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D ois livros que abordam 
a região amazônica se-
rão lançados pelo au-

tor Jarbas Vasconcelos, que 
é titular da Secretaria de Es-
tado de Administração Peni-
tenciária (Seap), nesta quin-
ta-feira (5). Além da segunda 
edição do livro “A constitu-
cionalização da Colonização 
Interna”, há também o “Prota-
gonismo Político e Descolo-
nialidade”. O lançamento das 
obras será entre 17h e 20h, 
na Livraria Fox, localizada 
na travessa Doutor Moraes, 
no bairro Nazaré, em Belém. 
Para entrar será obrigatório o 
uso de máscara.

O livro “Protagonismo polí-
tico e descolonialidade” foi ela-
borado com a junção de artigos 
publicados pelo jornal O Li-
beral, a convite do jornalista e 
advogado Ronaldo Maiorana, 
que assina o prefácio. A obra 
abrange a relação imposta no 
que diz respeito à produção hí-
drica e de minérios, a partir de 
1988, no Pará e outros Estados 
do Norte do Brasil. As infor-
mações são fruto de diversos 
textos publicados de maio a 
agosto de 2018 no veículo, e, 
segundo o autor, “destacam 
narrativas que demonstram 
a necessidade de libertação 
do Pará da condição de colo-
nizado pelos estados do Sul e 
Sudeste do Brasil para que os 
paraenses usufruam dos bene-
fícios oriundos do desenvolvi-

mento socioambiental”.

parceria
Vasconcelos diz que os dois 

livros se complementam. So-
bre a parceria com o Grupo Li-
beral, ele conta que surgiu em 
2018, quando foi convidado a 
escrever uma coluna no jornal. 
“Nesse espaço, eu podia articu-
lar ideias de direito, economia 
e desenvolvimento, e separei 
alguns dos artigos escritos em 
2018 para o livro, que traz uma 
linguagem mais coloquial e 
acessível, tratando problemas 
da conjuntura a partir de uma 
visão historico-jurídica ou histo-
rico-política”, explica.

O autor aborda, em 12 ca-
pítulos, a descolonialidade 
nas tarifas de energia elétrica; 
o direito de compensação do 
consumidor paraense à ener-
gia; os riscos da euforia pelas 
compensações da Lei Kandir; e 
a banalização da desigualdade 
regional dentre outros assun-
tos muito importantes para o 
conhecimento da história da 
região.

Já o livro “A Constituciona-

lização da Colonização Inter-
na”, em sua segunda edição, 
traz um estudo sobre as desi-
gualdades sociais e regionais 
brasileiras existentes a partir 
do contexto federativo vigente. 
Em seis capítulos, o livro apre-
senta de forma integral a dis-
sertação de mestrado de Jar-
bas Vasconcelos. No primeiro 
capítulo, é apresentada uma 
evolução histórica da Amazô-
nia, desde as bases de forma-
ção dos territórios colonizados 
portugueses até nos lineamen-
tos histórico-federalistas brasi-
leiros. No segundo e terceiro, 
destacam-se os paradigmas 
do Federalismo, tomando por 
base o Federalismo Coopera-
tivo da Era Vargas. O quarto, 
quinto e sexto capítulos des-
membram o estudo na análise 
do Federalismo na América do 
Norte em paralelo.

militante
Jarbas Vasconcelos é advo-

gado militante. Foi presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seção Pará (OAB-PA) de 
2010 a 2015. Conselheiro Fede-
ral da OAB e Presidente da Co-
missão Nacional de Defesa das 
Prerrogativas e Valorização da 
Advocacia. É doutorando em 
História do Direito na Faculda-
de de Direito da Universidade 
de Lisboa, em Portugal. Tam-
bém é mestre em Direitos Fun-
damentais pela Universidade 
da Amazônia (Unama).

Titular da Seap 
lança dois livros
obras serão apresentadas ao público amanhã, na livraria fox
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 O advogado Jarbas Vasconcelos, autor dos livros, é secretário de Administração Penitenciária e já foi presidente da OAB-PA
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os dois livros do 
advogado Jar-
bas vasconcelos 
abordam a região 
amazônica


