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Os desafios do PPDDH na proteção a Defensores de Direitos 

Humanos frente a grandes corporações econômicas: relato de 

uma experiência 

 

RESUMO 

O artigo propõe relatar a experiência do Programa de Proteção a Defensores 

de Direitos Humanos (PPDDH) do governo federal frente às ameaças sofridas 

por lideranças decorrente das investidas de grandes corporações econômicas, 

especificamente a atuação junto as lideranças da Comunidade Quilombola Alto 

Acará, no estado do Pará, frente às investidas de madeireiros da região e da 

atuação da empresa Biopalma da Amazônia pertencente à Vale S.A, produtora 

de dendê. 

PALAVRAS-CHAVES 

Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos – Comunidade 

Quilombola – Ameaças. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O artigo propõe relatar a experiência do Programa de Proteção 

aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH) do governo federal frente às 

ameaças sofridas por lideranças decorrente das investidas de grandes 

corporações econômicas. Para tanto, a primeira parte do artigo trará uma 

exposição sobre as normas internacionais de proteção aos Defensores de 

Direitos Humanos. Em seguida, tratará da internalização destas normas no 

Brasil, com a criação do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos (PPDDH) e fará uma abordagem sobre seu funcionamento, 

características, público alvo. 

A segunda parte expõe o trabalho do PPDDH junto às 

lideranças da Comunidade Quilombola Alto Acará, no estado do Pará, frente às 

ações de madeireiros da região e da atuação da empresa Biopalma da 

Amazônia pertencente à Vale S.A, produtora de dendê. Propõe, por fim, uma 

reflexão sobre a ampliação do conceito de proteção a Defensores de Direitos 

Humanos, considerando a realidade vivida pelas lideranças que lutam pelo 
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acesso à terra e território e a necessidade de compartilhamento da 

responsabilidade pela proteção ao Defensores de Direitos Humanos entre 

atores do Estado e da sociedade civil. 

 

2 A CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO À ATUAÇÃO DOS 

DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS  

As normas internacionais sobre Defensores de Direitos 

Humanos, estabelecidas no âmbito das Nações Unidas (ONU) e da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) indicam a importância da pauta 

no âmbito internacional: reconhecem o quão essenciais são os Defensores de 

Direitos Humanos para o desenvolvimento e fortalecimento da Democracia e 

para o respeito, promoção e defesa dos Direitos Humanos.  

 

2.1 A Declaração sobre Defensores de Direitos Humanos da ONU e a 

Relatoria Especial sobre Defensores de Direitos Humanos 

 

A “Declaração das Nações Unidas sobre o direito e o dever dos 

indivíduos, dos grupos e das instituições de promover e proteger os Direitos 

Humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidos,” também 

chamada de “Declaração sobre Defensores de Direitos Humanos de 1999”1 é o 

documento marco que, no âmbito do Sistema Internacional de Proteção dos 

Direitos Humanos, prevê a proteção pelo Estado frente a toda violência, 

ameaça, represália, discriminação de fato ou de direito, pressão ou qualquer 

outra ação arbitrária resultante do exercício legítimo dos direitos mencionados 

na presente Declaração, a todas as pessoas que individual ou coletivamente, 

promovem e protegem os direitos humanos e as liberdades fundamentais 

universalmente reconhecidos (ONU, 1999). 

A elaboração da Declaração sobre os Defensores de Direitos 

Humanos começou em 1984 e finalizou com a aprovação do texto pela 

Assembléia Geral da ONU, por ocasião do cinquentenário da Universal 

                                                           
1 O OHCHR elaborou o documento denominado Comentários à Declaração das Nações Unidas 

sobre o direito e o dever dos indivíduos, dos grupos e das instituições de promover e proteger 
os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidos, que 
apresenta a interpretação do Alto Comissariado às previsões da declaração. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentarySpanishVersion.pdf 



4 
 

Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração não é, em si, um instrumento 

juridicamente vinculativo. No entanto, contém uma série de princípios e direitos 

baseados em Direitos Humanos consagrados em outros instrumentos 

internacionais, tais como o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos, o que garantem uma solidez. Além disso, a Declaração foi adotada 

por consenso pelo Conselho Geral da Assembleia da ONU e, portanto, 

representa um forte compromisso por parte dos Estados para a sua 

implementação.  A Declaração afirma o direito de todos, individualmente ou 

coletivamente, a ser eficazmente protegidos sob a lei nacional ao reagir ou se 

opor, por meios pacíficos, atividades, atos ou omissões imputáveis aos Estados 

ou de terceiros e causar violações dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais. 

No âmbito do Alto Comissariado para Direitos Humanos das 

Nações Unidas, foi estabelecida a Relatoria Especial sobre Defensores de 

Direitos Humanos, em 20002, com o objetivo de apoiar a implementação da 

declaração e obter mais informações sobre a real situação dessas pessoas em 

todo o mundo. As relatorias especiais do Conselho de Direitos Humanos da 

ONU são formadas por especialistas em Direitos Humanos independentes, 

com mandatos para informar e aconselhar sobre os Direitos Humanos de uma 

perspectiva temática ou específica de cada país. O sistema de Relatorias 

Especiais é um elemento central da estrutura da ONU e abrange todos os 

direitos humanos: civis, culturais, econômicos, políticos e sociais. Em 2011, o 

Conselho de Direitos Humanos reafirmou a obrigação dos Estados de cooperar 

com o trabalho dos Relatores Especiais e reafirmou os princípios de 

cooperação, transparência e prestação de contas ao papel do sistema de 

relatorias para reforçar a capacidade do próprio conselho.3  

2.2 Normas internacionais de Proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos 

 

                                                           
2 Para mais informações sobre o trabalho da Relatoria, ver página oficial do OHCHR: 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx. Acessado 
em 11 de maio de 2015. 
3 Para mais informações sobre as Relatorias Especiais da ONU, ver: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx. Acessado em 11 de maio de 
2015. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
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A Organização dos Estados Americanos (OEA) desenvolveu 

um número significativo de instrumentos regionais em matéria de proteção aos 

Defensores de Direitos Humanos. Desde 1999, a Assembléia Geral da OEA 

tem adotado anualmente a resolução “Defensores de los Derechos Humanos: 

Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la 

sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las 

Américas”4, que apoia a tarefa desenvolvida pelos Defensores de Direitos 

Humanos, enquanto exorta aos Estados da região a fornecer as garantias que 

lhes permitam exercer livremente suas tarefas.  

A função da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), órgão da OEA, é promover a observância e a defesa dos Direitos 

Humanos nas Américas. Exerce essa função mediante a realização de visitas 

aos países, atividades ou iniciativas temáticas, a preparação de relatórios 

sobre a situação de direitos humanos em um país ou sobre um tema 

determinado, a adoção de medidas cautelares ou pedido de medidas 

provisórias à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) e o  

processamento e análise de petições individuais, com o objetivo de determinar 

a responsabilidade  internacional dos Estados por violações dos direitos 

humanos e emitir as recomendações que  considerar necessárias. 

Semelhante à ONU, a CIDH conta com uma relatoria específica 

para o tema, a Relatoria sobre Defensoras e Defensores de Direitos Humanos5, 

que tem diversas atribuições: i) recebimento de petições e casos; ii) 

estabelecimento de medidas de preservação; iii) realização de estudos 

especializados: a Relatoria apoia a CIDH por meio da elaboração de estudos 

sobre a situação dos Defensores de Direitos Humanos, em particular, sobre os 

obstáculos enfrentados na realização do seu trabalho; iv) realizar visitas aos 

Estados: com o consentimento prévio do Estados. 

No “Segundo Informe sobre a situação dos Defensores de 

Direitos Humanos nas Américas” (CIDH, 2011), a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIH) manifesta-se sobre a importância da atuação dos 

Defensores de Direitos Humanos para o fortalecimento da democracia: 

                                                           
4 Disponível em: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/AGRes1671.pdf. Acessado 
em 11 de maio de 2015. 
5 Ver página oficial: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/enlaces/default.asp. Acesso em 11 
de maio de 2015. 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/AGRes1671.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/enlaces/default.asp
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13. La CIDH reitera que la labor de defensoras y defensores es 

fundamental para la implementación universal de los derechos 

humanos, así como para la existência plena de la democracia y el 

Estado de Derecho. Las y los defensores de derechos humanos son 

un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las 

democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan 

incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por 

tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos 

humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad. (CIDH, 

2011, p.5). 

 

 

3 INCORPORAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS: O PROGRAMA DE 

PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS DO BRASIL 

Em 2007, o Estado brasileiro criou a Política Nacional de 

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PNPDDH), por meio do 

Decreto nº. 6.044, que estabelece: 

Art. 1o  Fica aprovada a Política Nacional de Proteção aos 

Defensores dos Direitos Humanos - PNPDDH, na forma 

do Anexo a este Decreto, que tem por finalidade 

estabelecer princípios e diretrizes de proteção e 

assistência à pessoa física ou jurídica, grupo, instituição, 

organização ou movimento social que promove, protege e 

defende os Direitos Humanos, e, em função de sua 

atuação e atividade nessas circunstâncias, encontra-se 

em situação de risco ou vulnerabilidade. 

O estabelecimento de uma política nacional de proteção a 

Defensores de Direitos Humanos é fruto de intensa mobilização da sociedade 

civil organizada brasileira e da internalização pelo Estado brasileiro das normas 

internacionais e recomendações da ONU e OEA sobre a matéria. No âmbito da 

América Latina, o debate em torno da urgência da criação de mecanismos de 

proteção aos Defensores de Direitos Humanos intensificou-se com a 

Declaração sobre Defensores de Direitos Humanos da ONU, de 1999. Em 

2001, organizações de Direitos Humanos latino-americanas realizaram a 
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primeira Consulta Latino-Americana de Defensores de Direitos Humanos, 

realizada no México6 e em seguida, no ano de 2002, na Guatemala7 (BRASIL, 

2014, p. 22). 

Em 2003, a então Secretaria Especial de Direitos Humanos 

criou um grupo de trabalho específico para criação de uma política de proteção 

a Defensores de Direitos Humanos ameaçados, integrado por organizações de 

Direitos Humanos e governo.8 Em agosto de 2004, em meio a III Consulta 

Latino Americana de Defensores de Direitos Humanos9, em São Paulo, foram 

levantados e examinados os problemas e perigos que enfrentam os 

Defensores de Direitos Humanos a América Latina e apresentadas 

contribuições para a proteção desse grupo, além da elaboração de uma 

agenda conjunta com as instâncias internacionais de proteção dos Direitos 

Humanos, em particular com a Representante Especial do Secretário Geral das 

Nações Unidas sobre Defensores de Direitos Humanos, Hina Jilani e a então 

Unidade de Defensores de Direitos Humanos da CIDH (BRASIL, 2014, p. 18). 

Em outubro de 2004, em sessão especial da Comissão de 

Direitos Humanos e Minoras da Câmara, foi lançado o Programa Nacional de 

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Em seguida, por meio da 

resolução do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH)10 

n. 14/2004, criou-se a Coordenação Nacional do Programa de Proteção aos 

Defensores de Direitos Humanos, com o objetivo de coordenar e implementar 

medidas para proteção dos defensores em todo país. (BRASIL, 2014, p. 18). 

Atualmente existem seis programas estaduais nos estados da 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. 

                                                           
6 A declaração final da I Consulta está disponível em: 
http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/010618_consulta_latinoamericana_defensores.pdf. 
Acesso em 18 de maio de 2015. 
7 A declaração final da II Consulta está disponível em: 
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/defgtm.html. Acesso em 18 de maio de 2015. 
8 Importante ressaltar a publicação do relatório “Na Linha de Frente: Defensores de Direitos 

Humanos no Brasil (1997-2001), em 2002, pela organização não-governamental Justiça Global 
que apresentava 56 incidentes envolvendo Defensores de Direitos Humanos, incluindo 22 
casos de homicídios. Uma versão atualizada deste relatório foi publicada em 2013, referente 
aos anos de 2006 a 2012 e está disponível em: http://global.org.br/wp-
content/uploads/2014/05/Na-Linha-de-Frente-III.PDF. Acessado em 20 de maio de 2015. 

 

 
10 A Lei 12.986, de 2 de junho de 2014, transformou o antigo Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana (CDDPH) em Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH.  

http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/010618_consulta_latinoamericana_defensores.pdf
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/defgtm.html
http://global.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Na-Linha-de-Frente-III.PDF
http://global.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Na-Linha-de-Frente-III.PDF
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Nos estados onde não há Programa Estadual, os casos de Defensores de 

Direitos Humanos ameaçados são atendidos pela Equipe Federal do Programa 

de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Assim, todo o território 

nacional é atendido pelo PPDDH.  

No âmbito do Governo Federal, na Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, existe a Coordenação-Geral do 

Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, responsável por 

fazer a gestão política do PPDDH, trabalhando no fortalecimento e ampliação 

do Programa, e, juntamente com a Equipe Federal, realiza as ações relativas 

aos casos em acompanhamento. Em relação aos programas estaduais, a 

estrutura é semelhante à federal. 

Como órgão deliberativo, existe a Coordenação Nacional do 

PPDDH que delibera sobre a inclusão dos casos atendidos pela Equipe 

Federal, além de contribuir para a definição de estratégias que a Política 

Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos deve adotar. A 

Coordenação Nacional é composta por órgãos do poder público e por 

entidades da sociedade. Nos estados, de modo similar, existem as 

coordenações estaduais com as mesmas prerrogativas. 

Atualmente, existem 548 Defensores de Direitos Humanos 

incluídos nos programas de proteção, sendo que 213 são atendidos pelo 

Programa Federal, com o seguinte perfil:  

 

Tabela 01 – Número de casos do PPDDH Federal 

CASOS INCLUÍDOS 

Área de Militância Frequência 

Terra 86 

Direitos Indígenas 37 

Meio Ambiente 27 

Direitos Quilombolas 25 

Moradia 7 

LGBT 6 

Direito das Crianças e 6 
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Adolescentes 

Combate à Violência Policial 4 

Combate à Corrupção 3 

Outros 1 

Operadores do Sistema de 
Justiça 

4 

Saúde Mental 1 

Trabalho Escravo 1 

Combate a Grupos de 
Extermínio 

1 

Combate às Milícias  1 

Direito à Memória e Verdade 1 

Educação em DH 1 

Liberdade de Comunicação 1 

TOTAL 213 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

 

Os dados sobre o PPDDH demonstram uma grande 

interiorização dos casos de Defensores de Direitos Humanos ameaçados e 

também uma interiorização do trabalho do programa, pois a maioria dos 

atendimentos encontra-se na zona rural do país e são referentes à luta pela 

terra e território. O perfil atendido nesses casos é, geralmente, de lideranças 

ameaças (indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais) em razão da 

mobilização da comunidade para garantia da demarcação ou titulação da terra 

e também de direitos fundamentais que muitas vezes não chegam em sua 

comunidade. 

Nesse sentido, o trabalho do PPDDH não se restringe às 

ameaças de morte, pois é preciso conhecer o contexto que expõe a 

comunidade ao risco e fragiliza ainda mais a liderança em situação de ameaça. 

Questões de infraestrutura, como existência de energia elétrica e urbanização 

das vias podem colocar as lideranças ameaçadas numa situação muito mais 

vulnerável e dificulta a possibilidade de elaboração e execução de medidas 

protetivas em relação às ameaças. A atuação do PPDDH nesses casos inicia-
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se ao trabalhar medidas de autoproteção que as lideranças, bem como a 

própria comunidade podem adotar, como, por exemplo, não andar sozinho, 

alternar os trajetos, avisar sobre deslocamentos a pessoas de extrema 

confiança, buscar não personalizar as denúncias realizadas, isto é, fazer os 

registros em nome da comunidade e se possível sempre com mais 

representantes. 

Em contrapartida às medidas adotadas pelas lideranças e 

comunidade, o PPDDH tem o papel de visibilizar a situação de ameaça 

vivenciada por elas, instando aos demais órgãos públicos a adotarem medidas 

que possam minimizar a situação de ameaça. Sempre que possível, o PPDDH 

realiza visitas in loco, com a presença de outros órgãos públicos e realiza 

reuniões institucionais na região. Isso contribui para maior atenção dos órgãos 

responsáveis para situação, seja territorial ou de ameaça, à situação da 

comunidade.  

 

4 PROTEGENDO DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS DE 

COMUNIDADES TRADICIONAIS: CASO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

DE ALTO ACARÁ, PARÁ 

 

A descrição e análises sobre o atendimento à Comunidade 

Quilombola Alto Acará no Pará tiveram por base os relatórios da Equipe 

Técnica do PPDDH, equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, 

advogados, psicólogos e cientistas sociais. O olhar múltiplo da equipe sobre o 

conflito vivenciado pelas lideranças protegidas permite o estabelecimento de 

diversas estratégias de proteção em distintas frentes: seja no fortalecimento da 

auto estima do Defensor e de sua família, mobilização de equipamentos de 

políticas sociais para o atendimento às comunidades ou acompanhamento dos 

procedimentos administrativos relativos à demarcação ou titulação do território.   

As medidas adotadas pelo PPDDH no atendimento às 

lideranças da Comunidade Quilombola de Alto Acará são construídas 

conjuntamente com os Defensores de Direitos Humanos e de acordo com as 

necessidades e anseios da comunidade.  
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4.1 A Comunidade Quilombola Alto Acará e o enfrentamento com a 

Biopalma da Amazônia (Vale S.A) 

A Comunidade Quilombola Alto Acará, no estado do Pará, é 

formada por seis comunidades com cerca de 320 famílias vivendo na área. 

Cada comunidade possui suas lideranças de referência, que conjuntamente 

(comunidades e lideranças) fundaram a Associação dos Moradores e 

Agricultores Remanescentes de Quilombolas do Alto Acará (AMARQUALTA). 

O contexto fundiário da região é marcado por lutas e conflitos.  

Uma área total de 22 mil hectares, reivindicada pela Comunidade Quilombola 

para titulação, sendo que há duplicidade de competências para a regularização 

do território: o estado do Pará, tendo como órgão responsável pela o Instituto 

de Terras do Pará (ITERPA) e a União, por meio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), considerando que uma parte da área 

pertence ao Estado e outra, à União. Segundo informações das lideranças, no 

âmbito estadual, o ITERPA realizou o estudo de identificação de território 

quilombola para dar início ao processo de demarcação. Entretanto, na área que 

corresponderia à propriedade da União, as lideranças informaram que o 

processo de regularização do território no âmbito do INCRA está parado desde 

2012. 

Por se tratar de uma região cuja vegetação é composta por 

árvores de madeira nobre e outros recursos naturais, a Comunidade 

Quilombola tem sido alvo dos interesses de fazendeiros e madeireiros da 

região. Em especial, a empresa Biopalma da Amazônia S.A11, que pertencente 

ao grupo Vale S.A.12 tem utilizado parte do território reivindicado pela 

Comunidade Quilombola para plantação e extração de dendê. 

                                                           
11 A Vale S.A adquiriu a Biopalma  da Amazônia em 2011, por US$ 173,5 milhões para que o 
óleo de palma produzido abasteça sua frota de locomotivas, máquinas e equipamentos de 
grande porte em sua operações no Brasil. Ver: 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vale-compra-biopalma-da-amazonia-por-us-173-
milhoes-imp-,674106. Acessado em 18 de maio de 2015. 
12 O envolvimento da Vale S.A com violações de direitos humanos em vários países do mundo 
é registrado pela Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale que anualmente lança o 
Relatório de Insustentabilidade da Vale no qual aponta as violações cometidas pela empresa a 
diversas comunidades e trabalhadores. Para mais informações, ver: 
https://atingidospelavale.wordpress.com/. Acessado em 18 de maio de 2015. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vale-compra-biopalma-da-amazonia-por-us-173-milhoes-imp-,674106
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vale-compra-biopalma-da-amazonia-por-us-173-milhoes-imp-,674106
https://atingidospelavale.wordpress.com/
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A expansão da produção de dendê no Estado do Pará – maior 

produtor do país – se intensifica depois de 2010, com o aumento dos 

investimentos trazido pelo Zoneamento Agroecológico do Dendê, articulado 

pelo governo federal e o lançamento do Programa Nacional de Produção 

Sustentável de Óleo de Palma (PSOP). A área plantada de dendê pode levar 

de 140 mil hectares, em 2013, para 329 mil, na próxima década (REPORTER 

BRASIL, 2015, p. 3). Atualmente, empresas de médio e grande porte, como 

Agropalma, Biopalma Vale,Yossan, Dempasa, Marborges, Dentauá, Petrobras/ 

Galp, ADM e Palmasa, além de outras de menor envergadura, ocupam, juntas, 

140 mil hectares, com perspectivas de expansão para 329 mil ha até 2020 

(REPORTER BRASIL a, 2015, p.5). 

Os diversos interesses na região, contrários à titulação da área 

como território quilombola, tem gerado conflitos para a comunidade, com 

ameaças a algumas lideranças quilombolas. De acordo com os relatos da 

comunidade, as ameaças recebidas se dão por meio de recados, de pessoas 

ligadas aos fazendeiros e/ou madeireiros, ligações telefônicas e até mesmo 

bilhetes e cartas para as lideranças da comunidade. 

Em julho de 2014, o Sr. Artêmio Gusmão, mais conhecido 

como Seu Alair, liderança da comunidade, foi assassinada e apesar das 

investigações policiais apontarem, até então, para um motivo particular, a 

comunidade alega que o principal suspeito do crime estaria atendendo aos 

interesses dos fazendeiros e madeireiros da região. Também foi relatado que, 

em algumas reuniões da AMARQUALTA, pessoas ligadas aos possíveis 

ameaçadores, rondam os encontros com o intuito de intimidar a luta pelo 

território da comunidade. Para a comunidade, o principal suspeito do 

assassinato do Seu Alair permanece solto, o que para as lideranças é um fator 

que gera mais insegurança a todos.  

Em razão do assassinato da liderança na região, e por conta 

de ameaças a outras pessoas da comunidade envolvidas com a luta pela 

regularização do território, o caso foi apresentado ao Programa de Proteção 

aos Defensores dos Direitos Humanos em julho de 2014. 
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4.2 As ações do PPDDH para proteção das lideranças e fortalecimento da 

Comunidade Quilombola Alto Acará 

O contexto da comunidade quilombola é complexo, pois o 

território é alvo de interesse de vários grupos econômicos, principalmente os 

que atuam com extração ilegal de madeira e a exploração da produção de 

dendê. A sensação de impunidade, para crimes envolvendo conflitos agrários 

acabar por corroborar as ações dos infratores e fragiliza ainda mais a situação 

da luta pela terra e território. Em grande parte do contexto das ameaças 

envolvendo a comunidade de Alto Acará, os ameaçadores encontram-se na 

região e são próximos à área do quilombo. 

Apesar de não acusarem as empresas diretamente envolvidas 

no polo do dendê, a Comunidade Quilombola atribui o conflito ao aquecimento 

do mercado de terras na região, provocado justamente pelo início dos novos 

projetos. Por isso, a permanência e expansão da Biopalma e de suas 

atividades, pode representar ameaça maior à permanência da comunidade no 

local, que impossibilidade de tirar do território o seu sustento e assim garantir 

que a sobrevivência e continuidade da Comunidade Quilombola. 

Investigações realizadas pelo Ministério Público comprovam o 

contexto do conflito fundiário. No âmbito do o inquérito civil nº 001/2012, da 8º 

Promotoria de Justiça Agrária do Pará, aberto para apurar as denúncias, 

verificou-se que existe um acirramento da disputa por terras na região por 

conta dos valores pagos pelas empresas quando começaram a comprar terras 

para a produção em larga escala de dendê. Os valores indicados pelo 

Ministério Público são expressivos: a) a fazenda Campo Alegre, com 1.500 

hectares, foi vendida por Saulo de Sales Figueira à Biopalma por R$ 

1.500.000,00; b) a fazenda São Jorge e fazenda Cachoeira, com 2.623 

hectares, foram vendidas por Shigueo Takahashi à Vale S/A por R$ 

4.197.488,00; c) a fazenda Paraíso, com 6.633,3701 hectares, foi vendida por 

José Armando Mendes para a Biopalma por R$ 8.291.250,00 (REPÓRTER 

BRASIL, 2015, p. 6). 

O Ministério Público apurou ainda que a Vale move, contra os 

quilombolas da comunidade Dezenove de Maçaranduba, ação de reintegração 

de posse com pedido de liminar por perdas e danos. A fazenda São Jorge, de 
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acordo com os quilombolas, incidente sobre o território do quilombo, foi 

comprada pela Vale, por mais de R$ 4 milhões. Em agosto de 2012, a empresa 

ajuizou a ação contra os ocupantes na comarca de Acará, em seguida remetida 

para a Vara Agrária da comarca de Castanhal (Processo nº 0001229-

77.2012.814.0076). A promotoria agrária se manifestou solicitando que 

nenhuma liminar fosse concedida sem realização de audiência e parecer do 

Ministério Público (REPÓRTER BRASIL, 2015, p. 6). 

Em documentação entregue para o PPDDH, existem boletins 

de ocorrência que denunciam supostas atividades irregulares da Biopalma na 

área, como extração de madeira. Embora não haja um discurso recorrente de 

possíveis ameaças de funcionárias da empresa, ou mando dela, em relação às 

lideranças da comunidade, o uso indiscriminado na área, representa para a 

comunidade uma ameaça direta ao seu direito territorial e de subsistência. 

Após o assassinato do Sr. Alaor, e nos primeiros contatos do 

PPDDH com o caso, em julho de 2014, o discurso que se apresentava era de 

bastante desânimo e descrédito da comunidade perante o poder público na 

resolução dos conflitos na área e com a consequente homologação do território 

quilombola. Além da solução sobre as ameaças sofridas, a comunidade 

cobrava maior atuação do Estado frente à situação vividas pelas famílias, 

sobretudo a garantia de outros direitos, como saúde, educação, transporte e 

acesso a outras políticas públicas sociais. 

Como a área da comunidade é de difícil acesso, sendo cortada 

por um rio, o transporte dos quilombolas até o município de Acará é feito 

somente por meio de uma balsa ou barcos menores, o que é um fator de 

vulnerabilidade para a comunidade, já que a garantia à liberdade de circulação 

e direito de ir e vir ficam prejudicados. Aquele que possui melhores condições 

de renda pode adquirir um barco e realizar o trajeto com mais frequência, do 

contrário, em geral é a balsa da empresa Biopalma da Amazônia que faz o 

trajeto. 

Em atendimento a lideranças da comunidade, foi possível 

perceber que a dificuldade de acesso e a dependência da condução de 

propriedade da empresa Biopalma da Amazônia traz uma sensação de 

insegurança às famílias, pois é sabido o interesse da empresa na área, para a 
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extração do dendê. Assim, o trajeto traz certo risco às pessoas da comunidade 

e, principalmente, às lideranças que denunciam o devastamento da vegetação 

da região para plantação e extração do dendê. 

O atendimento do PPDDH ao caso da comunidade Quilombola 

de Alto Acará vendo sendo realizado por meio do acompanhamento de duas 

lideranças da AMARQUALTA, desde 2014. Nesse acompanhamento, o 

Programa tem atuado para fortalecer a união da comunidade para o 

enfrentamento aos interesses contrários à titulação do território quilombola. É 

comum para o Programa lidar com casos em que os ameaçadores são 

pessoas de grande poder econômico e/ou representantes de dos grupos 

políticos de certa região. Como já foi explicitado acima, o perfil atendido pelo 

PPDDH se constitui, em sua maioria, de lideranças que representam pequenas 

comunidades e/ou associações que se juntaram em busca do direito à terra e 

ao território, como é o caso da comunidade de Alto Acará. 

No caso específico, outro fator que agrava a situação de 

conflito é o interesse de uma grande empresa na área, configurando-se em um 

possível vetor de ameaça ou intimidação das lideranças e da comunidade. 

Mesmo que as ameaças direitas se deem mais por pessoas que trabalharem 

para os fazendeiros e madeiros, de acordo com o que foi relato ao PPDDH, o 

interesse da empresa na área tem gerado maior especulação das terras, além 

disso, ocasiona maior pressão para que eles deixem o território, situação que 

também foi constatada pelo Ministério Público (REPÓRTER BRASIL, 2013). 

O PPDDH tem trabalhado para articular a atuação dos órgãos 

responsáveis pela resolução do conflito, bem como a articulação para que as 

famílias tenham acesso a políticas públicas sociais que, se não estão 

diretamente ligadas à situação de ameaça das lideranças, contribuem para 

aumentar a situação de vulnerabilidade da região. Foi traçado um planejamento 

junto às duas lideranças atendidas, que contemplasse suas reivindicações e 

que também fossem importantes para dar visibilidade à luta de toda a 

comunidade.  

Por ser um programa de articulação de medidas protetivas, o 

PPDDH relacionou quais órgãos estavam implicados no caso para serem 
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acionados e atuarem na resolução do conflito. O programa está atento para 

questões que envolvem a demarcação do território quilombola, mas também 

para outras que fortalecem a identidade da comunidade e o poder de 

resiliência. Nesse sentido, o PPDDH não poderia deixar de ir além das 

ameaças direitas ou indiretas, para adentrar nas causas que geram as 

ameaças e tentar contribuir na articulação de ações que possam minimiza-las. 

Outra estratégia importante foi a mobilização das lideranças 

para reuniões institucionais em Brasília, com órgãos do Governo Federal, 

dando a oportunidade para que elas mesmas expusessem seus problemas e 

reivindicações, além de contextualização da história de luta da comunidade. 

Em se tratando de regularização de território quilombola, 

alguns órgãos federais são fundamentais nesse processo, como INCRA, 

Ministério Público Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Ouvidoria Agrária Nacional. A Vale 

também foi acionada buscando informações sobre possível situação de 

ameaça envolvendo a Biopalma e a comunidade. A empresa comprometeu-se  

em esperar a finalização do processo de reconhecimento e demarcação do 

território quilombola, respeitando o trabalho que se fizer necessário por parte 

dos órgãos responsáveis. Infelizmente, a regularização do território não é tão 

célere quanto à urgência no atendimento das necessidades da comunidade. 

Porém, para o PPDDH, se os quilombolas viverem na comunidade sem 

conflito, já há uma conquista para todos. 

O PPDDH também buscou a Secretária de Políticas para 

Promoção da Igualdade Racial e a Fundação Cultural Palmares para 

conjuntamente elaborar executar ações de garantia de direitos para a 

comunidade. Uma das ações trabalhadas foi a possibilidade de uma visita em 

conjunto desses órgãos para fortalecer a luta e apresentar políticas públicas 

que, como quilombolas, possam ter acesso. Mais especificamente em relação 

à Fundação Cultural Palmares uma visita dos técnicos do órgão para trabalhar 

a identidade quilombola, capacitação a comunidade para enfrentar questões de 

racismo e discriminação também está sendo organizada. 
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Em âmbito estadual, além do ITERPA, o PPDDH acionou a 

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará para as devidas medidas 

protetivas na área, no que se refere à investigação das ameaças, punição dos 

responsáveis, e maior presença de estrutura policial para inibir as ameaças. A 

Delegacia de Conflitos Agrários, responsável pelo município de Acará, inclusive 

já esteve na comunidade, e tem a atribuição de realizar as investigações em 

situação de conflitos agrários e também a realização de buscas na região para 

localizar e coibir essas ações. A investigação sobre as ameaças e a execução 

de ações que busquem minimizar o conflito são de extrema importância para a 

proteção das lideranças e de toda comunidade. 

Das ações relatadas, algumas não estão finalizadas ou tiveram 

resultados mais concretos. Assim como o processo de demarcação do território 

quilombola, a investigação sobre as ameaças às lideranças demanda tempo e 

a responsabilização dos autores pode ser ainda mais demorada. Contudo, é 

imprescindível ressaltar que a presença do poder público na região, trouxe 

maior segurança para comunidade.  

A atuação do PPDDH na articulação desses órgãos somou-se 

às reivindicações da comunidade. É difícil precisar o grau de risco a que estão 

expostas as lideranças, pois dada a complexidade do histórico de conflito 

agrário da região, é preciso ter cautela na avaliação. O trabalho do PPDDH é, 

essencialmente, realizar as articulações para a execução das medidas 

necessárias em cada caso. A efetivação das políticas protetivas, sejam elas 

para investigação das ameaças ou para resolução do conflito que está posto, 

compete a outros órgãos, sendo o papel crucial do PPDDH fortalecer essa 

articulação e instar aos demais atores estatais para a efetividade dessas 

ações. 

O acompanhamento das lideranças pelo PPDDH é contínuo e 

a articulação de ações que culminem na homologação do território quilombola 

e no fim das ameaças em razão da luta por esse direito também se faz de 

forma ininterrupta, até que as ameaças cessem.  

5 CONCLUSÃO:  POR UMA CONCEPÇÃO AMPLA DE PROTEÇÃO A 

DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS 
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O Estado brasileiro, nos últimos dez anos, avançou em termos 

de internalização das normas internacionais de proteção aos Defensores de 

Direitos Humanos. O Decreto n. 6.044, de 2007 que cria a Política Nacional de 

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, as leis e decretos estaduais13 

que criam os programas de proteção aos Defensores de Direitos Humanos, a 

existência em si dos programas no âmbito federal e nos estados da Bahia, 

Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

demonstram a importância que o Brasil confere à temática e a importância em 

se proteger pessoas que buscam a efetivação dos direitos de uma coletividade.  

O Brasil vem sendo pioneiro no debate e efetivação das diretrizes da ONU 

sobre proteção a Defensores de Direitos Humanos e o PPDDH é, sem dúvida, 

um grande avanço do Estado no reconhecimento da importância desse grupo 

para a efetivação de um estado democrático de direitos, conforme a 

Constituição de 1988 (PPDDH/PE, 2014, p. 27). 

Assim, foi o único país a implementar, em 2004, um Programa 

de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos executado pelo governo. 

Ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

reconhece a importância dos defensores para a efetivação dos direitos e adota 

e articula medidas para a proteção de pessoas que atuam na promoção e 

proteção de direitos e que, por conta dessa atuação, estejam ameaçadas. Em 

2007, outro grande avanço aconteceu com a instituição da Política Nacional de 

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (ONU, 2012, p. 16). 

Com o estabelecimento do PPDDH ao longo dos anos, o perfil 

das lideranças protegidas mostra-se cada vez mais relacionado à luta pela 

terra e território, em especial as lideranças indígenas e quilombolas. O caso da 

Comunidade Quilombola de Alto Acará, no Pará é emblemático porque i) 

apresenta ameaças às lideranças, o que gera uma sensação de insegurança a 

toda a comunidade e fragiliza a atuação dos Defensores de Direitos Humanos, 

ii)  está inserido em contexto de forte disputa sobre a área a ser titulada, grupos 

                                                           
13 Decreto n. 12.003, de 10 de março de 2010 do estado da Bahia; Decreto n. 31.059, de 22 de 
novembro de 2012 do estado do Ceará; Lei n. 14.912, de 27 de dezembro de 2012 do estado 
de Pernambuco; Lei n. 21.164, de 17 de janeiro de 2014, do estado de Minas Gerais e Decreto 
n. 51.594, de 20 de junho de 2014 do estado do Rio Grande do Sul.  
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econômicos na região com forte interesse nas terras quilombolas, sendo a 

empresa Biopalma da Amazônia, pertencente ao grupo Vale S.A, seu maior 

expoente. 

Existe uma questão anterior ao próprio conflito sofrido pela 

Comunidade Quilombola de Alto Acará que é a disputa entorno do Decreto n. 

4.887/2003 que estabelece ritos para o procedimento administrativo adequado 

ao reconhecimento das comunidades quilombolas no Brasil, em atendimento 

ao artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição Federal de 1988 que estabelece “aos remanescentes das 

comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” 

Uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 3.239) ajuizada pelo Partido 

Democrata em 2004 no Supremo Tribunal Federal busca anular o decreto, sob 

o argumento de que os procedimentos estabelecidos para a titulação das terras 

seriam inconstitucionais. 14    

Assim, além de enfrentar as ameaças decorrentes da 

expansão de atividades econômicas na região que atingem diretamente a área 

da comunidade, com a produção e extração do dendê, a Comunidade 

Quilombola Alto Acará ainda tem sob alvo o seu direito ao título do território em 

que vive, considerando ainda a morosidade dos procedimentos administrativos 

para obtê-lo junto ao INCRA e ITERPA.15   

O papel do PPDDH neste contexto é desafiante e acabou por 

construir, ao longo dos anos, uma concepção de proteção mais ampla ao 

Defensor de Direitos Humanos, para além de um conceito de proteção física da 

liderança ameaçada. Considerando que as lutas empreendidas pelos 

                                                           
14 A ADI 3239 ainda aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministro Dias 
Toffoli pedido vistas quando da sessão de 25 de março de 2015. Para mais informações, ver: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2227157. 
Acessado em 19 de maio de 2015. 
15 Válido observar que em novembro de 2013, o Ministério Público Federal do Pará 
recomendou à Superintendência do INCRA do estado que adotasse as providências 
necessárias para que o processo de demarcação da Área Quilombola das Comunidades 
Componentes do Conjunto de Comunidades Remanescentes Quilombolas do Alto Acará fosse 
finalizado em um ano, a contar da recomendação. Ver: http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/atuacao-do-
mpf/acoes-coordenadas-1/audiencia-publica-mpf-em-defesa-das-terras-
quilombolas/docs_terras_quilombolas/recomendacao_incra_quilombo. Acessado em 18 de 
maio de 2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2227157
http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/atuacao-do-mpf/acoes-coordenadas-1/audiencia-publica-mpf-em-defesa-das-terras-quilombolas/docs_terras_quilombolas/recomendacao_incra_quilombo
http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/atuacao-do-mpf/acoes-coordenadas-1/audiencia-publica-mpf-em-defesa-das-terras-quilombolas/docs_terras_quilombolas/recomendacao_incra_quilombo
http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/atuacao-do-mpf/acoes-coordenadas-1/audiencia-publica-mpf-em-defesa-das-terras-quilombolas/docs_terras_quilombolas/recomendacao_incra_quilombo
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Defensores de Direitos Humanos decorrem, em geral, de uma omissão ou ação 

do Estado, o PPDDH tem aprimorado o seu papel de articulador das demandas 

do Defensor de Direitos Humanos e da comunidade frente aos órgãos públicos 

responsáveis, com a atribuição específica de realizar estas demandas. Por 

isso, a importância da presença das lideranças da Comunidade Quilombola de 

Alto Acará em reuniões com o IBAMA, INCRA, Ouvidoria Agrária Nacional, 

viabilizada pelo PPDDH, e a intermediação junto a Vale S.A sobre a sua 

atuação irregular no território quilombola. 

E é este conceito amplo de proteção, sobretudo para atender 

as lideranças de comunidades tradicionais, porque em maior número no 

programa, que o PPDDH vem construindo com a sociedade civil organizada, 

governos federal e estaduais. Proteger os Defensores de Direitos Humanos é 

tarefa a ser compartilhada entre Estado e sociedade civil, considerando sua 

importância fundamental para o fortalecimento da democracia.  
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