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RECOMENDAÇÃO Nº 001/2021/DPE/PA/ 

DEFENSORIAS DA FAZENDA PÚBLICA E AGRÁRIA 

 

Belém-PA, 22 de março de 2021. 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ 

HELDER ZAHLUTH BARBALHO 

 
 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da Defensora 

Pública e Defensor Público signatários/as, no uso de suas prerrogativas funcionais, conferidas 

pela Lei Complementar Federal n. 80/1994, Lei Complementar Paraense n. 054/2006, e 

fundamentada no art. 5º, inciso LXXIV e art. 134, caput, da Constituição Federal,  vem perante 

Vossa Excelência expor e ao final RECOMENDAR o que segue: 

 

CONSIDERANDO a Defensoria Pública “é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, que vem promovendo a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos hipossuficientes e 

pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma integral e gratuita”, na forma do art. 5º, inciso 

LXXIV da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que no dia 17 de julho de 2020, a Defensoria Pública do Estado do 

Pará instituiu o Grupo de Trabalho Interinstitucional em Defesa das Garantias e Direitos dos 

Povos Quilombolas e contra o Racismo no Estado do Pará, através da Portaria n. 177/2020-

GAB/DPG, de 16 de julho de 2020, tendo, entre seus integrantes defensoras/es, quilombolas, 

representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negas Quilombolas, 

Região Norte (CONAQ), da Coordenações das Associações da Comunidades Remanescentes 

de Quilombos do Pará (MALUNGU), Centro de Estudos do Negro do Pará (CEDENPA) e da 

Universidade Federal do Pará; 
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CONSIDERANDO que o Brasil conta com 5.972 localidades quilombolas (IBGE, 2020), 

das quais 528 estão situadas no Estado do Pará (CONAQ), em 65 dos 144 municípios 

paraenses, sendo o Estado o quarto da federação em número de localidades quilombolas1.    

 

CONSIDERANDO que as comunidades quilombolas, titulares do direito aos territórios 

tradicionais previstos, por determinação do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), “são grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (Decreto 

4.887/2003, art. 2º, caput), sendo dever do Estado proteger os modos de vida, identidade e 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade (Constituição Federal, art. 215 e 216); 

 

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

(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, assegura o direito à consciência da própria identidade 

aos quilombolas, não cabendo ao Estado intervir nesse autorreconhecimento; 

  

CONSIDERANDO que sobre a população negra quilombola recai o legado da 

formação social brasileira, pautada na escravidão que durou mais 350 anos, com negativas de 

direitos percebidas ainda nos dias atuais;  

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado do Pará instaurou o 

procedimento administrativo n. 48.574.257/2020, com o objetivo de assegurar o direito à saúde 

quilombola, partindo da premissa de que o racismo estrutural e institucional também atinge o 

Sistema Único de Saúde (SUS), bem como que é necessária a implementação de mecanismo de 

promoção de saúde integral da população negra, como forma de superar barreiras estruturais e 

 
1https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/tipologias_do_territorio/base_de_informacoes_sobre_os_povos
_indigenas_e_quilombolas/indigenas_e_quilombolas_2019/Notas_Tecnicas_Base_indigenas_e_quilombolas_20200
520.pdf  

https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/tipologias_do_territorio/base_de_informacoes_sobre_os_povos_indigenas_e_quilombolas/indigenas_e_quilombolas_2019/Notas_Tecnicas_Base_indigenas_e_quilombolas_20200520.pdf
https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/tipologias_do_territorio/base_de_informacoes_sobre_os_povos_indigenas_e_quilombolas/indigenas_e_quilombolas_2019/Notas_Tecnicas_Base_indigenas_e_quilombolas_20200520.pdf
https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/tipologias_do_territorio/base_de_informacoes_sobre_os_povos_indigenas_e_quilombolas/indigenas_e_quilombolas_2019/Notas_Tecnicas_Base_indigenas_e_quilombolas_20200520.pdf
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cotidianas que incidem negativamente nos indicadores dessa população, como óbito precoce, 

altas taxas de mortandade materna e infantil, além de doenças crônicas e infecciosas. 

 

CONSIDERANDO que anemia falciforme, diabetes mellitus (tipo II), hipertensão arterial, 

deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase são doenças genéticas ou hereditárias mais 

comuns na população negra2; 

 

CONSIDERANDO que o surto de proliferação do novo Coronavírus SARS-CoV-2 

(COVID-19) e a sua classificação como pandemia, declarada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 11.03.2020. 

 

CONSIDERANDO também que a proliferação da COVID-19 está acarretando graves 

danos à saúde pública, especialmente às pessoas mais vulneráveis, que não dispõem de acesso 

aos serviços adequados de saúde pública; 

 

CONSIDERANDO que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (Constituição Federal, artigo 196); 

 

CONSIDERANDO que o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19, expedido pelo Ministério da Saúde tem como objetivo geral a redução da 

morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento 

da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços 

essenciais, e como objetivos específicos, entre outros, a vacinação dos grupos de maior risco de 

desenvolvimento de formas graves e óbitos e dos indivíduos com maior risco de infecção3; 

 

 
2 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra_3d.pdf /  
3 Disponível em: https://www.conasems.org.br/wp-
content/uploads/2021/01/1611078163793_Informe_Tecnico_da_Campanha_Nacional_de_Vacinacao_contra_a_Cov
id_19-1.pdf  acesso em 25.01.2021. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_negra_3d.pdf%20/
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/01/1611078163793_Informe_Tecnico_da_Campanha_Nacional_de_Vacinacao_contra_a_Covid_19-1.pdf%20%20acesso%20em%2025.01.2021
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/01/1611078163793_Informe_Tecnico_da_Campanha_Nacional_de_Vacinacao_contra_a_Covid_19-1.pdf%20%20acesso%20em%2025.01.2021
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/01/1611078163793_Informe_Tecnico_da_Campanha_Nacional_de_Vacinacao_contra_a_Covid_19-1.pdf%20%20acesso%20em%2025.01.2021
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/01/1611078163793_Informe_Tecnico_da_Campanha_Nacional_de_Vacinacao_contra_a_Covid_19-1.pdf%20%20acesso%20em%2025.01.2021
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CONSIDERANDO que, em razão da pandemia, a Defensoria Pública do Estado do Pará, 

desse 07.08.2020, requisitou informações ao Estado do Pará, através da Secretaria de Estado 

de Saúde do Pará, sobre: (i) a existência de  Plano de Contingência para COVID-19 destinado 

aos quilombolas do Estado do Pará, (ii) o quantitativo de casos de quilombolas que contraíram o 

referido vírus, a quantidade de recuperações e óbitos, indicando a comunidade e o município; (iii) 

a razão pela qual a SESPA não está divulgando os boletins epidemiológicos dos casos de 

COVID-19 entre os quilombolas; (iiii) o número de testes realizados em quilombolas e seus 

respectivos resultados; 

 

CONSIDERANDO que em resposta ao Ofício n. 100/2020/DPPA/1ª DP Agrária Altamira, 

protocolado n. 2020/581631, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Ofício n. 056/2021-

GABS/SESPA, datado de 06.01.2021, informou à Defensoria que “a variável de qualificação 

de “quilombola” não está presente nos formulários de notificação, inviabilizando qualquer 

estratificação de dados específicos para esta população” e que estaria em “processo de 

desenvolvimento tecnológico, junto à PRODEPA, a viabilização da inclusão da variável 

“quilombola” no sistema estadual de monitoramento da COVID-19”, e ainda que estaria 

em fase de elaboração Plano de Contingência para COVID-19 destinado aos povos 

quilombolas do Estado do Pará, até o presente momento não publicada; 

 

CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 já perdura por um ano e que há sete 

meses o Estado do Pará foi provocado pela Defensoria Pública do Estado a elaborar o Plano de 

Contingência estadual para COVID-19, destinado às comunidades quilombolas, mas até a 

presente data não o elaborou; 

 

CONSIDERANDO que até o dia de 01.03.2021, entre os quilombolas do Estado do Pará, 

foram registrados 2.250 casos confirmados por COVID-19, 46 óbitos e 2.179 suspeitos sem 



   
 

 

5 
 

Defensoria Pública do Estado do Pará – Núcleo Cível e Fazenda Pública 
Rua Manoel Barata, nº 50, 3º andar, Comércio, Fone: 3239-4050 - Belém, Pará. 

 

assistência médica, segundo monitoramento independente realizado pela CONAQ, MALUNGU e 

Núcleo Sacaca da Universidade Federal do Oeste do Estado do Pará (UFOPA)4; 

  

CONSIDERANDO que o Estado do Pará NÃO vem promovendo a quantificação dos 

casos de quilombolas que contraíram o vírus COVID-19, nem dos recuperados e óbitos de 

quilombolas; 

 

CONSIDERANDO que a versão atualizada do Plano Nacional de Imunização, 

expedida pelo Ministério da Saúde, após ordem do Supremo Tribunal Federal, exarada nos 

autos da ADPF n. 754, trouxe a diretriz detalhada da ordem prioritária da vacinação, colocando 

as comunidades quilombolas na 2ª fase, qual seja, de forma concomitante com os idosos de 

faixa etária entre 70 a 79 anos; e que no plano estadual da vacinação tal grupo também consta 

na 2ª fase; 

 

CONSIDERANDO  que o Sétimo Informe Técnico do Ministério da Saúde contém a 

pauta de distribuição de vacina, com previsão de entrega entre os dias 22 e 26.03.2021, para 

atender  as comunidades quilombolas5; 

 

CONSIDERANDO que o Plano Paraense de Vacinação - PPV/COVID-19, 1ª Edição, de 

janeiro/20216, visa subsidiar as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação 

contra a COVID-19, nos 144 municípios no estado do Pará, prevendo entre a competência da 

gestão estadual (i) a coordenação da campanha no âmbito estadual em apoio aos 144 

municípios; (ii) o provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos 

estratégicos; (iii) gestão do sistema de informação e transferência de dados ao PNI, 

incluindo a consolidação e a análise dos dados municipais, o envio dos dados ao nível 

 
4https://malungupara.wordpress.com/2021/03/02/boletim-de-ocorrencias-da-covid-19-nos-quilombo-do-para/ 
https://www.quilombosemcovid19.org/ http://conaq.org.br/noticias/covid-19-boletim-epidemiologico/  
5https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/19/setimo-informe-tecnico_-9-pauta-de-distribuicao-e-
atualizacao-das-orientacoes-referentes-a-8-pauta-de-distribuicao.pdf 
6http://www.saude.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/PLANO_PARAENSE_DE_VACINACAO_FINAL-1.pdf    

https://malungupara.wordpress.com/2021/03/02/boletim-de-ocorrencias-da-covid-19-nos-quilombo-do-para/
https://www.quilombosemcovid19.org/
http://conaq.org.br/noticias/covid-19-boletim-epidemiologico/
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/19/setimo-informe-tecnico_-9-pauta-de-distribuicao-e-atualizacao-das-orientacoes-referentes-a-8-pauta-de-distribuicao.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/19/setimo-informe-tecnico_-9-pauta-de-distribuicao-e-atualizacao-das-orientacoes-referentes-a-8-pauta-de-distribuicao.pdf
http://www.saude.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/PLANO_PARAENSE_DE_VACINACAO_FINAL-1.pdf
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federal dentro dos prazos estabelecidos e a retroalimentação das informações à esfera 

municipal; 

 

CONSIDERANDO que o Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável por 

reunir as informações de vacinação de todo o país, sendo utilizados sistemas informatizados 

que facilitam o acompanhamento por todos os gestores, bem como viabiliza tai informações à 

sociedade, de modo (i) a registrar individualmente dados de vacinação dos residentes no 

Brasil, (ii) fornecer dados de pessoas vacinadas, de movimentação imunobiológicas e (iii) 

reduzir erros de imunização, sendo, ainda, (iiii) o meio de transmissão de dados de vacinação 

para o Programa Nacional de Imunizações; 

 

CONSIDERANDO que o Plano Paraense de Vacinação - PPV/COVID-19 prevê em 

suas metas que as comunidades quilombolas serão vacinadas na segunda fase e que tal 

vacinação deverá ser realizada por meio de estratégias específicas a serem planejadas no 

nível municipal, bem como que irá ofertar a capacitação dos 144 municípios para 

operacionalização da vacina integrando a Atenção Primária à Saúde (APS) e a 

Coordenação Estadual de Imunização. 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública possui legitimidade para propositura de 

ações coletivas, conforme previsão expressa prevista na Lei n. 11.448 de 2007, o que lhe 

permite a atribuição de todos os instrumentos necessários para efetivá-las, tais como as 

Recomendações.  

 

CONSIDERANDO que o art. 56, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 54/2006, 

alterada pela Lei n. 135/2021, autoriza à Defensoria Pública do Estado a “requisitar, de qualquer 

autoridade pública e de seus agentes ou de entidade privada, inclusive prestadora de serviços 

públicos e serviços suplementares, processos, exames, certidões, perícia, vistorias, diligências, 

documentos, informações e quaisquer esclarecimentos necessários ao exercício de suas 

atribuições”; 

 



   
 

 

7 
 

Defensoria Pública do Estado do Pará – Núcleo Cível e Fazenda Pública 
Rua Manoel Barata, nº 50, 3º andar, Comércio, Fone: 3239-4050 - Belém, Pará. 

 

CONSIDERANDO que o art. 56, inciso XXIV, da Lei Complementar Estadual n. 54/2006, 

faculta à Defensoria a expedir recomendações, objetivando adoção de providências necessárias 

pelo destinatário, pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, dentro das atribuições e âmbito 

de competência do órgão de execução; 

 

CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública, dentre outras 

promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as 

pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais 

técnicas de composição e administração de conflitos, na forma do artigo 4º, II, da Lei 

Complementar Federal nº 80/1994; 

 

RESOLVE: 

 

RECOMENDAR AO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, NA PESSOA DO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR HELDER ZAHLUTH BARBALHO QUE :  

  

I – ELABORE e IMPLEMENTE, no âmbito de suas atribuições e, preferencialmente, 
com a participação da CONAQ e MALUNGU, um PLANO ESTADUAL DE COMBATE AOS 
EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, em um prazo 
máximo de 30 (trinta)  dias, devendo contemplar, no mínimo:  

 
(a) Distribuição imediata de equipamentos de proteção individual (tais como máscara), 
bem como água potável e materiais de higiene às comunidades quilombolas, com a 
indicação de ações e cronograma; 
 
(b) Disponibilizar a todas as pessoas integrantes de comunidades quilombolas acesso 
regular a leitos hospitalares, incluindo Unidade de Terapia Intensiva (UTI); 
 
(c) Assegurar o transporte fluvial, terrestre ou aéreo, conforme o caso, para as 
transferências da população quilombola de seus territórios até a unidade de atendimento 
mais próxima, bem como para a transferência para outras unidades, incluindo nesse 
transporte a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), especificando as ações e  cronograma 
de implementação; 
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(d) Fortalecimento dos Programas de Saúde da Família nos Quilombos, como medida 
de prevenção aos efeitos da COVID-19, especificando as ações e cronograma de 
implementação; 
 
(e) Disponibilizar meios para testagem regular e periódica de integrantes das 
comunidades quilombolas com suspeita ou ocorrência de contaminação pelo novo 
coronavírus, conforme orientação médica;  
 
(f) elaborar ações e/ou protocolos de isolamento social comunitário, com atividades de 
controle sanitário de acesso de terceiros aos territórios tradicionais quilombolas, 
indicando as ações e cronograma de implementação;  
 
(g) Elaborar medidas de combate ao racismo aos quilombolas, em atendimento médico 
e hospitalar, no sistema público de saúde do Estado, com canal próprio para 
recebimento e processamento de denúncias, especificando as medidas/ações e 
cronograma de implementação; 
 
(h) Quantificar e disponibilizar na rede mundial de computadores, os casos de 
quilombolas que contraíram o vírus COVID-19, a quantidade de recuperações e óbitos, 
com indicação da comunidade e o município; 
 
(i) Implementar a variável de qualificação de “quilombola” nos formulários de notificação 
do sistema estadual de monitoramento da COVID-19, com indicação de sexo, cor/raça e 
etnia (quilombola/indígena), de modo a implementar políticas públicas de saúde 
específica para as populações negras quilombolas, na forma que estabelece os artigos 
6º a 8º da Lei n. 12.288/2010. 
 
(j) Prever expressamente que o Plano Estadual de Combate aos Efeitos da Pandemia de 
Covid-19 das Comunidades Quilombolas adota o critério do autorreconhecimento 
quilombola, na forma que prevê o Decreto n. 4.887/2007 e a Convenção n. 169 da OIT, 
de modo a que titulação de território ou certificação da Fundação Palmares não seja 
critério a ser adotado no Plano; 
 
 
II – seja CONSTITUIDO UM GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR, no prazo 

de 10 (dez) dias, com caráter participativo e paritário, para debater, aprovar e monitorar a 
implementação do Plano Estadual de Combate aos Efeitos da Pandemia de Covid-19 nas 
comunidades quilombolas, no qual participem integrantes do Conselho Estadual de Saúde (CES) 
do Pará, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas, 
Região Norte (CONAQ), da Coordenações das Associações da Comunidades Remanescentes 
de Quilombos do Pará (MALUNGU), Defensorias Públicas do Estado do Pará e da União, 
Ministérios Públicos do Estado e Federal e pesquisadores da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) ou Universidade do Estado do Pará (UEPA), com especialidade em saúde da população 
negra. 
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III – MANIFESTE-SE SOBRE ESSA RECOMENDAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

A presente recomendação surtirá seus efeitos a contar do seu recebimento, constituindo 

o seu destinatário em mora, caso não acatada no prazo estabelecido, o que ensejará a adoção 

das respectivas medidas judiciais. 

 

Belém (PA) 22 de março de 2021. 

 

 

     ANDREIA MACEDO BARRETO                                DANIEL AUGUSTO LOBO DE MELO 
 Defensora Pública do Estado do Pará                           Defensor Público do Estado do Pará 
Coordenadora do Núcleo das Defensorias Agrarias     Coordenador de Políticas Cíveis da Capital 
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