
Belém, 29 de novembro de 2021.

Ofício s/nº
Ao Senhor Eamon Gilmore
Representante Especial da União Europeia para os Direitos Humanos

A Comissão  Pastoral  da  Terra  (CPT),   a  Sociedade  Paraense  de  Defesa  dos
Direitos  Humanos  (SDDH),  e  a  Rede  Nacional  de  Advogadas  e  Advogados  Populares
(RENAP) entidades de defesa dos Direitos Humanos com atuação no Estado do Pará, vêm, mui
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com objetivo de expor o contexto de violações
de  direitos  que  afetam  comunidades  tradicionais,  indígenas  e  quilombolas,  pessoas  negras,
mulheres, população LTBTQIA+, ambientalistas, advogados e advogadas populares, lideranças
ameaçadas, defensores e defensoras de direitos humanos, dentre outras populações em situação
de vulnerabilidade em nosso Estado.

1. A realidade na Amazônia se mostra aterradora. Aqui, todos os impactos de um
modelo econômico imposto e pensado para atender as demandas de exportação de commodities
a outros países, são fortemente sentidos por comunidades rurais e povos indígenas. De acordo
com  os  dados  da  CPT,  63,4%  dos  conflitos  por  terra  registrados  em  2020  ocorreram  na
Amazônia  Legal,  envolvendo  60,8%  do  total  de  famílias  em  conflito  em  todo  o  Brasil.
Indígenas, quilombolas, posseiros e sem-terra foram as categorias que mais sofreram com essas
violências praticadas pelo Governo Federal, fazendeiros, grileiros, garimpeiros e madeireiros
(CPT, 2021). A invasão e tentativa de apropriação desses territórios com base na violência tem
sido uma chaga vivenciada por essas comunidades. Para além da violência física há um intenso
processo de judicialização da luta  pela  terra  com objetivo de expulsar os  povos do campo,
criminalizando e ameaçando de morte defensores e defensoras de direitos humanos, inclusive
advogados populares que atuam na defesa desses povos. 

Em  2020,  159  pessoas  -  trabalhadores  rurais  sem-terra  a  integrantes  de  povos  e
comunidades tradicionais e/ou indígenas - receberam ameaças de morte no Brasil. 102 delas na
Amazônia  Legal,  e  42  no  Pará.  Das  42  pessoas  ameaçadas  no  Pará,  20  são  sem-terra  e
assentados,  e  9  são mulheres  (CPT,  2021).  Os dados parciais  da  CPT com relação a  2021
apontam a ocorrência de 26 assassinatos no Brasil em decorrência de conflitos agrários. 20 deles
aconteceram na  Amazônia  Legal,  o  que  corresponde  80% dos  assassinatos. Esses  números
também apontam que, mesmo com dados somente do período de janeiro a agosto de 2021, já
temos um aumento de 25% com relação aos assassinatos registrados em 2020.

O Poder Judiciário, órgão que centraliza as decisões referentes à imensa maioria deste
conflitos, mantém decisões extremamente conservadoras. Por um lado, reafirma temas como a
propriedade privada da terra, em detrimento do cumprimento de sua função social e, por outro
viés, mostra-se omisso quando o tema é a punição de crimes praticados contra os povos do
campo e pauperizados das favelas. Em 2021 completamos 25 anos do Massacre de Eldorado, e a
impunidade continua contribuindo para a perpetuação da violência no campo1. Em 26 de janeiro
deste  ano,  a  testemunha  e  sobrevivente  do  Massacre  de  Pau D’arco,  Fernando Araújo  dos
Santos, homem gay, foi assassinado. Diante da omissão da Polícia Civil do Estado do Pará em
investigar esse homicídio, estamos há mais de 10 (dez) meses sem resposta para um crime tão
bárbaro. Sem investigação, pode se tornar mais um número a reforçar a impunidade na atuação
estatal2.

Diante  de  todas  essas  violências  e  ameaças,  o  Programa  Estadual  de  Proteção  a
Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Estado do Pará (PPDDH/PA) enfrenta sérias
dificuldades, que nos impedem de avançar para soluções mais concretas no tocante aos riscos e
ameaças enfrentadas por DDH’s. O Programa, que deveria funcionar como um ponto focal de
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campo-dispara-no-brasil
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articulação  visando  a  resolução  das  causas  geradoras  de  ameaças  contra  Defensores,  não
consegue avançar, muitas vezes, pela ausência de respostas que deveriam vir de outros órgãos
públicos  do  Estado,  como  os  órgãos  de  terras,  secretaria  de  segurança  pública,  de  saúde,
assistência  social,  dentre  outras.  Ainda  nesse  sentido,  identificamos  um amplo  processo  de
policização da proteção, uma vez que as medidas protetivas adotadas demandam intensa atuação
da segurança pública.

O meio ambiente e os recursos naturais existentes na Amazônia também se encontram
gravemente  ameaçados  pela  sanha  apropriatória  do  capitalismo.  A  intensa  modificação  na
legislação fundiária e ambiental nos últimos anos pavimenta o caminho para a mercantilização
da natureza. Não apenas da terra, mas das águas, florestas, a biodiversidade como um todo. Há
uma  verdadeira  apropriação  dos  recursos  naturais,  tornando-os  privados  e  passíveis  de
comercialização.  O capitalismo avança ferozmente sobre a biodiversidade de áreas ainda
preservadas,  desenvolvendo  práticas  de  espoliação,  dentre  elas:  “a  mercantilização  e
privatização  da  terra  e  a  expulsão  forçada  das  populações  camponesas;  a  conversão  de
diversas formas de direitos de propriedade em direitos de propriedade exclusivos; a supressão
do direito  aos  bens  comuns”; tudo é  feito  com o  objetivo  de  garantir  tal  apropriação  dos
recursos naturais (HARVEY, 2005, p. 109). 

Os  avanços  constitucionais,  jurisprudenciais  e  doutrinários  que  alçaram  o  meio
ambiente equilibrado à categoria de direito fundamental de terceira geração, coletivo, portanto,
e necessário à própria concretização da dignidade da pessoa humana, reconhecendo a natureza
também como sujeito  de direitos  são abandonados.  O pacto intergeracional  estabelecido no
artigo 225 da Constituição Federal de 1988 é esquecido, não sendo possível afirmar que as
futuras gerações terão acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em condições de
garantir sua qualidade de vida. A violência praticada no campo brasileiro é direcionada àqueles
e aquelas que significam resistência à implementação do modelo econômico ultraliberal  em
curso;  direcionada  àqueles  cujo  modo  de  vida  representa  uma  alternativa  ao  capitalismo
avassalador e expropriatório.

2. O contexto de luta por direitos sociais no Brasil   tem sido duramente afetado
em  decorrência  do  cenário  político  deflagrado  em  nosso  País,  a  partir  do  golpe  político-
institucional  perpetrado  por  forças  da  direita  e  extrema-direita  em  2016.  Desde  então,  tal
conformação de  forças  tem atuado para  promover  alterações  legislativas  que  resultaram na
retirada de direitos trabalhistas e previdenciários básicos de trabalhadores e trabalhadoras do
campo e da cidade;  cortes orçamentários com status de emenda constitucional  congelam os
investimentos em saúde e educação por 20 anos e afetam duramente toda a população brasileira
que dependem do oferecimento desses serviços pelo Estado. Outras medidas também de cunho
legislativo  possibilitam  o  avanço  sobre  nossos  recursos  naturais  e  a  apropriação  de  terras
públicas na Amazônia. A não objeção manifestada pela inércia do Poder Executivo e do Poder
Judiciário  apontam  para  a  sinergia  de  interesses  entre  os  Poderes  Constituídos  de  nossa
República.

Aprofundando ainda mais este cenário de retirada de direitos e entreguismo, a eleição
de  Jair  Messias  Bolsonaro  em 2018 representa  a  ascensão  das  forças  políticas  de  extrema
direita,  milicianas,  ao  centro  do  poder  no  Brasil.  Sob seu  comando o  País  tem enfrentado
sucessivas crises, incontáveis escândalos de cunho político, jurídico e institucional descrevem
os 3 (três) anos de Bolsonaro como chefe do Executivo. Seu governo ficou marcado pela pior
gestão em saúde pública em meio à maior pandemia que o mundo já enfrentou. O resultado são
mais de 600.000 (seiscentos mil) brasileiros mortos em decorrência do contágio com o vírus
COVID-193.  Atualmente  o  Brasil  conta  com  o  número  assustador  de  14,8  milhões  de
desempregados4,  em  2020  19,1  milhões  de  pessoas  enfrentaram  a  fome  e  116,8  milhões
convivem com a insegurança alimentar.5 

3 https://especiais.gazetadopovo.com.br/coronavirus/numeros/

4 https://noticiasconcursos.com.br/ibge-e-os-numeros-do-desemprego-no-brasil-em-2021/

5 https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2021/10/fome-brasil-19-milhoes-inseguranca-alimentar/
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Essa realidade nos revela um absurdo contrassenso, já que o Brasil se vangloria de
seus  superávits  comerciais  supostamente  assegurados  pelo  agronegócio,  exportando
commodities  como soja,  carne,  milho,  minérios  a  outros  países,  enquanto  internamente  sua
população convive com a fome e a miséria. Ao se comportar como a grande fazenda, ou o
celeiro  do  mundo,  o  País  não  consegue assegurar  direitos  fundamentais  como alimentação,
saúde,  educação,  moradia  às  populações  mais  vulneráveis.  As  bases  que  garantem  a
continuidade desse modelo produtivo são a expropriação, através da alteração das bases legais e
a violência. Assim, aos povos do campo é negado o direito de permanência em seus territórios,
aos povos indígenas uma política de extermínio6, enquanto à classe operária, população negra e
pobre das favelas, o Estado oferece uma política de silenciamento e morte7. 

3. Alguns pedidos: 

O cenário por nós descrito é somente uma pequena síntese da imensa insegurança com
a qual convivemos atualmente na Amazônia e no Brasil. Sem garantia de direitos fundamentais
como permanência nos territórios no campo e na cidade, moradia, saúde, educação, e até mesmo
imparcialidade  do  Judiciário.  Portanto,  entendemos  ser  urgente  e  necessária  a  virada  de
consciência  com  relação  à  responsabilidade  coletiva  a  ser  compartilhada  tanto  em  nível
nacional,  quanto  internacionalmente,  com  relação  ao  destino  de  nossas  comunidades
tradicionais, indígenas e de favela e, sobretudo, do futuro ambiental de nosso País.

Assim, clamamos aos Estados Democráticos na União Europeia e ao Parlamento
Europeu, que cobrem do Estado brasileiro medidas concretas no combate à violência e o abuso
de  autoridade,  face  àqueles  que  lutam  pela  efetivação  dos  direitos  humanos  e  pelo  meio
ambiente equilibrado, fazendo-se necessário:

1. Que as instâncias de direitos humanos da União Europeia pressionem o Estado
brasileiro para que este se abstenha de práticas de novos crimes praticados contra
os povos do campo, das favelas, lideranças ameaçadas, defensores e defensoras de
direitos humanos;

2. Que as instâncias de direitos humanos da União Europeia  pressionem o Estado
Brasileiro  a  garantir  a  segurança  e  continuidade  de  atuação  de  lideranças
ameaçadas e defensores e defensoras de direitos humanos em seus territórios;

3. Que  as  instâncias  de  direitos  humanos  da  União  Europeia  pressionem  pela
garantia de permanência das comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas
em seus territórios;

4. Que  as  instâncias  de  direitos  humanos  da  União  Europeia  pressionem  pela
repressão a práticas de apropriação e destruição da natureza, tais como: garimpo
ilegal, extração ilegal de madeira, incêndios florestais, conversão da floresta em
áreas de pastagens e outras voltadas à produção ilegal de commodities.

5. Aos países europeus, que desenvolvam sistemas eficazes voltados à verificação da
procedência das commodities originárias do Brasil,  notadamente da Amazônia,
diante  do  risco  de  estarem  diretamente  relacionadas  a  áreas  em  situação  de
conflito  e  com  histórico  de  violência  contra  comunidades  tradicionais,
quilombolas e indígenas e contra o próprio meio ambiente. 

6. Aos países europeus que se abstenham de apoiar ou financiar grande projetos com
potencial destrutivo da Amazônia e seus povos.

7. Que  seja  revisto  o  acordo do  Mercosul  e  União  Europeia,  e  seja  feita  ampla
consulta da sociedade civil brasileira em especial as comunidades que sofrerão os
impactos das atividades do agronegócio no País.

6 https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/5664-conflitos-no-campo-brasil-2020
7 https://www.observatoriodeseguranca.org/pesquisas-e-estudos/da-violencia-aos-massacres-reflexoes-
sobre-o-fenomeno-das-chacinas-no-brasil/
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Por fim, colocamo-nos à disposição para prestar outras informações referentes a dados
e casos diretamente acompanhados por nós.

__________________________
Comissão Pastoral da Terra

__________________________
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos

__________________________
Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares


