
Sem identificação sobre mandantes, massacre de Pau D’Arco faz dois anos 

No próximo dia 24 de maio, completa-se dois anos do massacre de Pau D’Arco, 
localizado no município de Redenção, sul do Pará, que vitimou 10 trabalhadores 
rurais. O crime aconteceu em 2017, mas apenas os executores respondem a 
processo criminal – e nenhum deles foi preso. 

De acordo com advogada Andréia Silvério, que também é coordenadora da 
Comissão Pastoral da Terra no Pará e integra a Comissão Terra e Água do 
Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, o processo criminal obteve 
avanços: foi encerrada a primeira fase da investigação, com identificação dos 
policiais que participaram do massacre. Com a oferta de denúncia pelo Ministério 
Público, a juíza responsável pelo caso pronunciou 16 policiais e inocentou um 
deles – na prática, isso significa que serão levados ao tribunal do júri. 

A segunda fase da investigação, porém, que aborda quem são os mandantes do 
massacre, inclusive a possível responsabilidade de agentes do Estado e 
latifundiários da região, ainda está pendente. 

“É fundamental que haja esclarecimento sobre os mandantes das execuções, do 
contrário o massacre de Pau D’arco será mais um caso dentre as dezenas de 
crimes impunes no Pará”, afirmou Andréia. 

Ameaça de despejo 

Além da morosidade na identificação e punição dos autores, a área do massacre, 
nominada Fazenda Santa Lúcia, continua no centro da disputa por terra em uma 
ação possessória. Atualmente ocupada por 200 famílias de trabalhadores rurais, 
alguns deles familiares de vítimas e sobreviventes da chacina, a fazenda havia 
sido negociada para que o Incra a comprasse com vistas à reforma agrária.  

A solução, entretanto, não chegou a ser concretizada, ameaçando novamente 
as famílias já em situação precária: “Este ano o atual governo já se mostrou 
indiferente e afirmou que não tem recursos para reforma agrária. Com isso, o 
juiz revigorou a reintegração de posse e marcou uma audiência para 
desocupação da área para o início de junho”, disse a advogada. 

Histórico de atuação 

O CNDH foi a Pau D'Arco em missão emergencial no dia 25 de maio de 2017, 
dia seguinte ao massacre, e, desde então, acompanha o caso. Foram à missão 
emergencial o então presidente, Darci Frigo, e a conselheira e Procuradora 
Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (PFDC/MPF), 
Deborah Duprat. 

Na segunda-feira depois do massacre, dia 29 de maio, logo após a missão, o 
CNDH formalizou solicitação ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal 
(PF) atuasse na investigação, o que foi atendido. Em agosto de 2017 a PF 
divulgou conclusão da perícia e constatou que não houve troca de tiros que 
configurasse confronto, e sim “execuções sumárias”, que confirmaram a tese de 



massacre, como já vinha sendo apontado pelo CNDH desde a missão 
emergencial.  

O CNDH acompanhou parte das audiências da primeira fase de julgamento da 
chacina, no Fórum de Redenção. Os depoimentos revelaram a crueldade das 
forças de segurança associadas às milícias privadas na execução dos 10 
posseiros. “Todas as testemunhas e vítimas confirmaram que os 10 
trabalhadores não reagiram, mas foram friamente executados. As cinco 
testemunhas salvaram-se quase que por milagre. Empreenderam fuga na mata, 
mesmo duas delas tendo sido baleadas, sendo socorridas somente no dia 
seguinte”, informou Frigo. 

Ato 

A Comissão Pastoral da Terra, familiares de vítimas e a Associação Nova 
Conquista realizam ato em memória ao massacre de Pau D’Arco: 

Dia 25/05 

14h Visita e oração ao cemitério de Pau D’Arco 

16h Visita e oração ao cemitério Parque da Paz em Redenção 

Dia 26/05 

09h Caminhada e ato pelo fim da violência no campo, seguido de almoço 
comunitário (Acampamento Jane Júlia, na Fazenda Santa Lúcia) 
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