
 

 

                              

MEMORANDO Nº 017/2021/DPE/PA/NDPA/COOR. AGRÁRIA 

 

Castanhal-PA, 05 de junho de 2021. 

  

Excelentíssimo Defensor Público Geral  

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

JOÃO PAULO CARNEIRO LEDO 

 

 

Assunto: Minuta de resolução para instituição de Comissão Permanente Povos Indígenas, Quilombolas 

e Comunidades tradicionais, no âmbito do Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias. 

 

 

Cumprimentando-o, venho perante Vossa Excelência submeter ao Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Pará a minuta de resolução que versa sobre a Comissão Especial 

Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades tradicionais, destinada a assegurar a participação 

dos povos interessados no planejamento, ações e atividades desenvolvidas pelas Defensorias Publicas 

Agrárias do Estado do Pará, para assegurar medidas de proteção de territórios tradicionais coletivos e de 

enfrentamento ao racismo no Estado do Pará, pelas razões a seguir expostas. 

 

 No dia 17 de julho de 2020, a Defensoria Pública do Estado do Pará instituiu o Grupo de 

Trabalho Interinstitucional em Defesa e das Garantias e Direitos dos Povos Quilombolas e contra o 

Racismo no Estado do Pará, através da Portaria n. 177/2020-GAB/DPG, coordenado pelo Núcleo das 

Defensorias Públicas Agrárias. Trata-se de experiência inovadora na instituição, à medida que permite 

que pesquisadores e os povos interessados trabalhem conjuntamente com o intuito de assegurar direitos 

das comunidades quilombolas e enfrentar o racismo. 

 

 Com essa forma de participação, o GTI elaborou o seu plano de trabalho, no qual os 

quilombolas puderam contribuir na pauta antirracista e também para a defesa de seus territórios 

tradicionais, aproximando as organizações quilombolas da Defensoria Pública. Nesse planejamento, os 

quilombolas apontaram a necessidade de implementar políticas de ações afirmativas na instituição, 

requerendo a publicação de Instrução Normativa das cotas, até então aprovada pelo Conselho Superior, 

mas não publicada. Ademais, os quilombolas apontaram para a necessidade de elaboração de cartilha e 

atividade educativas antirracistas nos canais de comunicação da Defensoria. Por isso, no dia 20 de 

novembro de 2020, dia da Consciência Negra, a Defensoria Pública divulgou a cartilha sobre o direito 

dos quilombolas, em uma ação realizada pelo programa Balcão de Direitos, no território quilombola 

Itancoã, em Acará.  

Esse GTI também idealizou o primeiro censo etnicorracial na DPE/PA, no ano de 2020, o qual 

foi institucionalizado através de proposta de instrução normativa, a qual foi aprovada pelo Conselho 



 

 

                              

Superior, no ano de 2021. Outra atividade desenvolvida pelo GTI foi a elaboração de Notas Técnicas, 

além de integrar o Grupo de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Para, para a elaboração 

de normativa sobre a educação no campo destinada aos indígenas, quilombolas e comunidades 

tradicionais. 

 

 Apesar de todos esses avanços, o GTI Quilombola tem validade de um ano, sendo o prazo 

final de sua vigência o dia 17 de julho de 2021, isto é, daqui a um mês. Por isso, ao invés de 

renovar a portaria do GTI, nasce a proposta de institucionalizar esse GTI através de uma 

comissão permanente, ampliando a discussão sobre os territórios tradicionais coletivos e a atuação 

antirracista, com a participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais, como os 

ribeirinhos.  

 

 Nesse sentido, no dia 24 de maio de 2021, em uma reunião ampliada, através da plataforma 

google meet, a coordenação do GTI ouviu os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pesquisadores 

da UFPA e representantes de movimento social sobre a proposta de resolução ora apresentada a este 

Conselho Superior. A redação final da instrução normativa, em anexo, inclui proposições ocorridas na 

citada reunião. 

 

Da mesma forma que se deu o GTI quilombola, a “comissão permanente povos indígenas, 

quilombolas e comunidades tradicionais” integra a organização do Núcleo da Defensoria Pública 

Agrária, tendo em vista a experiência positiva do GTI, que tem alcance em todo o Estado do Pará. Além 

disso, a proposta permite que Comissão Permanente também seja um canal para a autocomposição, à 

medida que viabiliza que outros sujeitos participem da Comissão, tal como hoje ocorre na “Comissão 

Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões ligadas à Grilagem” do Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará. Esse canal foi pensado a partir da experiência positiva com a vacinação 

quilombola, em que o Estado do Pará criou um Grupo de Trabalho para a vacinação quilombola, a partir 

da mediação realizada pela Coordenação do Núcleo das Defensorias Agrárias, que também coordena o 

GTI Quilombola. 

 

 Por fim, a proposta de instituição do GTI em Comissão Especial também possui regimento para 

o funcionamento dos trabalhos e envolve todos defensores e defensoras agrárias. 

 

 Cordialmente,   

ANDREIA MACEDO BARRETO 

Defensora Pública do Estado do Pará 

Coordenadora do Núcleo das Defensorias Agrárias  

 



 

 

                              

RESOLUÇÃO CSDP Nº ______, DE ____ DE ____ DE 2021. 

 

Institui no âmbito do Núcleo das 

Defensorias Públicas do Estado do Pará, a 

Comissão Permanente Povos indígenas, 

Comunidades Quilombolas e Tradicionais, 

destinada a assegurar a participação dos 

povos interessados nos planejamentos, 

ações e atividades desenvolvidas pelas 

Defensorias Públicas Agrárias, para 

proteção territórios tradicionais coletivos e 

de enfrentamento ao racismo no Estado do 

Pará. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de 

suas atribuições legais, com base no poder normativo que lhe foi conferido pelo art. 102 da Lei 

Complementar Federal n.º 80/94 e art. 10, inciso X, da Lei Complementar Estadual n.º 054/2006; 

 

CONSIDERANDO a transitoriedade do Grupo de Trabalho Interinstitucional em Defesa e das 

Garantias e Direitos dos Povos Quilombolas e contra o Racismo no Estado do Pará, instituído pela 

Defensoria Pública do Estado do Pará, através da Portaria n. 177/2020-GAB/DPG, coordenado pelo 

Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias. 

 

CONSIDERANDO que o Brasil possui uma grande diversidade de povos indígenas, segundo o censo 

do IBGE (2010), que aponta para 305 povos, falantes de aproximadamente 270 línguas, com uma 

população de 896.917, sendo que no Estado do Pará são cerca de 50 povos indígenas, com uma 

população de 30 mil pessoas.  

 

CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Pará prevê no seu artigo 300 a proteção no âmbito 

estadual e municipal dos povos indígenas, cultura e organização social, costumes, línguas e crenças, 

tradições, assim como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

 

CONSIDERANDO que o Brasil conta com 5.972 localidades quilombolas, sendo o Estado do Pará o 

quarto da federação em número de localidades quilombolas, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010). 

 

CONSIDERANDO que as comunidades quilombolas são titulares do direito aos territórios tradicionais 

previstos no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e que é dever do 

Estado proteger os modos de viver, fazer e criar, bens de natureza material e imaterial associados à 

identidade e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, conforme estabelece a 

Constituição Federal (art. 215 e 216). 

 

CONSIDERANDO que além dos povos indígenas e quilombolas é marcante a presença de povos e 

comunidades tradicionais agroextrativistas, como ribeirinhos, pescadores artesanais, seringueiros e 

castanheiros. 

 

CONSIDERANDO que os  “Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição”, segundo o artigo 3º, I, do Decreto Federal n. 6.040/2007. 

 

CONSIDERANDO que o artigo 3º, II, do Decreto Federal n. 6.040/2007 define Territórios 

Tradicionais como “os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e 



 

 

                              

comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que 

diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da 

Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações” 

 

CONSIDERANDO que a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre 

Povos Indígenas e Tribais, assegura o direito à consciência da propriedade identidade aos quilombola, 

bem como assegura o direito ao território tradicional. 

 

CONSIDERANDO que o artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos assegura os povos 

indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais o direito humano ao território tradicional. 

  

CONSIDERANDO que é missão da Defensoria Pública do Estado do Pará desenvolver ação 

antirracistas destinadas a promover direitos e políticas de ações afirmativas aos povos indígenas, 

quilombolas e comunidades tradicionais, a partir da perspectiva dos territórios étnicos, da 

etnoterritorialidade, bem como das dinâmicas agrárias. 

 

CONSIDERANDO que sobre os indígenas e quilombolas recai o legado da formação social brasileira, 

pautada na escravidão que durou mais 350 anos, com negativas de direitos percebidas ainda nos dias 

atuais, como não cesso à terra, trabalho, saúde, dentre outros. 

 

CONSIDERADO que o Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias promove o atendimento 

especializado dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, nas cinco regiões agrárias 

do Estado do Pará, na forma da Resolução n. 064/2010, do Conselho Superior da Defensoria Pública. 

 

RESOLVE :  

 

Art. 1º Institui no âmbito do Núcleo das Defensorias Públicas do Estado do Pará, a Comissão 

Permanente Povos indígenas, Comunidades Quilombolas e Tradicionais, destinada a assegurar a 

participação dos povos interessados nos planejamentos, ações e atividades desenvolvidas pelas 

Defensorias Públicas Agrárias, para assegurar medidas de proteção dos territórios tradicionais coletivos 

e de enfrentamento ao racismo no Estado do Pará. 

 

Art. 2º.  A Comissão Permanente Povos indígenas, Comunidades Quilombolas e Tradicionais será 

composta pelos seguintes membros (as), organizados (as) em cada uma das cinco regiões agrárias no 

Estado de que trata a Resolução n. 064/2010 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Pará: 

 

I – Defensoras e/ou Defensores Agrários do Estado do Pará; 

II – Defensoras e/ou Defensores convidados ou que manifestarem interesse. 

III – representantes de organizações indígenas 

IV – representantes de organizações quilombolas  

V – representantes de organização de povos e comunidades tradicionais 

VI – pesquisadores que trabalhem com a temática 

VII – representantes de organizações não governamentais que trabalhem com a temática 

VIII – representantes de órgãos que integram a estrutura do Estado do Pará,  Municípios ou União. 

 

§ 1º O mandato dos membros do inciso II a VIII será por dois anos, com uma recondução por igual 

período. 

 

§ 2º A Defensoria Púbica publicará o edital de chamada pública para assegurar a publicidade e permitir 

a participação dos interessados. 

 

Artigo 4º. A coordenação da Comissão Permanente Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e 

Tradicionais, em cada região agrária, será realizada pelo (a) Defensor (a) Agrário (a) respectivo, sendo a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68


 

 

                              

coordenação estadual da coordenação da coordenação do Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias do 

Estado do Pará. 

 

Art. 5º. A Comissão Permanente Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e Tradicionais terá seu 

funcionamento regulado por seu regimento, o qual integra o anexo I da presente resolução. 

 

 

Belém _____ de ____ de  2021. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Defensor Público Geral do Estado do Pará 

 

 



 

 

                              

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PERMANENTE POVOS INDÍGENAS, 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS E TRADICIONAIS 

 

DO OBJETO 

 

Art. 1° O presente regimento estabelece o funcionamento da Comissão Permanente Povos indígenas, 

Comunidades Quilombolas e Tradicionais, no âmbito do Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias. 

 

DOS MEMBROS E INSTITUIÇÕES  

 

Art. 2º. A Comissão Permanente Povos indígenas, Comunidades Quilombolas e Tradicionais será 

composta pelos seguintes membros/membras, entre titulares e suplentes: 

 

I – Defensoras e/ou Defensores Agrários do Estado do Pará; 

II – Defensoras e/ou Defensores convidados ou que manifestarem interesse. 

III – representantes de organizações indígenas 

IV – representantes de organizações quilombolas  

V – representantes de organização de povos e comunidades tradicionais 

VI – pesquisadores que trabalhem com a temática 

VII – representantes de organizações não governamentais que trabalhem com a temática 

VIII – representantes de órgãos que integram a estrutura do Estado do Pará,  Municípios ou da União. 

 

§ 1º O mandato dos membros do inciso II a VIII será por dois anos, com uma recondução por igual 

período. 

 

§ 2º Os membros e membras que não participarem das reuniões ou trabalho pelo prazo de seis meses 

terão sua substituição analisada pela comissão.  

 

DO FUNCIONAMENTO  

 

Art. 3º. A Comissão Permanente desenvolverá ações prioritárias destinadas a assegurar o direito e 

participação dos povos indígena, comunidades quilombolas e tradicionais, na proteção de seus 

territórios tradicionais e no enfrentamento ao racismo estrutural e institucional na Defensoria Pública e 

no Estado do Pará, conforme objetivos estabelecidos no art. 5º deste regimento. 

 

Art. 4º. Os Defensores/as Agrários deverão instituir e coordenar a Comissão Permanente Povos 

Indígenas, Comunidades Quilombolas e Tradicionais nas Regiões Agrária de Castanhal (1ª Região 

Agrária), Santarém (2ª Região Agrária), Marabá (3ª Região Agrária), Altamira (4ª Região Agrária) e 

Redenção (5ª Região Agrária), as quais estão vinculadas à coordenação do Núcleo das Defensorias 

Públicas Agrárias. 

 

§ 1º. As Comissões Permanentes de que trata o caput do artigo 4º serão  convocados por chamada 

pública entre representações indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, organizações 

governamentais e não governamentais das respectivas regiões agrárias. 

 

§ 2º. O ato de instituição da Comissão Permanente dar-se-á por portaria publicada pelo (a) Defensor (a) 

Agrário (a), no Diário Oficial do Estado do Pará, com a indicação nominal e das instituições dos 

membros e membras integrantes. 

 

§ 3º. A Comissão elaborará anualmente seu plano de trabalho e ações prioritárias, de forma paritária e 

com alternância de temáticas, para atender os interesses de todos os povos interessados. 

 

§ 4º. As reuniões da Comissão Permanente de que trata o caput do artigo 4º segue as regras do art. 10. 



 

 

                              

 

Art. 5º. São objetivos específicos da Comissão Permanente Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas 

e Tradicionais:  

 

I – Assegurar a participação dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, no âmbito 

das Defensorias Públicas do Estado do Pará, valorizando os saberes tradicionais. 

 

II – Promover e priorizar a mediação e conciliação destinado a garantir políticas públicas nos territórios 

tradicionais. 

 

III – Elaborar Notas Técnicas, pareceres e relatórios destinados a assegurar direitos territoriais dos 

povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais. 

 

IV- Estabelecer mecanismos de enfrentamento ao racismo e aos valores decoloniais na Defensoria 

Pública e instituições públicas e privadas do Estado do Pará. 

 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 6º. Os membros e membras da Comissão Permanente têm a atribuição de discutir e propor medidas 

que assegurem o direito ao território e de combate ao racismo. 

 

Parágrafo único. O Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias manterá registro de povos e comunidades 

atendidas pela Comissão Permanente de cada região agrária. 

 

Art. 7º. Compete à coordenação da Comissão Permanente de cada região agrária de que trata o artigo 4º: 

 

I – Presidir e convocar as reuniões;  

II – Elaborar e comunicar previamente aos membros a pauta das reuniões, bem como disponibilizar os 

links das reuniões online;  

III – Constituir subcomissões especiais para elaboração de documentos, como Notas Técnicas, 

pareceres, etc.  

IV – Convocar reuniões extraordinárias, de ofício ou mediante solicitação de qualquer dos membros/as;  

V – Adotar providências, em âmbito administrativo, necessárias ao funcionamento da Comissão. 

 

Art. 8º. A coordenação do Núcleo das Defensorias Pública Agrárias convocará de oficio ou a 

requerimento reunião entre as coordenações das Comissões Permanentes de que trata o artigo 4º, para 

avaliar as ações desenvolvidas pelo Núcleo em todo o Estado do Pará. 

 

Art. 9º. Todos (as) os membros (as) têm igual participação e responsabilidade, sendo todas as 

organizações governamentais e não governamentais independentes para diligenciar e oficiar 

representando suas instituições. 

 

Art. 10º. Para cada tema discutido pela Comissão Permanente poderá ser eleito uma relatoria ou relator, 

bem como os membros podem optar por gravar as reuniões online.  

 

Paragrafo único. Cada comissão organizará seus arquivos no sistema da Defensoria Pública, com as 

memórias das reuniões, diligências e deliberações, de modo a assegurar a publicidade e continuidade 

dos trabalhos desenvolvidos. 

 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 11º. A Comissão Permanente reunirá, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, quando necessário, com a concordância da maioria e na forma do artigo 6º, I. 



 

 

                              

 

Art. 12. As reuniões obedecerão a pauta proposta e considerarão: 

I – Informes; 

II - Leitura, discussão e aprovação da ata ou pauta anterior, se for o caso; 

II – Indicações e propostas de novos temas;  

III – Discussão do tema pré-agendado.  

 

§ 1º. A discussão do tema que tiver sido iniciada e não concluída na mesma reunião, prosseguirá em 

reuniões posteriores, necessárias à conclusão da análise do assunto. 

§ 2º. Concluído o debate oral, a Coordenadora da Comissão Permanente tomará os votos do relator, caso 

existente, e dos demais integrantes, sendo proclamado o resultado da votação.  

§ 3º Cada voto, por sua conclusão, será consignado, de maneira resumida no extrato da ata, dispensada 

esta caso a reunião seja gravada.  

§ 4º. A Comissão Permanente deliberará pela maioria de seus membros (as) presentes e, no caso de 

empate, por sorteio. 

Art. 13. Os casos omissos serão decididos por deliberação da Comissão, que discutirá e votará na forma 

do § 4º do artigo 12.  

Art. 14. A Comissão funcionará por prazo indeterminado.  

Art. 15. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação.  

 


