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EXMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

1.00 000.006919/2000-60

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B e o 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, pessoas jurídicas de direito privado, 

devidamente registrados no TSE e com representação no Congresso Nacional 

vem, por seus procuradores, com base na alínea “a” do inciso I do art.102 da 

Constituição Federal e legitimado pelo disposto no inciso VIII do art.103 do texto 

constitucional e de acordo com o que dispõe a Lei n° 9868, de 10 de novembro de 

1999, proporá presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

com pedido de medida liminar

dos arts 11, 12, 14 e 29, todos da Medida Provisória n° 2.052, de 29 de junho de f 

2000, publicada no D.O.U. de 30 de junho de 2000, conforme se demonstrará, 

pelas razões que passa a expor e de acordo com o pedido: .
X
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I. O dispositivo normativo impugnado

O Art. 11 da Medida Provisória n° 2052/2000, dispõe

que:

"O Poder Executivo criará um Conselho Interministerial, vinculado à Casa Civil 

da Presidência da República, composto de representantes dos órgãos que detêm 

competência legal sobre as diversas ações de que trata esta Medida Provisória, 

com as seguintes finalidades:

O art. 12 da acima referida Medida Provisória

estabelece que:

"O Conselho Interministerial de que trata o artigo anterior, terá sua 
estrutura e funcionamento dispostos em decreto específico do Poder 
Executivo"

O Art. 14 da Medida Provisória n° 2.052, de 29/06/00

dispõe que:

“Em casos de relevante interesse público, assim caracterizado pela 
autoridade competente, o ingresso em terra indígena, área pública 
ou privada para acesso a recursos genéticos dispensará prévia 
anuência das comunidades indígenas e locais e de proprietários, 
garantindo-se-lhes o disposto no art. 21 desta Medida Provisória. 
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, as 
comunidades indígenas e locais e proprietários deverão ser 
previamente informados"

E o art. 29 da MP 2052/2000 estatui que:

‘‘A fiscalização, a interceptação e a apreensão de amostra de 
componente do patrimônio genético acessada em desacordo com as 
disposições desta Medida Provisória serão exercidas por órgãos 
federais, de acordo com o que dispuser o regulamento, podendo, 
ainda tais atividades serem descentralizadas, mediante, 
convênios”.
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II. Da Inconstitucionalidade da criação e da fixação da estrutura e 

funcionamento de órgão da administração pública por decreto do 

Poder Executivo

O disposto no art. 11, como o disposto no art. 12, acima 

transcrito, ao estabelecerem, respectivamente, que o Poder Executivo criará um 

Conselho Interministerial e que a estruturação e a definição do funcionamento 

deste novo órgão da administração pública será disposto em decreto específico do 

Poder Executivo, a Medida provisória n° 2052/2000 afronta ao disposto no inciso 

XI do art. 48 da Constituição Federal.

No que se refere ao art. 11, cumpre observar que a 

criação de órgão da administração pública é da competência do Congresso 

Nacional, não podendo o Poder Executivo dispor, por Medida Provisória, que ele 

criará um órgão da administração pública, porque o constituinte originário reservou 

esta matéria à expressa deliberação do Congresso Nacional, impossibilitando, 

com isso, que esta atribuição seja transferida de um Poder a outro.

Quanto ao disposto no art. 12, da mesma forma, ao 

remeter que o Conselho Interministerial "terá sua estrutura e funcionamento 

dispostos em decreto específicio do Poder Executivo”, a Medida Provisória retira 

do Poder Legislativo a possibilidade de exercer parte de sua competência 

constitucional, implicando mesmo em ofensa ao princípio constitucional da 

separação de poderes, inscrito no art. 2o da CF.

III. Da Inconstitucionalidade do ingresso em terra indígena para acesso a 

recursos genéticos, em casos de relevante interesse público, sem 

prévia anuência das comunidades indígenas

O constituinte originário de 1988, além de reconhecer 

aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e 

tradições, reconhece-lhes os direitos originários e a posse permanente, sobre as
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terras que tradicionalmente ocupam, que de acordo com o § 1o do art. 231 da CF 

são consideradas, segundo seus usos, costumes e tradições:

• as por eles habitadas em caráter permanente;

• as utilizadas para suas atividades produtivas;

• as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários ao seu bem-estar; e

• as necessárias a sua reprodução física e cultural.

Ao contrário da redação dada nos textos constitucionais 

anteriores e como reflexo do processo de elaboração da norma durante os

trabalhos constituintes, o § 2o do art. 231 da CF estabeleceu que:

“as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes".

Com efeito, o constituinte originário de 1988, 

aprofundou a orientação constitucional que vigorava em relação aos direitos 

territoriais dos índios, de forma que não obstante as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios serem bens da União, nos termos do inciso XI do art. 20 da 

CF, dois dos atributos da propriedade foram assegurados aos índios: a posse 

permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos; e o 

§ 4o do art. 231, tornou-as indisponíveis, imobilizando o terceiro atributo da 

propriedade. Além disso, cosidera os direitos sobre elas inalienáveis e 

imprescritíveis.

É em razão desta orientação normativa que assume 

relevância, o disposto no § 5o do referido dispositivo constitucional, segundo o 

qual “é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras", salvo as 

hipóteses expressamente previstas neste dispositivo constitucional e ainda assim 

desde que validadas pelo Congresso Nacional, “garantido, em qualquer hipótese, 

o retorno imediato logo que cesse o risco".
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Além disso, o constituinte originário de 1987/1988 

considerou necessário manter o disposto no ordenamento constitucional anterior, 

no sentido de enfatizar, no § 6o do referido art. 231, que:

Como reflexo do processo de negociação durante os 

trabalhos constituintes, este comando normativo sofreu uma restrição.

interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar3', seriam 

considerados válidos, produzindo seus efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras que tradicionalmente ocupam, 

ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes.

ocupadas pelos índios serem bens da União, a titularidade da posse destas terras, 

como do direito a usar e fruir das riquezas naturais existentes no solo, nos rios e 

nos lagos de suas terras pertence aos povos e comunidades indígenas que as 

ocupam.

art. 231 da CF, bem como das exceções expressas nos §§ 3o, 5o e 6o do mesmo 

art. 231 da CF.

do País, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 225 da CF, cumpre observar 

que este aspecto relevante do meio ambiente, constitui-se em parte das riquezas

“São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que 
se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes...'.

Considerou-se que em se tratando de “relevante

Em resumo, não obstante as terras tradicionalmente

Daí o rigor das vedações constantes nos §§ 5o e 6o do

No que se refere à integridade do patrimônio genético

naturais existentes, no caso das terras tradicionalmente ocupadas pelos ín " 

solo, nos rios e nos lagos.



Dessa forma, os povos e comunidades indígenas 

necessitam, como todos os demais cidadãos brasileiros, que o poder público 

preserve a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País.

À propósito, o autor tem, por sua representação no 

Congresso Nacional se esforçado para que esta matéria seja regulada de forma a 

garantir os direitos das comunidades detentoras de conhecimentos sobre a 

diversidade biológica no país, mas também que o acesso aos recursos genéticos 

ocorra, satisfazendo os interesses soberanos do titular do poder, o povo brasileiro, 

conforme é reconhecido pela Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro e aprovado 

pelo Senado Federal, nos termos do Decreto Legislativo n° 2, de 1994, que dispõe 

no seu artigo 15 que:

“Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus 
recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos 
genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à 
legislação nacional”.

Observe-se que o referido reconhecimento da

titularidade das comunidades indígenas sobre a posse de suas terras e sobre o

usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no solo, nos rios e nos lagos

evidencia-se no disposto no § 1o do art. 8o e no § 7o do art. 13, ambos da Medida

Provisória n° 2052/2000, na medida em que:

"O Estado reconhece o direito que as comunidades indígenas e 
comunidades locais têm para decidir sobre o uso de seus 
conhecimentos tradicionais associados ao patrímônio genético do 
País, nos termos desta Medida Provisória e do seu regulamento" 
(§1°, art. 8o MP 2052/00);
"A autorização para o ingresso em terras indígenas, para acesso à 
amostra de componente do patrimônio genético e ao conhecimento 
tradicional associado, dependerá da anuência prévia da comunidade 
indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista" (§ 7o, art. 13 MP 
2052/00).

É certo que a Medida Provisória ao prever no § 9o do 

art. 13 que para a autorização para ingresso em área pública ou privada
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acesso à amostra de componente do patrimônio genético ou de conhecimento 

tradicional associado, é necessário a anuência prévia do titular, ou da comunidade 

local envolvida, também reconhece a titularidade do direito destas pessoas à 

posse e ao usufruto das riquezas naturais existentes nas terras que ocupam.

Ocorre que a natureza jurídica da posse da terra pelos 

índios e do usufruto a que têm direito é profunda e significativamente distinto, a 

justificar tratamentos especificamente diferenciados. A posse é permanente e o 

usufruto é exclusivo.

Vale dizer conforme é bem analisada a questão pelo 

Prof. José Afonso da Silva, que:

"A posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios não é a 
simples posse regulada pelo direito civil; não é a posse como simples 
poder de fato sobre a coisa, para sua guarda e uso, com ou sem 
ânimo de tê-la como própria. È, em substância, aquela possessio ab 
origine que, no início, para os romanos, estava na consciência do 
antigo povo, e era não a relação material de homem com a coisa, 
mas um poder, um senhorio. Por isso é que João Mendes Júnior 
lembrou que a relação do indígena com suas terras não era apenas 
um ius possessionis, mas também um ius possidendi, porque ela 
revela também o direito que têm seus titulares de possuir a coisa, 
com o caráter de relação jurídica legítima e utilização imediata. 
Podemos dizer que é uma posse como habitat no sentido visto antes. 
Essa idéia está consagrada na Constituição, quando considera as 

terras habitadas, segundo os usos, costumes e tradições dos índios. 
Daí a idéia essencial de permanência, explicitada pela norma 
constitucional.
Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios se destinam a sua posse permanente, isso 
não significa um pressuposto do passado como ocupação efetiva, 
mas, especialmente, uma garantia para o futuro, no sentido de que 
essas terras inalienáveis e indisponíveis são destinadas, para 
sempre, ao seu habitat. Se destinam (destinar significa apontar para 
o futuro) à posse permanente é porque um direito sobre elas 
preexiste à posse mesma, e é o direito originário já mencionado"'.

Em conseqüência desta natureza jurídica específica e 

do tratamento constitucional, constante do § 6o do art. 231 da Constituição

1 Pag. 785, in Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 14a Edição revista,/is)97i i-S



Vfo,

Federal, ao legislador ordinário é vedado, como ao Poder Executivo também o

estabelecer como ocorre no art. 14, que:

“Em casos de relevante interesse público, assim caracterizado 
pela autoridade competente, o ingresso em terra indígena...para 
acesso a recursos genéticos dispensará prévia anuência das 
comunidades indígenas...garantindo-se-lhes o disposto no art. 21 
desta Medida Provisória.
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, as 
comunidades indígenas...deverão ser previamente informados".

Só há uma única hipótese em que, por razões de 

relevante interesse público e da União, será possível desconsiderar a 

titularidade das comunidades indígenas sobre posse permantente e o usufruto 

exclusivo existentes no solo, nos rios e nos lagos das terras que tradicionalmente 

ocupam. É quando estiver em vigor a lei complementar dispondo sobre os atos 

considerados de relevante interesse da União, a que se refere o § 6o do art. 231 

da CF.

Atribuir, como o faz o disposto no art. 14 da MP 

2052/2000, que os "casos", ou os atos de relevante interesse público serão 

validamente caracterizáveis pela "autoridade competente" importa em afrontar o 

comando normativo previsto no § 6o do art. 231 da CF.

A "autoridade Competente" a que se refere o art. 14, 

ora impugnado é o Conselho Interministerial, que nos termos do art. 11 da MP 

2052/00, deverá ser criado pelo Poder Executivo, restando evidente que a Medida 

Provisória não está remetendo a caracterização a que se refere o art. 14 , a 

qualquer disciplinamento existente em Lei Complementar, mesmo porque a lei 

complementar a que se refere o § 6o do art. 231 da CF não existe.

Da mesma forma, não se alegue que esta Medida 

Provisória pode vir a ser convertida em Lei Complementar, porque todo o seu 

conteúdo é próprio de legislação ordinária.

r \
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A gravidade desta possibilidade resulta da hipótese de 

uma comunidade, ou de algumas comunidades indígenas não aceitarem o acesso 

ao recursos genéticos, ou por outras razões virem seus interesses ou direitos 

ameaçados não anuirem com o ingresso em suas terras, seus direitos 

constitucionais estariam sendo desconsiderados por uma lei ordinária, enquanto o 

constituinte originário reservou esta matéria à lei complementar.

IV. Da inconstitucionalidade da descentralização do poder de polícia

O art. 29 da Medida Provisória n° 2052/2000, conforme 

anteriormente transcrito prevê a possibilidade de que "a fiscalização, a 

interceptação e a apreensão de amostra de componente do patrímônio genético 

acessada em desacordo com as disposições desta Medida Provisória" sejam 

exercidas de forma "descentralizadas, mediante convênios".

Dessa forma, considerando o disposto nos incisos XII, 

XIII e XIV do art. 11 da Medida Provisória em questão, os órgãos federais 

encarregados de exercer o poder de polícia inerente a atividade objeto da 

regulamentação neste ato normativo com força de lei poderão, transferir o 

exercício do poder de polícia para pára terceiros, inclusive pessoas jurídicas de 

direito privado, que eventualmente tenham sido qualificadas como organizações 

sociais ou como organização social de relevante interesse público, de acordo com 

legislações, que inclusive estão sob o crivo do controle concentrado desta 

Suprema Corte, em especial pelo que trata o inciso XIV do art. 11 da MP em 

análise.

O inciso II do art. 225, da CF, porém estabelece que 

incumbe ao poder público, além de preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético.

Considerando o disposto no art. 13, segundo o qual o 

acesso a componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado "...somente será autorizado a instituição nacional, públicajiou privada,



que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e 

afins...", não tem cabimento que o poder de polícia recai em órgãos estranhos ao 

poder público, conforme é admitido o dispositivo impugnado.

Neste aspecto, cumpre observar o entendimento

firmado por esta Suprema Corte, em acórdão da lavra do Exmo Senhor Ministro

Sydney Sanches, expresso no seguinte trecho da ementa, no sentido de que:

"Com efeito, não parece possível, a um primeiro exame, em face do 
ordenamento constitucional, mediante a interpretação conjugada dos 
artigos 5o, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da 
C.F., a delegação, a uma entidade privada, de atividade típica de 
Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no 
que tange ao exercício de atividades profissionais"2.

Por estas razões, também não pode prosperar a

vigência desta norma.

IV. A suspensão liminar dos efeitos das normas impugnadas

A relevância jurídica e a premência justificadoras da 

suspensão dos efeitos jurídicos dos dispositivos ora impugnados, até o julgamento 

final desta ação direta de inconstitucionalidade, resulta da necessidade de que o 

acesso aos recursos genéticos seja disposta com a responsabilidade e o respeito 

ao texto constitucional, que a matéria exige.

Além disso, cumpre destacar, que o disposto no art. 32 

da Medida Provisória, coloca em risco iminente o início de sua plena eficácia, 

tendo em vista a possibilidade de sua regulamentação ser feita imediatamente 

pelo Poder Executivo, diante do grande interesse econômico que o acesso aos 

recursos genéticos tem gerado.

2 ADI n° 1.717/DF, medida lim inar julgada em 22/09/99 e Acórdão publicado no DJU de



V. O Pedido

Do exposto, os autores requerem:

I. A suspensão liminar, até o julgamento final desta Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, conforme assegura a alínea “p” do inciso I do art. 102 da 

Constituição Federal, dos efeitos jurídicos: do art. 11 e de seus inicisos e 

parágrafo único, por via de conseqüência , do art. 12; das seguintes expressões 

do art. 14: "terra indígena" e "indígenas e"; do parágrafo único do art. 14; e da 

seguinte expressão do art. 29: "podendo, ainda tais atividades serem 

descentralizadas, mediante convênios”; todos da Medida Provisória n° 2052, de 

29 de junho de 2000, publicada no DOU de 30 de junho de 2000.

II. Que ao Presidente da República sejam solicitadas, nos termos do art. 6o da 

Lei n° 9868/99 e do art.170 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 

as devidas informações sobre os termos desta ação, a serem prestadas no prazo 

de trinta dias;

III. A intimação, nos termos do art. 8o da Lei n° 9868/99 do Advogado-Geral da 

União e do Procurador Geral da República, para se manifestarem sucessivamente 

no prazo de quinze dias;

IV. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11; do art. 12; das seguintes 

expressões do art. 14: "terra indígena" e "indígenas e"; do parágrafo único do 

art. 14; e da seguinte expressão do art. 29: "podendo, ainda tais atividades 

serem descentralizadas, mediante convênios”, todos da Medida Provisória n° 

2052, de 29 de junho de 2000, publicada no DOU de 30 de junho de 2000.

J
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V. Protestam pela juntada do instrumento de procuração no prazo legal, tendo em 

vista a urgência para a propositura da presente ação.

T. em que 

E. Deferimento

Brasília, 14 de julho de àOOO

n° 12.415
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal:

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n° 2246, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, 

elaboradas pela Advocacia-Geral da União.

Brasília, 04 de a g o s to  de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro CARLOS M ÁRIO DA SILVA VELLOSO
Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



PROCESSO N° 00001.005041/2000-91 
ORIGEM : STF -  Mensagem n° 49, de 28.07.00.
ASSUNTO : Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2246

Despacho do Advogado-Geral da União

Adoto, para os fins e efeitos do art. 4o, inciso V, da Lei Complementar n° 73, de 10 de 
fevereiro de 1993, as anexas INFORMAÇÕES N° AGU/LS-04/2000, elaboradas pelo Consultor da 
União, Dr. L. A. PARANHOS SAMPAIO.

Brasília, 04 de a g o s to  de 2000.



INFORMAÇÕES N° AGU/LS-04/2000
PROCESSO N° 00001.005041/2000-91
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 2246
ORIGEM : STF - MENSAGEM n° 49, de 28 de julho de 2000.
REQUERENTES : Partido Comunista do Brasil - PC do B e Partido dos

Trabalhadores - PT.
REQUERIDO : Presidente da República

Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União,

A fím de instruir o processo Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 
2246, Exmo. Sr. Ministro Carlos Velloso, Presidente do Egrégio Supremo Tribunal 
Federal, por meio da Mensagem n° 49, de 28 de julho de 2000, solicita o pronunciamento 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República sobre o alegado na petição inicial 
pelos requerentes.

1. O Partido Comunista do Brasil - PC do B e o Partido dos Trabalhadores
- PT, qualificados na inicial, com fundamento na alínea "a" do inciso I do art. 102 da 
Constituição da República, e legitimados pelo disposto no inciso I do art. 102, da 
mesma Lei Fundamental, ajuizaram a presente ação, com pedido de liminar, objetivando 
a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 11,12, 14 e 29, da Medida Provisória 
n° 2.052, de 29 de junho do corrente ano, publicada no Diário Oficial da União do dia 
subsequente.

2. Os Partidos requerentes, para sustentarem a inconstitucionalidade dos 
anteditos dispositivos alegam, em síntese, o seguinte:

"O disposto no art. 11, como o disposto no art. 12, acima transcrito, ao 
estabelecerem, respectivamente, que o Poder Executivo criará um Conselho 
Interministerial e que a estruturação e a definição do funcionamento deste novo 
órgão da administração pública será disposto em decreto específico do Poder 
Executivo, a Medida Provisória n° 2052/2000 afronta ao disposto no inciso X I do 
art. 48 da Constituição Federal.

No que se refere ao art. 11, cumpre observar que a criação de órgão da 
administração pública é da competência do Congresso Nacional, não podendo o 
Poder Executivo dispor, por Medida Provisória, que ele criará um órgão da



administração pública, porque o constituinte originário reservou e. 
expressa deliberação do Congresso Nacional, impossibilitando, com is 
atribuição seja transferida de um Poder a outro.

Quanto ao disposto no art. 12, da mesma forma, ao remeter que o Conselho 
Interministerial "terá sua estrutura e funcionamento dispostos em decreto 
específico do Poder Executivo", a Medida Provisória retira do Poder Legislativo a 
possibilidade de exercer parte de sua competência constitucional, implicando 
mesmo em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, inscrito no 
art. 2oda CF."

3. Em alusão ao art. 14, da Medida Provisória, após tecerem considerações 
sobre o regramento constitucional que diz respeito às terras indígenas e sua ocupação (art. 
231 §§ 2o, 4o, 5o e 6o, da Constituição, alegam que:

"Só há uma única hipótese em que, por razões de relevante interesse 
público e da União, será possível desconsiderar a titularidade das comunidades 
indígenas sobre posse permanente e o usufruto exclusivo existentes no solo, nos rios 
e nos lagos das terras que tradicionalmente ocupam. E  quando estiver em vigor a 
lei complementar dispondo sobre os atos considerados de relevante interesse da 
União, a que se refere o §  6° do art. 231 da CF.

Atribuir, como o fa z  o disposto no art. 14 da MP 2052/2000, que os 
“casos”, ou os atos de relevante interesse público serão validamente 
caracterizáveis pela “autoridade competente” importa em afrontar o comando 
normativo previsto no §  6o do art. 231 da CF.

A “autoridade Competente ” a que se refere o art. 14, ora impugnado é o 
Conselho Interministerial, que nos termos do art. 11 da MP 2052/00, deverá ser 
criado pelo Poder Executivo, restando evidente que a Medida Provisória não está 
remetendo a caracterização a que se refere o art. 14 , a qualquer disciplinamento 
existente em Lei Complementar, mesmo porque a lei complementar a que se refere 
o § 6o do art. 231 da CF não existe.

Da mesma forma, não se alegue que esta Medida Provisória pode vir a ser 
convertida em Lei Complementar, porque todo o conteúdo é próprio de legislação 
ordinária.

4. Conseqüentemente, os requerentes passaram a atacar o art 29, da Medida 
Provisória em tela, sobre o argumento de que:

"O art. 29 da Medida Provisória n° 2052/2000, conforme anteriormente 
transcrito prevê a possibilidade de que “a fiscalização, a interceptação e a 
apreensão de amostra de componente do patrimônio genético acessada em 
desacordo com as disposições desta Medida Provisória” sejam exercidas de forma  
“descentralizadas, mediante convênios ”.



Dessa forma, considerando o disposto nos incisos', 
da Medida Provisória em questão, os órgãos federais encarregados de exercer o 
poder de polícia inerente a atividade objeto da regulamentação neste ato normativo 
com força de lei poderão, transferir o exercício do poder de polícia para para  
terceiros, inclusive pessoas jurídicas de direito privado, que eventualmente tenham 
sido qualificadas como organizações sociais ou como organização social de 
relevante interesse público, de acordo com legislações, que inclusive estão sob o 
crivo do controle concentrado desta Suprema Corte, em especial pelo que trata o 
inciso X IV  do art. 11 da MP em análise.

O inciso II  do art. 225, da CF, porém estabelece que incumbe ao poder 
público, além de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético.

Considerando o disposto no art. 13, segundo o qual o acesso a componente 
do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado “...somente será 
autorizado a instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividades de 
pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins... ”, não tem cabimento que 
o poder de policia recai em órgãos estranhos ao poder público, conforme é 
admitido o dispositivo impugnado."

Por derradeiro, requereram o seguinte:

"I. A suspensão liminar, até o julgamento final desta Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, conforme assegura a alínea “p ” do inciso I  do art. 102 da 
Constituição Federal, dos efeitos jurídicos: do art. 11 e de seus incisos e parágrafo 
único, por via de consequência; do art. 12; das seguintes expressões do art. 14: 
“terra indígena” e “indígenas e ”; do parágrafo único do art. 14; e da seguinte 
expressão do art. 29: “podendo, ainda tais atividades serem descentralizadas, 
mediante convênios”; todos da Medida Provisória n°2052, de 29 de junho de 2000, 
publicada no DOU de 30 de junho de 2000.

II. Que ao Presidente da República sejam solicitadas, nos termos do art. 6o 
da Lei n° 9868/99 e do art. 170 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, as devidas informações sobre os termos desta ação, a serem prestadas no 
prazo de trinta dias;

III. A intimação, nos termos do art. 8o da Lei n° 9868/99 do Advogado- 
Geral da União e do Procurador Geral da República, para se manifestarem 
sucessivamente no prazo de quinze dias;

IV. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11; do art. 12; das 
seguintes expressões do art. 14: “terra indígena” e “indígenas e ”; do parágrafo 
único do art. 14; e da seguinte expressão do art. 29: “podendo, ainda tais 
atividades serem descentralizadas, mediante convênios”, todos da Medida
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Provisória n° 2052, de 29 de junho de 2000, publicada rtoJ^D ífde JH^efUnho^ 
2000. "

6. Com o objetivo de subsidiar a elaboração das presentes informações, Vossa 
Excelência, por meio dos Avisos n° 427 e 428, datados de 20 de julho deste ano, 
solicitou, respectivamente, aos Exmos. Srs. Ministro de Estado do Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia, que se manifestassem, através de suas Consultorias Jurídicas, 
sobre a matéria ínsita na inicial.

7. Primeiramente, veio a esta Instituição, a Nota CONJUR n° 194/2000, de 
25.07.2000, da lavra do Dr. Waldemar Alves de Oliveira, Coordenador de Atos, 
Contratos e Convênios e que mereceu a concordância da Dra. Maria Teresa Correia da 
Silva, Consultora Jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia, apresentando os 
seguintes adminículos jurídicos, que abaixo são reproduzidos na sua essencialidade:

DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11 E 12.

O erro da tese dos requerentes situa-se no estabelecimento de uma 
premissa inadequada, vez que entendem que a iniciativa de se criar um Conselho 
Interministerial, estaria inserida dentro das atribuições do Congresso Nacional 
(art 48, inc. XII da CF) , o que, sem dúvida, é um grande equivoco. A iniciativa de 
tal procedimento está inserida no §  I o, inciso II. alínea do art. 61 da Constituição 
Federal, in verbis:

uA rt 61....

§ I o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:

II  - disponham sobre:

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 
administração pública. ”
(Os destaques são meus).

O Conselho Inteministerial será um órgão ágil, com uma estrutura enxuta, 
constituindo-se em uma form a inteligente de descentralização e de aproveitamento 
de pessoal de vários Ministérios, que irão exercer uma determinada e nobre função  
pública, sem quaisquer vantagens de caráter pecuniário.

No caso em tela, o objetivo do governo é o de melhor supervisionar e 
acompanhar o desenvolvimento do Patrimônio Genético do Pais, como aliás, restou 
plenamente justificado através da leitura do item 8 da robusta E.M. 
Interministerial n° 045(MCTJMMA, de 28 de junho de 2000, ipsis litteris:
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“8. Para assegurar melhor controle e, ao mesmo tempÕTpromover
maior desenvolvimento das atividades legais de bioprospecção no País, a medida 
prevê que a autorização de acesso a amostra de componentes do Patrimônio 
Genético somente será concedida a instituição nacional, pública ou privada, que 
exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins. A 
instituição sediada no exterior, interessada em acessar amostra de componente do 
Patrimônio Genético, deverá associar-se a instituição pública nacional, ficando a 
coordenação das atividades obrigatoriamente realizada por esta última. ” 
(Destaquei).

Se a tese dos requerentes fosse admitida, estar-se-ia “engessando ” o Poder 
Executivo, à medida que, dentro de sua estrutura funcional, não teria ele qualquer 
condição de gerência, já  que tudo a esse respeito ficaria ao encargo do Poder 
Legislativo.

Neste caso sim, é que haveria a violação à tripartição de Poderes, vez que 
o Poder Legislativo passaria a exercer as atribuições do Poder Executivo.

Com base nestes argumentos, fácil concluir plenamente constitucionais os 
artigos 11 e 12 da MP 2.052, de 2000.

DA CONSTITUCIONALIDADE DO INGRESSO EM  TERRA INDÍGENA 
PARA BIOPROSPECÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS, EM  CASOS DE  
RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO, SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DAS

COMUNIDADES INDÍGENAS.

Querer dizer que a MP em exame está em descompasso com o art. 231, §  2 o 
da CF é no mínimo ingenuidade ou descuido com o maior interesse social.

Para se chegar a conclusão retro basta imaginar a seguinte hipótese: em 
havendo um alastramento de fogo, devastando parte da vegetação de um local, 
destruindo, por conseguinte, um grande Patrimônio Genético, será que seria 
razoável impedir que o Poder Público de exercer o zelo pelo bem público de modo 
mais qualificado do que o realizado pela populações indígenas?

O argumento de se dizer que o ingresso nas terras indígenas é 
inconstitucional pelo fa to  de que tais terras destinarem-se a posse permanente deles 
é igualmente inconsistente, pelo simples fa to  de que as comunidades indígenas 
serão ouvidas antes de proceder esse ingresso, portanto, não há qualquer 
razoabilidade no pedido dos requerentes.

Para se chegar a esse entendimento, basta verificar o caso do direito de 
propriedade, que sem dúvida é um direito constitucional mais amplo, a acatar os 
argumentos das requerentes, não se poderia sequer cogitar nas ocupações 
temporárias e nos procedimentos de desapropriação.



Faltou aos requerentes a ponderação dos valores e dos interes.
constantes da MP sob análise, vez que a interpretação sistêmica do texto 
constitucional fo i esquecida; ao contrário, empregaram a inadequada interpretação 
em “tiras, aos pedaços”, conforme lição do professor Eros Roberto Grau, 
consequentemente, face aos vícios mencionados, não se realizou também, a 
chamada interpretação conforme à constituição. Sobre esse tema, o grande mestre 
português J.J. Gomes Canotilho, em sua obra Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 3 edição, 1998, páginas números 1151-2, ensina com precisão a 
seguinte lição:

“O princípio da interpretação das leis em conformidade com a 
constituição é fundamentalmente um princípio de controlo (tem como função 
assegurar a constitucionalidade da interpretação) e ganha relevância autônoma 
quando a utilização dos vários elementos interpretativos não permite a obtenção 
de um sentido inequívoco dentre os vários significados da norma. D aí a sua 
formulação básica: no caso de normas polissémicas ou plurissignifictivas deve 
dar-se preferência à interpretação que lhe dê um sentido em conformidade com a 
constituição.

Esta formulação comporta várias dimensões: (1) o princípio da 
prevalência da constituição impõe que, dentre as várias possibilidades de 
interpretação, só deve escolher-se uma interpretação não contrária ao texto e 
programa da norma ou normas constitucionais; (2) o princípio da conservação de 
normas afirma que uma norma não deve ser declarada
inconstitucional quando, observados os fins da norma, ela
pode ser interpretada em conformidade com a constituição;
(3) o princípio da exclusão da interpretação conforme a
constituição mas ‘contra legem ’ impõe que o aplicador de uma norma não pode 
contrariar a letra e o sentido dessa normas através de um interpretação conforme a 
constituição mesmo que através desta interpretação consiga uma concordância 
entre a norma infraconstitucional e as normas constitucionais. Quando estiverem 
em causa duas ou mais interpretações — todas em conformidade com a 
Constituição
— deverá procurar-se a interpretação considerada como a melhor orientada 
para a constituição. ” (Destaques do original).

No mesmo sentido, o professor Uadi Lammêgo Bulos, em seu Manual de 
Interpretação Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1997, páginas 52-3 prescreve o 
seguinte ensinamento, ipsis litteris:

“INTERPRETAÇÃO CONFORMEÀ CONSTITUIÇÃO

Modalidade de decisão do Bundesverfassungsgericht, a 
interpretação conforme à Constituição é aquela que se situa no âmbito do controle 
de constitucionalidade das leis, acorde sentenciam os alemães Zippelius, Wolff, 
Hesse, Maunz, Larenz e Friesenhahn e os italianos Gaetano Silvestri, Luigi 
Montesano, Nicola Caruíli, Franco Pierandrei e MaurpsCappelletti. Categoria já



conhecida da Suprema Corte norte-americana, d^útíérpretaçba^  conLofm c a 
Constituição corrobora uma técnica que possui o traço da flexibilidade, 
possibilitando o exegeta livrar-se do formalismo jurídico, isto é, dos 
procedimentos impostos pela estrutura normativa dos textos legais, em prol do 
ideário da justiça constitucional.

Observa Jorge Miranda que para se fazer interpretações conforme 
à Constituição é necessário determinar quais são as que invalidam a norma e quais 
as que lhe garantem subsistência válida no ordenamento jurídico, declarando, 
expressa ou implicitamente, algumas interpretações inconstitucionais ou ilegais, e 
outras constitucionais e legais. Isto significa que as possibilidades de se proceder a 
interpretação conforme à Constituição ocorrerão sempre que um certo preceito 
normativo oferecer diversas possibilidades de interpretação. Algumas 
possibilidades serão em consonância com a Constituição e outras, em dissonância 
com as suas normas.

O Tribunal Constitucional Alemão — o Bundesverfassungsgericht 
— tem-se valido dessa espécie de decisão, almejando declarar as interpretações 
possíveis e compatíveis à Lei Fundamental. A interpretação conforme à 
Constituição tomou-se uma marca característica da Corte alemã, alcançando 
peculiar destaque na jurisprudência deste tribunal. Através da exclusão das opções 
interpretativa consideradas contrárias ao articulado constitucional, são 
preenchidas lacunas, corrigindo os vazios normativos inerentes à linguagem 
prescritiva do legislador. Trata-se da otimização constitucional referida por 
Christoph Gusy, que permite a construção dos textos legais, perante hipóteses 
concretas levadas ao tribunal, através da analogia, bem como da redução ou 
derivação de pontos de vista normativos, inseridos na Constituição, como querem 
Ingwer Ebsen e Reinhold Zippelius. Estes pontos de vista normativos são 
verdadeiras premissas que vêm consagradas pelo próprio legislador constituinte e 
que servem de suporte à Interpretação constitucional. ”,! (Os itálicos são do 
original, destaques meus).

As doutrinas supra mostram de maneira clara e inconteste que a edição da 
MP 2052, de 2000, está plenamente de acordo com a Carta Magna, vez que a falta  
de regulamentação do Patrimônio Genético, contraria interesse estratégico 
nacional, e dada a relevância e urgência1 2 do assunto, não restou outro caminho 
senão aquele previsto na própria constituição, já  que conforme expresso no 
primeiro parágrafo da E M  045/MCT/MMA ‘‘...estão em tramitação" no Congresso 
Nacional, desde 1995, vários projetos de lei, inclusive do Poder Executivo, no 
sentido de regulamentar o acesso ao patrimônio genético... O item 10 da citada 
E.MInterministerial, esclarece também:

1 O raciocínio exposto baseou-se na leitura da alentada tese de doutorado de Gilmar Ferreira 
Mendes, convertida em livro sob o título: Jurisdição constitucional. São Paulo, Saraiva, 1996, p. 
222.

2 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 62.



“10. A falta de normas legais que regulamentem a m
de recursos genéticos impede a incorporação plena dos preceitos, de interesse do 
País, derivados da Convenção sobre Diversidade Biológica e expõe o Pais ao risco 
da biopirataria. A ausência de regras claras, além de não assegurar a devida 
repartição de benefícios com a União e com as comunidades indígenas e locais, 
impede o desenvolvimento das melhores práticas empresariais. A atividade séria e 
responsável de bioprospecção se ressente de regulamentação, porque exige 
estabilidade e definição de direitos. A não regulamentação sujeita a atividade 
comercial às incertezas derivadas do eventual não estabelecimento pleno dos 
preceitos da Convenção sobre Diversidade Biológica. ” (Negritei).

A alegada violação ao art. 231, §  5 o é igualmente descabida; no citado 
dispositivo constitucional, veda-se a remoção dos grupos indígenas.

Pressitpõe-se, sem grande esforço hermenêutico, que a remoção de que se 
trata é aquela feita com ânimo definitivo. O ingresso nos termos estabelecidos pela 
MP 2.052, de 2000, não tem esse propósito. Como argumentos para corroborar o 
aduzido dá-se por meio do relevante interesse público que em expediente dessa 
espécie adotaria e, principalmente pelo fato de que a MP emprega o termo 
“ACESSO” e nunca “OCUPAÇÃO”, ou equivalente.

Dentro da questão posta, igualmente cai por terra qualquer possibilidade 
de se verificar inconstitucionalidade da MP em face do art 231, §  6o, já  que a 
mesma não tem por objeto a ocupação, tampouco o domínio ou a posse das terras 
indígenas, pelo contrário, referida MP só quer o acesso em situações 
excepcionalíssimas. Portanto, mais uma vez, não há que se falar que a M P esteja 
ferindo dispositivo constitucional.

DA INDIGITADA DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA

A indigitada descentralização do Poder de Polícia, tal como trazido pelas 
requerentes, não se mostra correto, vez que, lançam dúvida quanto à 
constitucionalidade das chamadas Organizações Sociais — OS, o que é totalmente 
inaceitável, já  que não houve pronunciamento nesse sentido.

Nesses termos, transportadas amplamente para o controle concentrado, 
vigem as regras da boa razão, tal como ensina C. A. Lúcio Bittencourt, em "O 
Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, Revista Forense”, pags. 
114-5, inverbis:

“Presunção de Constitucionalidade.

Sentido da regra.

O sentido da regra é exatamente inverso ao que dimana do seu 
enunciado: a ineficácia ou inconstitucionalidade da lei não se presume. Para o seu
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reconhecimento pelos tribunais, faz-se mister a existênciadetexto còhstiíücieiíál 
expresso com o qual se contradiga o preceito impugnado. Enquanto não se fizer  
essa demonstração e os tribunais não a acolherem, a lei continua a vigorar na 
plenitude de seu império.
A conseqüência do princípio a nortear a ação dos tribunais é, porém, de relevância 
indisfarçável. Ao apreciar a alegação de inconstitucionalidade, os juizes não a 
acolherão por mera conjectura, senão, apenas, quando a demonstração do conflito 
entre os dois textos legais se fizer de modo cabal, irrecusável, incontroverso. A 
inconstitucionalidade não pode ser presumida, há de ficar plenamente provada.

Na dúvida, decidir-se-á pela constitucionalidade.

Este é um corolário da regra anterior. Uma vez que a inconstitucionalidade não se 
presume, é indispensável que sua demonstração seja feita  de modo tal que a 
incompossibilidade entre a lei e o Estatuto Político fique acima de toda dúvida 
razoável — beyond ali reasonable doubt.
Se ao espirito do ju iz não se apresentar clara e forte convicção — clear and strong 
conviction — do conflito entre os dois textos, a ineficácia da lei não há de ser 
declarada. ”
(Itálicos do original, destaques meus).

Além disto, se para atender ao interesse social, o Poder Público tem de 
delegar determinadas funções, isto deve ser feito na sua plenitude, em subterfúgios.

Se assim não procedesse, isto é, se não pudesse descentralizar as suas 
ações, desnecessário seria a existência da sociedades de economia mista, das 
fundações, autarquias e agências regulamentadoras, visto como um tipo especial 
das anteriores.

Não bastassem as ponderações realizadas, deve-se ressaltar que o trecho 
do acórdão trazido pelos requerentes, mostra grande dissonância com o tema 
tratado pela MP 2.052, de 2000, vez que a ADIn 1717/DF, tratava de delegação 
típica de Poder de Policia, tributando e punindo.

No presente caso, sequer existe um Poder de Polícia efetivo, já  que não é 
dada ao delegado realizar funções tipicamente estatais, não havendo qualquer 
disposição na MP neste sentido.

Por todo o exposto, demonstrado e comprovado, outra não pode ser 
a conclusão senão a de que não há qualquer suporte f ático ou jurídico a sustentar 
a ação proposta pelos Partidos Políticos PC do B e PT, posto que inexistente 
qualquer inconstitucionalidade, ou qualquer lesão à moralidade administrativa 
ou ao patrimônio público, impondo-se, de conseqüência, seja denegado o pedido 
de liminar e julgada no todo improcedente a ação, por ser conforme o direito e 
medida de Justiça.



Por seu turno, o Ministério do Meio Ambiente, em 26.07.2000^ remeteu a
esta Instituição, a Informação n° 039/CONJUR/MMA/2000, exarada pelo Dr. Márcio 
Antonio Teixeira Mazzaro, Coordenador-Geral da Consultoria Jurídica da referida 
Pasta, com o aprovo do Dr. Luiz Freitas Pires de Saboia, Consultor Jurídico, que, no 
essencial, é abaixo transcrita:

2. Cabe esclarecer que a indigitada Medida Provisória, com pertinência, 
objetiva regulamentar o acesso ao patrimônio genético do País, a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o 
acesso à tecnologia e a sua transferência para conservação e utilização, de que 
tratam os arts. I o, 8o, aliena “j ”, 10, alínea “c ”, 15 e 16, alíneas 3 e 4, da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, assim como o inciso II  do § I o e o §  4o do 
art. 225 da Constituição Federal.

3. Com efeito, a sobredita Convenção sobre Diversidade Biológica, 
celebrada pelo Governo brasileiro durante a Conferência das Nações Unidas para  
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992, na cidade do Rio de 
Janeiro, e ratificada pelo Congresso Nacional, em 1994, veio a reconhecer a 
soberania dos países sobre seus recursos genéticos, estabelecendo que esses 
mesmos países viessem a facilitar o acesso a tais recursos, mediante autorização 
prévia por autoridade competente, e que os países receptores e usuários desses 
mesmos recursos genéticos assegurariam a repartição justa e equitativa dos 
benefícios decorrentes de sua utilização econômica.

4. Sendo o Brasil reconhecido mundialmente como o País de maior 
diversidade biológica, com cerca de 20% de todas as espécies do mundo 
encontrando-se em seus domínios, a necessidade de implementação de dispositivos 
legais modernos para o manejo de seus recursos biológicos e incentivo à ciência e 
tecnologia, inclusive a coibição do seu acesso ilegal, promovendo a sua 
conservação, o seu uso sustentável e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 
econômicos auferidos, indicaram a necessidade urgente de se regulamentar o 
acesso a esse patrimônio, criando condições adequadas para o desenvolvimento da 
biotecnologia no País. 5 *

5. Da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (AGENDA 21), extraem-se as seguintes regras:

“Capítulo 15— Conservação da Diversidade Biológica

15.2. Os bens e serviços essenciais ao nosso planeta dependem da variedade e 
variabilidade dos genes, espécies, populações e ecossistemas. Os recursos 
biológicos nos alimentam e nos vestem, e nos proporcionam moradia, remédios e 
alimento espiritual. Os ecossistemas naturais de florestas, savanas, pradarias e



pastagens, desertos, tundras, rios, lagos e 
diversidade biológica da terra. (..) O atual 
resulta em grande parte da atividade humana, e representa uma séria ameaça ao 
desenvolvimento humano.

15.3. (...) Os recursos biológicos constituem um capital com grande potencial de 
produção de benefícios sustentáveis. Urge que se: adotem medidas decisivas para 
conservar e manter os genes, as espécies e os ecossistemas, com vistas ao manejo e 
uso sustentável dos recursos biológicos. (..) A participação e o apoio das 
comunidades locais são elementos essenciais para o sucesso de tal abordagem. Os 
progressos realizados no campo da biotecnologia apontam o provável potencial do 
material genético contido nas plantas, nos animais e nos microorganismos para a 
agricultura, a saúde, o bem estar e para fins ambientais. Ao mesmo tempo, é 
particularmente importante nesse contexto sublinhar que os Estados têm o direito 
soberano de explorar seus próprios recursos biológicos de acordo com suas 
políticas ambientais, bem como a responsabilidade de conservar sua diversidade 
biológica, de usar seus recursos biológicos de forma sustentável e de assegurar 
que as atividades empreendidas no âmbito de sua jurisdição ou controle mio 
causem dano a diversidade biológica de outros Estados ou de áreas além dos 
limites de jurisdição nacional

Objetivos
15.4. (...)
(d) adotar as medidas apropriadas para a repartição justa e equitativa dos 
benefícios advindos da pesquisa e desenvolvimento, bem como do uso dos recursos 
biológicos e genéticos, inclusive da biotecnologia, entre as fontes desses recursos e 
aqueles que o utilizam;

(g) reconhecer e fomentar os métodos tradicionais e os conhecimentos das 
populações indígenas e suas comunidades, enfatizando o papel científico das 
mulheres, relevantes para a conservação da diversidade biológica e o uso 
sustentável dos recursos biológicos, e assegurar a esses grupos oportunidades nos 
benefícios econômicos e comerciais decorrentes do uso desses métodos e 
conhecimentos tradicionais. ”

6. Assim, a ausência de regras claras e objetivas, além de não assegurar a 
devida repartição de benefícios com a União e com as comunidades indígenas e 
locais, impede o desenvolvimento das melhores práticas empresariais, de modo que 
uma atividade séria e responsável, como definida na Medida Provisória n° 2.052, 
de 29 de junho próximo passado, ressente de regulamentação, com a exigência de 
estabilidade e definição de direitos, sendo que, em sua ausência, sujeita a atividade 
comercial a incertezas derivadas do eventual não estabelecimento pleno dos 
preceitos estabelecidos na Convenção sobre Diversidade Biológica. 7

7. A questionada M edida Provisória, ao regulamentar o inciso I I  do 
parágrafo I o e o parágrafo 4o do art. 225, da Constituição Federal, determina



ao Poder Público a preservação da diversU e da ii
patrimônio genético do País, mediante fiscalização das entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação do material genético, preenchendo o vácuo 
legislativo até então existente (em momento de extrema gravidade para  a 
segurança), justam ente quando se discutem temas como a preservação da 
Amazônia, a invasão e a devastação das florestas, a degradação do meio 
ambiente, bem como a proibição da comercialização dos alimentos 
transgênicos, a clonagem e o projeto genoma.

8. As disposições do art. 11 da MP, questionadas pelos autores da 
sobredita Ação Direta de Inconstitucionalidade, sob o argumento de estarem 
afrontando ao que preceitua o art. 48, inc. XI, da Constituição, não determinam a 
criação, estruturação e atribuições de órgão da Administração Pública.

■ 9. Estabelece, isto sim, que o Poder Executivo criará um Conselho
Interministerial, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, composto de 
representantes dos órgãos que detêm competência legal sobre as diversas ações de 
que trata a MP, e cuja estrutura e funcionamento estarão dispostos em decreto 
específico.

10. Não se tratou, em momento algum, de criação, estruturação e 
atribuições de um novo órgão, e, sim, de um grupo de trabalho, uma comissão de 
especialistas, composta por representantes dos órgãos que detêm competência legal 
sobre as ações alusivas ao patrimônio genético, dentre eles o CNPQ, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, a 
Fundação Nacional do índio — FUNAI.

11. Lógico que, para o funcionamento e desempenho das atribuições do 
indigitado Conselho, terá de haver suporte físico, material e humano, cuja 
estrutura será estabelecida por ato do Poder Executivo, se concentrando na Casa 
Civil da Presidência da República.

12. Portanto, não há se falar em criação de órgão da Administração 
Pública, que, como estabelece o art. 48, inc. XI, da Carta Magna, só se 
concretizaria através da deliberação exclusiva do Congresso Nacional, com sanção 
do Presidente da República, o que não é o caso da MP em questão, não restando, 
assim, violação a qualquer norma Constitucional.

13. Por outro lado, de igual sorte, não ocorre na MP em comento qualquer 
inconstitucionalidade quanto as disposições do seu art. 14, sobretudo com relação 
ao que preceitua o art. 231, da Constituição.

14. Permanecem incólumes os Princípios Constitucionais insculpidos no 
art. 231 da Carta Magna, sobretudo porque não está o Poder Público violando ou 
desconhecendo os direitos territoriais dos índios.



15. O fato de as populações indígenas serem titulares da poss 
terras, e das riquezas ali contidas, garante a elas direitos sobre os benefícios 
advindos da exploração comercial que se venha a fazer do patrimônio genético 
existente em suas terras, conforme bem assevera a ordem constituinte.

16. Dispositivos foram explicitamente inseridos na indigitada MP com a 
finalidade de assegurar a distribuição eqüitativa dos benefícios advindos da 
exploração comercial do patrimônio genético existentes em terras indígenas, entre 
todos a quem fo r  de direito, na forma determinada na AGENDA 21, integralmente 
aderida pelo País.

17. Com efeito, as disposições contidas no parágrafo I o do art. 8o, e no 
parágrafo 7o do art. 13, da MP, determinam que todo o acesso a componentes do 
patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado deverá ter anuência 
prévia da comunidade indígena detentora do direito de posse da terra onde estão 
localizados, situação inclusive reconhecida pelos Autores desta ação.

18. Ademais, o art. 21 da guerreada MP, determina que “os benefícios 
resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir 
de amostra de componente do patrimônio genético (...) serão repartidos de forma  
justa e eqüitativa entre a União e as partes contratantes... ”

19. O art. 14, da MP, fo i  introduzido no ordenamento legal questionado em 
respeito às disposições do art. 231 da Carta Magna, ao estabelecer o principio da 
finalidade social da propriedade, onde todos, indistintamente, participem da defesa 
do meio ambiente, como um dever inalienável, na form a expressada no caput do 
art. 225.

20. Ainda, o mesmo art. 14 veio estabelecer a garantia constitucional de 
que, na eventualidade de ser identificado um componente do patrimônio genético, 
cuja utilidade possa representar um grande beneficio que deve ser estendido a um 
universo maior da população (por exemplo um produto ou princípio medicinal 
importante e indispensável à debelação de uma epidemia) e, na eventualidade de 
que este somente ocorra em terras indígenas, ou mesmo em propriedades 
particulares, a necessidade de anuência prévia não se tome um empecilho 
insuperável para o bem da maioria.

21. Esta situação, inclusive, não elimina a obrigatoriedade de repartição 
dos benefícios, do que se conclui não haver, em suas disposições, a alegada 
infringência às disposições do parágrafo 2o do art. 231 da CF, principalmente 
diante da regra constitucional determinante da função social da propriedade, 
prevista no art. 5o, inc. XIII, da Constituição.

22. É  de se colacionar o entendimento de Fernando Andrade Oliveira, in 
LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS À PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, Forense,



1982, p. 174, quanto ensina que, “no curso do tempo, o Direito bràsHeira, Pújfíico 
e Privado, acompanhou a evolução do instituto e, partindo da sua concepção 
individualista, progressivamente realçou e afirmou a função social da propriedade 
privada

23. Pontes de Miranda, in COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DE 1967 
COM A EMENDA N  1 DE 1969, 2a Edição, RT, 1974, v. 5, p. 397, acrescenta que 
“a propriedade tem passado, desde o terceiro decênio do século, por 
transformação profunda, à qual ainda não se habituaram os juristas, propensos só 
à consulta ao Código Civil, em se tratando de direito da propriedade ” de modo que 
o individualismo deve ceder diante dos interesses sociais.

24. Reconheceram os autores, em sua peça vestibular, que a regra da 
função social da propriedade, referente ao conhecimento sobre a diversidade 
biológica do País, sobretudo em relação às terras indígenas, está a merecer 
regulamentação, já  devidamente prevista na indigitada MP.

25. Inclusive, há de se considerar o Princípio constitucional da Supremacia 
dos Interesses Ambientais Difusos sobre os particulares, fazendo prevalecer, na 
elaboração legislativa, o bem estar coletivo, impedindo as ações privilegiando 
setores organizados, que insistem no retrocesso, em detrimento das conquistas 
históricas da sociedade e do povo brasileiro em geral quanto a proteção do meio 
ambiente.

26. Por outro lado, não há se falar em inconstitucionalidade da 
descentralização do poder de polícia, conforme tentaram argumentar os autores, 
quando questionaram as disposições do art. 29 da M.P.

27. O indigitado dispositivo, em consonância com a legislação ambiental 
vigente, apenas estabelece que a fiscalização; a interceptação e a apreensão de 
amostras de componentes do patrimônio genético, acessada em desacordo com as 
disposições da mencionada MP, serão exercidas, como não poderia deixar de ser, 
pelos respectivos órgãos federais competentes, na forma do regulamento, e que tais 
atividades poderão, ainda, ser descentralizadas, mediante convênio, conforme o 
disposto no art. 225,11, da Carta Magna.

28. Em nenhum momento está expresso que o Poder Público irá transferir 
para a iniciativa privada suas obrigações fiscálizadoras previstas no inciso II  do 
art. 225, da CF. Prevê-se, isto sim, a descentralização de tais poderes, mas a outros 
entes do próprio Poder Público, estadual ou municipal, conforme estabelecido nos 
incisos III e IV, do art. 11, da que questionada MP.

29. E  a possibilidade de se estabelecer a cooperação entre os poderes 
públicos, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional, encontra-se devidamente prevista nas disposições do parágrafo único do 
art. 23 da CF.



30. O fato de um determinado órgão federai passar parte—ae suas 
atribuições a um órgão estadual, ou municipal, determina uma forma de superar ’ 
dificuldades práticas de infra-estrutura na Administração Federal. E cediço que o 
número de funcionários sempre fo i deficiente, o que é histórico em nosso País, 
diante de suas dimensões territoriais, sobretudo quando se trata de questão 
ambiental.

31. A urgência da questão tratada na indigitada Medida Provisória é 
latente, porquanto diz respeito à premente necessidade de se estabelecer um 
mecanismo de regulamentação do acesso ao patrimônio genético nacional, criando 
condições adequadas para o desenvolvimento da biotecnologia do País.

32. Em nenhum momento a M P guerreada prevê a renúncia, pelo Estado, 
do seu PODER-DEVER DE ZELAR E  PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, uma vez 
que essa obrigação é irrenunciável, por força das disposições do art. 225 da 
Constituição Federal.

33. A questionada MP fo i editada atendendo aos pressupostos 
constitucionais prescritos no art. 62 da Carta Magna, na medida em que houve a 
urgente e relevante necessidade de se implementá-la, criando condições para que o 
acesso ao patrimônio genético o País deixasse de se tomar uma obscuridade, 
normalizando a matéria.

Por todo o exposto, é  imperioso que não haja, em hipótese alguma, a 
concessão da medida cautelar pleiteada, suspendendo a eficácia dos dispositivos 
questionados da indigitada Medida Provisória, pelo fa to  de que, se concedida, 
gerará efeito satisf ativo, com a perda de objeto do mérito causai.

No mérito, de igual modo, deverá a presente Ação Direita de 
Inconstitucionalidade ser julgada totalmente improcedente, em todos os seus 
termos, na form a das razões jurídicas e legais acima expendidas. ”

9. Análise detida da espécie evidencia, de modo claro, que a Medida 
Provisória n° 2.052, de 29.06.2000, não infringiu qualquer corolário de gênese 
constitucional, tampouco a medida liminar requerida não se configura como um 
instrumental formalizante de providência cautelar que possa satisfazer pretensão difusa e 
equivocada dos autores.

10. No petitório, constatam-se afirmações desprovidas de cunho jurídico, 
porque os argumentos nele esposados, com a devida vénia, não podem ter a força que a 
eles pretendem emprestar os seus autores, ao fito de erradicar expressões contidas nos 
arts. 11, 12, 14 e 29 da Medida Provisória, ora atacada.



Do exposto infere-se, induvidosamente. o descabimento d a à ç ã o d ire t^ o b  
apreciação, no que concerne à aferição da alegada inconstitucionalidade dos 
dispositivos apontados como conflitantes com o texto constitucional vigente.

Estas, Senhor Advogado-Geral, as informações que são submetidas ao seu 
elevado descortino.

Brasília-DF, 07 de junho de 2000.

L. A. PARANHOS SAMPAIO
Consultor da União
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Consultoria Jurídica

INFORMAÇÃO N2 039/CONJUR/MMA/2000.

ASS.: Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.246,
PROPOSTA PELO PARTIDO
Comunista do Brasil e Partido 
dos Trabalhadores.

INT.: Advocacia Geral da União. 
REF.: A viso N° 427/AGU/2000 

Ofício n° 602/AGU/AS/2000

Senhor Consultor Jurídico,

Mediante os expedientes em referência, a Advocacia Geral da 

União solicita deste Ministério o fornecimento das informações necessárias à instrução 

da defesa da União, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2246, 

requerida pelo Partido Comunista do Brasil e Partido dos Trabalhadores, contra 

disposições da Medida Provisória n° 2.052, de 29 de junho de 2000, que "Regulamenta 

o inciso II  do § I o e o §  4o do art. 225 da Constituição, os arts. I o, 8°, alínea " j”, 10, 

alínea "c ”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Biodiversidade Biológica, 

dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e a 

transferência de fecnojqgia  para sua conservação e utilização, e dá outras 

providências
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2. Cabe esclarecer que a indigitada Me<

pertinência, objetiva regulamentar o acesso ao patrimônio genético do País, a proteção 

e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso 

à tecnologia e a sua transferência para conservação e utilização, de que tratam os arts. 

Io, 8o, aliena “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4. da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, assim como o inciso II do § Io e o § 4o do art. 225 da Constituição Federal.

3. Com efeito, a sobredita Convenção sobre Diversidade Biológica, 

celebrada pelo Governo brasileiro durante a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, 

e ratificada pelo Congresso Nacional, em 1994, veio a reconhecer a soberania dos 

países sobre seus recursos genéticos, estabelecendo que esses mesmos países viessem a 

facilitar o acesso a tais recursos, mediante autorização prévia por autoridade 

competente, e que os países receptores e usuários desses mesmos recursos genéticos 

assegurariam a repartição justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes de sua 

utilização econômica. 4

4. Sendo o Brasil reconhecido mundialmente como o País de maior 

diversidade biológica, com cerca de 20% de todas as espécies do mundo encontrando- 

se em seus domínios, a necessidade de implementação de dispositivos legais modernos 

para o manejo de seus recursos biológicos e incentivo à ciência e tecnologia, inclusive 
a coibição do seu acesso ilegal, promovendo a sua conservação, o seu uso sustentável e 

a repartição justa e eqüitativa dos benefícios econômicos auferidos, indicaram a 

necessidade urgente de se regulamentar o acesso a esse patrimônio, criando condições 

adequadas para o desenvolvimento da biotecnologia no País.

lnforml.doc
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5. Da Conferência das Nações Unidas soBf 
Desenvolvimento (AGENDA 21), extrai-se as segumtes regras:

“Capítulo 15 -  Conservação da Diversidade Biológica

15.2. Os bens e serviços essenciais ao nosso planeta dependem da variedade e 
variabilidade dos genes, espécies, populações e ecossistemas. Os recursos 
biológicos nos alimentam e nos vestem, e nos proporcionam moradia, 
remédios e alimento espiritual. Os ecossistemas naturais de florestas, 
savanas, pradarias e pastagens, desertos, tundras, rios, lagos e mares contêm 
a maior parte da diversidade biológica da terra. (...) O atual declínio da 
diversidade biológica resulta em grande parte da atividade humana, e 
representa uma séria ameaça ao desenvolvimento humano.

15.3. (...) Os recursos biológicos constituem um capital com grande potencial 
de produção de benefícios sustentáveis. Urge que se adotem medidas 
decisivas para conservar e manter os genes, as espécies e os ecossistemas, 
com vistas ao manejo e uso sustentável dos recursos biológicos. (...) A 
participação e o apoio das comunidades locais são elementos essenciais para 
o sucesso de tal abordagem. Os progressos realizados no campo da 
biotecnologia apontam o provável potencial do material genético contido nas 
plantas, nos animais e nos microorganismos para a agricultura, a saúde, o 
bem estar e para fins ambientais. Ao mesmo tempo, é particularmente 
importante nesse contexto sublinhar que os Estados têm o direito soberano 
de explorar seus próprios recursos biológicos de acordo com suas políticas 
ambientais, bem como a responsabilidade de conservar sua diversidade 
biológica, de usar seus recursos biológicos de forma sustentável e de 
assegurar que as atividades empreendidas no âmbito de sua jurisdição ou 
controle não causem dano a diversidade biológica de outros Estados ou de 
áreas além dos limites de jurisdição nacional.

Objetivos
15.4.(...)
(d) adotar as medidas apropriadas para a repartição justa e eqüitativa dos 
benefícios advindos da pesquisa e desenvolvimento, bem como do uso dos 
recursos biológicos e genéticos, inclusive da biotecnologia, entre as fontes 
desses recursos e aqueles que o utilizam;

(g) reconhecer e fomentar os métodos tradicionais e os conhecimentos das 
populações indígenas e suas comunidades, enfatizando o papel científico das 
mulheres, relevantes para a conservação da diversidade biológica e o uso 
sustentável dos recursos biológicos, e assegurar a esses grupos 
oportunidades nos benefícios econômicos e comerciais decorrentes do uso 
desses métodos e conhecimentos tradicionais. ”
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6. Assim, a ausência de regras claras e òbJETivas, 

assegurar a devida repartição de benefícios com á  União e com as comt 
indígenas e locais, impede o desenvolvimento das melhores práticas empresariais, de 

modo que uma atividade séria e responsável, como definida na Medida Provisória n° 

2.052, de 29 de junho próximo passado, ressente de regulamentação, com a exigência 

de estabilidade e definição de direitos, sendo que, em sua ausência, sujeita a atividade 

comercial a incertezas derivadas do eventual não estabelecimento pleno dos preceitos 

estabelecidos na Convenção sobre Diversidade Biológica.

7. A questionada Medida Provisória, ao regulamentar o inciso II do 

parágrafo Io e o parágrafo 4o do art. 225, da Constituição Federal, determina ao Poder 

Público a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do País, 

mediante fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material 

genético, preenchendo o vácuo legislativo até então existente (em momento de extrema 

gravidade para a segurança), justamente quando se discutem temas como a preservação 

da Amazônia, a invasão e a devastação das florestas, a degradação do meio ambiente, 

bem como a proibição da comercialização dos alimentos transgênicos, a clonagem e o 
projeto genoma.

8. As disposições do art. 11 da MP, questionadas pelos autores da 

sobredita Ação Direta de Inconstitucionalidade. sob o argumento de estarem 

afrontando ao que preceitua o art. 48, inc. XI, da Constituição, não determinam a 

criação, estruturação e atribuições de órgão da Administração Pública.

9. Estabelece, isto sim, que o Poder Executivo criará um Conselho 

Interministerial, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, composto de 

representantes dos órgãos que detêm competência legal sobre as diversas ações de que 

trata a MP, e cuja estrutura e funcionamento estarão dispostos em decreto específico.
Infarml.doc
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atribuições de um novo órgão, e, sim, de um grupo de trabalho, uma conííSSStTae 
especialistas, composta por representantes dos órgãos que detêm competência legal 

sobre as ações alusivas ao patrimônio genético, dentre eles o CNPQ, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -  IBAMA, a 

Fundação Nacional do índio -  FUNAI.

11. Lógico que, para o funcionamento e desempenho das 

atribuições do indigitado Conselho, terá de haver suporte físico, material e humano, 

cuja estrutura será estabelecida por ato do Poder Executivo, se concentrando na Casa 

Civil da Presidência da República.

12. Portanto, não há se falar em criação de órgão da Administração 

Pública, que, como estabelece o art. 48, inc. XI, da Carta Magna, só se concretizaria 

através da deliberação exclusiva do Congresso Nacional, com sanção do Presidente da 

República, o que não é o caso da MP em questão, não restando, assim, violação a 
qualquer norma Constitucional.

13. Por outro lado, de igual sorte, não ocorre na MP em comento 

qualquer inconstitucionalidade quanto as disposições do seu art. 14, sobretudo com 

relação ao que preceitua o art. 231, da Constituição.

14. Permanecem incólumes os Princípios Constitucionais 

insculpidos no art. 231 da Carta Magna, sobretudo porque não está o Poder Público 

violando ou desconhecendo os direitos territoriais dos índios.

&
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15. O fato de as populações indígenas serè 

suas terras, e das riquezas ali contidas, garante a elas direitos sobre os benefícios 

advindos da exploração comercial que se venha a fazer do patrimônio genético 

existente em suas terras, conforme bem assevera a ordem constituinte.

16. Dispositivos foram explicitamente inseridos na indigitada MP 

com a finalidade de assegurar a distribuição eqüitativa dos benefícios advindos da 

exploração comercial do patrimônio genético existentes em terras indígenas, entre 

todos a quem for de direito, na forma determinada na AGENDA 21, integralmente 

aderida pelo País.

17. Com efeito, as disposições contidas no parágrafo Io do art. 8o, e 

no parágrafo T  do art. 13, da MP, determinam que todo o acesso a componentes do 

patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado deverá ter anuência 

prévia da comunidade indígena detentora do direito de posse da terra onde estão 

localizados, situação inclusive reconhecida pelos Autores desta ação.

18. Ademais, o art. 21 da guerreada MP, determina que “os 

benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido 

a partir de amostra de componente do patrimônio genético (...) serão repartidos de 

form a justa e eqüitativa entre a União e as partes contratantes... ”

19. O art. 14, da MP, foi introduzido no ordenamento legal 

questionado em respeito às disposições do art. 231 da Carta Magna, ao estabelecer o 

princípio da finalidade social da propriedade, onde todos, indistintamente, participem 

da defesa do meio ambiente, como um dever inalienável, na forma expressada no caput 

do art. 225.
ln fb rm l.doc
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20. Ainda, o mesmo art. 14 ver

constitucional"de que, nã "eventualidade de ser identificado um componente do 

patrimônio genético, cuja utilidade possa representar um grande benefício que deve ser 

estendido a um universo maior da população (por exemplo um produto ou princípio' 

medicinal importante e indispensável à debelação de uma epidemia) e, na 
eventualidade de que este somente ocorra em terras indígenas, ou mesmo em 

propriedades particulares, a necessidade de anuência prévia não se tome um empecilho 

insuperável para o bem da maioria.

21. Esta situação, inclusive, não elimina a obrigatoriedade de 

repartição dos benefícios, do que se conclui não haver, em suas disposições, a alegada 

infringência às disposições do parágrafo 2o do art. 231 da CF, principalmente diante da 

regra constitucional determinante da função social da propriedade, prevista no art. 5o,. 
inc. XIII, da Constituição.

22. É de se colacionar o entendimento de Fernando Andrade 

Oliveira, in LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS À PROPRIEDADE 

IMOBILIÁRIA, Forense, 1982, p. 174, quanto ensina que, “«o curso do tempo, o 

D ireito  brasileiro, Público e Privado, acompanhou a evolução do instituto e, partin do  

da sua concepção individualista, progressivam ente realçou e afirmou a função socia l 

da  propriedade privada

23. Pontes de Miranda, in COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO 
DE 1967 COM A EMENDA N. 1 DE 1969, 2 Edição, RT, 1974, v. 5, p. 397, 

acrescenta que “a propriedade tem passado, desde o terceiro decênio do século, p o r  

transform ação profunda, à qual ainda não se habituaram os ju ristas, propen sos só à  

consulta ao C ódigo Civil, em se  tratando de direito da propriedade ” de modo que o

individualismo deve ceder diante dos mteresses -̂sociais.

l n m d . d o c
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iuç_a rei24. Reconheceram os autores, em sua p

da função social da propriedade, referente ao conhecimento sobre a diversidade 

biológica do País, sobretudo em relação às terras indígenas, está a merecer 

regulamentação, já devidamente prevista na indigitada MP.

25. Inclusive, há de se considerar o Princípio constitucional da 

Supremacia dos Interesses Ambientais Difusos sobre os particulares, fazendo 

prevalecer, na elaboração legislativa, o bem estar coletivo, impedindo as ações 

privilegiando setores organizados, que insistem no retrocesso, em detrimento das 

conquistas históricas da sociedade e do povo brasileiro em geral quanto a proteção do 

meio ambiente.

26. Por outro lado, não há se falar em inconstitucionalidade da 

descentralização do poder de polícia, conforme tentaram argumentar os autores, 

quando questionaram as disposições do art. 29 da M.P.

27. O indigitado dispositivo, em consonância com a legislação 

ambiental vigente, apenas estabelece que a fiscalização, a interceptação e a apreensão 

de amostras de componentes do patrimônio genético, acessada em desacordo com as 

disposições da mencionada MP, serão exercidas, como não poderia deixar de ser, pelos 

respectivos órgãos federais competentes, na forma do regulamento, e que tais 

atividades poderão, ainda, ser descentralizadas, mediante convênio, conforme o 

disposto no art. 225, II, da Carta Magna.

28. Em nenhum momento está expresso que o Poder Público irá 

transferir para a iniciativa privada suas obrigações fiscalizadoras previstas no inciso II 

do art. 225, da CF. Prevê-se, isto sim, a descentralização de tais poderes, mas a 

outros entes do próprio Poder Público, estadual ou municipal, conforme estabelecido 

nos incisos III e IV, do art. 11, da questionada
InfoQtjLdoc
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29. E a possibilidade de se estabelecer ^■-eédperaçãfi^ent 

poderes públicos, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional, encontra-se devidamente prevista nas disposições do parágrafo único do art. 

23 da CF.

30. O fato de um determinado órgão federal passar parte de suas 

atribuições a um órgão estadual, ou municipal, determina uma forma de superar 

dificuldades práticas de infra-estrutura na Administração Federal. É cediço que o 

número de funcionários sempre foi deficiente, o que é histórico em nosso País, diante 

de suas dimensões territoriais, sobretudo quando se trata de questão ambiental.

31. A urgência da questão tratada na indigitada Medida Provisória 

é latente, porquanto diz respeito à premente necessidade de se estabelecer um 

mecanismo de regulamentação do acesso ao patrimônio genético nacional, criando 

condições adequadas para o desenvolvimento da biotecnologia do País.

32. Em nenhum momento a MP guerreada prevê a renúncia, pelo 

Estado, do seu PODER-DEVER DE ZELAR E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, 

uma vez que essa obrigação é irrenunciável, por força das disposições do art. 225 da 
Constituição Federal.

33. A questionada MP foi editada atendendo aos pressupostos 

constitucionais prescritos no art. 62 da Carta Magna, na medida em que houve a 

urgente e relevante necessidade de se implementá-la. criando condições para que o 
acesso ao patrimônio genético do País deixasse de se tomar uma obscuridade, 
normatizando a matéria. 0 r
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. '  t o *  1
Por todo o exposto, é imperioso què não haja. em ui 

alguma, a concessão da medida cautelar pleiteada, suspendendo a eficácia dos 

dispositivos questionados da indigitada M edida Provisória, pelo fato de que, se 

concedida, gerará  efeito satisfativo, com a perda de objeto do m érito causal.

No mérito, de igual modo, deverá a presente Ação Direita de 

Inconstitucionalidade ser julgada totalmente improcedente, em todos os seus termos, na 

forma das razões jurídicas e legais acima expendidas.

Diante do exposto, são as informações que se tem a prestar. 

Brasília, 26 de julho de 2000.

M A R C iaÀ N T O N IO  
Coofííenador-

TEIXETRA MAZZARO 
G eral CGAJ/CONJUR/M M A

De acordo com o pronunciamento supra, pelos seus fundamentos 
jurídicos. Encaminhe-se à Advocacia Geral da União.

Brasília, 26 de julho de 2000.

i
ygforml.doc

2 7 / 0 j m - p t : 5 6
í^afio/io



NOTA CONJUR N° 194/2000. 
EM 25.07.2000.

Ementa: Ação D ireta de
Inconstitucionalidade, com pedido 
de liminar, requerida pelo Partido 
Comunista do Brasil -  PC do B e 
pelo Partido do Trabalhadores -  
PT. Questiona-se na mencionada 
Ação a constitucionalidade de parte 
dos artigos 11, 12, 14 e 29, todos da 
Medida Provisória n° 2.052, de 29 
de junho de 2000.

A propósito da Ação identificada na ementa, solicita o 
Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União, mediante o Aviso n° 
428/AGU/2000, manifestação desta Pasta, através desta unidade jurídica, acerca 
dos termos da petição inicial, a fim de que se possa promover a defesa do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Após uma detida leitura dos dispositivos questionados, bem 
assim, fazendo uma rigorosa análise da Exposição de Motivos, que levou o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República a assinar mencionada MP, 
entendo suficiente esses elementos para demonstrar a inexistência de razão dos 
Autores e a integral improcedência da ação, como se demonstrará a seguir.

DA INICIAL

De modo pouco convincente, expuseram as razões para 
requerer a suspensão parcial de parte dos artigos 11, 12, 14 e 29 da Medida 
Provisória n° 2.052, de 2000.

Para tanto, alegam violação aos artigos 48, XI, § 2o, 
acreditando que a MP cria órgão, o que é da competência do Congresso Nacional.



Mais: aduzem haver inconstitucionalidade no ingre:
terra indígena, empregando, para corroborar a tese, o pífio argumento de que estar- 
se-ia a cuidar os §§ 2o, 5o e 6o, do art. 231, da Constituição de 1988.

Questionam também haver inconstitucionalidade do art. 29, da 
MP, quando vislumbram descentralização do Poder de Polícia.

Com as devidas escusas, o entendimento ora colacionado se 
mostra inteiramente equivocado, nos termos demonstrados a seguir:

DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11 E 12.

O erro da tese dos requerentes situa-se no estabelecimento de 
uma premissa inadequada, vez que entendem que a iniciativa de se criar um 
Conselho Interm inisterial, estaria inserida dentro das atribuições do 
Congresso Nacional (art. 48, inc. XI da CF) . o que, sem dúvida, é um grande 
equívoco. A iniciativa de tal procedimento está inserida no § Io, inciso II, alínea 
“e”, do art. 61 da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 61.....

§ Io São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que:

II -  disponha sobre:

e) criação, estruturação e atribuições dos 
Ministérios e órgãos da adm inistração pública.” 
(Os destaques são meus).

O Conselho Interministerial será um órgão ágil, com uma 
estrutura enxuta, constituindo-se em uma forma inteligente de descentralização e 
de aproveitamento de pessoal de vários Ministérios, que irão exercer uma 
determinada e nobre função pública, sem quaisquer vantagem de caráter 
pecuniário.

No caso em tela, o objetivo do governo é o de melhor 
supervisionar e acompanhar o desenvolvimento do Patrimônio Genético do País, 
como aliás, restou plenamente justificado através da leitura do item 8 da robusta 
E.M. Interm inisterial n° 045/MCT/MMA, de 28 de junho de 2000, ipsis litteris:
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“8
tempo, promover maior desenvolvimento das 
atividades legais de bioprospecção no País, a medida 
prevê que a autorização de acesso a amostra de 
componentes do Patrimônio Genético somente será 
concedida a instituição nacional, pública ou privada, 
que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento 
nas áreas biológicas e afins. A instituição sediada no 
exterior, interessada em acessar amostra de 
componente do Patrim ônio Genético, deverá 
associar-se a instituição pública nacional, ficando a 
coordenação das atividades obrigatoriam ente 
realizada por esta última.” (Destaquei).

Se a tese dos requerentes fosse admitida, estar-se-ia 
‘ engessando” o Poder Executivo, à medida que, dentro de sua estrutura funcional, 
não teria ele qualquer condição de gerência, já que tudo a esse respeito ficaria ao 
encargo do Poder Legislativo.

Neste caso sim, é que haveria a violação à tripartição de 
Poderes, vez que o Poder Legislativo passaria a exercer as atribuições do Poder 
Executivo.

Com base nestes argumentos, fácil concluir que são 
plenamente constitucionais os artigos 11 e 12 da MP 2.052, de 2000.

DA CONSTITUCIONALIDADE DO INGRESSO EM TERRA INDÍGIENA 
PARA BIOPROSPECÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS, EM CASOS DE 

RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO, SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DAS
COMUNIDADES INDÍGENAS.

Querer dizer que a MP em exame está em descompasso com o 
art. 231, § 2o da CF é no mínimo ingenuidade ou descuido com o maior interesse 
social.

Para se chegar a conclusão retro basta imaginar a seguinte 
hipótese: em havendo um alastramento de fogo, devastando parte da vegetação de 
um local, destruindo, por conseguinte, um grande Patrimônio Genético, será que 
seria razoável impedir que o Poder Pública de exercer o zelo pelo bem público de 
modo mais qualificado do que o realizado pela populações indígenas?
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O argumento de se dizer que o ingresso nas terras indígenas é
inconstitucional pelo fato de que tais terras destinarem-se a posse permanente 
deles é igualmente inconsistente, pelo simples fato de que as comunidades 
indígenas serão ouvidas antes de proceder esse ingresso, portanto, não há qualquer 
razoabilidade no pedido dos requerentes.

Para se chegar a esse entendimento, basta verificar o caso do 
direito de propriedade, que sem dúvida é um direito constitucional mais amplo, a 
acatar os argumentos das requerentes, não se poderia sequer cogitar nas ocupações 
temporárias e nos procedimentos de desapropriação.

Faltou aos requerentes a ponderação dos valores e dos 
interesses nacionais constantes da MP sob análise, vez que a interpretação 
sistêmica do texto constitucional foi esquecida, ao contrário, empregaram a 
madequada interpretação em “tiras, aos pedaços”, conforme lição do professor 
Eros Roberto Grau, consequentemente, face aos vícios mencionados, não se 
realizou também, a chamada interpretação conforme à constituição. Sobre esse 
tema, o grande mestre português J.J. Gomes Canotilho, em sua obra Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, 3 edição. 1998, páginas números 1151-2, 
ensma com precisão a seguinte lição:

“O princípio da interpretação das leis em 
conformidade com a constituição é fundamentalmente um 
princípio de controlo (tem como função assegurar a 
constitucionalidade da interpretação) e ganha relevância 
autónoma quando a utilização dos vários elementos 
interpretativos não permite a obtenção de um sentido 
inequívoco dentre os vários significados da norma. Daí a sua 
formulação básica: no caso de normas polissémicas ou 
plurissignifictivas deve dar-se preferência à interpretação 
que lhe dê um sentido em conformidade com a constituição. 
Esta formulação comporta várias dimensões: (1) o princípio 
da prevalência da constituição impõe que, dentre as várias 
possibilidades de interpretação, só deve escolher-se uma 
interpretação não contrária ao texto e programa da norma ou 
normas constitucionais; (2) o princípio da conservação de 
normas afirma que uma norma não deve ser declarada 
inconstitucional quando, observados os fins da norma, ela 
pode ser interpretada em conformidade com a constituição; 
(3) o princípio da exclusão da interpretação conforme a 
constituição mas ‘contra legem' impõe que o aplicador de
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uma norma não pode contrariar a letra e o sentido dessa 
normas através de um interpretação conforme a constituição 
mesmo através desta interpretação consiga uma
concordância entre a norma infraconstitucional e as normas 
constitucionais. Quando estiverem em causa duas ou mais 
interpretações -  todas em conformidade com a Constituição 
-  deverá procurar-se a interpretação considerada como a 
melhor orientada para a constituição.” (Destaques do 
original).

No mesmo sentido, o professor Uadi Lammêgo Bulos, em seu 
Manual de Interpretação Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1997, páginas 52-3 
prescreve o seguinte ensinamento, ipsis litteris:

“INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO

Modalidade de decisão do Bundesverfassungsgericht, a 
interpretação conforme à Constituição é aquela que se situa no 
âmbito do controle de constitucionalidade das leis, acorde 
sentenciam os alemães Zippelius, Wolff, Hesse, Maunz, 
Larenz e Friesenhahn e os italianos Gaetano Silvestri, Luigi 
Montesano, Nicola Carulli. Franco Pierandrei e Mauro 
Cappelletti. Categoria já conhecida da Suprema Corte norte- 
americana, a interpretação conforme à Constituição 
corrobora uma técnica que possui o traço da flexibilidade, 
possibilitando o exegeta livrar-se do formalismo jurídico, 
isto é, dos procedimentos impostos pela estrutura normativa 
dos textos legais, em prol do ideário da ju stiça  
constitucional.

Observa Jorge Miranda que para se fazer interpretações 
conforme à Constituição é necessário determinar quais são as 
que invalidam a norma e quais as que lhe garantem 
subistência válida no ordenamento jurídico, declarando, 
expressa ou implicitamente, algumas interpretações
inconstitucionais ou ilegais, e outras constitucionais e legais. 
Isto significa que as possibilidades de se proceder a 
interpretação conforme à Constituição ocorrerão sempre 
que um certo preceito normativo oferecer diversas 
possibilidades de interpretação. Algumas dessas
possibilidades serão em consonância com a própria 
Constituição e outras, em dissonância com as suas normas.
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O Tribunal
Bundesvetfassungsgericht -  tem-se valido dessa espécie de 
decisão, almejando declarar as interpretações possíveis e 
compatíveis à Lei Fundamental. A interpretação conforme à 
Constituição tomou-se uma marca característica da Corte 
alemã, alcançando peculiar destaque na jurisprudência deste 
tribunal. Através da exclusão das opções interpretativa 
consideradas contrárias ao articulado constitucional, são 
preenchidas lacunas, corrigindo os vazios normativos 
inerentes à linguagem prescritiva do legislador. Trata-se da 
otimização constitucional referida por Christoph Gusy, que 
permite a construção dos textos legais, perante hipóteses 
concretas levadas ao tribunaL através da analogia, bem como 
da redução ou derivação de pontos de vista normativos, 
inseridos na Constituição, como querem Ingwer Ebsen e 
Reinhold Zippelius. Estes pontos de vista normativos são 
verdadeiras premissas que vêm consagradas pelo próprio 
legislador constituinte e que servem de suporte à Interpretação 
constitucional.”1 (Os itálicos são do original, destaques meus).

As doutrinas supra mostram de maneira clara e inconteste que 
a edição da MP 2052, de 2000, está plenamente de acordo com a Carta Magna, vez 
que a falta de regulamentação do Patrimônio Genético, contraria interesse 
estratégico nacional, e dada a relevância e urgência2 do assunto, não restou outro 
caminho senão aquele previsto na própria consumição, já que conforme expresso 
no primeiro parágrafo da EM 045/MCT/MMA “...estão em tram itação no 
Congresso Nacional, desde 1995, vários projetos de lei, inclusive do Poder 
Executivo, no sentido de regulam entar o acesso ao patrim ônio genético...” , O 
item 10 da citada E.M Interministerial, esclarece também:

“ 10. A falta de normas legais que regulamentem a 
bioprospecção de recursos genéticos impede a
incorporação plena dos preceitos, de interesse do País, 
derivados da Convenção sobre Diversidade Biológica e 
expõe o País ao risco da biopirataria. A ausência de regras 
claras, além de não assegurar a devida repartição de 
benefícios com a União e com as comunidades indígenas e 
locais, impede o desenvolvimento das melhores práticas 
empresariais. A atividade séria e responsável de

1 O raciocínio exposto baseou-se na leitura da alentada tese de doutorado de Gilmar Ferreira Mendes, 
convertida em livro sob o título: Jurisdição constitucional. São Paulo, Saraiva, 1996, p. 222.
" Constituição da República Federativa do Brasil, art. 62.
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estabilidade e definição de direitos. A não regulamentação 
sujeita a atividade comercial às incertezas derivadas do 
eventual não estabelecimento pleno dos preceitos da 
Convenção sobre Diversidade Biológica.” (Negritei).

A alegada violação ao art. 231, § 5o, é igualmente descabida; 
no citado dispositivo constitucional, veda-se a remoção dos grupos indígenas.

Pressupõe-se, sem grande esforço hermenêutico, que a 
remoção de que se trata é aquela feita com ânimo definitivo. O ingresso nos 
termos estabelecidos pela MP 2.052, de 2000, não tem esse propósito. Como 
argumentos para corroborar o aduzido dá-se por meio do relevante interesse 
público que em expediente dessa espécie adotaria e, principalmente pelo fato de 
que a MP emprega o termo “ACESSO” e nunca “OCUPAÇÃO”, ou equivalente.

Dentro da questão posta, igualmente cai por terra qualquer 
possibilidade de se verificar inconstitucionalidade da MP em face do art. 231, § 6o, 
já que a mesma não tem por objeto a ocupação, tampouco o domínio ou a posse 
das terras indígenas, pelo contrário, referida MP só quer o acesso em situações 
excepcionalíssimas. Portanto, mais uma vez, não há que se falar que a MP esteja 
ferindo dispositivo constitucional.

DA INDIGITADA DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER DE POLICIA

. A indigitada descentralização do Poder de Polícia, tal como 
trazido pelas requerentes, não se mostra correto, vez que, lançam dúvida quanto à 
constitucionalidade das chamadas Organizações Sociais -  OS, o que é totalmente 
inaceitável, já que não houve pronunciamento nesse sentido.

Nesses termos, transportadas amplamente para o controle 
concentrado, vigem as regras da boa razão, tal como ensina C. A. Lúcio 
Bittencourt, em “O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, Revista 
Forense”, pags. 114-5, in verbis:

“Presunção de Constuucionalidade.

Sentido da regra.

O sentido da regra é exatamente inverso ao que dimana 
do seu enunciado: a ineficácia ou inconstitucionalidade da lei

i
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não se presume. Para o seu reconhecimento pelos i unais,
faz-se mister a existência de texto constitucional expresso 
com o qual se contradiga o preceito impugnado. Enquanto 
não se fizer essa demonstração e os tribunais não a acolherem, 
a lei continua a vigorar na plenitude de seu império.
A conseqüência do princípio a nortear a ação dos tribunais é, 
porém, de relevância indisfarçável. Ao apreciar a alegação de 
inconstitucionalidade, os juizes não a acolherão por mera 
conjectura, senão, apenas, quando a demonstração do conflito 
entre os dois textos legais se fizer de modo cabal, irrecusável, 
incontroverso. A inconstitucionalidade não pode ser 
presumida, há de ficar plenamente provada.

Na dúvida, decidir-se-á pela constitucionalidade.

Este é um corolário da regra anterior. Uma vez que a 
inconstitucionalidade não se presume, é indispensável que sua 
demonstração seja feita de modo tal que a incompossibilidade 
entre a lei e o Estatuto Políuco fique acima de toda dúvida 
razoável -  beyond all reasonable doubt.
Se ao espírito do juiz não se apresentar clara e forte 
convicção -  clear and strong conviction -  do conflito entre os 
dois textos, a ineficácia da lei não há de ser declarada.” 
(Itálicos do original, destaques meus).

Além disto, se para atender ao interesse social, o Poder 
Público tem de delegar determinadas funções, isto deve ser feito na sua plenitude, 
sem subterfúgios.

Se assim não procedesse, isto é, se não pudesse descentralizar 
as suas ações, desnecessário seria a existência da sociedades de economia mista, 
das fundações, autarquias e agências regulamentadoras, visto como um tipo 
especial das anteriores.

Não bastassem as ponderações realizadas, deve-se ressaltar 
que o trecho do acórdão trazido pelos requerentes, mostra grande dissonância com 
o tema tratado pela MP 2.052, de 2000, vez que a ADIn 1717/DF, tratava de 
delegação típica de Poder de Polícia, tributando e punindo.

No presente caso, sequer existe um Poder de Polícia efetivo, 
já que não é dada ao delegado realizar funções tipicamente estatais, não havendo 
qualquer disposição na MP neste sentido.
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Por último, fica difícil entender como esse partidos políticos 
(requerentes), inferiram como vai ser a atuação dos delegados, vez que, a MP 
prescreve que para possuir condição de eficácia, deverá o Executivo baixar o 
competente Decreto regulamentar, o que, sem qualquer sombra de dúvida é a 
maneira correta de se esclarecer (regulamentar) a aplicação das leis.

Por todo o exposto, demonstrado e comprovado, outra não 
pode ser a conclusão senão a de que não há qualquer suporte fático ou jurídico a 
sustentar a ação proposta  pelos Partidos Políticos PC  do B e PT, posto que 
inexistente qualquer inconstitucionalidade, ou qualquer lesão à moralidade 
administrativa ou ao patrimônio público, impondo-se, de conseqüência, seja 
denegado o pedido de liminar e julgada no todo improcedente a ação, por ser 
conforme o direito e medida de Justiça.

Estas, as informações que entendo necessárias e suficientes a 
determinar a improcedência da ação, as quais submeto à sua superior 
consideração.

i

----WALDEMIR ALVES DE OLIV EIRÂ^^
Coordenador de Atos, Contratos e Convênios

DESPACHO DA CONSULTORA JURÍDICA

De acordo.

Encaminhe-se à douta Advocacia-Geral da União a presente 
Nota , que constituem as informações desta Pasta.

Brasília(DF), 26 de julh<fdê 2000.

MARIA TERESACORREIA DA SILVA 
Consultora Jurídica
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

ATA DA 192a REUNIÃO DA 6a CÂMARA PE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto de 2000, às 14 (quatorze) horas, na sede da Procuradoria 
Geral da República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão ordinária da 6a Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes, a Coordenadora, Dra. Maria Eliane 
Menezes de Farias, a Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, a Dra. Deborah Macedo Duprat de 
Britto Pereira e o Dr. José Roberto Figueiredo Santoro. Ausentes, justificadamente, a Dra. Raquel 
Elias Ferreira Dodge e o Dr. Luciano Mariz Maia. Foi deliberado:
1. Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2246-6, proposta pelo Partido Comunista do 
Brasil -  PC do B e pelo Partido dos Trabalhadores -  PT contra os arts, 11, 12, 14 e 29 da Medida 
Provisória n° 2.052, de 29 de junho de 2000. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: Diante da 
iminente remessa do processo ao Ministério Público Federal, a Câmara decidiu, à unanimidade, 
enviar manifestação sobre a mesma ao Procurador Geral da República, por entender que o referido 
ato normativo, em especial o seu art. 14, viola os direitos indígenas garantidos pela Constituição.
2. Procedimento Administrativo MPF/PGR n° 08100.007768/98-75. Assunto: Projeto de Lei 
Complementar n° 260/90, que define a hipótese de “relevante interesse público da União”, para os 
fins previstos no art. 231, §6°, da Constituição Federal. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: A 
Câmara decidiu, à unanimidade, expedir ofício ao Coordenador da Assessoria Parlamentar do 
Ministério Público Federal, externando o seu posicionamento, no sentido da inconstitucionalidade 
do projeto nos termos em que foi aprovado pelo Senado Federal.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora

ELA WIEC . _ ____ _________ST1LHO
Subprocuradora-Geral da República 

Membro

DEBORAH MACEDO DUfKAl U E  «KlTTO PEREIRA
Procuradora Regional da República



EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
TRIBUNAL FEDERAL

*, /4 -v  •

MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREM

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NA AGRICULTURA -  CONTAG, entidade sindical de grau superior, reconhecida 
pelo Decreto Presidencial n° 53.517, de janeiro de 1964, com sede no SDS, 
Edifício Venâncio VI, 1o andar, em Brasília, DF, inscrita junto ao CGC sob o n° 
33.683.202/0001-34, vem, por seus advogados ao final assinados (instrumento 
de procuração anexo - Doc. 01), propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida liminar,

com fulcro nas alíneas “a" e “p” do inciso I do artigo 102 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, contra a MEDIDA PROVISÓRIA 
N° 2.052-1, de 28 de julho de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 30 
de julho de 2000, que regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do artigo 225 da 
Constituição, os artigos 1o, 8o, alínea “j", 10 alínea “c ”, 15 e 16, alínea 3 e 4 da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia 
para sua conservação e utilização, e dá outras providências.



I -  DA LEGITIMIDADE DA CONTAG

1. Dispõe a Constituição Federal no artigo 103, IX, que as 
confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional podem 
propor a ação direta de inconstitucionalidade.

2. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Agricultura, é uma entidade sindical de âmbito nacional, cuja finalidade, nos 
termos de seus estatutos (Doc. 2), é a defesa dos interesses profissionais 
individuais e coletivos dos trabalhadores rurais do País. Para tanto, considera-se 
trabalhadores rurais os que exercem atividades na agricultura, pecuária e 
similares, na produção extrativa rural, bem como pequenos produtores, 
proprietários ou não, que exerçam atividade rural, individualmente ou em regime 
de economia familiar, dentre os quais se inserem, além dos pequenos 
agricultores clássicos, também os tradicionais tais como comunidades 
extrativistas, quilombolas e agricultores indígenas.

3. Como tal, a CONTAG hoje representa formalmente cerca de 
15 milhões de trabalhadores rurais assalariados, permanentes ou temporários, 
agricultores familiares, dentre os quais também se encontram comunidades 
tradicionais extrativistas, proprietários ou não de terras, organizados em 25 (vinte 
e cinco) federações estaduais e 3.630 (três mil seiscentos e trinta) sindicatos em 
todo País.

4. Assim, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Supremo 
Tribunal Federal, enquadra-se perfeitamente hd rol dos legitimados a propor 
ação de inconstitucionalidade, como bem preleciona Nelson Nery Jr:

“Caráter Nacional da entidade de classe. Requisitos. A
Jurisprudência do STF tem consignado, no que concerne ao 
requisito da especialidade, que o caráter nacional da 
entidade de classe não decorre de mera declaração formal, 
consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. 
Essa particular característica de índole especial pressupõe, 
além da ação transregional da instituição, a existência 
de associados ou membros em pelo menos nove 
Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, 
fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente, atividades 
econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no 
território nacional (RTJ 141/4).

Confederação. Legitimidade ativa. No campo da 
organização sindical, só a Confederação, não a Federação



(mesmo de âmbito nacional) é parte legítima para a 
propositura de ADIn, nos term os da CF 103 IX (JSTF 
168/37).” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, 
revista dos Tribunais, pg. 191, Nelson Nery Jr e Rosa Maria 
Andrade Nery)

5. Ademais, como Vossa Excelência poderá notar adiante, a
matéria tratada pela Medida Provisória 2.052-1 fere diretamente os legítimos 
interesses da categoria representada pela CONTAG, na medida em que interfere 
explicitamente no direito que os pequenos produtores rurais, tradicionais ou não, 
têm de utilizar sustentavelmente os recursos naturais existentes em suas terras, 
de modo que resta caracterizada, também no que respeita à pertinência material, 
a plena legitimidade da CONTAG para a propositura desta ADIN.

II - A MP 2.052-1 E A CONVENÇÃO DE DIVERSIDADE BIOLÓGICA

6. A MP 2.052-1, ora questionada, busca transformar em 
legislação nacional o compromisso internacional assumido pelo governo 
brasileiro durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, ocorrida em junho de 1992, no Rio de Janeiro, reunião também 
conhecida como ECO/92. O Brasil foi um dos principais países a estimular a 
implementação de uma convenção internacional que abordasse a proteção da 
biodiversidade, tendo sido o primeiro signatário da Convenção sobre Diversidade 
Biológica.

7. A Convenção sobre Diversidade Biológica foi ratificada pelo 
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 02, de 03 de fevereiro de 
1994 e estabelece normas a serem internalizadas pelos países signatários 
concernentes à conservação e ao uso sustentável da diversidade biológica e à 
repartição dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos que 
compõem ou integram os recursos naturais de origem biológica.

8. Trata, portanto, a MP em tela, de matéria bastante recente 
nos tribunais brasileiros.

9. Os países signatários da Convenção sobre Diversidade 
Biológica reconhecem o valor intrínseco da diversidade biológica e os valores 
ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo 
e estético da diversidade biológica e de seus componentes.

10. Dentre outros princípios básicos, estabelece a Convenção 
que os Estados são soberanos sobre os recursos biológicos existentes em seu 
território, mas também, e consequentemente, são responsáveis pela conservação



de sua diversidade biológica e pela utilização sustentável desse recurso em seus 
territórios.

11. Reconhece também a Convenção a estreita e tradicional 
interdependência entre os recursos biológicos, populações indígenas e as assim 
chamadas comunidades locais com estilos de vida tradicionais (dentre as quais 
estão parte importante dos filiados à CONTAG), observando ser desejável a 
repartição eqüitativa dos benefícios decorrentes da utilização do conhecimento 
tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade 
biológica e a utilização sustentável de seus componentes.

12. Por seu turno, já em 1988, o legislador constituinte 
preocupava-se com a importância e o potencial ecológico e econômico da 
diversidade biológica contida nos ecossitemas brasileiros, criando para o Poder 
Público, no artigo 225 da CF/88, um rol de deveres-poderes, dentre os quais se 
destacam o de “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” e o de “preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País”.

13. Segundo o Relatório Nacional para a Convenção sobre 
Diversidade Biológica, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal em 1998, a Comissão de Recursos Genéticos da 
Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO) 
divulgou que mais de metade das variedades dos 20 alimentos mais importantes 
que existiam no início deste século já se perderam, aí incluídos arroz, trigo, milho, 
aveia, cevada, feijão e ervilha. Por isso, afirma o relatório, cada vez mais 
dependeremos de cruzamentos com variedades da mesma espécie encontradas 
na natureza, ditas “selvagens”, para fortalecer e readequar as existentes e 
assegurar a alimentação de contingentes crescentes de população no mundo.

14. O relatório do Ministério de Meio Ambiente supra referido 
afirma também que a diversidade biológica tem importância decisiva no plano 
econômico, sendo que o setor da agroindústria, por exemplo, se beneficia 
diretamente do patrimônio genético, respondendo por cerca de 40% do PIB 
nacional. O setor florestal responde por 4% do PIB e o extrativismo vegetal e a 
pesca empregam mais de 3 milhões de pessoas em todo Brasil.

15. Estudos recentes estimaram, de forma conservadora, entre 
US$ 16 trilhões e US$ 54 trilhões o valor anual dos serviços ecológicos 
proporcionados por 16 tipos de ecossistemas do nosso planeta. Se 
considerarmos que o Brasil, sendo detentor da maior diversidade biológica do 
planeta, possui cerca de 20% de toda biodiversidade, pode-se afirmar que o valor 
da diversidade biológica brasileira e dos ecossistemas naturais nacionais se situa 
na casa dos trilhões de dólares (algumas vezes o nosso PIB).
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III -  DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS

16. Os artigos 10 e 14 da Medida Provisória supramencionada,
como adiante restará demonstrado, violam os artigos 5o, inciso XXII, 231 caput e 
§ 6o, 216, § 1o, assim como a MP em seu todo viola o artigo 62 da Carta 
Constitucional.

IV -  DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 
SOBRE OS RECURSOS BIOLÓGICOS EM SUAS TERRAS

17. O Artigo 14 da Medida Provisória 2.052-1 determina:

“Art. 14 Em casos de relevante interesse 
público, assim caracterizado pela autoridade 
competente, o ingresso em terra indígena, área 
pública ou privada para acesso a recursos genéticos 
dispensará prévia anuência das comunidades 
indígenas e locais e de proprietários, garantindo-se- 
lhes o disposto no artigo 21 desta Medida Provisória."

18. A Constituição Federal garante, em seu artigo 5o, XXII, o 
direito de propriedade e ainda tutela, com natureza de direito fundamental, a 
propriedade que cumpre a sua função social (arts. 5o, XXIII e 170, III). Nos 
termos do artigo 186, em relação à propriedade rural, cumprir a função social 
significa promover, simultaneamente e segundo parâmetros de lei:

I. o aproveitamento racional e adequado do solo;
II. a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio 

ambiente;
III. o respeito às relações trabalhistas; e
IV. a exploração que favoreça o bem-estar de proprietários e trabalhadores.

19. Apesar da expressa tutela constitucional à propriedade 
cumpridora de sua função social, a Medida Provisória 2.052-1 extrapolou, 
excepcionando e limitando esse direito fundamental sob a pretensa e abusiva 
hipótese do “relevante interesse público”, figura jurídica até então inexistente 
no ordenamento jurídico.

20. Na verdade, o instituto do “relevante interesse público”, 
criado pelo artigo 14 da MP em questão, apenas encontraria similar no artigo 
231, § 6o da CF/88, que prevê exceção ao usufruto exclusivo dos povos 
indígenas sobre as riquezas naturais existentes em suas terras no caso de 
“relevante interesse público da União". Note-se, que o dispositivo constitucional



de que se trata, além de menos abrangente, delega expressamente à lei 
complementar a regulamentação do assunto, não sendo, pois, aplicável a 
regulamentação por medida provisória se se pretendesse equipará-lo à figura do 
artigo 14 da MP.

21. Vale ressaltar que a Jurisprudência pacífica desse Egrégio
Tribunal reafirma o entendimento de que medida provisória não pode 
regulamentar matéria submetida pela Constituição Federal à lei complementar. 
Neste sentido, pedimos vénia para trazer um trecho de recente julgado, versando 
inclusive sobre matéria ambiental, na ADIMC-1516/UF, publicado no DJ de 
13.08.99, cujo relator foi o ilustre Ministro Sydney Sanches:

“3. Embora válido o argumento de que M.P. não pode 
tratar de matéria submetida pela Constituição Federal a 
Lei Complementar...
4. Dispõe, com efeito, o § 4o do artigo 225 da C.F.: “a 
floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.”
5. A lei, a que se refere o parágrafo, é a ordinária, já que não 
exige lei complementar. E matéria de Lei ordinária pode 
ser tratada em Medida Provisória, em face do que 
estabelece o art. 52 da C .F”

22. Pois bem, ao criar exceção ou limite ao direito de 
propriedade, não previsto pela Constituição, permitindo que terceiros, inclusive 
pessoa jurídica privada com fins lucrativos, possam adentrar em propriedades ou 
posses privadas, ou ainda terras indígenas, e delas extrair, sem anuência prévia 
de seus titulares, os recursos genéticos que compõem a estrutura e a essência 
dos recursos biológicos de origem vegetal lá existentes, a Medida Provisória em 
questão restringe significativamente o alcance do direito dos produtores rurais, 
cujo conteúdo pressupõe, além do uso da propriedade conforme a sua função 
social, o direito de negar a terceiros o acesso e o uso de seu patrimônio, ou de 
impedir que terceiros lhes impeçam de fruir, usar, gozar e dispor de seus bens, 
O mesmo se diga com relação aos direitos dos povos indígenas.

23. A Medida Provisória, no que respeita ao patrimônio genético 
existente em propriedades privadas, excedeu seus poderes ao interferir 
indevidamente e esvaziar o conteúdo do direito de propriedade dos produtores 
rurais (como também o direito à posse permanente e usufruto exclusivo dos 
povos indígenas sobre os recursos naturais existentes em suas terras), criando 
figura nova, que nada mais propicia do que a expropriação ou a transferência 
compulsória a terceiros dos recursos genéticos - componentes indissociáveis dos



recursos biológicos -  que por sua vez integram as riquezas naturais de origem 
vegetal existentes em um dado espaço territorial cuja dominialidade seja definida.

24. A MP ora questionada, mediante a figura do “relevante 
interesse público”, retira do pequeno produtor rural uma das facetas mais 
importantes do direito de propriedade consubstanciada no poder que lhe é 
conferido de evitar que terceiro - sujeito passivo universal - possa interferir na 
sua faculdade de usar, fruir, gozar e dispor de seu patrimônio.

25. Em troca, a MP 2.052-1 praticamente obriga o produtor rural, 
a comunidade local ou comunidade indígena a integrar -  como parte coadjuvante 
-  um contrato denominado “Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios” (artigo 25 da MP), caso queiram reaver, parcialmente, 
alguma compensação. O mecanismo, estabelecido sob a forma de repartição 
dos benefícios decorrentes do uso do patrimônio genético, nada tem do conceito 
inicialmente idealizado na Convenção sobre Diversidade Biológica a que se faz 
menção no início desta exordial, que previa a repartição de benefício como 
recompensa àqueles que, ao longo da história da humanidade, têm zelado pela 
preservação dos recursos naturais existentes no planeta. Aqui o que se fez foi 
camuflar uma mera indenização, cujo montante, aliás, há de ser determinado pela 
autoridade competente em posterior regulamentação, sem a possibilidade sequer 
da livre negociação entre as partes.

26. Ressalte-se que a Constituição Federal prevê expressa e 
taxativamente todas as hipóteses de intervenção na propriedade privada, dentre 
as quais não se encontra a figura do relevante interesse público trazida pela 
nova MP. A Constituição Federal prevê a possibilidade de desapropriação para 
os casos de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, cuja 
indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro, nos casos previstos pelo artigo 
5o, inciso XXIV, da Constituição e em títulos especiais da dívida pública, quando 
se tratar de desapropriação para política urbana ou para reforma agrária, nos 
termos e condições dos artigos 182, 184 e seguintes.

27. Cumpre acrescentar, ainda, que o artigo 14 da Medida 
provisória 2.052-1 terá impacto significativo e prejudicial para os pequenos 
produtores rurais (sejam eles proprietários ou posseiros, tradicionais ou não), na 
medida em que os recursos naturais, em especial provenientes da flora protegida 
em suas terras, são uma das poucas fontes sustentáveis de renda disponíveis 
para o pequeno produtor, já prejudicado por políticas governamentais que 
privilegiam a grande produção agrícola em detrimento da produção familiar e de 
subsistência, relegada historicamente a segundo ou terceiro planos.

28. Vale lembrar que o Congresso Nacional ora discute a 
conversão da Medida Provisória 1.956 (hoje em sua 51a reedição), na qual se 
estabelece que, na Amazônia legal, 80% das florestas existentes em cada 
propriedade ou posse não podem ser objeto de supressão total, podendo apenas 
ser objeto de manejo sustentável dos recursos naturais, mediante a averbação



das chamadas reservas legais. Nesse sentido, a utilização racional e sustentável 
do patrimônio genético, componente indissociável dos recursos biológicos 
situados nas florestas localizadas nas reservas legais das pequenas 
propriedades ou posses rurais, consubstancia-se em uma potencial e importante 
fonte de renda para os pequenos produtores rurais.

29. Se o Código Florestal, alterado pela MP 1.956-51/00
expressamente determina que o proprietário rural é obrigado a conservar 
percentual significativo de sua propriedade, este ficará tão somente com o ônus 
dessa conservação. O potencial bônus decorrente da conservação lhe estará 
sendo usurpado pelo “relevante interesse público” estabelecido pelo artigo 14 
da MP 2.052-1, que, também por este motivo, não encontra amparo 
constitucional.

30. Importa ressaltar que foram a CONTAG e as federações de 
agricultura de vários estados que, durante as discussões sobre as alterações do 
Código Florestal, Lei 4.771/65, ocorridas no Conselho Nacional de Meio 
Ambiente -  CONAMA e no Congresso Nacional durante todo o primeiro semestre 
deste ano, apoiaram enfaticamente o próprio governo no sentido da manutenção 
dos dispositivos legais que determinam a obrigatoriedade de conservação das 
florestas e demais formas de vegetação em cada propriedade rural por meio do 
instituto da “reserva legal” (percentual mínimo de cada propriedade que não pode 
ser objeto de supressão total da vegetação, permitindo-se apenas o manejo 
sustentável dos recursos naturais).

31. Para os pequenos produtores rurais, o artigo 14 da MP 2.052
1 significa, muito além da inconstitucionalidade, uma injustiça sem precedente, 
posto que foram os primeiros a acreditar que a conservação dos recursos 
naturais existentes em suas terras lhes propiciaria os frutos necessários para a 
sua subsistência e a manutenção digna de suas famílias, além da preservação 
ambiental que beneficia a todos.

32. Apenas a título ilustrativo do que significa, em tese, a 
exploração econômica sustentável do patrimônio genético existente nos recursos 
de origem biológica localizado nas terras dos pequenos produtores rurais, 
somente na área de produtos farmacológicos, vale aqui trazer alguns números 
revelados pela Academia Brasileira de Ciências em 1998 no livro “Medicamentos 
a partir de Plantas Medicinais no Brasit', organizado pelo cientista Sérgio Ft. 
Ferreira, então presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - 
SBPC:

- o custo médio de pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento, 
passou de US$ 1,5 a US$ 2,0 milhões entre 1950 a 1965, para US$ 20 a US$ 
22 milhões entre 66 e 72, US$ 100 milhões em 1985 e mais do que dobrou na 
década de 1990;



- só os EUA investiram, em 1991, US$ 9 bilhões em pesquisa e 
desenvolvimento de novos fármacos, o que representou 18 % do faturamento 
total do setor no ano que foi da ordem de US$ 45 bilhões em 1991;

- somente a Merck (indústria Norte-americana do ramo farmacêutico) faturou 
mais de US$ 7 bilhões em 1991, tendo investido cerca de US$ 1,1 bilhão em 
pesquisas, dos quais 20% são provenientes de produtos desenvolvidos a 
partir de plantas medicinais.

- entre os 20 medicamentos mais vendidos nos EUA, apenas sete não derivam 
diretamente de produtos naturais;

- a Alemanha, mais de 80% dos médicos utilizam regularmente medicamentos a 
base de plantas;

- entre os anos de 1995 e 1996 o Brasil exportou, em produtos naturais de 
origem vegetal aplicados a medicamentos, valor correspondente a US$ 47,8 e 
US$ 53,9 milhões respectivamente.

33. Evidencia-se, portanto, do ponto de vista socio-econômico, o 
enorme potencial que o patrimônio genético representa para os pequenos 
produtores rurais, como fonte alternativa de renda decorrente do uso sustentável 
de suas terras, dando plena efetividade ao disposto no artigo 170, inciso VII da 
Carta Constitucional, ao possibilitar soluções para a redução das desigualdades 
regionais e sociais, e atendendo ainda, fundamentalmente, todos os requisitos da 
função social da propriedade, em especial o que se refere ao uso adequado dos 
recursos naturais e preservação do meio ambiente (artigos 186, II e 170, III e VI).

34. Desta forma o artigo 14 da Medida Provisória 2.052-1 fere 
substancialmente o direito dos pequenos produtores rurais previsto no inciso XXII 
do artigo 5o da Constituição Federal, além de outros dispositivos constitucionais 
correlatos, conforme mencionado acima.

V -  DA LESÃO AOS PARÁGRAFOS 2o e 6o DO ARTIGO 231

35. O Artigo 14, detalhadamente analisado no item IV desta 
inicial, além de ferir, como restou demonstrado, o direito dos produtores rurais 
proprietários de terras, fere também o direito ao usufruto exclusivo dos povos 
indígenas sobre as riquezas naturais existentes em suas terras, estabelecido 
pelo artigo 231, notadamente em seus parágrafos 2o e 6o.

36. A Constituição federal resguarda aos índios o direito 
exclusivo de exploração dos recursos naturais existentes em suas terras,



necessários às suas atividades produtivas, ao seu bem-estar e à sua reprodução 
física e cultural (§1° do art. 231 da CF/88), dentre os quais necessariamente 
estão os recursos genéticos, que integram e compõem a sua essência.

37. Nem se alegue que o patrimônio genético constitui exceção 
ao usufruto exclusivo previsto no mencionado artigo 231, pois quando assim o 
quis, a Constituição o fez explicitamente, como no caso dos recursos hídricos, 
incluindo os potenciais energéticos e a pesquisa e lavra das riquezas minerais, 
que, diga-se de passagem, somente poderão ocorrer com a anuência prévia dos 
povos indígenas detentores da posse permanente e exclusiva sobre a respectiva 
terra (§ 3o, art. 231).

38. Prevê ainda a Constituição, como exceção ao usufruto 
exclusivo dos povos indígenas sobre as riquezas naturais existentes em suas 
terras, as hipóteses de relevante interesse público da União -  o que já foi 
objeto de argumentação anterior nesta inicial - que deverão ser elencadas ou 
previstas em lei complementar, como dispõe explicitamente o § 6o do artigo 
231 supra citado e jamais, conforme determinação aleatória da autoridade 
competente, como pretende o artigo 14 da Medida Provisória 2.052-1.

39. Resta demonstrada, então, a inconstitucionalidade do artigo 
14 da MP em comento, em face do artigo 231, notadamente em seus §§ 2o e 6o.

VI -  DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 216 E 231, CAPUT, QUE TRATAM DA 
PROTEÇÃO AO CONHECIMENTO TRADICIONAL DE COMUNIDADES LOCAIS 
E POPULAÇÕES INDÍGENAS

40. A Constituição Federal, em seu artigo 216, caput e § 1o, eleva 
à categoria de patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza imaterial 
referentes à identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores de 
nossa sociedade, determinando ao Poder Público a promoção e proteção desse 
patrimônio.

41. Como restará demonstrado adiante, o artigo 10 da Medida 
Provisória 2.052-1 viola frontalmente o dispositivo constitucional supra 
mencionado e ainda o caput do artigo 231, que garante aos índios a sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Senão vejamos:

42. Dispõe o artigo 10 da MP 2.052-1:

“Art. 10 À pessoa de boa fé que, até 30 de junho de 2000, 
utilizava ou explorava economicamente qualquer 
conhecimento tradicional no País, será assegurado o



direito de continuar a utilização ou exploração, sem 
ônus, na forma e nas condições anteriores ”

43. A Medida Provisória 2.052-1 define como acesso ao 
conhecimento tradicional qualquer “obtenção de informação sobre 
conhecimento ou prática individual ou coletiva associada ao patrimônio 
genético de comunidade indígena ou comunidade local, para fins científicos, 
de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, visando sua aplicação 
industrial ou de outra natureza”  (artigo 7o, inciso V).

44. Hoje é sabido que as chamadas comunidades tradicionais, 
em especial os povos indígenas e comunidades extrativistas e locais, pelo 
fato de conviverem, ao longo de décadas e séculos (em alguns casos, até mesmo 
milénios) em estreita relação de interdependência com a natureza e os recursos 
biológicos nela encontrados, desenvolveram tecnologias e conhecimentos 
próprios e peculiares acerca dos usos e serventias das plantas nativas. Estes 
conhecimentos e práticas fazem parte essencial e indissociável dos seus 
costumes e tradições e integram, ao lado dos direitos territoriais, os direitos de 
ordem imaterial relacionados à reprodução social e cultural de seus povos, 
protegidos pelo artigo 216 e pelo caput do artigo 231 da Constituição Federal.

45. Este conhecimento associado ao uso e à conservação do 
patrimônio genético que compõe os recursos naturais existentes em suas terras, 
cujo usufruto exclusivo lhes é atribuído constitucionalmente (no caso de povos 
indígenas), assim como as técnicas de manejo dos recursos naturais relevantes 
ao seu uso e conservação, constituem bem ou patrimônio “ imaterial” da 
comunidade local ou indígena e, por conseguinte, encontra-se tutelado pelos 
artigos constitucionais referidos no parágrafo anterior, incumbindo à União o 
dever de proteger esses bens imateriais do uso desautorizado, notadamente para 
fins industriais ou comerciais, que caracterizam flagrante apropriação indébita de 
conhecimentos coletivos e/ou individuais.

46. Com efeito, extrapola a Medida Provisória 2.052-1, ao 
garantir RETROATIVAMENTE a terceiros, ainda que de boa-fé, direitos de 
exploração econômica, sem qualquer ônus, desse bem imaterial, patrimônio das 
comunidades extrativistas, tradicionais e dos povos indígenas. À União foi 
conferido o poder-dever constitucional de proteger e fazer respeitar todos os 
bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, dentre os quais se colocam os conhecimentos das populações 
tradicionais, seus modos de produção, costumes e tradições.

47. A imprensa nacional tem noticiado ao longo dos últimos anos 
a chamada BIOPIRATARIA, que nada mais é do que a exploração desautorizada 
de conhecimentos tradicionais de comunidades locais e povos indígenas sobre 
os recursos naturais de suas terras, assim como a exploração do patrimônio



genético nacional com seu envio para laboratórios no exterior, que obtêm 
privilégios industriais sobre os produtos obtidos a partir dos conhecimentos que 
os povos tradicionais, extrativistas e indígenas possuem sobre as plantas 
medicinais, sem qualquer retorno para as comunidades que propiciaram o acesso 
a esse conhecimento.

48. Garantir retroativamente a indivíduos e empresas o direito de 
exploração do conhecimento tradicional, sem qualquer ônus, nada mais é do que 
legitimar a biopirataria em detrimento justamente dos detentores desse 
conhecimento -  povos indígenas e comunidades locais.

49. Fica clara, portanto, a inconstitucionalidade do artigo 10 da 
MP 2.052-1, em face do que estabelece o artigo 216, caput e § 1o, e do caput do 
artigo 231 da CF/88.

VII - DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO CONSTITUCIONAL PARA 
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA

50. O constituinte de 1988 instituiu, em substituição ao decreto- 
lei, a Medida Provisória, como forma de dotar o Poder Executivo de mecanismos 
normativos capazes de atender a situações emergenciais que não pudessem 
aguardar os procedimentos legislativos ordinários, sem os riscos de provocar 
prejuízos à ordem econômica, política ou social do País.

51. Entretanto, a fim de evitar abusos do Executivo e mais que 
isso, delimitando o campo de atuação da Medida Provisória e a sua natureza 
jurídica, o legislador constituinte condicionou sua edição à irrestrita obediência 
dos pressupostos da relevância e da urgência, além de estabelecer, reafirmando 
o princípio da independência e harmonia entre o poderes, que as mesmas devem, 
de imediato, ser submetidas ao Congresso Nacional.

52. Em que pese a reconhecida relevância da matéria objeto da 
Medida Provisória ora questionada, resta patente a inexistência do pressuposto 
da urgência, posto que é do conhecimento de todos que esta matéria vem sendo 
debatida no âmbito do Congresso Nacional há mais de cinco anos, tendo ocorrido 
várias audiências públicas em diferentes capitais do país. Não se trata, portanto, 
de fato emergencial ou que já não seja do conhecimento de nossos governantes 
há muito tempo. As matérias de jornais acostadas a esta inicial comprovam isso 
(Does. 3 a 14).

53. Na verdade, como foi dito no início desta petição, desde a 
assinatura da Convenção sobre Diversidade Biológica durante a Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento -  em junho de 1992, o 
Congresso Nacional vem debatendo o assunto na perspectiva de elaborar uma



lei federal 
nacionais.

que regulamente o acesso e proteção aos recursos genéticos

54. Tanto é fato que o assunto vem sendo tratado no Congresso,
que o Projeto de Lei 306 de 1995 (número de origem no Senado), de autoria da 
Senadora Marina Silva foi aprovado pelo Senado Federal em junho de 1998 
estando, desde então, em trâmite na Câmara dos Deputados com mais outros 
dois Projetos de Lei, o de n° 4.579/98, do Deputado Federal Jacques Wagner e o 
de n° 4.751/98, de autoria do próprio Poder Executivo. A demanda pela 
regulamentação dessa matéria não é, portanto, recente e vem sendo apreciada 
há muito pela Casa Legislativa.

55. Quanto à questão da titularidade do patrimônio genético 
nacional, aliás, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional uma Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC n° 618/98), dando conta de ter plena noção de 
que não poderia tratar deste assunto sequer no bojo de um projeto de lei (o 
Executivo é autor da PEC e do projeto de lei supra citado).

56. Outra consideração que importa ser feita é a de que os 
contratos que serão celebrados sob a égide desta Medida Provisória têm eficácia 
diferida no tempo, posto que regularão relações jurídicas de longo prazo, 
consubstanciadas em direitos e obrigações sobre resultados de pesquisas a 
serem realizadas no decorrer do período, envolvendo trabalhos de campo em 
regiões remotas do país e levantamentos científicos detalhados, pesquisas em 
laboratório não menos demoradas, e cujos investimentos serão altíssimos e 
também de longo prazo, como revelam o contrato entre a Organização Social 
Bioamazônia e a indústria Novartis em anexo (Doc. 15), aliás já objeto de ação 
judicial perante a Justiça Federal por supostas irregularidades.

57. Considerando o tipo de atividade que está sendo regulada
pela MP em apreço e o grande vulto de recursos financeiros que serão, ou vêm 
sendo aplicados no seu desenvolvimento, fica claro que a natureza precária e 
efêmera das Medidas Provisórias é absolutamente incompatível com a segurança 
jurídica que merecem os contratos de uso e exploração dos recursos genéticos.

58. A Medida Provisória 2.052-1, até mesmo pelo fato da matéria
ser objeto de discussão no Congresso há mais de cinco anos, ao ser por ele 
efetivamente apreciada, poderá sofrer alterações de fundo que comprometam o 
necessário e desejável equilíbrio contratual, além de afetar cláusulas 
fundamentais dos acordos já pactuados, o que não só prejudicaria os eventuais 
contratantes -  dentre os quais encontrar-se-iam, eventualmente, produtores 
rurais e populações indígenas ou locais -  como podería trazer prejuízos de 
monta para a União, principal signatária dos contratos de acesso aos recursos 
genéticos, nos termos do artigo 25 da ora questionada Medida Provisória.



V III- DA MEDIDA LIMINAR

59. O tema em exame comporta prestação jurisdicional 
antecipada, que desde já se requer, eis que estão claramente presentes todos 
os pressupostos para a concessão da medida liminar. A relevância constitucional, 
que evidencia a plausibilidade desta ação direta, está na inconstitucionalidade 
revelada sob os aspectos formal e material demonstrados ao longo desta 
exordial.

60. Sob o aspecto formal, restou demonstrado que o requisito 
“urgência” não socorre a edição da medida provisória 2.052-1, pois o inquinado 
ato do Executivo trata de matéria que há muito está colocada na ordem do dia da 
nação brasileira e sobre a qual o Congresso Nacional vem debatendo com 
cautela e responsabilidade há pelo menos cinco anos, em face da complexidade 
e inovação que o tema revela.

61. Sob o aspecto material, como restou demonstrado, os artigos 
10 e 14 da Medida Provisória ferem os seguintes dispositivos constitucionais: 
inciso XXII do artigo 5o, caput e §1° do artigo 216, bem como caput e §§ 2o e 6o 
do artigo 231 da Constituição federal.

62. Não bastasse tudo isso, caso não se suspenda de imediato 
os artigos 10 e 14 da medida provisória 2.052-1, ficará a União autorizada a 
permitir, desde já, mediante mero despacho de um Conselho Interministerial, ou 
de qualquer órgão do executivo, a entrada de terceiros (inclusive pessoas 
jurídicas com fins lucrativos) em terras indígenas, áreas públicas ou privadas, 
sem a anuência prévia dos proprietários ou de comunidades indígenas e locais. 
Em outras palavras, terceiros poderão explorar o patrimônio genético integrante 
dos recursos naturais existentes em terras indígenas e propriedades privadas 
sem a necessária anuência dos respectivos titulares.

63. Merece especial atenção o fato de que, após consumado o 
acesso e o envio do material genético e de microorganismos aos laboratórios, 
muitos inclusive com sede em outros países, os titulares dos direitos 
constitucionais lesados pela MP não mais poderão controlar, sequer tomar 
ciência do uso que venha a ser feito posteriormente com esse patrimônio. 
Restar-lhes-á tão somente o direito de integrar, como coadjuvantes, o “Contrato 
de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios” previsto no 
artigo 25 da MP em questão, para receber alguma compensação, a qual será 
definida em regulamento do Poder Público e sem a sua participação.

64. Isto se agrava com o fato de que, caso não se suspenda 
imediatamente a vigência do artigo 10 da MP 2.052-1, terceiros poderão, 
legalmente, celebrar contratos e comercializar os eventuais conhecimentos 
tradicionais acessados anteriormente à edição da MP, não obstante haja 
dispositivo constitucional explícito determinando a proteção dos bens materiais e



imateriais indígenas pela União. Ressalte-se que depois de repassados a 
terceiros os conhecimentos, a titularidade sobre eles dilui-se, não havendo como 
controlar o uso não autorizado por quaisquer outras pessoas, inclusive para 
finalidades lucrativas, em detrimento do benefício e da compensação devida aos 
seus reais e originários detentores, havendo, pois, risco de danos irreparáveis.

65. Neste sentido, comprovando a urgência e o periculum in mora
ensejador da concessão da liminar que ora se requer, merece destaque, por ser 
bastante recente e ter chamado atenção do público, o já mencionado contrato de 
exploração do patrimônio genético de toda Amazônia, celebrado entre a 
organização social Bioamazônia (cujo governo federal integra formalmente o 
Conselho Diretor) e a indústria suíça de biotecnologia Novartis Pharma (Doc. 15).

66. Mediante esse acordo, a Bioamazônia, “veículo empresarial
para implementar os propósitos do PROBEM da Amazônia" (Programa de 
Biologia Molecular, do governo federal), como consta expressamente do 
considerando “d" do acordo de cooperação em referência, compromete-se a 
realizar a coleta, a processar informações, a isolar compostos naturais 
purificados de plantas, fungos ou microorganismos da Amazônia brasileira e 
entregá-los à Novartis Pharma, que terá direitos exclusivos sobre as patentes 
obtidas a partir dos compostos (princípios ativos) derivados do material genético 
extraído da Amazônia brasileira.

67. Poucos dias depois da polêmica em torno da assinatura do
acordo aludido, é editada a MP 2.052, que gerou a MP 2.052-1 ora questionada. 
Fica claro, portanto, que a única urgência ensejadora da edição da MP sob 
comento seria garantir a sustentação legal a esse episódico acordo - sustentação 
esta até então inexistente -, permitindo que por alguns poucos milhões de francos 
suíços parte da diversidade biológica brasileira existente na Amazônia Legal, 
patrimônio nacional, seja entregue a uma única empresa privada multinacional, 
que terá sobre esse patrimônio privilégios econômicos sabidamente muito 
superiores às contrapartidas previstas no acordo. Isso tudo, considerando-se a 
vigência dos artigos 10 e 14 da MP 2.052-1, em flagrante detrimento de parcela 
significativa da população brasileira (produtores rurais, populações tradicionais, 
povos indígenas), que zelosamente protege e usa sustentavelmente os recursos 
naturais existentes em suas terras.

68. Assim, a ora autora pede a suspensão da vigência dos
artigos 10 e 14 da Medida Provisória em análise, para que não sejam celebrados, 
até o julgamento final desta ADIN, acordos que possam prejudicar, de maneira 
irreversível, os direitos dos pequenos produtores rurais, comunidades tradicionais 
e povos indígenas sobre o uso e a guarda do patrimônio genético que integra os 
recursos naturais existentes em suas terras, bem como o direito que estas 
comunidades detém sobre o conhecimento associado a esse patrimônio genético.
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VI - DO PEDIDO

69. Ante o exposto, a CONTAG requer a Vossa Excelência que 
se digne conhecer da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
determinando, liminarmente, a suspensão dos artigos 10 e 14 da Medida 
Provisória n° 2.052-1, de 28/07/2000, e, em seguida, o seu regular 
processamento para, ao final, ser julgada procedente, declarando-se:

I - a inconstitucionalidade da Medida Provisória em questão, 
em face da inexistência do requisito da urgência, exigido pelo 
artigo 62 da CF/88; ou

II - a inconstitucionalidade dos seus artigos 10 e 14.

70. Requer-se ainda seja determinada a citação do Advogado- 
Geral da União, para os fins previstos no §3° do art. 103 da Constituição, bem 
como a intimação do Procurador Geral da República, nos termos previstos no art. 
171 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para, querendo, 
manifestar-se no prazo legal.

71. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Termos em que, 
Pede Deferimento.

Brasília, 14 de agosto de 2000.

ia Valéri^ascim £Rto/A r 
/OAB/DF 10/918

Fernando Mathías Bapt sta 
OAB/SP /47.021 \

André Rodolfo Lima 
OAB/SP 137.467
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Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006919/2000-60

Destinatário: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira

Assunto : Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.246-6, proposta pelo 
Partido dos Trabalhadores -  PT e pelo Partido Comunista do Brasil -  PC do 
B contra a Medida Provisória n° 2.052, no que diz respeito ao ingresso em 
terras indígenas visando ao acesso a recursos genéticos.

Senhora Procuradoia,

Com relação ao despacho proferido poi vossa Excelêncra 

às íls. 71 do processo em epígrafe, termo a informar o seguinte.

Conforme andamento em anexo, a Ação Direta de 

íncoiisliíucionalidade proposta pelo PT e pelo PC do B contra a Mediua Provisona 

n° 2246-6 ainda não foram remetidos à Procuradoria Gerai da República para 

parcccr.

Saliento que esta assessoria jurídica continuará 

proeedento do acompanhamento do referido processo, c informar á Vossa Excelência 

de qualquer movrmentação relevante que for registrada no mesmo.



> 1

h o que tenho a informar.

A tciie iO saiiic iiíê ,

(D -  U
CARLA UANIELA LEITE NEGÓCIO 

Assessora Jurídica/6a CCR/MPF
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x\ndamento de Processos

Classe : ADI JN úmero : 224ò-ò Distrib. em : 02/08/2000
Relator : MIN. NÉRI Da  SILVEIRA

REQTE. : t» 4 T\rrTT>/\ ítt» Trnrr 4 T\r\ T4T» 4 nyr t» _ t\
r /A tV l IUKJ I^AJÍVIUINI^ 1 J\ UKJ OJAjAATL -  r t  U\J D

REQTE. :
Auv.:
Al)V. :
KEQÜO. :

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
p a ü l ü  m a c h a d o  g u im a r ã e s

MÁRCIO LUIZ SILVA 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

!
Data

I
Andamento

li
Observações

:
r
| 15/02/2001
I !

CONCLUSOS AO RELATOR
!

15/02/2001 1 JUNTADA
!

PG 014645 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 
2126-8, DE 27/01/2001).

í........................
i 14/02/2001
.................... 1 DESPACHO ORDINAT ORIO l! NO PG 014645 : JUNTE-SE, Â CONCLUSÃO.

[
! 13/02/2001

!
PETICAO AVULSA I

PG 014645 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 
2126-8, DE 27/01/2001) . AO MINISTRO RELATOR.

05/02/2001 1 CONCLUSOS AO RELATOR
..... II

H
05/02/2001 ! JUNTADA i PG 3975 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-6,

1
DE 22/12/2000 E MP 2126-7, DE 28/12/2000).

......................... 1.... PG 3975 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-6,
01/02/2001 i| PETICAO AVULSA DE 22/12/2000 E MP 2126-7, DE 28/12/2000). AO

1 i MINISTRO RELATOR.
.................... l i :

15/01/2001 1
i |

PETICAO AVULSA ]
PG 3975 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-6, 

DE 22/12/2000 E MP 2126-7, DE 28/12/2000). :
.........................

18/12/2000
.................... ! CONCLUSOS AO RELATOR

d

3
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| 18/12/2000 i i
!................ i

http://www.sU.gov.br/aiidainento/AcompPrsjja5S8ual.asp

13/12/2000

JUNTADA

PETICAO AVULSA

li
T

!

PG 132Õ7Ó / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, 
2052-5. DE 24/11/2000).

PG 132Ó76 /  REQTE (ADITAMENTO A INICIAL, MP 
2052-5, DE 24/11/2000). AO MINISTRO RELATOR.

:j i i
13/11 /2000 ij CONCLUSOS AO RELATOR

13/11/2000 3 JUNTADA li PG 107094 iR E Q T E  0  À INICIAL, MP
:j 2US2-4, DE 27/ÍU/2UUU).
;!— i r

31/10/2000 i
1

"jr
PETICAO AVULSA

PG 107094 /  REQTE (ADITAMENTO A INICLAL, MP 
2052-4, DE 27/10/2000) AO MINISTRO REL ATOR

r  :i
05/10/2000 ::

;! 1
CONCLUSOS AO RELATOR

T

a
05/10/2000 :i

i!
JUNTADA

PG 92672 /  PC DO B (ADITAMENTO A INICLAL - MP 
2.052-3, DE 28/09/2000.

:!
04/10/2000 :

!!
PETICAO AVULSA PG 92672 /  PC DO B (ADITAMENTO A INICIAL - MP 

2.052-3, DE 28/09/2000. AO MINISTRO RELATOR.

04/09/2000 ij  
I!

CONCLUSOS AO RELATOR

04/09/2000 ii
!!

JUNTADA PG 74128/ PC DP B (ADITAMENTO Á INICIAL, MP N° 
2052-2, DE 29/08/2000).

ü
30/08/2000 i i

lí
PETICAO AVULSA

PG 74128 /  PC DO B (ADITAMENTO A INICIAL, MP 
2052-2, DE 29/08/2000). AO MINISTRO RELATOR.

' !

10/08/2000 i i
i i

CONCLUSOS AO RELATOR

!
10/08/2000

i j
JUNTADA

PG 60727 /  PT REQUERENDO A JUNTADA DE 
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E 

ESPECÍFICOS

...r
10/08/2000 1 

ii
JUNTADA

PG 58851 / PC DO B (ADITAMENTO A INICIAL, MP 
2052-1, DE 30/07/2000)

07/08/2000 ii
Ü

CONCLUSOS AO RELATOR

07/08/2000 i i
:i

JUNTADA
PG 60755 (MSG N° 1072) DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA PRESTANDO INFORMAÇÕES.

1
04/08/2000 i i

i í
INF ORMACOES RECEBIDAS, 

OFICIO NRO.:
MSG Nc 1072 (PG Ó0755) DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA.

li
04/08/2000 i i PETICAO AVULSA

3
T..

T

i r

PG 60727 / PT REQUERENDO A JUNTADA DE 
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E 

ESPECÍFICOS. AO MINISTRO RELATOR.

2 d c  ?. 01/03/2001 18:32
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ii03/08/2000 :í PETICAO AVULSA

:Í

hiíp:/; www.sif.gov.br/andamento/AcompProcessttai.asp
«‘ A .

Í  FIJ Í  \
PG 58851 / PC DO B ( ADITAMENTO À INICIAL, M? n t 1  l- ~ - i]  
2052-1. DE 30/07/2000) AO MINISTRO RELATOR. i /

02/08/2000 Ü DISTRIBUÍDO MIN. NERI DA SILVEIRA

01/08/2000 ; j REMESSA DOS AUTOS

PETICAO AVULSA

À COORDENADORIA DE CLASSFICAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS.

PG 58851 / PC DO B (.ADITAMENTO A INICIAI-, MP 
2052-1, DE 30/07/2000) AO MINISTRO RELATOR.

T
28/07/2000 |  PEDIDO INFORM PRESIDENTE

Ü
DA REPUBLIC A MENSAGEM 49

25/07/2000 JUNTADA PG. 56709 DO PC DO B, REQUERENDO A JUNTADA DO 
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO.

17/07/2000 REMESSA DOS AUTOS À SEÇÃO CARTORÁRIA PARA SOLICITAR 
INFORMAÇÕES.

15/07/2000 DESPACHO ORDINATORIO SOLICITE-SE O PRONUNCIAMENTO PRÉVIO - ARTIGO 
10 DA LEI N° 9.868/99 - DO REQUERIDO.

i j
14/07/2000 :j

i i
CONCLUSOS. AO MINISTRO VICE-PRESIDENTE (ART.37.1 C/C ART. 

13, Vm-RISTF).

ii
14/07/2000 :: REGISTRADO MINISTRO PRESIDENTE

í Detalhes i f Petições i | Recursos jj Deslocamentos }

m
InstitucionallDiário de JusticalInformativolJurisprudência 

A ç õ e s  D  i r e ta s  d e  I n c o n s t i tu c io n a l id a d e iO u tr o s  S e r v id o r e s  W e b

J d e d 01/03/2001 18:32



A MP delega ao Executivo a criação do Conselho

Ofensa aos artigos 48, XI, e 61, § 1o, II, a e to, da Constituição Federal, na medida em que:

a) a tese de que o Conselho se apresenta como “grupo de trabalho” , e não um órgão, não 
encontra sustentação constitucional, haja v isto que os Conselhos ali previstos têm  estrutura de 
órgão, como evidencia o art. 91, ao d ispor sobre o Conselho de Defesa Nacional, que 
funciona, segundo a literalidade do texto, como mero órgão consultivo do Presidente da 
República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado 
dem ocrático, composto, ademais, por agentes políticos m uitos dos quais integrarão o 
Conselho que se prevê;

b) no § 2o do art. 91 está previsto que a organização e funcionam ento do Conselho de Defesa 
nacional se dará mediante lei;

c) na hipótese do Conselho que ora se prevê, a exigência da criação, estrutura e funcionam ento
dar-se m ediante lei m ais se evidencia, porquanto expressamente previstas atribuições e poderes
(art. 11, incisos I a XIV), que não se confundem com aqueles dos órgãos que nele têm  assento
seus representantes1.

c) é certo que um Conselho exige, como adm itido nas informações, uma estrutura adm in istrativa 
que v iab ilize  a execução dos trabalhos, o que incide na regra do art. 61, § 1o, II, to, segundo o 
qual compete a lei d ispor sobre organização adm inistrativa.

Art 29

- ofensa ao art. 241 da CF
- im possibilidade de delegação de atribuições próprias do Estado a particulares.

Art. 14
-usufruto exclusivo
- art. 231, § 6o - lei com plem entar que defina o relevante interesse público da União.

- Modos próprios de organização, usos, costum es e tradições (art. 231, § 1o)

1 Segundo Hely Lopes Meirelles, órgãos púb licos são unidades de ação com atribuições específicas na 
organização estatal
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação AJ n° 13/2002 Brasília, 6 de março de 2002 i
B

Destinatário: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho /n

Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006919/2000-60 £3

Assunto : Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PT e pelo PC do B 'BJ 
contra dispositivos da Medida Provisória n. 2.052/2000, que trata do acesso a 
recursos genéticos.

INFORM AÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.246, 

proposta pelo Partido dos Trabalhadores -  PT e pelo PC do B contra dispositivos da 

Medida Provisória n° 2.052/2000, tenho a informar o seguinte:

A ADIN foi intentada contra o disposto nos arts. 11, 12, 14 e 

29 da referida medida provisória, que continham dispositivos relativos ao acesso a recursos 

genéticos em terras indígenas. Consultando o andamento processual junto ao Supremo 

Tribunal Federal, verificamos que tinha o relator do Processo, Min. Néri da Silveira, 

julgado prejudicada a ação, em face da perda do objeto, por falta de aditamento da inicial.

Consultamos, então, as assessorias jurídicas de ambos os 

partidos proponentes da ação. Recebemos a informação de que eles haviam deixado de

1

Entregue na CaDIf-.l . C\ 8 Câmara

a w a

Reccb :



proceder a atualização da inicial, com juntada da nova edição da MPv, por entender que os 

vícios apontados na ADIN haviam sido sanados na reedição do ato normativo.

De fato, foi adicionado à nova redação da Medida Provisória

o art. 8o, que reza:

Art. 8o. Fica protegido por esta Medida Provisória o 

conhecimento tradicional das comunidades indígenas e das 

comunidades locais, associado ao patrimônio genético, 

contra a utilização e exploração ilícita e outras ações lesivas 

ou não autorizadas pelo Conselho de Gestão de que trata o 

art. 10, ou por instituição credenciada.

§Io. O Estado reconhece o direito das comunidades indígenas 

e das comunidades locais para decidir sobre o uso de seus 

conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio 

genético do País, nos termos desta Medida Provisória e do 

seu regulamento.

§2°. O conhecimento tradicional associado ao patrimônio 

genético de que trata esta Medida Provisória integra o 

patrimônio cultural brasileiro e poderá ser objeto de 

cadastro, conforme dispuser o Conselho de Gestão ou 

legislação especifica.

§3°. A proteção outorgada por esta Medida Provisória não 

poderá ser interpretada de modo a obstar a preservação, a 

utilização e o desenvolvimento de conhecimento tradicional 

de comunidade indígena ou comunidade local.

§4°. A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou 

limitará direitos relativos à propriedade intelectual.

Art. 9o. À comunidade indígena e à comunidade local que 

criam, desenvolvem, detêm ou conservam conhecimento
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tradicional associado ao patrimônio genético é garantido o 

direito de:

I  -  ter indicada a origem do acesso ao conhecimento 

tradicional em todas as publicações, utilizações, explorações 

e divulgações;

II -  impedir terceiros não autorizados de:

a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, 

relacionados ao conhecimento tradicional associado;

b) divulgar, transmitir ou retransmitir dados ou informações 

que integram ou constituem conhecimento tradicional 

associado;

III -  perceber benefícios pela exploração econômica por 

terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento 

tradicional associado, cujos direitos são de sua titularidade, 

nos termos desta Medida Provisória.

Parágrafo único. Para efeito desta Medida Provisória, 

qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio 

genético poderá ser de titularidade da comunidade, ainda que 

apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha 

esse conhecimento.

Na nova versão, outrossim, os arts. 11 e 12 são suprimidos, 

sendo substituído o Conselho Interministerial pelo denominado Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético, criado pela Medida Provisória, que já dispõe sobre sua estrutura e 

competência. Reserva-se ao ato normativo inferior apenas a criação de unidade executora.

Foi, suprimido, ainda, o termo terra indígena do art. 14 (na 

nova versão art. 17), que passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 17. Em caso de relevante interesse público, assim 

caracterizado pelo Conselho de Gestão, o ingresso em área 

pública ou privada para acesso a amostra de componente do

3



p a t r i m ô n i o  g e n é t i c o  d i s p e n s a r á  a  a n u ê n c ia  p r é v i a  d o s  s e u s  

t i tu la r e s ,  g a r a n t i d o  a  e s t e s  o  d i s p o s t o  n o a s  a r t .  2 4  e  2 5  d e s t a  

M e d i d a  P r o v i s ó r i a .

O §2° do mesmo artigo dispõe, ainda, que “e m  s e  t r a t a n d o  d e  

t e r r a  in d íg e n a ,  o b s e r v a r - s e - á  o  d i s p o s t o  n o  § t f  d o  a r t .  2 3 1  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ” . O 

art. da Constituição Federal a que se refere o texto determina que as hipóteses de relevante 

interesse público da União que poderiam autorizar exploração de recursos de qualquer 

natureza em terra indígena devem ser definidas por lei complementar.

os vícios apontados no texto da Medida Provisória. Os partidos proponentes da ação 

estudarão com profundidade o novo texto, para verificar a existência de irregularidades 

ainda não sanadas e, em caso positivo, propor nova ADIN.

Percebe-se, assim, a disposição do Poder Executivo em sanar

É o que tenho a informar.

Atenciosamente,

Assessora Jurídica/6a CCR/MPF
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001.

Regulamenta o inciso II do § 19 e o § 4° do art.
225 da Constituição, os arts. 1-, 8 -, alínea "j",
10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe 
sobre o acesso ao patrimônio genético, a 
proteção e o acesso ao conhecim ento tradicional 
associado, a repartição de benefícios e o acesso 
à tecnologia e transferência de tecnologia para 
sua conservação e utilização, e dá outras 
providências.

0  PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1 - Esta Medida Provisória dispõe sobre os bens, os direitos e as obrigações relativos:

1 - ao acesso a componente do patrimônio genético existente no território  nacional, na 
plataforma continental e na zona econômica exclusiva para fins de pesquisa científica, 
desenvolvim ento tecnológico ou bioprospecção;

II - ao acesso ao conhecim ento tradicional associado ao patrimônio genético, relevante à 
conservação da diversidade biológica, à integridade do patrimônio genético do País e à 
utilização de seus componentes;

III - à repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração de componente 
do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado; e

IV - ao acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para a conservação e a utilização 
da diversidade biológica.

§ 15 O acesso a componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, 
desenvolvim ento tecnológico ou bioprospecção far-se-á na forma desta M edida Provisória, sem 
prejuízo dos direitos de propriedade material ou imaterial que incidam  sobre o componente do 
patrimônio genético acessado ou sobre o local de sua ocorrência.

§ 2 - 0  acesso a componente do patrimônio genético existente na plataforma continental 
observará o disposto na Lei n - 8.617, de 4 de janeiro de 1993.

Art. 2° O acesso ao patrimônio genético existente no País somente será feito mediante 
autorização da União e terá o seu uso, comercialização e aproveitam ento para quaisquer fins 
subm etidos à fiscalização, restrições e repartição de benefícios nos term os e nas condições 
estabelecidos nesta M edida Provisória e no seu regulamento.

Art. 35 Esta Medida Provisória não se aplica ao patrimônio genético humano.

Art. 45 É preservado o intercâmbio e a d ifusão de componente do patrimônio genético e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm 06/03/2002
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do conhecimento tradicional associado praticado entre si por comunidades indígenas e 
comunidades locais para seu próprio benefício e baseados em  prática costumeira.

Art. 55 É vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio ambiente 
e à saúde humana e para o desenvolvim ento de armas biológicas e quím icas.

Art. 6e A  qualquer tempo, existindo evidência científica consistente de perigo de dano 
grave e irreversível à diversidade biológica, decorrente de atividades praticadas na forma desta 
Medida Provisória, o Poder Público, por intermédio do Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético, previsto no art. 10, com base em critérios e parecer técnico, determ inará medidas 
destinadas a im pedir o dano, podendo, inclusive, sustar a atividade, respeitada a competência 
do órgão responsável pela biossegurança de organismos geneticamente modificados.

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES

Art. 7° A lém  dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória:

I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de 
parte de espécime vegetal, fúngico, m icrobiano ou animal, na form a de moléculas e substâncias 
provenientes do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos 
ou mortos, encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou m antidos em 
coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na 
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva;

II -  conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou coletiva de 
comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao 
patrimônio genético;

III - comunidade local: grupo humano, incluindo rem anescentes de comunidades de 
quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por 
gerações sucessivas e costum es próprios, e que conserva suas instituições socia is e 
econômicas;

IV - acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do patrimônio 
genético para fins de pesquisa científica, desenvolvim ento tecnológico ou bioprospecção, 
visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza;

V - acesso ao conhecim ento tradicional associado: obtenção de inform ação sobre 
conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de 
comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa científica, 
desenvolvim ento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industria l ou de outra 
natureza;

VI - acesso à tecnologia e transferência de tecnologia: ação que tenha por objetivo o 
acesso, o desenvolvim ento e a transferência de tecnologia para a conservação e a utilização da 
diversidade biológica ou tecnologia desenvolvida a partir de amostra de componente do 
patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado;

VII - bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio 
genético e informação sobre conhecim ento tradicional associado, com potencial de uso 
comercial;

VIII - espécie ameaçada de extinção: espécie com alto risco de desaparecimento na 
natureza em futuro próximo, assim  reconhecida pela autoridade competente;

IX - espécie domesticada: aquela em cujo processo de evolução influiu o ser humano para 
atender às suas necessidades;
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X - Autorização de Acesso e de Remessa: documento que permite, sob condições 
específicas, o acesso a amostra de componente do patrimônio genético e sua remessa à 
instituição destinatária e o acesso a conhecim ento tradicional associado;

XI - Autorização Especial de Acesso e de Remessa: docum ento que permite, sob 
condições específicas, o acesso a amostra de componente do patrimônio genético e sua 
remessa à instituição destinatária e o acesso a conhecimento tradicional associado, com prazo 
de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos;

XII - Termo de Transferência de Material: instrumento de adesão a ser firm ado pela 
instituição destinatária antes da remessa de qualquer amostra de com ponente do patrimônio 
genético, indicando, quando fo r o caso, se houve acesso a conhecimento tradicional associado;

XIII - Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios: 
instrumento juríd ico  multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de acesso e de 
remessa de componente do patrimônio genético e de conhecim ento tradicional associado, bem 
como as condições para repartição de benefícios;

X IV -con d içã o  ex situ: manutenção de amostra de componente do patrimônio genético 
fora de seu habitat natural, em coleções vivas ou mortas.

CAPÍTULO III

DA PROTEÇÃO AO CONHECIM ENTO TRADICIO NAL ASSOCIADO

Art. 8^ Fica protegido por esta Medida Provisória o conhecim ento tradicional das 
comunidades indígenas e das comunidades locais, associado ao patrimônio genético, contra a 
utilização e exploração ilícita e outras ações lesivas ou não autorizadas pelo Conselho de 
Gestão de que trata o art. 10, ou por instituição credenciada.

§ 1 - 0  Estado reconhece o direito das comunidades indígenas e das comunidades locais 
para decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético 
do País, nos term os desta Medida Provisória e do seu regulamento.

§ 2 - 0  conhecim ento tradicional associado ao patrimônio genético de que trata esta 
Medida Provisória integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser objeto de cadastro, 
conforme dispuser o Conselho de Gestão ou legislação específica.

§ 3^ A  proteção outorgada por esta Medida Provisória não poderá ser interpretada de 
modo a obstar a preservação, a utilização e o desenvolvim ento de conhecim ento tradicional de 
comunidade indígena ou comunidade local.

§ 45 A  proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou lim itará direitos relativos à 
propriedade intelectual.

Art. 9? À comunidade indígena e à comunidade local que criam, desenvolvem , detêm  ou 
conservam conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, é garantido o direito de:

I - ter indicada a origem  do acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, 
utilizações, explorações e divulgações;

II -  impedir terceiros não autorizados de:

a) utilizar, realizar testes, pesquisas ou exploração, relacionados ao conhecimento 
tradicional associado;

b) divulgar, transm itir ou retransm itir dados ou informações que integram ou constituem 
conhecimento tradicional associado;
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III - perceber benefícios pela exploração econôm ica por terceiros, direta ou indiretamente, 
de conhecim ento tradicional associado, cujos direitos são de sua titu laridade, nos term os desta 
Medida Provisória.

Parágrafo único. Para efeito desta Medida Provisória, qualquer conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético poderá ser de titu laridade da comunidade, ainda que apenas 
um indivíduo, m embro dessa comunidade, detenha esse conhecimento.

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕ ES INSTITUCIONAIS

Art. 10. Fica criado, no âmbito do M inistério do Meio Ambiente, o Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético, de caráter deliberativo e normativo, composto de representantes de 
órgãos e de entidades da Adm inistração Pública Federal que detêm  competência sobre as 
diversas ações de que trata esta Medida Provisória.

§ 1 - 0  Conselho de Gestão será presidido pelo representante do M inistério do Meio 
Ambiente.

§ 2 - 0  Conselho de Gestão terá sua composição e seu funcionamento dispostos no 
regulamento.

Art. 11. Compete ao Conselho de Gestão:

I - coordenar a implem entação de políticas para a gestão do patrimônio genético;

II - estabelecer:

a) normas técnicas;

b) critérios para as autorizações de acesso e de remessa;

c) d iretrizes para elaboração do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios;

d) critérios para a criação de base de dados para o registro de inform ação sobre 
conhecimento tradicional associado;

III - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras 
instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético e de acesso a conhecimento tradicional associado;

IV - deliberar sobre:

a) autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético, mediante anuência prévia de seu titular;

b) autorização de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência prévia 
de seu titular;

c) autorização especial de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético à instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e 
desenvolvim ento nas áreas biológicas e afins, e à universidade nacional, pública ou privada, 
com prazo de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, nos term os do 
regulamento;

d) autorização especial de acesso a conhecimento trad icional associado à instituição 
nacional, pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvim ento nas áreas
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biológicas e afins, e à universidade nacional, pública ou privada, com prazo de duração de até 
dois anos, renovável por iguais períodos, nos term os do regulamento;

e) credenciam ento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvim ento ou de 
instituição pública federal de gestão para autorizar outra instituição nacional, pública ou privada, 
que exerça atividade de pesquisa e desenvolvim ento nas áreas biológicas e afins:

1. a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional 
associado;

2. a rem eter amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, 
pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior;

f) credenciam ento de instituição pública nacional para ser fiel depositária de amostra de 
componente do patrimônio genético;

V  - dar anuência aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios quanto ao atendimento dos requisitos previstos nesta M edida Provisória e no seu 
regulamento;

VI - prom over debates e consultas públicas sobre os temas de que trata esta Medida 
Provisória;

VII -  funcionar como instância superior de recurso em relação a decisão de instituição 
credenciada e dos atos decorrentes da aplicação desta Medida Provisória;

VIII -  aprovar seu regimento interno.

§ 1° Das decisões do Conselho de Gestão caberá recurso ao plenário, na forma do 
regulamento.

§ 2° O Conselho de Gestão poderá organizar-se em câmaras temáticas, para subsidiar 
decisões do plenário.

Art. 12. A  atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a 
conhecimento tradicional associado, que contribua para o avanço do conhecim ento e que não 
esteja associada à bioprospecção, quando envolver a participação de pessoa juríd ica 
estrangeira, será autorizada pelo órgão responsável pela política nacional de pesquisa científica 
e tecnológica, observadas as determ inações desta Medida Provisória e a legislação vigente.

Parágrafo único. A  autorização prevista no caput deste artigo observará as normas 
técnicas definidas pelo Conselho de Gestão, o qual exercerá supervisão dessas atividades.

Art. 13. Com pete ao Presidente do Conselho de Gestão firmar, em nome da União, 
Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios.

§ 1- Mantida a competência de que trata o caput deste artigo, o Presidente do Conselho 
de Gestão subdelegará ao titu lar de instituição pública federal de pesquisa e desenvolvim ento 
ou instituição pública federal de gestão a competência prevista no caput deste artigo, conforme 
sua respectiva área de atuação.

§ 2- Quando a instituição prevista no parágrafo anterior for parte interessada no contrato, 
este será firmado pelo Presidente do Conselho de Gestão.

Art. 14. Caberá à instituição credenciada de que tratam  os números 1 e 2 da alínea ”e" do 
inciso IV do art. 11 desta Medida Provisória uma ou mais das seguintes atribuições, observadas 
as diretrizes do Conselho de Gestão:

I - analisar requerimento e emitir, a terceiros, autorização:
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a) de acesso a amostra de componente do patrimônio genético existente em condições in 
situ  no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, mediante 
anuência prévia de seus titulares;

b) de acesso a conhecim ento tradicional associado, mediante anuência prévia dos titu lares 
da área;

c) de remessa de amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, 
pública ou privada, ou para instituição sediada no exterior;

II -  acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras 
instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético e de acesso a conhecimento tradicional associado;

III - criar e manter:

a) cadastro de coleções ex situ, conforme previsto no art. 18 desta Medida Provisória;

b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético;

c) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos Term os de 
Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios, na forma do regulamento;

IV - divulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos Termos 
de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios;

V -a c o m p a n h a r a im plem entação dos Termos de Transferência de Material e dos 
Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios referente aos 
processos por ela autorizados.

§ 1- A  instituição credenciada deverá, anualmente, mediante relatório, dar conhecimento 
pleno ao Conselho de Gestão sobre a atividade realizada e repassar cópia das bases de dados 
à unidade executora prevista no art. 15.

§ 2 e A instituição credenciada, na forma do art. 11, deverá observar o cumprim ento das 
disposições desta Medida Provisória, do seu regulamento e das decisões do Conselho de 
Gestão, sob pena de seu descredenciam ento, ficando, ainda, sujeita à aplicação, no que 
couber, das penalidades previstas no art. 30 e na legislação vigente.

Art. 15. Fica autorizada a criação, no âmbito do M inistério do Meio Am biente, de unidade 
executora que exercerá a função de secretaria executiva do Conselho de Gestão, de que trata o 
art. 10 desta Medida Provisória, com as seguintes atribuições, dentre outras:

I - implem entar as deliberações do Conselho de Gestão;

II - dar suporte às instituições credenciadas;

III - emitir, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome:

a) Autorização de Acesso e de Remessa;

b) Autorização Especial de Acesso e de Remessa;

IV - acompanhar, em articulação com os demais órgãos federais, as atividades de acesso 
e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a conhecimento 
tradicional associado;
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V - credenciar, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvim ento ou instituição pública federal de 
gestão para autorizar instituição nacional, pública ou privada:

a) a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento 
tradicional associado;

b) a enviar amostra de componente do patrimônio genético para instituição nacional, 
pública ou privada, ou para institu ição sediada no exterior, respeitadas as exigências do art. 19 
desta M edida Provisória;

VI - credenciar, de acordo com deliberação do Conselho de Gestão e em seu nome, 
instituição pública nacional para ser fie l depositária de amostra de componente do patrimônio 
genético;

VII - registrar os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios, após anuência do Conselho de Gestão;

VIII - divulgar lista de espécies de intercâm bio facilitado constantes de acordos 
internacionais, inclusive sobre segurança alimentar, dos quais o País seja signatário, de acordo 
com o § 2° do art. 19 desta M edida Provisória;

IX - criar e manter:

a) cadastro de coleções exsitu , conforme previsto no art. 18,

b) base de dados para registro de informações obtidas durante a coleta de amostra de 
componente do patrimônio genético;

c) base de dados relativos às Autorizações de Acesso e de Remessa, aos Term os de 
Transferência de Material e aos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios;

X - d ivulgar, periodicamente, lista das Autorizações de Acesso e de Remessa, dos Termos 
de Transferência de Material e dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios.

CAPÍTULO V

DO ACESSO E DA REMESSA

Art. 16. O acesso a componente do patrimônio genético existente em condições in situ no 
território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, e ao conhecimento 
tradicional associado far-se-á mediante a coleta de amostra e de informação, respectivamente, 
e somente será autorizado a instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividades de 
pesquisa e desenvolvim ento nas áreas biológicas e afins, mediante prévia autorização, na 
forma desta M edida Provisória.

§ 1 - 0  responsável pela expedição de coleta deverá, ao térm ino de suas atividades em 
cada área acessada, assinar com o seu titu lar ou representante declaração contendo listagem 
do material acessado, na forma do regulamento.

§ 2 -  Excepcionalmente, nos casos em que o titu lar da área ou seu representante não for 
identificado ou localizado por ocasião da expedição de coleta, a declaração contendo listagem 
do material acessado deverá ser assinada pelo responsável pela expedição e encaminhada ao 
Conselho de Gestão.

§ 3e Sub-amostra representativa de cada população componente do patrimônio genético 
acessada deve ser depositada em condição ex situ em instituição credenciada como fiel
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depositária, de que trata a alínea T  do inciso IV do art. 11 desta Medida Provisória, na forma do 
regulamento.

§ 4a Quando houver perspectiva de uso comercial, o acesso a amostra de componente do 
patrimônio genético, em condições in situ, e ao conhecim ento tradicional associado só poderá 
ocorrer após assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios.

§ 5a Caso seja identificado potencial de uso econôm ico, de produto ou processo, passível 
ou não de proteção intelectual, originado de amostra de componente do patrimônio genético e 
de informação oriunda de conhecimento tradicional associado, acessado com base em 
autorização que não estabeleceu esta hipótese, a instituição beneficiária obriga-se a com unicar 
ao Conselho de Gestão ou a instituição onde se originou o processo de acesso e de remessa, 
para a form alização de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de 
Benefícios.

§ 6a A participação de pessoa jurídica estrangeira em expedição para coleta de amostra 
de componente do patrimônio genético in situ e para acesso de conhecim ento tradicional 
associado som ente será autorizada quando em conjunto com instituição pública nacional, 
ficando a coordenação das atividades obrigatoriam ente a cargo desta última e desde que todas 
as instituições envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvim ento nas áreas 
biológicas e afins.

§ 7a A  pesquisa sobre componentes do patrimônio genético deve ser realizada 
preferencialmente no território nacional.

§ 8a A Autorização de Acesso e de Remessa de amostra de componente do patrimônio 
genético de espécie de endem ismo estrito ou ameaçada de extinção dependerá da anuência 
prévia do órgão competente.

§ 9a A Autorização de Acesso e de Remessa dar-se-á após a anuência prévia:

I - da comunidade indígena envolvida, ouvido o órgão indigenista oficial, quando o acesso 
ocorrer em terra indígena;

II - do órgão competente, quando o acesso ocorrer em área protegida;

III - do titu lar de área privada, quando o acesso nela ocorrer;

IV - do Conselho de Defesa Nacional, quando o acesso se der em área indispensável à 
segurança nacional;

V  - da autoridade marítima, quando o acesso se der em águas jurisdicionais brasileiras, na 
plataforma continental e na zona econômica exclusiva.

§ 10. O detentor de Autorização de Acesso e de Remessa de que tratam  os incisos I a V  
do § 9a deste artigo fica responsável a ressarcir o titu lar da área por eventuais danos ou 
prejuízos, desde que devidam ente comprovados.

§ 11. A  instituição detentora de Autorização Especial de Acesso e de Remessa 
encaminhará ao Conselho de Gestão as anuências de que tratam  os §§ 8o e 9o deste artigo 
antes ou por ocasião das expedições de coleta a serem  efetuadas durante o período de 
vigência da Autorização, cujo descumprim ento acarretará o seu cancelamento.

Art. 17. Em caso de relevante interesse público, assim  caracterizado pelo Conselho de 
Gestão, o ingresso em  área pública ou privada para acesso a amostra de componente do 
patrimônio genético dispensará anuência prévia dos seus titu lares, garantido a estes o disposto 
nos arts. 24 e 25 desta Medida Provisória.
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§ 1- No caso previsto no caput deste artigo, a comunidade indígena, a comunidade local 
ou o proprietário deverá ser previamente informado.

§ 2 - Em se tratando de terra indígena, observar-se-á o disposto no § 6^ do art. 231 da 
Constituição Federal.

Art. 18. A conservação ex situ de amostra de componente do patrimônio genético deve 
ser realizada no território nacional, podendo, suplem entarm ente, a critério do Conselho de 
Gestão, ser realizada no exterior.

§ 1- As coleções ex situ de amostra de componente do patrimônio genético deverão ser 
cadastradas jun to  à unidade executora do Conselho de Gestão, conforme dispuser o 
regulamento.

§ 2 - 0  Conselho de Gestão poderá delegar o cadastramento de que trata o § 1° deste 
artigo a uma ou mais instituições credenciadas na forma das alíneas "d" e "e" do inciso IV do 
art. 11 desta Medida Provisória.

Art. 19. A  remessa de amostra de componente do patrimônio genético de instituição 
nacional, pública ou privada, para outra instituição nacional, pública ou privada, será efetuada a 
partir de material em condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido, observado o 
cumprimento cumulativo das seguintes condições, a lém  de outras que o Conselho de Gestão 
venha a estabelecer:

I - depósito de sub-am ostra representativa de componente do patrimônio genético em 
coleção mantida por instituição credenciada, caso ainda não tenha sido cumprido o disposto no 
§ 3e do art. 16 desta Medida Provisória;

II - nos casos de amostra de componente do patrimônio genético acessado em condições 
in situ, antes da edição desta Medida Provisória, o depósito de que trata o inciso anterior será 
feito na forma acessada, se ainda disponível, nos termos do regulamento;

III - fornecim ento de informação obtida durante a coleta de amostra de componente do 
patrimônio genético para registro em base de dados m encionada na alínea "b" do inciso III do 
art. 14 e alínea "b" do inciso IX do art. 15 desta Medida Provisória;

IV - prévia assinatura de Termo de Transferência de Material.

§ 1- Sempre que houver perspectiva de uso comercial de produto ou processo resultante 
da utilização de componente do patrimônio genético será necessária a prévia assinatura de 
Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios.

§ 2 -  A  remessa de amostra de componente do patrimônio genético de espécies 
consideradas de intercâm bio facilitado em acordos internacionais, inclusive sobre segurança 
alimentar, dos quais o País seja signatário, deverá ser efetuada em conform idade com as 
condições neles definidas, m antidas as exigências deles constantes.

§ 3^ A  remessa de qualquer amostra de componente do patrimônio genético de instituição 
nacional, pública ou privada, para instituição sediada no exterior, será efetuada a partir de 
material em condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido e a prévia autorização 
do Conselho de Gestão ou de instituição credenciada, observado o cumprim ento cumulativo 
das condições estabelecidas nos incisos I a IV e §§ 1e e 2° deste artigo.

Art. 20. O Termo de Transferência de Material terá seu modelo aprovado peio Conselho 
de Gestão.

CAPÍTULO VI

DO ACESSO À TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
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Art. 21. A  instituição que receber amostra de componente do patrimônio genético ou 
conhecimento tradicional associado facilitará o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia para a conservação e utilização desse patrimônio ou desse conhecimento à 
instituição nacional responsável pelo acesso e remessa da amostra e da informação sobre o 
conhecimento, ou instituição por ela indicada.

Art. 22. O acesso à tecnologia e transferência de tecnologia entre instituição nacional de 
pesquisa e desenvolvim ento, pública ou privada, e instituição sediada no exterior, poderá 
realizar-se, dentre outras atividades, mediante:

I - pesquisa científica e desenvolvim ento tecnológico;

II - formação e capacitação de recursos humanos;

III - intercâm bio de informações;

IV - intercâm bio entre instituição nacional de pesquisa e instituição de pesquisa sediada no 
exterior;

V  - consolidação de infra-estrutura de pesquisa científica e de desenvolvim ento 
tecnológico;

VI - exploração econôm ica, em parceria, de processo e produto derivado do uso de 
componente do patrimônio genético; e

VII - estabelecim ento de empreendim ento conjunto de base tecnológica.

Art. 23. A  empresa que, no processo de garantir o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia à instituição nacional, pública ou privada, responsável pelo acesso e remessa de 
amostra de componente do patrimônio genético e pelo acesso à informação sobre 
conhecim ento tradicional associado, investir em  atividade de pesquisa e desenvolvim ento no 
País, fará jus a incentivo fiscal para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e 
a outros instrumentos de estímulo, na forma da legislação pertinente.

CAPÍTULO VII

DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

Art. 24. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo 
desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento 
tradicional associado, obtidos por instituição nacional ou instituição sediada no exterior, serão 
repartidos, de forma justa e eqüitativa, entre as partes contratantes, conforme dispuser o 
regulamento e a legislação pertinente.

Parágrafo único. À  União, quando não for parte no Contrato de Utilização do Patrimônio 
Genético e de Repartição de Benefícios, será assegurada, no que couber, a participação nos 
benefícios a que se refere o caput deste artigo, na forma do regulamento.

Art. 25. Os benefícios decorrentes da exploração econôm ica de produto ou processo, 
desenvolvido a partir de amostra do patrimônio genético ou de conhecim ento tradicional 
associado, poderão constituir-se, dentre outros, de:

I - divisão de lucros;

II - pagamento de royalties;

III - acesso e transferência de tecnologias;

IV - licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos; e
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V - capacitação de recursos humanos.

Art. 26. A  exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra 
de componente do patrimônio genético ou de conhecim ento tradicional associado, acessada em 
desacordo com as disposições desta Medida Provisória, sujeitará o infrator ao pagamento de 
indenização correspondente a, no mínimo, vinte por cento do faturamento bruto obtido na 
comercialização de produto ou de royalties obtidos de terceiros pelo infrator, em decorrência de 
licenciamento de produto ou processo ou do uso da tecnologia, protegidos ou não por 
propriedade intelectual, sem  prejuízo das sanções adm inistrativas e penais cabíveis.

Art. 27. O Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios 
deverá indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, sendo, de um lado, o proprietário 
da área pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena e do órgão indigenista 
oficial, ou o representante da comunidade local e, de outro, a instituição nacional autorizada a 
efetuar o acesso e a instituição destinatária.

Art. 28. São cláusulas essenciais do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de 
Repartição de Benefícios, na forma do regulamento, sem prejuízo de outras, as que disponham  
sobre:

I - objeto, seus elementos, quantificação da amostra e uso pretendido;

II - prazo de duração;

III -  forma de repartição justa e eqüitativa de benefícios e, quando for o caso, acesso à 
tecnologia e transferência de tecnologia;

IV - direitos e responsabilidades das partes;

V  - direito de propriedade intelectual;

VI - rescisão;

VII - penalidades;

VIII - foro no Brasil.

Parágrafo único. Quando a União fo r parte, o contrato referido no caput deste artigo 
reger-se-á pelo regime juríd ico de direito público.

Art. 29. Os Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios 
serão subm etidos para registro no Conselho de Gestão e só terão eficácia após sua anuência.

Parágrafo único. Serão nulos, não gerando qualquer efeito juríd ico, os Contratos de 
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios firmados em desacordo com 
os d ispositivos desta Medida Provisória e de seu regulamento.

CAPÍTULO VIII

DAS SANÇÕES ADM INISTRATIVAS

Art. 30. Considera-se infração adm inistrativa contra o patrimônio genético ou ao 
conhecimento tradicional associado toda ação ou omissão que viole as normas desta Medida 
Provisória e demais disposições legais pertinentes.

§ 1- As infrações adm inistrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento 
desta Medida Provisória, com as seguintes sanções:

I - advertência;
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II - multa;

III - apreensão das amostras de componentes do patrimônio genético e dos instrumentos 
utilizados na coleta ou no processamento ou dos produtos obtidos a partir de informação sobre 
conhecimento tradicional associado;

IV - apreensão dos produtos derivados de amostra de componente do patrimônio genético 
ou do conhecim ento tradicional associado;

V - suspensão da venda do produto derivado de amostra de componente do patrimônio 
genético ou do conhecimento tradicional associado e sua apreensão;

VI - embargo da atividade;

VII -  interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendim ento;

VIII - suspensão de registro, patente, licença ou autorização;

IX - cancelam ento de registro, patente, licença ou autorização;

X - perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo;

XI - perda ou suspensão da participação em linha de financiam ento em estabelecim ento 
oficial de crédito;

XII - intervenção no estabelecimento;

XIII -  proibição de contratar com a Adm inistração Pública, por período de até cinco anos.

§ 2° As amostras, os produtos e os instrumentos de que tratam  os incisos III, IV  e V  do § 
1 - deste artigo, terão sua destinação definida pelo Conselho de Gestão.

§ 3a As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas na forma processual 
estabelecida no regulamento desta Medida Provisória, sem prejuízo das sanções civis ou 
penais cabíveis.

§ 4a A  multa de que trata o inciso II do § 1- deste artigo será arbitrada pela autoridade 
competente, de acordo com a gravidade da infração e na forma do regulamento, podendo variar 
de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando se tra tar de pessoa 
física.

§ 5a Se a infração fo r cometida por pessoa juríd ica, ou com seu concurso, a multa será de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta m ilhões de reais), arbitrada pela 
autoridade competente, de acordo com a gravidade da infração, na forma do regulamento.

§ 6a Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. A  concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes, sobre 
processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, fica 
condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo o requerente inform ar a origem 
do material genético e do conhecim ento tradicional associado, quando for o caso.

Art. 32. Os órgãos federais competentes exercerão a fiscalização, a interceptação e a 
apreensão de amostra de com ponente do patrimônio genético ou de produto obtido a partir de
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informação sobre conhecimento tradicional associado, acessados em desacordo com  as 
disposições desta M edida Provisória, podendo, ainda, ta is atividades serem  descentralizadas, 
mediante convênios, de acordo com o regulamento.

Art. 33. A  parcela dos lucros e dos royalties devidos à União, resultantes da exploração 
econômica de processo ou produto desenvolvido a partir de amostra de componente do 
patrimônio genético, bem como o va lo r das multas e indenizações de que trata esta Medida 
Provisória serão destinados ao Fundo Nacional do Meio Am biente, criado pela Lei n - 7.797, de 
10 de julho de 1989, ao Fundo Naval, criado pelo Decreto n - 20.923, de 8 de janeiro de 1932, e 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado pelo Decreto-Lei n- 
719, de 31 de ju lho de 1969, e restabelecido pela Lei n? 8.172, de 18 de janeiro de 1991, na 
forma do regulamento.

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão utilizados exclusivam ente na 
conservação da diversidade biológica, incluindo a recuperação, criação e manutenção de 
bancos depositários, no fom ento à pesquisa científica, no desenvolvim ento tecnológico 
associado ao patrimônio genético e na capacitação de recursos humanos associados ao 
desenvolvim ento das atividades relacionadas ao uso e à conservação do patrimônio genético.

Art. 34. A  pessoa que utiliza ou explora econom icam ente componentes do patrimônio 
genético e conhecim ento tradicional associado deverá adequar suas atividades às normas 
desta Medida Provisória e do seu regulamento.

Art. 35. O Poder Executivo regulamentará esta Medida Provisória até 30 de dezem bro de 
2001.

Art. 36. As disposições desta Medida Provisória não se aplicam à matéria regulada pela 
Lei n? 8.974, de 5 de janeiro de 1995.

Art. 37. Ficam convalidados os atos praticados com base na M edida Provisória n5 2.186
15, de 26 de ju lho de 2001.

Art. 38. Esta M edida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de agosto de 2001; 180? da Independência e 113- da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Gregori 
José Serra
Ronaldo Mota Sardenberg 
José Samey Filho

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.8.2001
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Supremo Tribunal Federal

Andamento de Processos

Classe : ADI Número : 2246-6 Distrib. em : 02/08/2000
Relator : MIN. NÉRI DA SILVEIRA

REQTE.: 
REQTE.: 
ADV.: 
ADV.: 
REQDO.:

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B 
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 
PAULO MACHADO GUIMARÃES 
MÁRCIO LUIZ SILVA 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Data Andamento Observações

23/11/2001 REMESSA À SEÇÃO DE BAIXA DE PROCESSOS

13/11/2001 DECORRIDO O 
PRAZO

SEM QUE FOSSE INTERPOSTO RECURSO DO DESPACHO DE
FLS. 129/130

06/11/2001 PUBLICADA 
DECISÃO NO DJ DECISÃO DE 25.10.2001

25/10/2001
DECISÃO DO 
RELATOR - 

PREJUDICADO

DO EXPOSTO. EM FACE DA PERDA DO OBJETO, EM 
DECORRÊNCIA DA FALTA DE ADITAMENTO DA INICIAL, 

JULGO PREJUDICADA A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE

21/08/2001 CONCLUSOS AO 
RELATOR

21/08/2001 JUNTADA PG 62381 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2126-11, DE
27/04/2001).

21/08/2001 JUNTADA PG 43321 /REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2126-10, DE
28/03/2001)

16/05/2001 PETICAO AVULSA PG 62381 /REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2126-11, DE 
27/04/2001). AO MINISTRO RELATOR.

05/04/2001 PETICAO AVULSA PG 43321 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2126-10, DE 
28/03/2001). AO MINISTRO RELATOR.
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15/03/2001 CONCLUSOS AO 
RELATOR

\|

15/03/2001 JUNTADA
PG 029579 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2.126-9, DE

26/02/2001).

14/03/2001 PETICAO AVULSA PG 029579 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2.126-9, DE 
26/02/2001). AO MINISTRO RELATOR.

15/02/2001 CONCLUSOS AO 
RELATOR

15/02/2001 JUNTADA PG 014645 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2126-8, DE
27/01/2001).

14/02/2001 DESPACHO
ORDINATORIO NO PG 014645 : JUNTE-SE, À CONCLUSÃO.

13/02/2001 PETICAO AVULSA PG 014645 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2126-8, DE 
27/01/2001). AO MINISTRO RELATOR.

05/02/2001 CONCLUSOS AO 
RELATOR

05/02/2001 JUNTADA
PG 3975 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-6, DE 

22/12/2000 E MP 2126-7, DE 28/12/2000).

01/02/2001 PETICAO AVULSA
PG 3975 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-6, DE 

22/12/2000 E MP 2126-7, DE 28/12/2000). AO MINISTRO 
RELATOR.

15/01/2001 PETICAO AVULSA
PG 3975 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-6, DE 

22/12/2000 E MP 2126-7, DE 28/12/2000).

18/12/2000 CONCLUSOS AO 
RELATOR

18/12/2000 JUNTADA
PG 132676 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-5, DE

24/11/2000).

13/12/2000 PETICAO AVULSA
PG 132676 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-5, DE 

24/11/2000). AO MINISTRO RELATOR.

13/11/2000 CONCLUSOS AO 
RELATOR

13/11/2000 JUNTADA
PG 107094 / REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-4, DE

27/10/2000).

31/10/2000 PETICAO AVULSA
PG 107094 /  REQTE (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-4, DE 

27/10/2000). AO MINISTRO RELATOR.
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05/10/2000 CONCLUSOS AO 
RELATOR

05/10/2000 JUNTADA
PG 92672 /  PC DO B (ADITAMENTO À INICIAL - MP 2.052-3, 

DE 28/09/2000.

04/10/2000 PETICAO AVULSA PG 92672 / PC DO B (ADITAMENTO À INICIAL - MP 2.052-3, 
DE 28/09/2000. AO MINISTRO RELATOR.

04/09/2000 CONCLUSOS AO 
RELATOR

04/09/2000 JUNTADA
PG 74128 / PC DP B (ADITAMENTO À INICIAL, MP N° 2052-2, 

DE 29/08/2000).

30/08/2000 PETICAO AVULSA
PG 74128 /PC DO B (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-2, DE 

29/08/2000). AO MINISTRO RELATOR.

10/08/2000 CONCLUSOS AO 
RELATOR

10/08/2000 JUNTADA
PG 60727 /  PT REQUERENDO A JUNTADA DE PROCURAÇÃO 

COM PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS

10/08/2000 JUNTADA
PG 58851 / PC DO B (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-1, DE

30/07/2000)

07/08/2000 CONCLUSOS AO 
RELATOR

07/08/2000 JUNTADA
PG 60755 (MSG N° 1072) DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

PRESTANDO INFORMAÇÕES.

04/08/2000
INF ORMAC OES 

RECEBIDAS, OFICIO 
NRO.:

MSG N° 1072 (PG 60755) DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

04/08/2000 PETICAO AVULSA
PG 60727 /  PT REQUERENDO A JUNTADA DE PROCURAÇÃO 

COM PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS. AO MINISTRO 
RELATOR.

03/08/2000 PETICAO AVULSA
PG 58851 / PC DO B (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-1, DE 

30/07/2000) AO MINISTRO RELATOR.

02/08/2000 DISTRIBUÍDO MIN. NÉRI DA SILVEIRA

01/08/2000
REMESSA DOS 

AUTOS
À COORDENADORIA DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE PROCESSOS.

01/08/2000 PETICAO AVULSA
PG 58851 /  PC DO B (ADITAMENTO À INICIAL, MP 2052-1, DE 

30/07/2000) AO MINISTRO RELATOR.
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28/07/2000
PEDIDO INFORM. 
PRESIDENTE DA 

REPUBLICA

4  d e

(
MENSAGEM 49

o .. 9 7

25/07/2000 JUNTADA PG. 56709 DO PC DO B, REQUERENDO A JUNTADA DO 
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO.

17/07/2000 REMESSA DOS 
AUTOS À SEÇÃO CARTORÁRIA PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES.

15/07/2000 DESPACHO
ORDINATORIO

SOLICITE-SE O PRONUNCIAMENTO PRÉVIO - ARTIGO 10 
DA LEI N° 9.868/99 - DO REQUERIDO.

14/07/2000 CONCLUSOS.
AO MINISTRO VICE-PRESIDENTE (ART.37.1 C/C ART. 13, 

VIII - RISTF).

14/07/2000 REGISTRADO MINISTRO PRESIDENTE

Detalhes Petições Recursos |

m
Institucional [Diário de Justiçai Informativo 1 Jurisprudência 

Ações D iretas de InconstitucionalidadejOutros Servidores Web
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

ATA DA 246a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2002, às 10:00 (dez) horas, na sede da Procuradoria 
Geral da República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão ordinária da 6a Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho, a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira e a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge. Foram objeto de discussão e deliberação os seguintes assuntos, comunicações e 
procedimentos administrativos:
9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006919/2000-60. Assunto: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 2246, proposta pelo Partido dos Trabalhadores - PT e pelo Partido 
Comunista do Brasil -  PC do B contra os artigos 11, 12, 14 e 29 da Medida Provisória n° 2.052, de 
29.06.2000, que trata do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado. O 
Relator da ADIN, Min. Neri da Silveira, julgou prejudicada a ação, por perda do objeto, uma vez 
que reedição da Medida Provisória havia sanado os vícios. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat 
de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo arquivamento.
Nada mais havendo a tratar, foi encenada a reunião.

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

Membro

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Procuradora Regional da República

Membro
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