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No dia 03 de setembro de 2020, o presidente do Conselho Nacional de Direitos 

Humanos (CNDH), Renan Vinicius Sotto Mayor de Oliveira, encaminhou o 

Ofício N° 2465/2020/CNDH/SNPG/MMFDH ao embaixador da República Popular da 

China no Brasil, Yang Wanming,  para “manifestar preocupação em relação às graves e 

recorrentes situações de violação de direitos humanos contra a Comunidade Tradicional de 

Cajueiro, em São Luís/MA e intermediar comunicação entre as entidades e organizações 

envolvidas com a luta e resistência referente à construção e instalação de um porto - TUP 

Porto São Luiz - e a República Popular da China”. 

Na oportunidade, encaminhou a Recomendação nº 23, expedida pelo CNDH em 10 

de outubro de 2019, na qual “recomenda ao Governo do Estado do Maranhão, ao 

Ministério Público do Estado do Maranhão, à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 

à Defensoria Pública da União e ao Poder Judiciário do Estado do Maranhão, ações que 

façam cessar imediatamente as violações aos Direitos Humanos da 

Comunidade Tradicional do Cajueiro, em São Luís do Maranhão, e garantam o respeito 

aos seus direitos como povos tradicionais”.  

Encaminhou, ainda, carta que foi enviada a 13 organismos governamentais e 

financeiros chineses (Ministério do Comércio da República Popular da China, 

Departamento de Investimento Externo e Cooperação Externa do Ministério de Comércio 

da República Popular de China, Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da 

República Popular de China,  Ministério de Ecologia e Meio Ambiente, Comissão de 

Supervisão e Administração de Ativos de Estado do Conselho de Estado, Comissão de 

Regulação de Bancos e Seguros da China, Departamento Internacional da Comissão de 

Regulação de Bancos e Seguros da China, Banco de Desenvolvimento da China, Banco de 

Importações e Exportações da China, Banco da China, Banco Industrial e Comercial da 

China, Banco de Construção da China, Banco da Agricultura da China), em abril de 2020, 

pela qual 263 instituições de todo o mundo denunciaram 60 empreendimentos espalhados 

pelo planeta que têm capital chinês envolvido e apresentam riscos ambientais, sociais, à 

biodiversidade, climáticos ou financeiros. O TUP Porto São Luís foi um dos 

empreendimentos denunciados por essa iniciativa. 

O CNDH encaminhou, também, carta assinada por 21 instituições que atuam no 

Maranhão, em agosto de 2020, com denúncia específica sobre o conflito instalado em torno 

do TUP Porto São Luís e destinada a 10 organismos governamentais e financeiros chineses 

(Ministério do Comércio, Departamento de Investimento Externo e Cooperação Externa 

do Ministério do Comércio, Comissão de Supervisão e Administração dos Bens Estatais, 

Comissão de Regulação de Bancos e Seguros da China, Departamento Internacional da 

Comissão de Regulação de Bancos e Seguros da China, Ministério de Ecologia e Meio 

Ambiente, Associação de Bancos Chineses, Conselheiro Encarregado do Conselho de 

Direitos Humanos das Nações Unidas, Órgãos de tratados de direitos humanos da ONU e 

Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários). 

Lembrando que o CNDH “tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos 

humanos mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas 



e situações de ameaça ou violação desses direitos e a proteção aos direitos e garantias 

fundamentais, individuais, coletivos ou sociais, previstos na Constituição Federal, nos 

tratados e atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil”, através de 

seu presidente, o Conselho reafirmou seu compromisso com a defesa da comunidade 

Cajueiro e sua disposição de mediação do necessário diálogo entre aqueles que resistem e 

o governo da República Popular da China. 

Esse apoio é de fundamental importância para reforçar a luta daqueles que resistem 

ao porto. Desde março de 2020, a atuação dos agentes que defendem o porto, especialmente 

do TUP Porto São Luís, o Governo de Estado e parte do judiciário maranhense, foram 

arrefecidas, primeiro em função da pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, devido à 

proximidade com as eleições municipais e o temor de setores do Governo de se envolverem 

em mais um escândalo de violência e ataque a uma comunidade tradicional que certamente 

ocorreria na propalada e aprovada na justiça maranhense desapropriação das casas e 

terrenos que ainda resistem no local. 

Passada as eleições e mesmo em meio ao anunciado repique da epidemia de Covid-

19 no Brasil e no Maranhão, estão ocorrendo iniciativas por parte do TUP Porto São Luís 

no sentido de aumentar a pressão para que seja dada continuidade à desapropriação de casas 

e terrenos daqueles que lutam por seus direitos territoriais e humanos.  

A pressa da empresa, certamente, está relacionada ao processo que corre na justiça 

em torno da verificação da legalidade do documento de propriedade da terra que apresenta 

como se fosse legítimo. Há fortes indícios de grilagem de terra e existem fortes 

possibilidades de que isso seja judicialmente comprovado. Por isso, verifica-se atualmente 

movimentações da empresa, do Governo estadual e da grande impressa local no sentido de 

legitimar o empreendimento, enfraquecer a resistência e estabelecer as condições para 

iniciar a construção do porto, criando um fato consumado. 

Nesse momento, é fundamental a retomada da luta em defesa da comunidade, o 

fortalecimento dos Guardiões do Cajueiro (grupo local que resiste ao empreendimento) e 

das Raízes dos Cajueiro (grupo de anciões locais que simbolizam a resistência e a luta pelo 

território). Conclamamos as organizações populares, sindicais, religiosas, os movimentos 

sociais, as pessoas de boa vontade e todos aqueles comprometidos com a justiça e com a 

causa dos mais vulnerabilizados que se unam aos Guardiões do Cajueiro e se mobilizem 

para contra a instalação do referido porto, que vem se constituindo em mais um expressivo 

agente de destruição ambiental e social de nossa querida Ilha. 

 

São Luís, 01 de dezembro de 2020. 


