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NOTA DE REPÚDIO AO PL RACISTA E GENOCIDA DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS QUE EXTINGUE 

OFICIALMENTE OS CABOCLOS E OS CLASSIFICA COMO NEGROS 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS E RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA 

repudia veementemente o PL 343/2021 de autoria da DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS que impõe aos caboclos e outros mestiços do 

Estado do Amazonas a classificação como negros, significando considerar estes 

como "raça superior" aos pardos. 

O PL torpe, inconstitucional, racista, etnocida e contrário aos direitos 

humanos em vários aspectos foi à sanção do governador do Estado do 

Amazonas, WILSON LIMA, para o qual solicitamos VETO TOTAL, haja vista já 

estar em curso, desde antes da apresentação do PL racista da DPE/AM, o PL 

215/2021, que por substitutivo não classifica pardos como negros, mas sim 

mestiços. 

Também defendemos que a DPE/AM esclareça o porquê de em vez de 

cumprir as leis do Estado do AM que protegem os caboclos e outros mestiços 

criou resolução e apresentou este PL que marginaliza e prejudica em vários 

aspectos os caboclos do Amazonas. 

 

Manaus (AM), 18 de julho de 2021. 
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mailto:caboco_amaz@yahoo.com.br


COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS DE AUTAZES 

COOPERAUT 

11.673.715/0001-21 

Autazes – AM 

 

NOTA DE REPÚDIO AO PL 343/2021 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

QUE CLASSIFICA PARDOS COMO NEGROS 

 

Esta associação sediada no Município de Autazes repudia o Projeto de Lei 

- PL nº 343/2021, de autoria da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS – DPE/AM e solicita ao Governador do Estado do Amazonas, 

WILSON MIRANDA LIMA, que o vete, especialmente o art. 7º do mesmo que 

classifica pardos como negros. 

O citado PL é inconstitucional e vai contra o art. 205, VI, da Constituição 

do Estado do Amazonas, além de se opor ao art. 2° da Lei n°3.044, de 21/03/2006, 

que reconhece os mestiços como um grupo étnico-racial, a Declaração de Durban, 

questões gerais, item 56, e o art. 9°, da Convenção Interamericana contra o 

Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, e agredir 

diversas outras leis conquistadas pelo Povo Mestiço, como a Lei nº 098, de 

29/12/2011, do Município de Autazes (AM), que também reconhece mestiços 

e caboclos como um grupo étnico-racial e cultural, institui o feriado do Dia 

do Mestiço no Município, com tradicional festividade local no dia 27 de junho, 

e reconhece o território municipal como mestiço. 

O citado PL exclui e discrimina a grande maioria do povo mestiço 

(pardo) do interior e da capital do Estado, por não ser ou não ter aparência 

de preto, com a alegação preconceituosa e infundada de que pessoas com 

aparência de preto seriam mais discriminadas ou estariam em condições 

econômicas inferiores aos pardos descendentes de índios, desprezando o fato dos 

pardos do Estado também se originarem de índios e seus descendentes mestiços 

escravizados e o território que é hoje o Estado do Amazonas haver sido um 

exportador de escravos índios e caboclos. 

O citado PL, assim, além de inconstitucional será socialmente e 

economicamente prejudicial à maioria dos pardos do interior e da capital do 

Estado do Amazonas, acentuando sua marginalização, atacando sua 

organização social e comunitária, dificultando e desestimulando sua atividade 

econômica, seu acesso em concursos públicos e piorando sua vida social por ir 

contra políticas públicas voltadas efetivamente aos mestiços do Estado do 

Amazonas. 

 

Autazes (AM), 19 de julho de 2021. 

 

MIRNA MENDONÇA DA SILVA 

Presidente 






