
 
 
 
Ofício TDD-STM nº 19/2013 
 

Santarém, 24 de Junho de 2013 
 
 
Às Nações Unidas, 
Relatoria Sobre a Situação dos/as Defensores/as de Direitos Humanos, 
 
 
Ref.: Cuestionario: relatora de la onu sobre la situacion de los y las defensoras de derechos 
humanos  
 
Tema: “Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos”  
 
A defensores y defensoras y a instituciones nacionales de derechos humanos – Se apreciarán 
respuestas concisas. Por favor, ofrezcan ejemplos concretos para ilustrar en la medida de lo posible y 
envíen materiales complementarios si lo estiman necesario.  
 
1. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos y las oportunidades principales del 
enfoque de derechos humanos al desarrollo, en particular en lo que respecta a la protección y la 
participación efectiva de los defensores y defensoras. ¿Cuáles creen que son las mejores 
medidas para mitigar los desafíos?  
 
Resposta: 
Desafios: projetos de desenvolvimento no Brasil são caracterizados pela construção de grandes obras 
de infra-estrutura elaboradas, definidas e implementadas sem a consulta, a opinião e a consideração 
ou respeito aos direitos humanos das populações afetadas, e à sua frente, os defensores de DHs. No 
Brasil, os projetos de desenvolvimento estão ligados ao despejo ou impacto sobre os territórios de 
comunidades tradicionais, indígenas e camponesas, e despejo de milhares famílias na cidade, além da 
degradação do meio ambiente. Os defensores/as não têm participado, portanto, dos projetos de 
desenvolvimento, de modo contrário, eles vêm sendo impactados por estes projetos. Não raro, as 
empresas e agentes do estado ligados a estes projetos são responsáveis por ameaças, violência e 
criminalização dos defensores/as, como é caso do defensor Alexandre Anderson, do Rio de 
Janeiro/RJ, ameaçado em um cenário que envolve os seguranças da Petrobrás (empresa) e a própria 
polícia militar. 
 
Oportunidades: Portanto, desafio é elaborar uma política de desenvolvimento adaptada e voltada para 
o desenvolvimento sustentável dos locais e regiões onde são implementados, e integrada à garantia 
dos direitos humanos das populações afetadas e, portanto, os defensores de DHs, inclusive o direito 
de consulta sobre as suas opiniões e projetos de desenvolvimento.  Ressalte-se: isso não vem 
ocorrendo hoje no Brasil. Exemplos são todos os casos de construção de hidroelétricas, portos e 
mineração em andamento. 
 



 
2. Por favor, expliquen cómo, en su opinión, los grades proyectos de desarrollo1 se pueden 
elaborar de la mejor manera para garantizar la participación de las y los defensores de 
derechos humanos. Sírvanse describir mecanismos de participación y consulta existentes y 
ofrezcan ejemplos concretos de buenas prácticas.  
 
Resposta: 
A melhor e única maneira destes projetos se realizarem com a participação dos defensores/as é com a 
garantia de consulta livre e informada para a elaboração e definição de qual é o projeto de 
desenvolvimento das populações e comunidades locais. Portanto, a consulta deve ser realizada antes 
de qualquer processo de deliberação ou tomada de decisões sobre a projeção, estudos e 
implementação do projeto. Há de cessar, portanto, a implementação de projetos que apenas impactam 
e violam direitos, e nada contribuem para o desenvolvimento local e a efetivação dos direitos 
humanos das suas populações. 
 
 
3. ¿Cómo pueden los y las defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos de desarrollo?  
 
a. Sírvanse indicar de qué manera, en su opinión, se puede poner a disposición y acceso del 
publico la información relevante sobre grandes proyectos de desarrollo. Por favor, ofrezcan 
ejemplos concretos en este sentido.  
 
Resposta: 
O primeiro passo é a garantia da total transparência sobre as informações e planos de implementação 
de projetos de desenvolvimento, de modo que o segundo passo seja a busca da realização de consulta 
e diálogo com as populações locais de maneira absolutamente prévia, para a definição conjunta e 
coordenada sobre qual é o projeto de desenvolvimento que respeita os seus direitos e modos de vida. 
Não há exemplos concretos neste sentido que se tenha conhecimento. Em sentido contrário, há 
exemplos de sonegação de informação sobre a implantação de grandes obras, como é o caso da 
hidroelétricca do rio Tapajós, no estado do Pará. 

 

b. En su opinión, ¿cómo se puede asegurar la responsabilidad por la política de desarrollo, 
especialmente si los y las defensoras quieren presentar quejas relativas y buscar reparación 
cando consideran que los derechos humanos han sido o están siendo restringidos indebidamente 
o violados? Sírvanse proporcionar ejemplos de mecanismos en vigor en cada etapa del proceso, 
es decir, estudio, diseño, ejecución, supervisión y evaluación.  
 
Resposta: 
Uma política de desenvolvimento segura é aquela em que o Estado busca o diálogo prévio e inicial 
com as populações do local onde se planeja executar uma obra de desenvolvimento. Ressalte-se que 
este diálogo deve ocorrer em momento anterior a qualquer tomada de decisão que envolva empenho 
considerável de dinheiro público, ou que represente qualquer forma de implementação do projeto, 
como a realização de estudos de campo por exemplo, que já significam o impacto visual, simbólico, e 
territorial junto às comunidades, dando causa a conflitos e ameaças aos defensores de Dhs. Exemplo: 
estudos de impacto do UHE São Luis do Tapajós, e o povo Munduruku. 

 
                                                 
1
Incluyendo, entre otros, industrias extractivas, estaciones hidroeléctricas, autopistas, presas, factorías de cemento, etc.  

 



c. ¿En qué medida pueden las y los defensores expresar pacíficamente su oposición a proyectos 
o políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o violencia de ningún tipo? Por favor, 
proporcionen ejemplos de buenas prácticas y estrategias en este sentido.  
 
Resposta: 
A expressão segura e sem medo é aquela que ocorre quando ainda não há investimento público e 
privado na obra a ser questionada. Se a consulta ou a expressão dos defensores ocorrer em momento 
posterior à tomada de decisões e ao investimento de recursos financeiros públicos e privados, 
instaura-se um processo e sentimento de irreversibilidade,e  um discurso de insegurança contratual e 
econômica nos agentes públicos e privados, de modo que toda oposição passa a ser deslegitimada e 
reprimida, gerando ameaças e criminalização dos defensores de DHs, como é o caso da 
implementação das UHE de São Luis de Tapajós e Belo Monte. 
 
4. ¿Cual es la mejor manera de dar seguimiento a la actuación de las empresas o corporaciones 
en grandes proyectos de desarrollo o inversiones respecto a principios de responsabilidad social 
corporativa? En su opinión, ¿cual es el papel de los y las defensoras en este proceso y cómo se 
puede reforzar su capacidad de actuación?  
 
Resposta: 
A melhor maneira de dar seguimento à atuação das empresas é condicionar as suas atividades, 
decisões, investimentos à consulta livre, prévia e informada das populações locais, a ser realizada de 
modo inicialmente anterior à realização de qualquer investimento privado no projeto, e de modo 
contínuo em caso de sua execução, garantindo-se, ainda, critérios de vinculação do espaço de atuação 
da empresa em relação ao resultado das consultas realizadas. Desse modo, antes de investir em uma 
grande obra a empresa deve ser obrigada a garantir a realização da consulta às populações 
impactadas, para estas decidirem sobre o caráter, a dimensão e a aprovação ou não do projeto. Neste 
sentido, o papel dos defensores/as ganha relevância, na medida em que constituem, de um modo 
geral, justamente as lideranças das comunidades envolvidas ou afetadas. 
 
5. Por favor, indiquen cómo creen que los programas de cooperación al desarrollo pueden 
integrar el papel de las y los defensores de derechos humanos y la noción de un entorno seguro 
y favorable en el país receptor. ¿Cómo se debe usar el conocimiento de las y los defensores de 
derechos humanos sobre el terreno a la hora de diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar los 
programas de cooperación? ¿Cómo se han de abordar los problemas de protección/ seguridad 
cuando es necesario?  
 
Resposta: 
Os programas de cooperação devem instituir a primazia da consulta livre, prévia e informada como 
condição sine qua non para a aprovação de investimentos em grandes projetos de desenvolvimento. 
Esta é a única maneira de garantir um ambiente seguro para os investimentos e implementação das 
grandes obras, tendo em vista que a mesma será realizada em conformidade com os anseios da 
população afetada. Em hipótese contrária, a obra representará sempre um elemento de tensão e 
conflito social, gerando ameaças, violência e criminalização como forma de calar as vozes dos 
defensores de DHs. 
 
 
 
 
 
 
 



Assim sendo, colocamos nossos contatos à disposição para quaisquer esclarecimentos: Érina Batista 
Gomes, fones: (93) 3522-3025/91226401, e-mail: erina@terradedireitos.org.br e André Luiz Barreto 
Azevedo, fones (93) 3522-3025/91838906, e-mail: andre@terradedireitos.org.br. 
 
 
 

André Luiz Barreto Azevedo 
Assessor Jurídico da Terra de Direitos 

OAB/PE 32.748 
 
 
 
 

Érina Batista Gomes 
Assessora Jurídica da Terra de Direitos 

OAB/PA 15.601 
 


