

pátria estremecida4. 

Em 7 de agosto, a 7ª RM do IV Exército difundiu as acusações que foram feitas 

pelos trabalhadores do Engenho Matapiruma de Baixo, Escada, às suas agências 

noticiadoras. E em 4 de setembro a 2ª Seção do IV Exército fez pedido de busca 

solicitando informações sobre a agitação chefiada por Luís “Carneiro”5, no Engenho 

Matapiruma de Baixo e nos demais das usinas Massauassu e Barão de Suassuna. 

Solicitou que lhe fosse informado sobre a veracidade dos fatos, as ligações de Luís 

“Carneiro” e que lhe seja enviada uma fotografia acompanhada da qualificação do Luís. 

Um documento Confidencial6, encontrado no prontuário já citado, de 29 de 

agosto de 1972, assinado por Sylvio Ferreira da Silva, comandante do 14º RI, 

encaminhado ao comandante da 7ª Região Militar, responde ao pedido de busca daquela 

autoridade sobre a situação do Engenho Matapiruma de Baixo, informando que o sr. 

José Metódio Pereira é vítima de agitações subversivas orientadas pelo advogado do 

Sindicato Rural de Escada, Adalberto Guerra, pelo padre Carlos e pela família 

conhecida como “Carneiro”, constituida dos irmãos Luís, José, Francisco, João e 

Mariano Inocêncio Barreto. São os mais esclarecidos trabalhadores infiltrados no 

engenho e remanescentes de Francisco Julião; que o arrendatário procura pagar seus 

compromissos atrasados, mas que a questão trabalhista é para resolver uma pendência 

                                                 
4 SSP/DOPS/APEJE. Engenho Matapiruma de Baixo – 1972/1985, Fundo 29541. 
5 Carneiro é o apelido da família Inocêncio Barreto. Os irmãos Inocêncio Barreto eram conhecidos como 
se fossem da família Carneiro. 
6 SSP/DOPS/APEJE. Engenho Matapiruma de Baixo – 1972/1985, Fundo 29541. 



de pagamento do 13º salário desde 1963; que realmente proibiu a plantação e criação 

para evitar maiores despesas nas indenizações; que o vigia citado, trata-se de um ancião, 

sem porte físico, que não aterroriza ninguém; que o grupo chefiado por Luís Inocêncio é 

que vem tentando intimidar o sr. José Metódio Pereira. Todos trabalham armados com 

revólver 38; que há muitas questões trabalhistas que já estão sendo acordadas e 

resolvidas e que no engenho funciona uma escola com seis professoras, cento e cinco 

alunos e mais oitenta alunos do Mobral, que sofrem tentativas de sabotagem por parte 

do grupo de Luís Inocêncio. 

Em 14 de setembro de 1972, chegaram ao Engenho Matapiruma de Baixo dois 

homens se dizendo militares do Exército: um tenente e um sargento. O tenente 

Albertino Francisco Bezerra ficou na casa-grande e o sargento Francisco, acompanhado 

do motorista e do vigia, Severino Fernando da Silva, dirigiu-se ao campo a fim de 

interrogar os camponeses e desarmá-los. Um trabalhador, que ocultou sua arma, foi 

agredido pelo tenente Albertino Francisco Bezerra. 

O advogado dos trabalhadores, Adalberto Guerra, foi ao IV Exército e narrou o 

ocorrido ao major Juarez, na presença do coronel Rogério. Os militares negaram ter 

enviado algum militar ao engenho. Segundo eles, nem o tenente, nem o sargento faziam 

parte do Exército. 

 Mas, o ofício do 14º RI. nº 99-S2, de 19 de setembro de 19727, assinado por 

Carlos de Amorim Rocha, comandante do 14º RI, confirma o levantamento que foi feito 

naquele engenho e da apreensão de armas, realizada por intermédio do oficial 

encarregado. Entre os elementos abordados e portadores de armas figuram o João 

Inocêncio e o Luís Inocêncio Barreto. Complementa as informações dizendo que ficou 

apurado que pelo menos dois dos elementos abordados esconderam suas armas ao 

perceberem a apreensão dos demais e ainda que é praxe todos portarem armas, as quais 

podem ser conduzidas até em sacos de farinha, quando se dirigem ao trabalho. 

Na sequência dos acontecimentos, o juiz da Junta de Conciliação e Justiça de 

Escada pediu a prisão preventiva do sr. José Metódio Pereira e do vigia do engenho, 

Severino Fernando da Silva. Procurados, não foram encontrados. 

Em 4 de outubro de 1972, o delegado de polícia de Escada, tenente Bartolomeu 

Ferreira de Melo, enviou ao DOPS/PE, para atender uma solicitação verbal desse órgão, 
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informações sobre agitações subversivas em vários engenhos, Matapiruma de Baixo, 

Cachoeira Tapada e Usina Barão de Suassuna, entre outros. 

Neste informe há descrição pormenorizada das atividades de Luís Inocêncio. 

Aos domingos vendia frutas na feira e nos fins de semana exercia atividade de barbeiro; 

fazia reuniões com seus companheiros, em sua residência à porta fechada ou na 

barbearia; que é associado ao Sindicato Rural de Escada, do qual foi delegado sindical, 

candidato a vice-presidente e que era eleitor inscrito na zona eleitoral de Escada. 

O delegado de polícia de Escada juntou a este informe nomes de supostos 

subversivos atuantes como Aniceto Sebastião Pereira, do Engenho Massauassu, em 

Escada; Manoel Vieira de Moura, do Engenho Refresco; Antonio Sebastião Ferreira, do 

Engenho Tapada; e José Tertuliano, da Usina Barão de Suassuna; acusou trabalhadores 

de outros engenhos e juntou ao ofício uma fotografia de Luís Inocêncio Barreto. Em 

seguida, o referido delegado abriu inquérito policial para apurar essas denúncias 

conduzindo as acusações para serem julgadas no âmbito da Lei de Segurança Nacional. 

À proporção que os trabalhadores ganhavam suas causas, na Justiça do Trabalho, 

o arrendatário do engenho e os donos da Usina Barão de Suassuna os denunciavam 

como subversivos e comunistas. Portanto, deveriam ser julgados pela 7ª CJM. 

Vinte e quatro horas depois, em 5 de outubro de 1972, apareceram no Engenho 

Matapiruma de Baixo três viaturas oficiais do Departamento de Ordem e Política Social 

(DOPS/PE) com oito policiais procurando pelos irmãos Inocêncio Barreto. 

 

CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE  

 

Em 12 de agosto de 1998, o professor e pesquisador do Departamento de 

História da Universidade Federal de Pernambuco, Antonio Montenegro, entrevistou o 

sobrevivente da chacina, ocorrida no Engenho Matapiruma de Baixo perpetrada por 

policiais do DOPS, Luís Inocêncio Barreto que descreveu as circunstâncias da morte do 

seu irmão José Inocêncio Barreto, dos ferimentos à bala que atingiu o outro irmão João 

Inocêncio Barreto, o seu próprio ferimento e a perseguição que sofreu após esses 

acontecimentos. Aqui reproduzimos esta entrevista. Segundo o professor Antonio 

Montenegro, Luís Inocêncio Barreto e João Inocêncio Barreto foram alvo de abordagem 

policial que resultou em dois mortos e quatro feridos, quando se encontravam no corte 

da cana, no Engenho Matapiruma de Baixo, no município de Escada.  



Em 1998, quando foi entrevistado, Luís Inocêncio reconstituiu o conflito, 

relembrando rixas entre seu irmão João Inocêncio e o vigia Severino Fernando da 

Silva8. Recorda que ele e seus irmãos se encontravam no eito da cana, quando foram 

chamados para atender algumas pessoas desconhecidas. Afirma que aquela estranha 

convocação o deixou de sobreaviso, a ponto de aconselhar aos irmãos José e João a não 

irem. Mas, como eles decidiram se aproximar daquelas pessoas, ele os seguiu um pouco 

atrás, a certa distância: 

Então eu vinha pra essa audiência, quando foi dez horas eu saí do canavial. Quando eu tava 
saindo, chegou esse pessoal e chamou na... na estrada em cima na estrada, que era linha 
velha, ali na estrada de ferro.  

Chegou, saíram no eito da cana... e tava Manuel Batista, Domício e Zé Batista, tinha saído 
no eito da cana, na linha. Manuel Batista foi que saiu primeiro, então ele disse: ‘Chama aí 
José Inocêncio Barreto e João’. Aí os meninos chamaram.  

Ele disse: ‘Não, mas é três, é Luis também’.  

Quando ele chama, que eu tava mais longe, numa distância de uns cinquenta metros, eu fui 
e disse a José: ‘Não vá não, esses homens tão estranhos, não vá não...não vá não que isso aí 
tem coisa!’  

E ele disse: ‘É, quem não deve não teme’. 

Aí eu disse: ‘Não vá não José. Aí José não foi’. 

Aí João disse: ‘Mas eles não tão chamando, quem não deve, não teme, vamos!’  

Aí José disse: ‘É, se, se você vai, eu vou também, se morrer um, morre os dois!’  

Eu disse: ‘Assim não é os dois, é os três!’  

Então, eu fui seguindo, mas eu saí mais atrás deles, numa distância de uns dez metros. Não 
teve dúvida, o vigia, quando ele...vinha saindo e João foi se apresentando, ele tinha uma 
queixa de João, o vigia, tinha uma queixa de João, porque a mulher de...do vigia, tinha sido 
namorada de João antes, com isso ele já vivia chocado!  

E ele, só fez dizer: ‘Venha você, venha, venha os três.’ Mas já tava certo...pra gente ser 
pego, pra ele matar os três na mata do lastro e, lá, o sogro dos meus dois irmãos, tinha 
matado um bode e esse bode era pra comerem uma buchada, na hora que a gente fosse 
pego, que aí a gente ia denunciar...dizer coisa, a gente ia ser torturado, né? Dizer coisa que 
não era possível...que... [...] doutor Adalberto....ia ser...tachado como comunista, o 
professor...[...] o padre... não, era o professor, o padre não era o professor, o padre eu não 
conhecia, veio conhecer depois do, da casa. E...quando ele chegou, eles pensava que pegava 
a gente fácil, mas não pegou.  

Quando eles chegaram, aí o vigia foi em cima de José, avançou em cima de José, avançou, 
José pulou de banda e ele foi e partiu em cima de João, quando ele foi em cima de João, nós 
sabendo que ele já era pistoleiro, quando ele foi em cima de João, foi logo com a mão no 
revólver, antes de ele puxar o revólver, aí José não teve dúvida, meteu-lhe a foice, pegou na 
mão dele, o revólver caiu.  

O policial que vinha descendo atirou em José, vinha dois, eu vinha mais atrás, ele foi e 
atirou em José, José caiu, aí o outro atirou em João, meu irmão, quando atirou em João..., 
mas José se levantou ainda, se, se levantou... e foi a ele novamente, foi a ele, o vigia já tava 
no chão, o vigia tava caído, eu vinha chegando, mas não dava tempo eu pegar uma cana pra 
dizer eu vou pegar essa cana, aqui, não dava tempo, porque era um tiroteio.  
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O pessoal, tinha trinta e sete pessoas, correram tudo, teve gente que enfiou-se por debaixo 
das palhas da cana, dentro da levada. E ele...o...pessoal, e o...senhor de engenho esperando 
na mata lastro, com uma buchada do bode, que era pra comer, pra fazer tira-gosto e a gente 
ser torturado, que era pra dizer que a gente tinha envolvimento com comunista e com as 
pessoas comunista. E nós não tinha.  

Quer dizer que ele queria que a gente tivesse aquele...porque o Marco, Marco também...que 
era do, o Marco que era presidente do sindicato foi pego três vezes como que fosse 
comunista e Marco não era...Então com isso, ele...ficou ainda mais apavorado. Ficou, do 
deles, lá morreu meu irmão José, morreu, lá no conflito, o vigia, o meu irmão levou oito 
tiros, eu também saí baleado, pegou aqui, entrou aqui na minha mão, saiu entrou aqui, e 
deles ficou cinco cortados. Um ficou sem orelha, outro ficou sem a mão, outro ficou sem o 
dedo e esse pensando que ia só pegar, mas foi engano deles...Quando eles vier, vieram, se 
os outros...tivesse uma atitude, tinha tocado fogo logo no carro, no carro que eles não tinha 
pra onde correr também, mas eles pegaram o carro e saíram. Quando chegaram no rumo de 
Matapiruma com Campestre, num lugar chamado Aiuma tinha uma caixa d’água, que era 
da máquina, mas...ele...perdeu o controle, caiu com a rural dentro da cana, dentro de uma 
levada, ficou...e eles vieram pro hospital...em Escada, o pessoal não quiseram 
atender...fizeram um...checapezinho lá e eles foram...e era da Polícia Federal. Um dos 
pistoleiro, um deles era da Polícia Federal. 

Então, foi quando eu peguei o conhecimento com padre Servat, através de Zé Pedro. 
Quando houve isso, quando foi, na sexta-feira, pela manhã...[...] eu cheguei à usina 
Massauassu, mas antes na quinta-feira, eu presenciei em cima do morro na curva, eles 
querendo tirar o carro e eu tentei embolar uma pedra de serra abaixo, que era pra jogar por 
cima do carro, eu já tava desmantelado, mas a mão não tive força. Eu saí...num, não peguei 
a estrada não...Num lugar chamado Aboeira de Seu Justino, na volta do cachorro, eu entrei 
na cana, vi um carro, eu entrei na cana, eu ouvi quando eles passaram conversando, dizendo 
assim:  

‘É, um morreu, o outro não escapa, talvez não escape, e o outro deve tá morto dentro das 
cana.’ Era eu vinha passando, então eu não vou por aqui não, subi, passei na estrada da 
cana, desci, quando eu cheguei na cana, vi aquela zoada...era...dois guará, aí eu joguei uma 
pedra no bicho, eles correram, aí eu saí...passei na casa de minha irmã, na casa de José 
Marcionilo...peguei um plástico e eles me deram quinze mil réis, naquele tempo...cheguei 
na casa desse seu Justino...foi onde eu peguei o plástico, na casa de seu Amaro José, ele me 
deu quatorze mil réis...e disse: ‘ Vá embora que você ficar aqui, você vai ser morto!’ Fui 
embora...saí na usina Massauassu...cinco horas da manhã...Tinha um menino chamado 
João, tava com o jipe, fazia arara, carregando gente de Escada,  da usina para Escada... . 

Após o conflito, o diretor da Fetape envia relatório com um anexo de vinte e um 

documentos entregues pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Escada, Eugênio Francisco, ao presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura, Contag, denunciando o ocorrido no Engenho Matapiruma de Baixo: o 

assassinato de José Inocêncio Barreto, a tentativa de assassinato dos seus irmãos João 

Inocêncio Barreto e Luís Inocêncio Barreto; e as prisões dos trabalhadores Amaro Alves 

da Silva, Manoel Neves da Silva, Francisco Inocêncio Barreto e Robertino Francisco; 

encaminha a relação nominal dos setenta e um trabalhadores, que requereram seus 

direitos à Justiça, mas que se encontram sem garantias para exercitarem seus direitos. 

Solicita providências. 

A imprensa de Pernambuco nada noticiou.  

Quatro dias depois do conflito, em 9 de outubro de 1972, o jornal Estado de São 

Paulo fez reportagem sobre o trágico acontecimento, com manchetes denunciadoras: 



“Mortes num Engenho em Pernambuco – Culpados Pelos Massacres”. Historia o caso, 

fala das ações trabalhistas ganhas pelos trabalhadores rurais e do desrespeito às decisões 

da Justiça do Trabalho. Estas informações, segundo o repórter, foram dadas pela única 

testemunha disposta a falar, um menino de onze anos – José Inocêncio Barreto Sobrinho 

– que assistiu seu pai receber oito tiros e seu tio morrer no tiroteio. Escreve que o medo 

tomou conta dos habitantes, que não sabem de nada, não viram nada, mesmo que no 

local onde se deu o conflito, estivessem mais de vinte trabalhadores cortando e 

cambitando cana. Os mortos foram o lavrador José Inocêncio Barreto de 31 anos, 

casado, pai de dez filhos, e um vigia, Severino Fernando da Silva, capanga do 

arrendatário. José Inocêncio foi sepultado no dia seguinte ao da sua morte, mas ninguém 

soube o que aconteceu com o corpo do vigia. Os feridos foram os investigadores Pedro 

Vieira e José (Miguel) Timóteo. O trabalhador ferido, João Inocêncio Barreto, 35 anos, 

viúvo é pai do José Inocêncio Barreto de 11 anos que testemunhou o fato. José Metódio 

Pereira não cumpriu as decisões da Justiça e está desaparecido. Com esta informação 

encerra o jornalista a reportagem. 

No ofício nº 1689, de 9 de novembro de 1972, do delegado de Segurança Social, 

Redivaldo Acioli, ao sr. auditor da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, aquele delegado 

relata os fatos ocorridos no Engenho Matapiruma em 5 de outubro de 1972, informando 

que abriu inquérito policial para apurar os acontecimentos; defende os investigadores 

que, segundo ele, agiram em legítima defesa, pois foram agredidos pelos trabalhadores 

rurais “com selvageria”, tendo sido morto à foice o vigia do engenho, e feridos também 

à foice dois investigadores, Miguel Timóteo e Pedro Vieira da Silva. Em legítima 

defesa, segundo o delegado, os investigadores mataram José Inocêncio Barreto. 

Termina o ofício, solicitando a prisão preventiva de João Inocêncio Barreto e Luís 

Inocêncio Barreto e o enquadramento dos dois na Lei de Segurança Nacional, de 9 de 

setembro de 1969 do Código de Processo Penal Militar. 

Em 7 de março de 1973, através de ofício dirigido ao delegado de Segurança 

Social, Redivaldo Oliveira Acioli, a Auditoria da 7ª CJM declinou da competência para 

julgar os fatos imputados aos indiciados Luís Inocêncio Barreto e João Inocêncio 

Barreto, em favor do juiz da Comarca de Escada, por se tratar de crimes de natureza 

prevista no Código Penal Brasileiro10. 

                                                 
9 SSP/DOPS/APEJE. Engenho Matapiruma de Baixo – 1972/1985, Fundo 29541. 
10 Idem. 



O professor Antonio Montenegro analisou este processo, encontrado nos 

arquivos do Tribunal Regional Trabalhista, 6ª Região, e outros documentos encontrados 

nos arquivos do DOPS, entre eles o Relatório11 do delegado Redivaldo Oliveira Acioli, 

sem data, encaminhado ao auditor da 7ª Circunscrição Judiciária Militar sobre o 

indiciamento de João Inocêncio Barreto, vulgo João Carneiro e Luís Inocêncio Barreto, 

vulgo Luís Carneiro, incursos no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Transcreve-se 

os comentários do professor sobre o relatório do delegado Redivaldo Oliveira Acioli  

No entanto, é significativo destacar que o encaminhamento que vinha sendo dado ao caso 
será alvo de uma reviravolta, se for considerado o relatório final, escrito pelo delegado 
Redivaldo Oliveira Acioly, como conclusão do Inquérito Policial. Este relatório foi enviado 
ao auditor da 7ª Circunscrição Judiciária Militar. Todas as páginas recebem a rubrica do 
delegado e estão em papel timbrado da Secretaria de Segurança Pública – Pernambuco. Na 
primeira página, do lado direito, abaixo da referência à cidade do Recife – Pernambuco e 
como tema da matéria daquele relatório, se encontra o termo ‘indiciado’, seguido do nome 
de João Inocêncio Barreto, vulgo ‘João Carneiro’ e de Luis Inocêncio Barreto, vulgo ‘Luis 
Carneiro’. O delegado desfazendo seu parecer anterior – enviado ao auditor em 9 de 
novembro de 1972 – sobre a atuação dos referidos trabalhadores rurais, aponta estarem os 
mesmos incursos no art. 121 do Código Penal Brasileiro, e não mais na Lei de Segurança 
Nacional e no Código de Processo Penal Militar. 

Justifica em seguida que, em relação às atividades subversivas registradas e comentadas em 
diversos documentos, estas não foram incluídas no presente inquérito, porque os ‘Órgãos de 
Segurança por motivos técnicos, não autorizaram a baixa do sigilo, isto é, de 
CONFIDENCIAL para OSTENSIVO (fls. 102, 104 e 106)’. 

No entanto, afirma que a morte do trabalhador rural José Inocêncio Barreto, assim como os 
ferimentos no seu irmão, João Inocêncio Barreto, que passou à condição de indiciado, se 
deveu à ação dos agentes policiais em legítima defesa, e que atuaram no cumprimento do 
dever legal, na função policial, que foram designados para prender dois indivíduos 
acusados de subversão no meio rural, Anselmo e Luis Inocêncio Barreto. Logo, não há 
justificativa legal para indiciamento dos agentes. O que é, ainda segundo o delegado, 
amplamente documentado nos relatos das provas testemunhais, que apontaram os 
trabalhadores rurais como os agressores. Para consubstanciar sua defesa dos agentes, o 
delegado inclui citações do penalista Nelson Hungria Hoffbauer.  

Surpreende descobrir algumas imprecisões no relatório do delegado, sobretudo quando este, 
por meio das constantes citações do reconhecimento do jurista penal Nelson Hungria, 
apresenta-se como conhecedor do debate jurídico penal. Porém, não revela o mesmo rigor 
para revisar o relatório e perceber que a abordagem policial e o conflito que se sucedeu 
ocorreram no dia 5 de outubro de 1972, e não no dia 4 de outubro de 1922. 

Ainda para ampliar sua argumentação jurídica em defesa dos agentes policiais, afirma que, 
mesmo que ‘não houvesse a excludente criminal de legítima defesa própria e de outrem’ 
estes ainda estariam resguardados legalmente em outro ‘excludente criminal – o estrito 
cumprimento do dever’. 

Dessa maneira, após recorrer aos argumentos jurídicos de ‘caso de excludentes’ de 
‘injuricidade penal’, assim como, no também excludente criminal ‘de legítima defesa 
própria e de outrem’ para resguardar qualquer acusação de ilícito penal que pudesse recair 
nos agentes policiais, o delegado passa a analisar o enquadramento legal que deverão ser 
alvo os irmãos sobreviventes ao conflito, Luis Inocêncio Barreto e João Inocêncio Barreto. 

As razões para esse deslocamento na análise jurídica do conflito são em seguida construídas 
operando com os diversos argumentos presentes nos documentos remetidos pelos 

                                                 
11 Idem. 



trabalhadores rurais do Engenho Matapiruma àquelas autoridades policiais e militares. 
Nesse sentido, inicia o delegado sua justificativa para não mais incriminar os trabalhadores 
na Lei de Segurança Nacional, afirmando que se está diante de uma realidade social 
incontestável – apesar – do esforço inaudito do governo, no que tange à legislação social 
trabalhista, casos há, como o na espécie, onde o empregador procura os mais diversos 
artifícios para burlar a conquista do trabalhador, numa busca desesperada em confundir as 
suas justas reivindicações, com atividades subversivas, com o objetivo de fazer calar o 
ânimo daqueles que batem às portas da Justiça Trabalhista. 

E relaciona os inúmeros problemas criados por José Metódio, arrendatário do Engenho 
Matapiruma de Baixo, ao não cumprir com suas obrigações trabalhistas de ter ‘péssimo 
relacionamento’ com os trabalhadores, que teve sua prisão decretada pela Junta de 
Conciliação e Julgamento de Escada, por se tornar depositário infiel. 

Ademais, tanto é verdade que a conduta dos rurícolas estava conforme a ordem, que o seu 
opositor, o patrão José Metódio, teve contra si expedido um mandado de prisão por 
infringir as normas do Direito. Como admitir subversão da ordem, necessário é, como 
condição sine qua non, que o comportamento do agente seja ilegítimo, não tenha o amparo 
da lei, o que, no caso em espécie não existe – os rurícolas estavam com os ânimos 
exaltados, em virtude de não estarem participando dos direitos dos trabalhadores, conquista 
social alcançada, que tanto engrandece nosso país, cuja melhoria tem sido a preocupação 
dos governos revolucionários. 

E conclui que o ilícito penal a ser examinado pela Justiça se relaciona à morte do vigia 
Severino Fernando da Silva e a tentativa de morte contra os agentes Miguel Timóteo e 
Pedro Vieira da Silva, cujos responsáveis foram João Inocêncio Barreto e Luis Inocêncio 
Barreto. Estes trabalhadores rurais devem ser indiciados por terem cometido o ilícito 
previsto no art. 121, do Código Penal Brasileiro. A responsabilidade pela morte do 
trabalhador rural José Inocêncio Barreto e os ferimentos à bala em João Inocêncio Barreto 
foram plenamente admitidos como resposta às agressões feitas pelos próprios 
trabalhadores, o que caracteriza a legítima defesa. 

Recomenda, em seguida, a decretação da prisão preventiva de Luís Inocêncio Barreto. Este 
se encontrava foragido, como já foi registrado, protegido por um grupo de padres católicos. 
No que tange a José Metódio, afirma o delegado que não encontra nenhum ilícito penal em 
sua conduta, e o caracteriza apenas como uma figura atípica, embora moral e socialmente 
reprovável 12. 

Continua o professor Montenegro ‘o arrendatário, que até então era réu no 

Processo Trabalhista Julgado e promulgado, será transformado em vítima pelas 

instâncias do poder policial e militar’13. 

Em 5 de outubro de 1972, foi nomeado novo delegado para presidir o inquérito e 

foi com base nessas informações que o delegado Redivaldo Acioli escreveu seu 

relatório. Este novo delegado, Edmundo Brito de Lima, tomou as declarações dos 

investigadores que foram ao Engenho Matapiruma de Baixo prender os três irmãos da 

família Inocêncio Barreto. Eles relataram que foram agredidos e que não tiveram tempo 

nem de usar a metralhadora que eles haviam levado para efetuar as prisões. Outras 

testemunhas que falaram no processo eram trabalhadores recém-chegados no engenho 

ou de outros lugares. 

                                                 
12Artigo escrito como resultado de pesquisas desenvolvidas para realização do Projeto “Justiça do 
Trabalho e o Regime Militar (1963 – 1974)” com apoio de bolsa de Produtividade do CNPq. 
13 Idem. 



O delegado Redivaldo Acioli informa ainda que o inquérito está sendo instruído 

com base nas declarações prestadas por João Inocêncio Barreto, que teria confessado ser 

um dos autores do homicídio que vitimou o vigia Severino Fernando da Silva e nos 

depoimentos das testemunhas Antenor Francisco de Sousa, José Nelson do Nascimento 

e Manuel Francisco Barbosa.  

Os crimes cometidos contra os três irmãos Inocêncio Barreto não são objeto de 

responsabilidade de nenhum dos investigadores, na ótica do delegado. Apenas agiram 

no cumprimento do dever, segundo o delegado. 

Na fuga, Luís procurou o diretor da escola, José Pedro, e este conseguiu o apoio 

do padre José Servat que o levou a conhecer dom Helder Câmara, dom Lamartine e dom 

Fragoso. Daí se criou uma rede de solidariedade para salvar Luís e João. Advogados, 

professores, paróquias, conventos, bispos, padres e principalmente a Associação  

Católica Rural (ACR). O convento da Madalena, a paróquia do morro da Conceição, no 

Recife, e o convento de São Bento, em Olinda, ajudaram a esconder Luís Inocêncio da 

fúria policial-militar. Era transportado frequentemente de um endereço a outro para não 

ser encontrado. Esta rede de solidariedade também ajudou ao seu irmão João. O padre 

José Servat visitou-o no hospital e depois foi até à casa da família para dar notícias. 

João foi alvejado oito vezes, submeteu-se a várias cirurgias, inclusive a retirada do baço. 

Ficou no Hospital Pronto-Socorro do Recife de 5 de outubro a 6 de dezembro de 1972, 

quando foi ouvido pelo delegado responsável pelo processo. Depois foi transferido para 

a Casa de Detenção. Cinco trabalhadores, incluindo um dos irmãos Inocêncio Barreto, o 

Francisco, são presos, ouvidos, como testemunhas do processo e detidos por trinta dias, 

também na Casa de Detenção do Recife.  

Na primeira audiência, presidida pelo juiz da cidade de Escada, José Antonio 

Macedo Malta, em 7 de maio de 1973, João Inocêncio Barreto relata sua situação e faz 

um pedido de liberdade, dirigido ao Juiz, este autoriza a suspensão da prisão do 

requerente, baseado no seguinte argumento: se João Inocêncio Barreto estava preso a 

mando da Auditoria Militar e se o auditor militar, José Bolívar Régis, em 27 de 

fevereiro de 1973, declinou da competência para julgar o caso, desde que o crime ao 

qual João responde era de natureza do Código Penal Brasileiro e não sujeito à Lei de 

Segurança Nacional, a sua prisão era desnecessária. Foi expedido o alvará de soltura. 

Em 8 de abril de 1973, João Inocêncio Barreto e Luís Inocêncio Barreto foram 

denunciados perante o juiz de Escada por suposta infração, tipificada nos artigos 121 e 



129 § 2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro. Após a denúncia, o promotor e o 

advogado se pronunciaram no processo.  

O pronunciamento do advogado de defesa, Marcos A. Soares da Cunha, foi para 

que o juiz não acolhesse o parecer do promotor, e pedia a pronúncia dos acusados, pelas 

seguintes razões: 

1. são réus neste processo, paupérrimos operários do campo, exercendo seu 

labor no Engenho Matapiruma de Baixo, cujo arrendatário é o sr. José 

Metódio Pereira; 

2. o arrendatário não aceita o direito social, recorre à capangagem e aos 

sicários para intimidar os empregados. Não respeita os direitos 

trabalhistas. É arrogante. Procurem a Justiça, diz o arrendatário, e não 

cumpre o que esta determina quando demandada; 

1. foragiu-se, depois que teve a prisão decretada, por ser depositário infiel 

de bens; 

2. quis incriminar os trabalhadores como subversivos e foi desmentido pelo 

próprio delegado; 

3. a auditoria militar declinou da competência de julgar os acusados, por 

eles não terem cometido crime contra a segurança nacional; 

4. por causa de uma denúncia infundada contra os trabalhadores agrícolas, 

deu-se uma tragédia; 

5. quem iniciou o conflito foi um vigia conhecido por sua violência, os 

agentes policiais podem ter secundado a violência do vigia; 

6. no dia anterior ao conflito, as residências dos trabalhadores foram 

invadidas, por falsos agentes do IV Exército e os trabalhadores foram 

desarmados; 

7. argumentou que os trabalhadores agiram em legítima defesa, pois 

estavam desarmados e traziam apenas os instrumentos de trabalho, foices e 

facas, enquanto o vigia estava armado com rifle, revólver e faca-peixeira; 

8. os trabalhadores estavam cortando cana, quando o vigia os chamou para 

uma armadilha. Os investigadores desceram até o córrego para pegá-

los; 

9. reagiram com suas foices de trabalho em defesa da própria vida; 

10. os réus agiram em legítima defesa própria ou putativa; 

11. pede a absolvição liminar dos acusados; 



12. urge a impronúncia dos acusados, ditada pelo sentimento de justiça. 

O processo se arrastou por longos anos. Em 24 de outubro de 1985, nove anos 

depois que o promotor e o advogado de defesa apresentaram suas razões finais, o juiz de 

Escada, substituto do juiz José Antonio Macedo Malta, deu a sentença afirmando não 

acolher o argumento de legítima defesa dos investigados e que o crime, quanto à 

autoria, não foi negado; julgou procedente a denúncia para a pronúncia, “como de fato 

os tenho pronunciado”, os réus Luís Inocêncio Barreto e João Inocêncio Barreto, 

qualificados como incursos nos artigos 121 e 129 § 2º, inciso IV e o artigo 25, do 

Código Penal Brasileiro, acusados da morte de Severino Fernandes da Silva e José 

Inocêncio Barreto e lesões corporais de natureza grave em Miguel Timóteo, Pedro 

Vieira e João Inocêncio Barreto.  

Os réus, segundo o juiz, estariam sujeitos ao julgamento pelo Tribunal do Júri da 

Comarca de Escada, a ser designada a data e que deixa de decretar a custódia preventiva 

dos acusados por serem réus primários. Não houve júri popular. Na data do julgamento 

os advogados de defesa não compareceram. 

 Em 10 de outubro de 1996, Luís e João tomaram conhecimento dos autos. 

Somente em 25 de outubro de 1996 os réus receberam a denúncia. Os advogados, 

Adalberto Guerra e Marcos Cunha entraram com pedido de extinção da punibilidade 

argumentando que o artigo 117, inciso II do Código Penal Brasileiro diz que a 

prescrição é interrompida pela pronúncia, porém quando esta foi recebida pelos 

acusados, já havia decorrido mais de vinte e três anos da denúncia e mais de vinte e 

quatro dos fatos acusatórios. Continuam os advogados argumentando: o artigo 107, 

inciso IV do Código Penal Brasileiro, declara que quando a pena for superior a 12 anos, 

prescreve com 20 anos. 

Em 9 de janeiro de 1997, o Ministério Público requereu o arquivamento do 

processo. 

Os advogados Adalberto Guerra e Marcos Cunha defenderam os irmãos 

Inocêncio Barreto na Justiça sem exigir nenhum pagamento. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO ATÉ A INSTITUIÇÃO DA CEMVDHC 

 

Através do cardeal dom Eugênio Sales o processo foi levado até Brasília e após 

meses de angústia e de muita solidariedade Luís e seus companheiros foram declarados 

não comunistas e anistiados. A declaração do padre José Servat deixa uma pista de que 



para salvar os camponeses da acusação de serem subversivos e comunistas, a Igreja, 

através de dom Eugênio Sales, conseguiu alguma negociação com o governo Médici. 

O Boletim Arquidiocesano da Arquidiocese de Olinda e Recife nº 223 de 17 de 

novembro de 1972 comenta a conferência de dom Helder na cidade de Roma, Itália, 

onde fez denúncias sobre a situação política do Brasil; aborda o caso do Engenho 

Matapiruma em todos os seus detalhes e noticia a reportagem do jornal Estado de São 

Paulo. Por documentação da Delegacia de Segurança Social, o boletim é alvo de 

censura. Inclusive há comentários no documento14 que as informações veiculadas pelo 

boletim devem ter sido fornecidas pelo advogado Adalberto Guerra, suspeito de ser o 

chefe da subversão no Engenho Matapiruma e orientador dos trabalhadores nas suas 

reivindicações trabalhistas. 

Algumas paróquias em Pernambuco deram difusão ao caso, agregando a 

reportagem do Jornal do Brasil ao quadro mural da igreja de Camaragibe, cujo pároco 

era José de Ribamar Ericeira Junior, em 22 de janeiro de 1973. 

O nome de José Inocêncio Barreto consta no Dossiê Ditadura: mortos e 

desaparecidos políticos no Brasil (1964-1985), organizado pela Comissão dos 

Familiares de Mortos e Desaparecidos. Além de seu nome consta a história dos seus 

irmãos vítimas da violência de direitos humanos. 

No livro Retrato da Repressão Política no Campo, editado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, em 2010, há relato desse caso, denunciando a violência 

sofrida por esses trabalhadores rurais. Também está relatado no livro Dos Filhos Deste 

Solo, do deputado Nilmário Miranda. 

O livro do coronel Alberto Brilhante Ustra, Rompendo o Silêncio, cita o caso, 

confundindo informações e responsabilizando “terroristas” pelas mortes, no Engenho 

Matapiruma de Baixo, em Escada.  

José Inocêncio Barreto foi reconhecido como morto político na Comissão 

Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos. 

O corpo de José Inocêncio foi encaminhado pelo ofício nº 298/72 da delegacia 

de Escada à delegacia de plantão da SSP/PE em 5 de outubro de 1972. O delegado de 

plantão, Tercio Soares de Aquino, através do ofício nº 1402 de 6 de outubro de 1972, 

encaminhou ao diretor do Necrotério de Santo Amaro, um cadáver de identidade 

desconhecida, procedente da cidade de Escada solicitando as necessárias providências 
                                                 
14 Informação nº 2424 B-E2 de 1º de dezembro de 1972. In: SSP/DOPS/APEJE. Engenho Matapiruma de 
Baixo – 1972/1985, Fundo 29541. 



para que o resultado do exame médico fosse remetido à delegacia de Ordem Política e 

Social. Consta o carimbo do IML – Recife/PE. 

Em seguida, por ofício nº 158 de 12 de outubro de 1972, do dr. delegado de 

Segurança Social, informa tratar-se de José Inocêncio Barreto e pede que o seu nome 

conste do laudo. Em 19 de outubro de 1972. Assina Gerusa Braga de Almeida – escrivã 

ad hoc.  

O laudo do exame tanatoscópico fora realizado às 11h do dia 6 de outubro de 

1972. Cadáver do sexo masculino, apresentando 37 anos, medindo 1,67cm a 1,70cm, 

cor parda, vestindo calção verde. Houve morte ocasionada por hemorragia interna e 

externa decorrente de ferimentos transfixiantes da cabeça, tronco e membros por 

projéteis de arma de fogo. O óbito se deu em 5 de outubro de 1972. Assinam Antonio 

Victoriano da Costa e Wellington de Melo Cahú. 

No Recife, no bairro da Macaxeira, nome da antiga Fábrica de Tecidos de 

Apipucos, conhecida também como Fábrica da Macaxeira, do grupo Othon Bezerra de 

Mello, foi dado seu nome a uma rua na Vila Buriti15.  

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os documentos encontrados no prontuário funcional – Escada, Engenho 

Matapiruma de Baixo16, são muito significativos acerca do que os trabalhadores rurais 

enfrentaram não apenas durante a ditadura civil-militar, mas, ainda, no processo de 

abertura democrática.  

Ao pronunciar os réus, o juiz da Comarca de Escada, substituto do juiz José 

Antonio Macedo Malta, deu a sentença, afirmando não acolher o argumento de legítima 

defesa dos investigados e que o crime, quanto à autoria, não foi negado; julgou 

procedente a denúncia para a pronúncia, “como de fato os tenho pronunciado, os réus 

Luís Inocêncio Barreto e João Inocêncio Barreto, qualificados como incursos nos 

artigos 121 e 129 § 2º, inciso IV e o artigo 25, do Código Penal Brasileiro, acusados da 

                                                 
15 O local foi escolhido pela prefeitura da cidade do Recife para homenagear os mortos e desaparecidos de 
Pernambuco porque nas imediações da localidade presos políticos eram levados para lá serem torturados. 
SANTOS Filho, Plínio; QUEIROZ, Malthus Oliveira de; ROCHA, Plínio. Recife lugar de memória: 
guia turístico para visitar locais de memória no Recife. Recife: Editora Cerpa, 2012, p. 88-92. 
16 SSP/DOPS/APEJE. Engenho Matapiruma de Baixo – 1972/1985, Fundo 29541. 



morte de Severino Fernandes da Silva e José Inocêncio Barreto e lesões corporais de 

natureza grave em Miguel Timóteo, Pedro Vieira e João Inocêncio Barreto.  

No laudo do exame tanatoscópico do cadáver de José Inocêncio Barreto não há 

nenhuma descrição de ferimentos por arma branca e sim ferimentos transfixiantes por 

arma de fogo. Se os camponeses perderam seus revólveres na véspera do conflito como 

poderiam ser responsáveis por morte e ferimentos ocasionados por armas de fogo? O 

que o juiz quis incutir é que eram assassinos do próprio irmão e responsáveis pelos 

ferimentos nos seus próprios corpos, já que o João recebeu oito tiros e Luís um tiro na 

mão. 

O processo contra os irmãos Inocêncio Barreto somente veio a ser arquivado em 

1997. Durante vinte e cinco anos os sobreviventes da família Inocêncio Barreto 

conviveram com toda esta tragédia: a orfandade dos dez filhos de José Inocêncio; a 

saída do Engenho Matapiruma de Baixo; a mudança de profissão deixando de ser 

trabalhadores rurais e passando a ganhar o sustento em outras atividades, como vigias; e 

a pior de todas as heranças desse passado foi a de terem sido transformados pelo juiz da 

comarca de Escada em assassinos do próprio irmão José e responsáveis pelos 

ferimentos do João. Teria João atirado oito vezes em si próprio? Teria Luís atirado oito 

vezes no seu próprio irmão João? 

Foram tremendamente castigados por terem acreditado na Justiça do Trabalho e 

enfrentado relações de poder secularmente urdidas. Com o golpe militar, os 

proprietários de terras esperavam que as leis trabalhistas, estendidas ao campo, fossem 

anuladas; se não oficialmente, pelo menos de fato, através do medo e da repressão. 

Acusar um trabalhador de subversivo, comunista, incendiário, porque reclama seus 

direitos na Justiça do Trabalho, tornou-se comportamento comum entre os donos de 

terra. A Liga Camponesa, sociedade civil, já havia experimentado todo tipo de acusação 

e os sindicatos rurais, mesmo institucionalizados, também conheceram e enfrentaram na 

medida do possível as formas veladas da antiga escravidão. 

Diante do exposto, recomendam os relatores da CEMVDHC que o processo seja 

encaminhado ao Ministério Público para possível revisão da sentença dos dois réus.  

 

 

 

 

 



FONTES DOCUMENTAIS DE INVESTIGAÇÃO – JOSÉ INOCÊNCIO BARRETO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE 
DOCUMENTAL 

TÍTULO DO 
DOCUMENTO 

ÓRGÃO 
PRODUTOR DO 
DOCUMENTO 

INFORMAÇÕES 
RELEVANTES 

Arquivo Público Estadual Jordão 
Emerenciano (APEJE): DOPS – PE, 
prontuário sem nº Fundo 29541 

Prontuário - Engenho 
Matapiruma de Baixo 3 
(1972-85 PE)  

Departamento 
Estadual de Ordem 
Política e Social 
(DOPS) - Secretaria de 
Segurança Pública de 
Pernambuco (SSP-PE)  

Correspondências, certificado da 
Comarca de Escada, termo de 
autuação, convocatória do 
Sindicato dos trabalhadores 
Rurais de Escada, ofícios, auto de 
penhora e depósito, declarações 
de Severino Mandú, de Marcos 
Barros, de Afrânio Santos, de 
Robson Barbosa, de João Justino 
de Oliveira, e de Maria da Silva e 
Manuel da Silva, informações, 
exame de corpo e delito, histórico 
do caso, pedido de busca, abaixo 
assinado referente a  permanência 
de Delegado de Polícia, portaria, 
relatórios.  

APEJE: DOPS-PE, nº 19720 Fundo 
25700 

Prontuário Individual - 

Luiz Inocêncio Barreto  

DOPS – SSP-PE  Prontuário do irmão de José 
Inocêncio. 
Contém: Anotações, histórico, 
fotografia, ofício, registro geral, 
relatório sobre o indiciado. 

APEJE: IML Perícia Tanatoscópica – 
José Inocêncio Pereira 

Instituto de Medicina 
Legal de Pernambuco 
(IML)  

Corpo desconhecido encontrado 
na cidade de Escada. 
Documento aponta como causa 
morte “hemorragia interna e 
externa, decorrente de ferimentos 
transfixantes de cabeça, tronco e 
membros, por projéteis de arma 
de fogo”. 

 

 


