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MANIFESTAÇÃO 

 

PROCESSO n. 2021/261999 

REQUERENTE: Defensor Público Geral  

ASSUNTO: Manifestação do GTI povos quilombolas e combate ao Racismo no 

Estado do Pará sobre a indicação da composição da Comissão Especial para 

atender a Resolução CSDPE de nº260/2018. 

 

1. DA DELIMITAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO  

 

1. O Defensor Público Geral encaminhou o processo PAE n. 

2021/261999, com o despacho abaixo, para manifestação desta coordenação 

do Grupo de Trabalho Interinstitucional em Defesa dos Direitos e Garantias e 

dos Direitos dos Povos Quilombolas e contra o Racismo no Estado do Pará.  

 

DESPACHO 

 1. Tendo em vista a manifestação da coordenação 

NDDH/Comissão do V Concurso para Defensor Público, no 

sentido de criação de uma Comissão Especial para atender a 

Resolução de nº260/2018. a) Tendo em vista os membros que 

compõe a comissão, encaminho para o Grupo de Trabalho criado 

pela Portaria de nº223/2020 (Grupo de Trabalho Interinstitucional 

em Defesa das Garantias e dos Direitos dos Povos Quilombolas e 

contra o Racismo no Estado do Pará), para manifestação que 

entender pertinente e sugestão de indicação fundamentada 

para ocupar o cargo de presidente da referida comissão, nos 

termos da alínea “a”, bem como um “Um representante de 

uma instituição que trabalhe com indígenas no Estado do 

Pará”(f).  

2. À secretaria para oficiar ao Conselho Estadual de Políticas de 

Igualdade de Promoção de Igualdade Racial (CONEPPIR) e ao 

Conselho Estadual de Direitos Humanos;  

3. Em seguida, os autos devem ir para o GGP indicar o 

representante, conforme alínea “g”. 4. Após, a indicação de todos 

os nomes, deve a secretaria do gabinete minutar portaria.  
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2. Desse modo, em atenção ao r. despacho, venho perante Vossa 

Excelência indicar a Defensora Pública do Estado do Pará VIVIANE LAGES 

PEREIRA e sugerir que seja encaminhado convite à presidência da 

FEDERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO PARÁ (FEPIPA), conforme 

fundamentação e conclusão abaixo. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA INDICAÇÃO 

 

2.1 Indicação da Defensora Pública que se autorreconhece preta 

 

 3. Primeiramente, embora a resolução não faça referência expressa 

sobre os critérios do/a presidente da Comissão Especial, não é razoável que 

Defensoras e Defensoras brancas assumam esse espaço, que deve ser de 

defensoras/os negros/as, indígenas e quilombolas, como parte da politica de 

enfretamento institucional contra o racismo e colonialismo. 

 

4. Desse modo, minha sugestão é que a presidente ou presidenta dessa 

comissão seja prioritariamente Defensoras ou Defensor Público negro (preto e 

pardo), indígena e quilombolas a serem indicados pelo Defensor Público Geral 

(alínea “a”), como forma de proteção de concepções racistas e colonialistas. 

 

2.2 Indicação de representante de uma instituição que trabalhe com 

indígenas no Estado do Pará  

 

 5. Quanto à representatividade indígena, sem indicar nomes, sugiro que 

seja convidada a Federação dos Povos Indígenas do Pará, para que eles 

indiquem representante, de modo que, assim, a Defensoria Pública respeitaria 

a autodeterminação dos povos indígenas, organizações, práticas culturais e 

políticas. A escolha da FEPIPA se justifica em razão de sua atuação em âmbito 
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estadual, bem como por congregar diversas representatividades indígenas no 

estado.  

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

6. Ante o exposto, venho perante Vossa Excelência: 

 

I -  Indicar a Defensora Pública do Estado do Pará VIVIANE LAGES 

PEREIRA (FONE 93 99134-2131), para atuar como Presidenta da 

Comissão Especial de que trata a Resolução 260/2018, por se 

autorreconhecer como preta, por ter concorrido a vagas de cotas em 

concurso público e, especialmente, por ter se submetido a duas 

comissões de heteroidentificação em concurso público.  

 

II - Sugiro que seja encaminhado convite à presidência da 

FEDERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO PARÁ (FEPIPA), endereçado à 

PUYR DOS SANTOS TEMBÉ (FONE 91 98115-1867) para que eles 

deliberem sobre quem indicar, uma vez que a organização dos povos 

indígenas é distinta e possuem autodeterminação em suas escolhas. 

 

 

Belém (PA) 16 de março de 2021. 

 

 

 

ANDREIA MACEDO BARRETO 

Defensora Pública do Estado do Pará 

Coordenadora do Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias 

Coordenadora do GTI Povos Quilombolas e Combate ao Racismo no Pará 


