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A Ata abaixo é de uma
Audiência Pública promovida pela
Defensoria Pública do Estado do
Amazonas (DPE/AM) na qual
apresentou uma minuta de Projeto
de Lei que classifica pardos como
negros, o que vai contra a
Constituição do Estado do
Amazonas, diversas leis do Estado
(que reconhecem mestiços como
um grupo étnico-racial distinto de
pretos) e legislação internacional
de Direitos Humanos por seu
caráter etnocida e racista.

A Defensoria já havia publicado
em 2010 uma resolução com a
mesma classificação ilegal e fora
informada pelo Movimento Pardo-
Mestiço Brasileiro sobre isto,
requerendo que fosse corrigida.

Em vez de corrigir a resolução,
a Defensoria decidiu mudar a
legislação a fim de impor aos
pardos (termo usado nos censos
oficiais do Brasil para se referir a
mestiços) a classificação de
negros.

O Movimento Pardo-Mestiço
Brasileiro não foi convidado para a
audiência, mas vindo a saber de
sua realização compareceu a
mesma e mais uma vez informou a
Defensoria que tal classificação
era inconstitucional, alem de ir
contra diversas leis do Estado e
legislação de direitos humanos.

ABOUT THE DOCUMENT

The Minutes below are from a
Public Hearing promoted by the
Public Defenderªs Office of the
State of Amazonas (DPE/AM) in
which it presented a draft bill in
which it classifies browns (pardos)
as negros, which goes against the
Constitution of the State of
Amazonas, several laws of the State
(which recognize Mestizos as an
ethno—racial group distinct from
blacks) and international human
rights law for its ethnocidal and
racist character.

The Defender's Office had
already published in 2010 a
resolution with the same illegal
classification and had been
informed by the Brazilian Brown-
Mestizo Movement about it,
requesting that it be corrected.

Instead of amending the
resolution, the Defender's Office
decided to change the legislation in
order to impose the classification of
negros on pardos (a term used in
official censuses in Brazil to refer to
Mestizos).

The Brazilian Brown-Mestizo
Movement was not invited to the
hearing, but coming to know about
it, attended the hearing and once
again informed the Public Defender
that such classification was
unconstitutional, in addition to
going against several State laws and
human rights legislation.

Movimento Pardo—Mestiço Brasileiro
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ATA DE AUDIENCIA PÚBLICA

Objeto: Tratar sobre a regulamentação da reserva de vagas para pessoas
negras, pretas, pardas, indígenas e quilombolas, em concursos e seleções
públicas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Aos nove dia do mês de junho de 2021, às 9:30 horas, no Auditório da sede
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, situada na Avenida André Araújo,
679, Aleixo, iniciou-se a Audiência Pública para debater a regulamentação da
reserva de vagas para pessoas negras (pretas e perdas), indígenas e quilombolas,
em concursos e seleções públicas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas, estando presentes os interessados conforme assinaturas constantes ao
final desta Ata e da Lista de Presença (no caso de representantes da sociedade
civil). A mesa formada para a referida audiência foi composta pelos defensores
públicos Ricardo Queiroz de Paiva, Thiago Nobre Rosas, Arlindo Gonçalves dos
Santos Neto, Rodolfo Lôbo e pela defensora pública Adriana Monteiro Ramos
Tenuta. Iniciada oficialmente a audiência pública, foram dadas boas-vindas pelo
Defensor Público Geral Ricardo Queiroz de Paiva, 0 qual deu início aos trabalhos,
cumprimentando todos os presentes e ressaltando a importância da temática para a
Defensoria. Em seguida, o Defensor Público Thiago Nobre Rosas explicou
como funcionará a dinâmica da audiência, ressaltando que cada pessoa interessada
terá o tempo de 5 minutos para fala e reafirmou que a DPE/AM está aberta para
ouvir sugestões. Relata que a audiência faz parte da apresentação de um projeto de
lei. Depois, a Defensora Pública Adriana Tenuta agradeceu a disponibilidade de
todos e reforçou a importância deste momento de diálogo com a sociedade para a
construção do Estado Democrático de Direito. Afirmou que pensar em política
pública só pela lógica de uma raça não é mais suficiente e que as instituições hoje
estão constituídas na sua grande maioria por pessoas brancas e essa realidade
precisa ser modificada para que no futuro tenham mais políticas públicas que
atendam a todas e todos. Em continuidade, o Defensor Público Rodolfo Lôbo
informou que a Defensoria está aberta a todos e representa toda a sociedade
amazonense, desejando que as pessoas de todas as raças possam integrar o corpo
da DPE/AM. O Defensor Público Arlindo cumprimentou os presentes e informou
que a concretização desta audiência retrata também que o racismo deve ser
combatido em todo lugar. Ressalta a importância constitucional da DPE/AM,como
responsável por atuar em favor das pessoas vulneráveis, sobretudo frente à
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para que o Estado pense sobre essa política pública em seus concursos. Passada a
palavra ao Defensor Público Estadual José Antônio da Silva, atuando no Polo
do Baixo Amazonas em Parintins, este agradeceu a oportunidade de participar
desta audiência pública, ressaltando que esta iniciativa permite que a DPE/AM se
fortaleça. Depois, a advogada Luciana Ramos, cumprimentou todas pessoas,
narrando que ser antirracista é mostrado com ações que permitam espaços mais
plurais e democráticos. Relatou que a maior população indígena concentra-se no
Estado do Amazonas, no entanto, esta ainda não ocupa suficientemente os espaços
de decisão de políticas públicas. Narrou que em virtude da maior presença indígena
no Estado, as questões sobre a população negra no Amazonas ainda possuem
menor visibilidade. Destaca que as presenças negras e indígenas são fundamentais
ao se pensar em ações afirmativas, sobretudo considerando que 70% (setenta por
cento) da população amazonense, de acordo com o último censo, declara—se como
negra (preta ou parda). Ressaltou que é importante ter acolhimento e
acompanhamento aos estudantes de Direito cotistas da DPE/AM pelos programas
de estágio, para evitar situações de violência. Com relação ao concurso, pontuou
sobre a necessidade das cotas para todos os servidores que venham a ocupar
cargos na instituição, bem como a criação de uma ouvidoria externa para que a
DPE/AM se aproxime dos movimentos sociais. Destacou que é necessário que
todas as fases do certame sejam acompanhadas de medidas que garantam o
respeito étnico-racial para que o número desejado chegue ao fim do concurso,
inclusive na composição dos membros das bancas dos certames, que também deve
expressar representatividade. Em seguida, a Defensora Pública Flávia Araújo da
Silva ressaltou este como um relevante momento para a discussão das cotas
raciais em concursos públicos, anrmando que e' difícil encontrar negros ocupando
posições de poder. Afirmou que existe um déficit de negros, indígenas e quilombolas
no poder público e que é preciso iniciar esta reparação histórica. Relata a
problemática de inúmeras pessoas brancas que se declaram negras para tirar certo
proveito em certames. Passada a palavra à Dra. Carolina Amaral, Presidente da
Comissão de Igualdade Racial da OAB/AM, esta agradeceu o convite para
participar desta audiência, relatando que este é um momento importante para o
movimento negro. Afirmou que políticas de inclusão devem ser pensadas também
sob o viés da educação e da conscientização dos servidores, não apenas da
implementação de cotas. Indagou se a DPE/AM possui algum mecanismo referente
à identidade de gênero dentro da instituição. Destacou que é importante levantar
qual o percentual de pessoas negras, indígenas, mulheres, etc., dentro da
instituição para que seja trabalhada a questão da equidade, inclusive nas bancas do
concurso, conselhos etc. Ressaltou a importância da melhoria dessas pastas para
que haja equidade e indagou: Como pensar em políticas públicas no âmbito dos
órgãos públicos se não temos esta igualdade?. O Defensor Público Thiago Nobre
Rosas respondeu que existem na DPE/AM grande representação de mulhere *
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funções de liderança e chefia, bem como medidas para que seus direitos sejam
garantidos. Informou que a DPE tem no seu quadro de pessoal assistentes sociais e
psicólogos que foram colocados à disposição para realizar o levantamento sobre os
servidores, além das alterações e estatísticas que vêm sendo efetivadas na
Diretoria de Gestão de Pessoas para potencializar essas mudanças no âmbito da
DPE. Em seguida, a Sra. Arlete Anchieta, cumprimentou a todos, ressaltando que
a luta em questão e' de negros e brancos por um mundo melhor. Ressaltou que
fomos criado dentro de um sistema de racismo estrutural, de forma que muitos
negros não conseguem se reconhecer como tal. Afirmou que as cotas são uma
forma de reparação a tudo que foi tirado. Depois, o Defensor Público Geral
Ricardo Paiva ressaltou que a mudança não pode acontecer na força, todos
possuem um espaço de fala. Respondeu também que a ouvidoria é um passo muito
importante para DPE, destacando que por força da Lei Complementar 173/2020,
que estabelece medidas restritivas ao orçamento em razão da situação de
pandemia, esta impede a criação do cargo de ouvidor neste momento, mas é um
projeto que faz parte do plano estratégico para 2022. Passada a palavra ao Sr.
Christopher Rocha, este agradeceu ao convite para participar deste evento,
destacando que operadores do direito ainda são contra políticas públicas e
advogados que pedem intervenção militar, de modo que ações como a presente são
fundamentais para a causa negra. Destacou a triste fala de pessoas que afirmam
que não existe racismo em nossos âmbitos e situações sociais, que não se
consegue registrar boletim de ocorrência de injúria racial. Afirmou que a causa
negra não é um folclore. Destacou a importância de preparação dos operadores do
direito em seu conhecimento em relação à igualdade racial, desde os primeiros
períodos. Salientou que a luta continua e que mais longe a discussão da temática já
esteve. Solicitou a criação de palestras e mecanismos direcionados aos acadêmicos
para que tenham melhor formação quanto ao racismo. A partir deste momento, o
Defensor Público Thiago Nobre Rosas passou a palavra aos presentes para a
fala. A Sra. Hederli Fideliz, Presidente do Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro,
cumprimentou a todos, destacando as estatísticas raciais declaradas pelos
brasileiros. Relata que o Movimento considera diferenças entre pretos e pardos,
ressaltando que os pardos não se enquadram na raça negra. Afirma que não são
contra as cotas para negros e pardos, mas que deseja o respeito dos pardos e
mestiços como grupo étinico-cultural, descendente dos indígenas. Mencionou a Lei
3.044/2016 que trata da instiuição do Dia do Mestiço e em seguida criticou o edital
da DPE/AM quanto à equiparação de negros e pardos, acreditando que este grupo
está sendo discriminado por esta instituição, de forma que as cotas deveriam ter
sido previstas de forma separada. As cotas separam pretos e pardos Lei 3044 os
pardos e os mestiços são um grupo etnico racial (índios e brancos) Em resposta, o
Defensor Público Thiago informou que os requerimentos estão em trâmite na
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Sra. Mamêto Janeti Lima, representante do Movimento de Povos e
Comunidades Tradicionais de Terreiro no Amazonas, declarou estar triste neste
momento em razão da auto-discriminação observada na audiência, destacando ser
necessário garantir direitos para todos. O Sr. Laucivânio Caboclo Gugu,
coordenador geral da Associação dos Caboclos Ribeirinhos do
Amazonas-ACRA, destaca que os descendentes de índios, que são maioria no
estado do Amazonas, e destacou a Lei 3.044/2016 que reconhece os mestiços
como grupo étnico-racial e que estaticamente são 60% da população do Amazonas,
e que são frequentemente esquecidos, pontuando não haver menção específica no
PL. Afirma que todos precisam viver juntos e em harmonia em prol da melhor
qualidade de vida. Relata que na pandemia foi bastante sentida a questão social de
que diversos pais de família ficaram desempregados, situação piorada pelas
enchentes em nosso Estado. Reforça que quando vier a seca, outros problemas
surgirão como a malária e outras doenças e que todos esses problemas serão
sentidos de forma acentuada em comunidades do interior. O Defensor Público
Thiago reforçou que este evento pretende ofertar visibilidade a todos os grupos. Em
seguida, a Dra. Luciana Santos, quilombola, expôs considerar como histórico este
evento, agradecendo o convite para dele participar. Ressalta que apenas 2,2% (dois
virgula dois por cento) dos Defensores Públicos do país se declaram como negros.
Parabeniza pela inclusão da temática na preparação dos estudantes e pela inclusão
da disciplina antidiscriminatória nos concursos, na minuta do PL, que também deve
ser incentivada para já concursados. Destaca que o racismo no Brasil é de marca,
não de origem e essa cultura expõe ainda mais as pessoas ao preconceito.
Reafirma que os quilombos e terreiros se constituem como espaços de resistência.
O defensor Rodolfo ressalta que a sociedade civil poderá ser incluída na
elaboração dos cursos de formação. Em seguida, o Sr. Gerson César Leão,
coordenador do Fórum Nacional de Mestiço, destacou que a questão dos
mestiços ainda precisa ser melhor discutida, ressaltando que no Canadá tem o
reconhecimento constitucional como povos nativos os esquimós, índios e mestiços,
pois nascidos ali. Afirmou que na Lei Estadual nº 4.367, de 21 de julho de 2016, o
Cepir—AM (Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Amazonas), no
artigo 10, parágrafo único, diz que “O CEPIR/AM tem por finalidade propor políticas
que promovam a igualdade racial no que concerne aos segmentos étnicos do
Estado, com ênfase na população negra, indígena, mestiça e cabocla (...).", sem
deixar explícito o grupo de pardos. Ressaltou que os negros estão atrelados à
noção da escravidão. Apresentou dados históricos e notícias para expor o ponto de
vista da diferenciação entre as raças, informando que existe uma forma de racismo
específico contra os mestiços e pardos, inclusive quando se tenta impor uma única
raça. O Sr. Luiz Almeida Branco, representante do Conselho Assistencial dos
Moradores da Zona Sul, afirmou entender por pardo a mistura de índios e
portugueses. Destacou que o povo do Amazonas precisa se manifestar quan '
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situação dos mestiços e pardos, os quais se diferem dos negros. O Dr. Ricardo
destaca que não existe ainda a lei estadual, por isso foram usadas leis de outros
estados, e por isso está sendo apresentado um projeto à Assembleia Legislativa do
Amazonas para que se estabeleça por lei o regime de cotas. A Sra. Marcivana
Sateré-Mawé, da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno -
COPIME, destaca que não índios, mas indígenas, e que não existem etnias
indígenas, mas povos indígenas e que esta mudança precisa iniciar por aqui.
Afirmou que não é certo afirmar que em Manaus não há indígenas, uma vez que
somente nesta cidade há dezenas de povos e línguas diferentes. Declarou que
estes grupos estão invisibilizados pelo sistema e que se faz necessário reconhecer
o povo índigena e enxergar que não são apenas folclore e que hoje estão dentro
das universidades, há antropólogos, contadores, médicos, advogados. Mas ainda
precisamos ter juízes, defensores públicos, procuradores. Reforçou ser necessário
que o país tome medidas para diminuir as dívidas históricas existentes com estes
povos, inclusive com medidas inclusivas, sendo necessário não apenas cotas, mas
educação de qualidade e políticas que reforcem e permitam a ocupação de espaços
por estes povos. Afirmou que um grande desafio é o acesso à vacina contra o
COVID-19 pelos indígenas, visto que estes frequentemente são simplesmente
classificados como pardos nos estabelecimentos. Destacou que a luta conjunta de
negros e indígenas é antiga. Agradeceu pelo projeto de lei em discussão,
ressaltando que certos pontos devem ser considerados, especialmente o processo
de identincação dos povos indígenas dentro deste processo, que está sendo feito
apenas por documentação (RANI). Reforça que a questão da auto-declaração ainda
precisa ser colocada nos documentos oficiais e deve ser considerada a declaração
de pertencimento dos indígenas e até mesmo os sobrenomes que são o registro de
seus povos. lnforma que se sente ofendida quando dizem que não há mais
indígenas em razão das misturas. Finalizou sua fala, colocando o grupo à
disposição para a elaboração do projeto de lei. Com a fala o Dr. Rodolfo Lôbo
destacou que no projeto de lei já existe a previsão da identificação pelas lideranças,
mas que os apontamentos serão considerados. A Dra. Adriana Tenuta destacou
que uma das finalidades das cotas é permitir a fala direta do indígena, do preto e do
pardo e que ter uma liderança indígena aqui enche a DPE de orgulho. Em seguida,
a Dra. Daniele Gonçalves, vice-presidente da Comissão de Direitos Indígenas
da OAB/AM, agradeceu o convite para esta audiência, revelando ser advogada
fruto de uma cota indígena na Universidade do Estado do Amazonas, bem como foi
estagiária por cota no MPE/AM, reforçando a importância das cotas. Aôrmou que
somente os indígenas sabem a situação de seu povo. Sugeriu que os percentuais
de cota observem também a questão indígena, com a subdivisão em cotas para
pessoas pretas, indígenas e quilombolas, de forma separada, como no Pará, bem
como apoia a questão da fala anterior sobre a autodeclaração, especialmente
porque nem todos possuem o RANl expedido pela FUNAI. O Sr. Cristiano C
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representante do Fórum da Capoeira, cumprimentou a todos, informando que o
Fórum levou em 2015 um projeto de capoeira nas escolas, no entanto, não
obtiveram sucesso, pedindo, em seguida, o auxilio da DPE/AM para promover a
visibilidade da cultura da capoeira dentro dos movimentos populares e negros junto
à ALEAM com os mestres de capoeira. Dada a palavra ao Sr. Lamartine Silva, do
grupo de capoeira Arte e Revelação, este destacou a falha em algumas falas
desta audiência, informando que historicamente alguns negros se escondiam
denominando-se como pardos, morenos e mestiços, antes de terem seu próprio
reconhecimento. Informa que os cartórios por vezes impedem que alguns filhos de
pretos sejam registrados como pretos em suas certidões de nascimento por
diversos motivos, tentando impor outras identificações, como parda, e que essa
falha de estatística atrapalha a implementação de políticas públicas. Narrou que
muitas pessoas têm medo de dizer que este é um país de negros e um estado de
indígenas. Revelou que algumas políticas públicas para estas raças acabam sendo
diluídas. Reforçou que esta iniciativa de projeto de lei se reveste como uma
resposta ao processo de igualdade racial, considerando, dentre outras
problemáticas, que a maior parte da população morta pela polícia é preta. Informou
que o movimento têm denunciado pessoas de pele clara que se oportunizaram de
cotas para ingressar em certames e ressaltou a importância da heteroidentiflcação,
que já está no PL, se disponibilizando para participar da Comissão Especial.
Encerradas todas as participações, o mediador Thiago Nobre Rosas concluiu
a etapa de oitiva dos participantes, agradecendo as equipes envolvidas na
condução e realização desta Audiência, bem como a participação de todos os
que estão acompanhando por meio virtual. Neste momento, restou firmado
que: 1) foi aberto o prazo para que até 14/06/2021 para que os interessados
enviem contribuições para somar ao projeto de lei para o email da
Coordenação do Projetos e Programas, no e-mail
proietos©defensoria.am.gov.br; 2) que a presente ata será encaminhada à
Diretoria de Apoio Institucional e Assuntos Jurídicos - DAJAI, para que seja
feito o estudo sobre os apontamentos apresentados para contribuir ao Projeto
de Lei; 3) que a presente ata será encaminhada para a Escola Superior da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas - ESUDPAM, para que esta crie os
cursos de formação a fim de promover melhor debate educação das temáticas
discutidas. Nada mais havendo, nós, Adrieda Rachel Garcia Pena, Karine Casara
Batista e Josianne Pagliuca dos Santos, servidoras desta instituição, encerra | os às
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Presença Virtual

ARLETE ANCHIETA DA GONÇALVES
Representante do Fórum Representa da Comissão Especial
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de Terreiro no Amazonas do Amazonas-ACRA

ida MÁLA %%quLAMAR INE SILVA CRI T NO CORREIA
Representante do Grupo de Representante do Consel .
Capoeira Arte ª Revelação Assistencial dos Moradores da 2—

Sul



DEFENSORIA PÚBLICA ! *

Do amoo DO AMAZONAS A * 30
GERSON CÉSAR LEÃO LUI ,]"zi,
Coordenador do Fórum —

Nacional de Mestiço

MARCIVANA SATERÉ - MAWÉ

Coordenação dos Povos Indígenas de
Manaus e Entorno - COPIME


