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OUTROS DADOS:

Ofício n° 541/PRES, de 09/11/00, assinado pelo presidente da FUNAI, Sr. Glênio da 
Costa Alvarez. Sugestão de criação de fórum de discussão entre os membros da 6® Câmara e a 
FUNAI visando debater sobre emenda constitucional (PEC 618-A/98), que trata de patrimônio 
genético e aplicação das questões pertinentes às sociedades indígenas.
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Oficio n°

(ruNflij
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

MINISTÉRIO DA JUSTI ÇA
Brasilia, de novembro de 2000

Senhora Subprocuradora,
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

1.00.000.009216/ 200Ü-S3

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - íunai, tendo a 
incumbência de se pronunciar sobre a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 618-A/98) sobre Patrimônio Genético, 
produziu o documento que segue em anexo, apresentado por este 
Presidente, em Audiência Pública no dia 18 de outubro último, 
no Congresso Nacional.

Por oportuno, ressalte-se que a Funai também 
constituiu um GT para discutir o tema, em seu âmbito.

No ensejo, sugere a V. Exa. a criação de um Fórum 
de discussão entre os Membros da 6a Câmara e a FUNAI para 
debater sobre as implicações Jurídicas da referida PEC e a 
regulamentação dos direitos de propriedade intelectual 
indigena a ser contemplado pelo novo Estatuto das Sociedades 
Indígenas ora em tramitação no Congresso Nacional, assim como 
a tramitação de Projetos de Lei que regulamenta o acesso à 
biodiversidade.

Atanciosame

IO DA
Presidente da Funai

A Sua Excelência a Senhora
Dra. MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora Geral da República - 6a Câmara de Coordenação 
e Revisão (Comunidades Indigenas e Minorias)
Ministério Público Federal 
Brasilia - DF

Entregue na CaDIM - 6 .* Câmara 
Em l_Ç / !(.... /  <$£ÇyÇ às U  :©0 _ horas
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íecebirio por:
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Pronunciamento do Presidente da FUNAI, Glenio da Costa Alvarez na Audiência 

Pública realizada em 18 de outubro de 2000 pela Comissão Especial de Patrimônio 

Genético PEC-618-A/98, na Câmara dos Deputados.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Especial do Patrimônio Genético, 

Deputado Gerson Gabrielli; Excelentíssimo Senhor Relator da Comissão, Deputado Ricarte 

de Freitas; Excelentíssimos Senhores Deputados, minhas senhoras, meus senhores,

É com grande satisfação que acolhemos o honroso convite para comparecer a esta 

audiência pública de iniciativa da Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de 

Emenda à Constituição Federal ( PEC n° 618- A / 1 9 9 8 )  , de autoria do Poder Executivo; 

e falar sobre esse tema, o Patrimônio Genético, tão importante para o País e para o futuro 

das sociedades indígenas. Quero registrar aqui algumas preocupações quanto aos direitos 

das populações indígenas quando da regulamentação do acesso aos recursos genéticos.

Somos conscientes de que, as Terras Indígenas que representam hoje 11% do 

território nacional e 20% da floresta amazônica, são, juntamente com as unidades de 

conservação, as principais reservas de biodiversidade do país. Se no entanto, o território 

brasileiro é o maior patrimônio em biodiversidade é fato que o desconhecimento dessa 

mesma biodiversidade é também enorme. Das 215 etnias existentes no país menos de 10%

1



FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
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foram devidamente estudadas no sentido de garantir a preservação dos conhecimentos 

tradicionais sobre o uso e o manejo da biodiversidade nativa.

O Estado Brasileiro não tem contado com recursos que permitem financiar 

pesquisas direcionadas à esses interesses e ao mesmo tempo fiscalizar e regular o acesso 

aos recursos genéticos existentes em áreas indígenas.

Podemos afirmar que é também recente a consciência de setores do Estado 

Brasileiro, quanto à importância da continuidade da organização social tradicional das 

comunidades indígenas, a chamada sociodiversidade, para a preservação da 

biodiversidade.

Quero chamar a atenção para que o debate sobre o tema da biodiversidade não 

venha minimizar a sociodiversidade a ela associada. Comungamos a idéia de que a 

biodiversidade só adquire valor econômico e se torna acessível a nossa sociedade através 

do conhecimento das populações indígenas e comunidades tradicionais, que ao longo de 

várias gerações descobriram, selecionaram e manejaram espécies com propriedades 

farmacêuticas, alimentícias, agrícolas. São esses conhecimentos fundamentais que 

constituem a porta de acesso à biodiversidade.

Há que se ressaltar que, diferente das sociedades ocidentais onde o conhecimento 

especializado está concentrado nos experts, a produção e difusão do conhecimento
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indígena, embora não desconheça a existência do especialista, é muito mais democrática, 

sendo essa amplitude da propagação do conhecimento a condição mesma, de sua 

reprodução e perpetuação e que, embora o chamado “conhecimento tradicional” possa ser, 

em parte, compartilhado com a população ribeirinha, por exemplo, porque esta aprendeu 

com os primeiros habitantes daquele ecossistema, o conhecimento indígena é muito mais 

profundo e diversificado.

A Convenção da Diversidade Biológica da qual o Brasil é signatário, reconhece e 

assegura, no seu artigo 8o, parágrafo “j”, a importância dos conhecimentos das 

comunidades locais e populações indígenas para a preservação, proteção e conservação da 

biodiversidade. Reconhece também a necessidade da aprovação e a participação dos 

detentores desse conhecimento e de uma repartição justa e eqüitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos tradicionais.

A não regulamentação desse artigo da Convenção e a conseqüente ausência de 

mecanismos geradores de benefícios decorrentes dos conhecimentos tradicionais associados 

a biodiversidade vem aprofundando o quadro perverso resultante do processo histórico do 

contato entre as populações indígenas e a sociedade nacional. Qual seja, as populações 

indígenas tem as suas economias tradicionais desestruturadas durante esse processo e são 

compulsoriamente inseridas na economia de mercado, gerando dependências pela 

aquisição de produtos industrializados, aos quais passam a ter acesso, à medida que
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possuem renda para adquiri-los. Aqui começa um dos aspectos mais deletérios do contato: a 

busca das populações indígenas pelas geração de renda. O caminho mais facilmente 

encontrado por essas populações é oferecido pelos agentes econômicos regionais que os 

conduzem às vias da ilegalidade pela exploração predatória dos recursos naturais de seus 

territórios. A garantia da repartição de benefícios pelo acesso à biodiversidade através do 

conhecimento indígena, é estratégica a médio e longo prazos para a produção de renda 

indígena, no atual contexto de contato interétnico, de modo não degradante, tanto do ponto 

de vista social quanto ecológico.

A FUNAI, nesse momento em que a sociedade brasileira discute a nova lei que 

regula as relações do Estado Brasileiro com as populações indígenas, o novo ESTATUTO 

DAS SOCIEDADES INDÍGENAS (Proposta Alternativa ao PL 2,057 / 91) entende que 

os direitos aos conhecimentos tradicionais associados devem ser assegurados como das 

Sociedades Indígenas cabendo a União; protegê-los como bens de propriedade coletiva 

das respectivas etnias. E para tanto o órgão indigenista e as organizações indígenas 

devem estar equipadas para dar suporte nas relações jurídicas, educativas e de implantação 

de projetos de manejo sustentável, que garanta a preservação da biodiversidade e a 

repartição dos seus benefícios.

Na Constituição Federal, art. 231, § 2o são assegurados às comunidades indígenas 

o usufruto exclusivo das terras por eles habitadas, cabendo a União demarcá-las, proteger
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e fazer respeitar todos os seus bens. Ora, no nosso entendimento se o Patrimônio 

Genético for considerado bem da União, o conhecimento tradicional associado ao material 

genético , deverá permanecer sob o domínio das populações indígenas. Desta forma, a 

participação e a aprovação das comunidades indígenas poderão ser garantidas em lei 

complementar.

Portanto entendemos que a PEC deverá garantir o direito já expresso na Constituição, 

conforme o § 6o do art. 231:

São nulos e extinto, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 

ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das 

riquezas naturais do solo, dos rios dos lagos nelas existentes (...)

Conforme a própria Constituição Federal no seu art. 225, § Io, inciso II, do Capítulo 

Do Meio Ambiente, dispõe que cabe ao Estado preservar a diversidade e integridade do 

Patrimônio Genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e a manipulação 

dos recursos genéticos.

O maior desafio é como garantir às comunidades indígenas os direitos a titularidade 

dos conhecimentos agregados aos recursos genéticos que são o diferencial, que faz dos 

recursos naturais, recursos ou patrimônio genético. E necessário que se ampare no marco 

do Direito que é o direito a propriedade intelectual, que garanta o monopólio, a 

exclusividade, para garantir o retorno financeiro a essas comunidades. E para isso é
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fundamental garantir o debate e a participação das populações indígenas na discussão sobre 

essas medidas.

Na lei sobre Biodiversidade da Costa Rica no seu art. 82, o Estado reconhece e 

protege expressamente, sob o nome de direitos intelectuais comunitários sui generis, os 

conhecimentos, as práticas, as inovações dos povos indígenas e das comunidades locais 

relacionadas com o emprego da biodiversidade e o conhecimento a ela associado. Esse 

direito reconhece e se reconhece juridicamente apenas por sua existência e pela prática 

cultural. A prática cultural desse conhecimento, relacionado com os recursos genéticos e 

bioquímicos, não requer declaração prévia, reconhecimento prévio ou expresso, nem 

registro oficial. O que garante, segundo Angela Cordeiro especialista em biodiversidade, 

que “nenhuma das formas de proteção dos direitos de propriedade intelectual industrial 

afetarão as práticas históricas das comunidades tradicionais”. A Costa Rica reconhece 

portanto, o direito a propriedade intelectual das comunidades indígenas e camponesas sem 

a necessidade de registro cartorial, o que tornaria esse reconhecimento inócuo. Por outra 

parte, o país garante fóruns distintos para agricultores e indígenas na negociação “ para 

determinar a natureza, os alcances e os requisitos desse direito para sua regulamentação 

definitiva”, contando às comunidades com assessoria da Universidade Nacional da Costa 

Rica (cf CORDEIRO, Angela, Audiência Pública PEC 618-A/98- em 7/06/00pg 8-9).
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A Medida Provisória 2.052-3/00 recentemente editada , a proposta de Emenda 

Constitucional n° 618-A/98 e a Proposta Alternativa do Executivo ao Substitutivo do 

Deputado Luciano Pizzatto ao PL 2.057/91 nos artigos 20, 21 e 95 são indissociáveis, 

porque toda a questão do conhecimento tradicional associado à biodiversidade está 

diretamente relacionada com o regime de dominialidade ou titularidade sobre os recursos 

genéticos, a ser regulamentada.

Consideramos portanto que ainda há que se encontrar uma forma que viabilize o 

acesso aos recursos do Patrimônio Genético respeitando o direito garantido às populações 

indígenas ao usufruto exclusivo dos recursos existentes em suas terras e à propriedade 

intelectual coletiva dos conhecimentos associados à biodiversidade.

Ademais só nos resta agradecer o empenho da Comissão no encaminhamento da 

PEC e colocar a equipe de técnicos da FUNAI a disposição do Congresso por ocasião da 

regulamentação da matéria.



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : Ofício n° 541/PRES, datado de 09 de novembro de 2000, assinado pe
lo Senhor Presidente da FUNAI.

INTERESSADA : Fundação Nacional do índio -  FUNAI

ASSUNTO : Encaminha cópia de pronunciamento sobre a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 618-A/98) acerca de Patrimônio Genético e suge
re a criação de Fórum de discussão entre os membros da 6a Câ
mara e a FUNAI para debater sobre as implicações jurídicas da referi
da PEC e a regulamentação dos direitos de propriedade intelectual in
dígena a ser contemplado pelo novo Estatuto das Sociedades Indígenas 
ora em andamento no Congresso Nacional, assim como a tramitação 
de Projetos de Lei que regulamenta o acesso a biodiversidade.

D E S P A C H O

1. Ciente

2. Considerando a relevância do assunto, determino as seguintes 
providências:

3. Autue-se o expediente acima citado e o anexo que a ele acompanha.

4. Dê-se conhecimento, por cópia, aos demais membros da Câmara, 
para fins de conhecimento, análise e apresentação de sugestões, cujo 
assunto deverá ser discutido na próxima reunião do Colegiado.

5. Expeça-se ofício ao Senhor Presidente da FUNAI comunicando o 
recebimento e agradecendo o envio da documentação, informando 
ainda sobre a adoção dass providências contidas no item anterior.

Brasília, de novembro de 2000

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 24/11/00.

Sandra Florentmo da Silva 
Chefe da Seção de protocolo e Arquivo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e  Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/N0 461/2000/CaDIM/MPF Brasília(DF), 24 de novembro de 2000.

A ssu n to: Sugestão de criação de Fórum de discussão entre os Membros da 6a Câmara e a FUNAI
visando debater sobre a Emenda Constitucional (PEC 618-A/98), que trata de Patrimônio 
Genético e a aplicação das questões pertinentes às sociedades indígenas.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, vimos acusar o recebimento e agradecer o envio do Ofício 
n° 54 l/PRES, datado de 09 do mês em curso, tendo como anexo cópia do pronunciamento de Vossa 
Senhoria sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 618-A/98), que trata de Patrimônio Genético, 
bem como a sugestão contida no citado ofício quanto a criação de Fórum de discussão entre os Membros 
da 6a Câmara de Coordenação e Revisão e essa Fundação, cujos debates e decisões daí advindas servirão 
de parâmetros para a regulamentação dos direitos de propriedade intelectual indígena a ser contemplado 
pelo novo Estatuto das Sociedades Indígenas ora em andamento no Congresso Nacional, assim como a 
tramitação de Projetos de Lei que regulamentam o acesso à biodiversidade.

Enaltecendo as brilhantes iniciativas já adotadas por Vossa Senhoria, cujas 
questões consideramos de grande relevância para os interesses dos povos indígenas, vimos informar que 
cópia da referida documentação está sendo distribuída aos demais Membros para conhecimento e análise, 
devendo o assunto ser objeto de agendamento urgente em reunião do Colegiado da Unidade.

Tão logo tenhamos resultado das discussões e as prováveis decisões oriundas 
da reunião acima informada, levaremos ao conhecimento de Vossa Senhoria, a fim de que o assunto possa 
ter o seu curso normal, considerando, principalmente, o aspecto de urgência que o mesmo apresenta.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de elevada 
estima e distinta consideração

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor
Dr GLÊNIO DA COSTA ALVARES
MD. Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI
N E S T A
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ATA DA 200a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Ao Io (primeiro) dias do mês de dezembro de 2000, às 9 (nove) 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 
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, a 
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Roberto Figueiredo Santoro. Ausentes, 
justificadamente, a Coordenadora, Dra. Maria Eliane Menezes de Farias e o Dr. Luciano 
Mariz Maia. Foi deliberado:
1. Assunto: Ofício n° 541/PRES, subscrito pelo Sr. Glênio da Costa Alvarez, Presidente da 
Fundação Nacional do índio -  FUNAI, que encaminha cópia de pronunciamento sobre a 
Proposta de Emenda Constitucional n° 618-A/98, relativa à Proteção ao Patrimônio 
Genético; noticia a formação de GT, no âmbito da FUNAI, para tratar do tema e sugere a 
criação de um Fórum de Discussão entre os membros da 6a Câmara e a FUNAI, para debater 
sobre as implicações jurídicas da referida PEC e a regulamentação dos direitos de 
propriedade intelectual indígena, a serem contemplados pelo novo Estatuto das Sociedades 
Indígenas, em tramitação no Congresso Nacional, assim como a tramitação de projetos de 
lei que regulamentam o acesso à biodiversidade. Relatora: Dra. Maria Eliane Manezes de 
Farias. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, expedir ofício à FUNAI manifestando 
interesse em participar do Fórum de Discussão e sugerindo que as primeiras reuniões sejam 
realizadas no início do ano de 2001.
2. Assunto: Hidrovia Araguaia-Tocantins. A relatora, que atua nessa questão junto ao 
Tribunal Regional Federal da Ia Região, expôs à Câmara as dificuldades enfrentadas no 
âmbito das ações judiciais relativas à Hidrovia Araguia-Tocantins. Relatora: Dra. Deborah 
Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara tomou conhecimento.
3. Assunto: Hidrelétricas da Bacia do Rio Tibagi/PR. A relatora comunicou à Câmara a 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 381/99, que trata da autorização para 
exploração de recursos hídricos em terras indígenas, referente a essa obra, na Comissão de 
Constituição e Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, bem como os fatos relatados 
pelo Dr. João Akira, Procurador da República no Município de Londrina, que dizem do 
andamento da questão em âmbito local. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: A Câmara 
tomou conhecimento. A Dra. Deborah Duprat noticiou o caso da Hidrovia Telles 
Pires/Tapajós, no Estado do Pará, que entende possa oferecer subsídios para a solução desse 
problema.
4. Procedimento Administrativo n° 08100.006774/98-32. Assunto: Cortes no Orçamento 
da FUNAI, provocados pelo Decreto n° 2.773, de 08 de setembro de 1998. Relatora: Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo 
seu arquivamento.
5. Procedimento Administrativo n° 08100.001425/99-87. Assunto: Publicação indevida 
de laudo antropológico produzido por técnicos do Ministério Público Federal sobre as 
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira de Iguape. Segundo 
informação da antropóloga Deborah Stucchi, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo -  
ITESP, que promoveu a publicação, já  tomou providências quanto ao ocorrido. Relatora: 
Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade,
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pelo arquivamento do procedimento, à falta de objeto.
6. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005325/2000-31. Assunto: Reivindicação do 
Povo Terena acerca da compra da Fazenda Campo Novo, no Município de Rondonópolis- 
MT, área já  ocupada pela comunidade indígena. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de 
Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, solicitar informações à FUNAI 
sobre a existência de estudos referentes à área tradicionalmente ocupada pelos índios em 
questão, através de GT.
7. Procedimento Administrativo n° 1.00.0007202/2000-35. Assunto: Notícias de jornal 
sobre a tentativa do Conselho Indígena de Roraima de impedir a presença de políticos em 
reservas indígenas para a divulgação de suas propostas. Relatora: Dra. Deborah Macedo 
Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo seu 
arquivamento, por falta de objeto.
8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008007/2000-22. Assunto: Designação de 
antropólogo para acompanhar trabalhos de perícia nos autos da Ação Declaratória n° 
93.893-9, de interesse dos índios Ofayé-Xavante, do Mato Grosso do Sul. Relatora: Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo 
seu arquivamento, por perda de objeto.
9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008326/2000-38. Assunto: Carta n° 
235/CIR/OO, que solicita atenção quanto à defesa dos direitos aos usos, costumes e tradições 
dos povos indígenas no Estado de Roraima, bem como de suas lideranças, em especial na 
questão relacionada à competência da justiça comum estadual para julgar crimes 
envolvendo indígenas. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: 
A Câmara decidiu, à unanimidade, pelo seu arquivamento.
10. Procedimento Administrativo n° 08111.000386/95-85 e seu apenso, o Procedimento 
Administrativo n° 08100.006207/94-99. Assunto: Homicídio do índio Daniel Almeida. 
Promoção de Arquivamento às fls. 125/128. Procurador Oficiante: Dra. Danilce Vanessa 
Arte Ortiz Camy. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: A 
Câmara decidiu, à unanimidade, pela homologação do arquivamento dos autos, vencida a 
Dra. Ela Wiecko, que tomou conhecimento, considerando o arquivamento meramente físico.
11. Procedimento Administrativo n° 08119.000036/99-72. Assunto: Recomendação 
dirigida ao Oficial do Cartório de Registro Civil de Barra do Ribeiro/RS, relativa ao 
Registro Administrativo de Nascimento de índio, emitido pela Fundação Nacional do índio, 
que o oficial não considerava hábeis para proceder ao registro de nascimento dos indígenas. 
Promoção de Arquivamento às fls. 23/24. Procurador Oficiante: Dr. Marcelo Veiga 
Beckhausen, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Rio Grande do Sul. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pela homologação 
do arquivamento dos autos, vencida a Dra. Ela Wiecko, que tomou conhecimento, 
considerando o arquivamento meramente físico.
12. Procedimento Administrativo n° 08123-08.0228/98-13. Assunto: Verificação da 
efetiva implantação de projeto de agricultura comunitária na Terra Indígena Araribá, 
Município de Avaí/SP. Promoção de Arquivamento às fls. 14/15. Procurador Oficiante: 
Rodrigo Valdez de Oliveira, Procurador da República no Município de Bauru. Relatora: 
Dra. Ela Wiecko. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, pela homologação do
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arquivamento dos autos, vencida a Dra. Ela Wiecko, que tomou conhecimento, 
considerando o arquivamento meramente físico.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 
Subprocuradora-Geral da República 

Membro

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

Membro

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Procuradora Regional da República 

Membro

JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO 
Procurador Regional da República 

Membro
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(Comunidades Indígenas e Minorias)
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Assunto: Criação de Fórum de discussão entre os membros da 6a Câmara e a FUNAI visando debater sobre a Emenda 
Constitucional (PEC 618-A/98), que trata de Patrimônio Genético e a aplicação das questões pertinentes às 
sociedades indígenas.

Senhor Presidente,

Em aditamento ao OFÍCIO N° 461/2000/CaDIM/MPF, datado de 24 de novembro de 2000 
(cópia anexa), vimos informar a Vossa Senhoria que o assunto foi analisado e discutido na 200a Reunião 
da 6a Câmara de Coordenação e Revisão, realizada no dia Io de dezembro de 2000, ficando decidido por 
unanimidade, a título de sugestão, que as primeiras reuniões visando discutir as questões propostas, 
venham a ocorrer no início do ano de 2001, a partir do mês de fevereiro, considerando que no mês 
anterior, a maioria dos membros do Ministério Público Federal, conforme normas da Instituição, 
encontrar-se-ão em gozo de férias regulares.

Assim sendo, aguardamos informações sobre as novas iniciativas que essa Presidência vier 
a adotar sobre a questão.

Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração.

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria 0 Senhor
Dr. GLÊNIO DA COSTA ALVAREZ
MD. Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI
N E S T A
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ATA DA 212a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2001, às 9:00 (nove) horas, na sede da Procuradoria 
Geral da República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão extraordinária da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho, a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira e a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge. Foi deliberado:

ITEM 02

Redefinição do critério de distribuição de processos entre os membros da 6a CCR. Em função da 
decisão tomada pela Câmara em 17.04.2001 (210a Reunião), em atendimento ao pleito formulado 
pelos membros suplentes na ocasião, foram redistribuídos entre os membros titulares os Estados que 
cabiam ao Dr. José Roberto Figueiredo Santoro e ao Dr. Luciano Mariz Maia. Decisão: Após a 
divisão dos referidos Estados entre os titulares, assim ficam divididos os Estados da Federação entre 
os membros:
Dra. Ela Wiecko: AM, SC, PR, RS, AP, SP, DF, CE, PI;
Dra. Deborah Duprat: MS, RR, MA, MT, PA, TO, RJ, ES, RN;
Dra. Raquel Dodge: BA, AL, RO, GO, MG, SE, AC, PE, PB.
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Subprocuradora-Geral da República

@  GRAU DE SIGILO OU UR;

( C
Conforme solicitação de Vossa Excelência, encaminho 

avulso da Proposta de Emenda à Constituição n° 618-A/98 -  
PATRIMÔNIO GENÉTICO.

Informo que foi criada Comissão Especial destinada a 
proferir parecer a esta PEC e o relator é o Deputado Ricarte de 
Freitas (PSDB/MT). Segue anexo o espelho da Comissão Especial 
contendo os nomes dos membros.

<E(a ‘WkcJfa ‘Üo&jntr <k CastiÚiú
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6* Câmara de Coordenação e Rev.s£r

Imprensa Nacional



CAMARA DOS DEP
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 618-A, DE 1998

(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 977/98

í -r

| Acresce inciso ao art. 20 da Constituição; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.

S U M Á R I O
I - Proposta inicial

II- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação;

- Parecer do Relator

- Parecer da Comissão

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional:

Art. I2 O art. 20 da Constituição passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

“XII -  o patrimônio genético, exceto o humano, cabendo à lei definir as formas de 
acesso e de exploração.”

Art. 22 Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO II
Da União :

Art. 20 - São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser 

atribuídos;

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica exclusiva;

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 

pré-históricos; ;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

r  _
§ 1° E assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta 
da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e



de outros recursos minerais no respectivo território, plataform 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação financeira por essa exploração.

§ 2o A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao 
longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de. fronteira, é 
considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua 
ocupação e utilização serão reguladas em lei.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VII!
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II 
Da Emenda à Constituição^

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente, da República;
III - de mais /da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros. .

§ Io A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2o A proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se



obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3o A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem.

§ 4o Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: '

í - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5o A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou 

havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na 
mesma sessãolegislativa

TITULO VIII
Da Ordem Social *

CAPÍTULO VI 
Do Meio Ambiente

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ Io Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público:

I - preservap e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejcf dcológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético;

* Regulamentado pela Lei n° 8.974, de 05 01 1995 .



Mensagem n° 977
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Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, da Agricultura e do Abastecimento, da Justiça, da Ciência e Tecnologia, da Marinha, da 
Saúde, das Relações Exteriores, Chefe da Casa Civil da Presidência da República e da Senhora 
Ministra de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, Interina, o texto da Proposta de 
Emenda Constitucional que “Acresce inciso ao art. 20 da Constituição”.

Brasília, ^0 <je agosto de 1998.

K
- C

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 08, DE 19 DE AGOSTO DE 1998, DO SRS. 
MINISTROS DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS É  
DA AMAZÔNIA LEGAL, DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO, DA 
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, DA JUSTIÇA, DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, DA MARINHA, DA SAÚDE, DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 
CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DA SRA. 
MINISTRA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO 
ESTADO, INTERINA.

« -í
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submetemos à consideração de Vossa Excelência a presente emenda que pretende 
incluir entre os bens da União o patrimônio genético, à semelhança do que já acontece com os 
recursos minerais e os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, 
nos termos do art. 20, incisos V e IX, da Constituição, com a finalidade de permitir ao Estado 
cumprir o que determina o seu art. 225. § l2, inciso II, ver bis:
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“preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético: ”

2. O Brasil é detentor do maior patrimônio genético do mundo, o que é hoje mais
conhecido como a BIODIVERSIDADE brasileira, seguido das seguintes Nações de 
megadiversidade: Indonésia, Colômbia, México, Austrália, Madagascar, China, Filipinas. índia. 
Peru, Nova Guiné, Equador, EEUU, Venezuela, Malásia e República do Congo, Conta o Pais com 
cerca de 55 mil espécies de plantas, perto de 22% do total aproximado de 250 mil existentes em 
todo o mundo.
3. O expressivo avanço da moderna biotecnologia tem revelado a crescente
importância estratégica e o valor incalculável deste patrimônio, pois, quanto mais a ciência avança 
na identificação, isolamento e controle da expressão dos genes de interesse industrial em vários 
setores estratégicos, novas rotas tecnológicas se abrem na direção da melhoria da qualidade de vida 
da população mundial. Neste processo, grandes oportunidades comerciais são criadas para os 
setores agrícola e farmacêutico, com a geração de produtos com grande mercado no âmbito 
internacional. Os dados recentes indicam que a indústria farmacêutica movimentou mais de 10 
bilhões de dólares em 1995, com a comercialização de produtos derivados de plantas. Avalia-se 
que este mercado deverá atingir o patamar de 20 bilhões de dólares no ano 2000, com maior 
numero de descobertas e inovações atingindo o público consumidor.
4 A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, ém junho de 
1992, reafirma a soberania dos Estados sobre os seus patrimônios genéticos, além de colocar em 
destaque a importância estratégica da diversidade biológica para a humanidade e explicitar a 
necessidade de os Estados desenvolverem suas legislações de acesso aos recursos genéticos, de tal 
modo que regras claras sejam estabelecidas para que o acesso a esse patrimônio seja efetuado sob o 
estrito controle do Estado.

5. Adicionaimente. a legislação nacional deve imputar punição àqueles que agirem em 
desacordo com a lei. colocando-se um basta nas ações de biopirataria sobre os ecossistemas 
brasileiros, com destaque para a .Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica, a 
plataforma continental marinha, entre outros. Com a globalização dos sistemas de informação e a 
rapidez com que os países desenvolvidos fortalecem os sistemas de propriedade intelectual, o 
Brasil necessita de dispositivos iegais modernos para o manejo dos seus recursos biológicos e 
incentivos â ciência e tecnologia, ijúe permitam, ao Pais. tomar-se parceiro do desenvolvimento. 
Agregar intemamente valor ao seu patrimônio genético, deixando de ser um simples supridor de 
matéria prima para as nações tecnologicamente mais avançadas e evitando que os componentes da 
diversidade biológica enviados para o exterior sejam lá pesquisados, patenteados e explorados 
comercialmente, sem qualquer retomo de benefícios, é moeda de troca de maior valor estratégico 
para o Brasil na virada do século.

6. Com o intuito de regular o acesso ao patrimônio genético, está tramitando no Senado 
Federal o Projeto de Lei do Senado n2 306, de 1995, que versa sobre o acesso aos recursos 
genéticos. Ao mesmo tempo, o Poder Executivo constituiu, no início de 1996, o Grupo



Interministerial de Acesso aos Recursos Genéticos (GiARG), sob a coordenação do Ministério do 
Meio .Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legai e supervisão da Casa Civil da 
Presidência da República, e tendo como demais integrantes os Ministérios da Industria, do 
Comercio e do Turismo, das Relações Exteriores, da Justiça, da Saúde, da Agricultura e do 
Abastecimento, da Ciência e Tecnologia, da Marinha, da Adm inistração Federal e Reforma do 
Estado e das instituições vinculadas Fiocruz. Funai, Ibama, Inpi e Em brapa, para estudar a matéria.

7. Países ricos em diversidade biológica estão alterando as respectivas legislações 
nacionais para explicitar que o patnmônio genético contido nos territórios sob sua jurisdição são 
bens da União. E ilustrativa a Constituição da República das Filipinas que, em sua Seção 2, Art. 
XII, dispõe expressamente : “A vida silvestre, flora e fauna, entre outros, pertencem ao Estado e a 
sua disponibilidade, desenvolvimento e uso estão sob seu total controle e supervisão.”

8. Na mesma linha, dispõe a recente legislação do Equador (setembro de 1996). que 
diz. no seu Artigo Primeiro: “0  Estado equatoriano e o titular dos direitos de propriedade sobre as 
espécies que integram a biodiversidade do pais, as quais são consideradas como bens nacionais e 
de uso público."

9. Já a Decisão 391 -  “Regimen Común sobre Acesso a los Recursos Genéticos”
aprovada pelos países que compõem o Pacto Andino, diz, em seu T itulo IV, Capítulo I, Art. 6, que: 
“Os recursos genéticos e seus produtos derivados, dos quais os países membros são paises de 
origem, são bens do patrimônio da Nação ou do Estado de cada País Membro, de conformidade 
com as respectivas legislações internas” •

10. Mais recentemente (abril de 1998), a Assembleia Legislativa da Republica da Costa
Rica decretou a Lei 7788 ou Lei de Biodiversidade, afirmando que o Estado exercerá a soberania 
completa e exclusiva sobre os elementos da biodiversidade, excluindo do seu alcance o material 
bioquímico e genético humano. Em seu art. 6e. a Lei que agora rege o uso da biodiversidade na 
Costa Rica declara que as propriedades bioquímicas e geneticas dos eiementos da biodiversidade, 
silvestres ou domesticados, são de dominio público e ao Estado caberá autorizar a exploração, 
bioprospecção. uso e aproveitamento dos elementos da biodiversidade que constituam bens de 
domínio público.

11. O Governo entende que a melhor opção para o Brasil é declarar o Patrimônio
Genético como bem da União, porque somente este tratamento perm itirá adequado controle sobre o 
acesso aos recursos genéticos já sobre a repartição de benefícios oriundos de sua utilização, 
tomando-se o cuidado de não cròhfúndir com os direitos já estabelecidos pela legislação brasileira 
sobre a propriedade material e imaterial dos recursos biológicos, que são comumente utilizados nas 
atividades que envolvem a sua expioração econômica como a agropecuária, agroindústria ou o 
agronegócio em geral. '

12. A aprovação desta emenda constitucional dará ao E stado  Brasileiro o necessário 
amparo para tratar, de forma ampla e uniforme, de todos os recursos genéticos existentes no 
território nacional e nas demais áreas sob sua jurisdição, bem assim o indispensável embasamento 
constitucional ao projeto de lei do Poder Executivo sobre “Acesso a Componentes do Patrimônio 
Genético”, que está sendo também encaminhado ao Congresso Nacional, nesta data.
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Dada a relevância e a urgência da matéria, o Governo conta com a sensibilidade e o 
espirito público dos Senhores congressistas para a rápida apreciação e aprovação deste projeto de 
emenda constitucional.

Respeitosamente,

Aviso n2 1 • 110 - SUPAR/C. Civil.

Em 20 de agosto de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República relativa a Proposta de Emenda Constitucional que “Acresce inciso ao art. 20 da 
Constituição”.

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 

da Presidência da República

r  t r j

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF-
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO 

I - RELATÓRIO

9

A proposta de emenda à Constituição em exame, de 

iniciativa do Poder Executivo, intenta acrescentar, ao rol de bens da União 

inscrito no art. 20 da Constituição Federal, todo o patrimônio genético do País, 
com exceção do referente a seres humanos. Cuida, também, de remeter à lei 
ordinária competência para definir as formas de acesso e de exploração desse 

patrimônio.

Na Exposição de Motivos que acompanha a proposição, 
procura-se demonstrar, entre outras coisas, a crescente importância estratégica e 

o valor incalculável que assume hoje este patrimônio - mais conhecido hoje como 

"biodiversidade" - para o País e para a humanidade. Faz-se referênçia à 

Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a conferência da ONU 

sobre Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, onde se feáfirmou a 

soberania dos Estados sobre os seus patrimônicos genéticos, bem como a 

necessidade de estes desenvolverem suas legislações de acesso aos recursos 

genéticos com vista ao estabelecimento de regras claras sobre.o tema.

Lembra-se, também, qtíe diversos países ricos em 

biodiversidade têm alterado suas respectivas legislações para explicitar que o 

patrimônio genético contido em seus territórios é bem pertencente à União

, De acordo com o ali exposto, semelhante providência, se
adotada no Brasil, permitirá adequado controle sobre a acesso aos recursos 

genéticos e sobre a repartição dos benefícios oriundos de sua utilização.
-f

' A matéria vem ao exame desta Comissão de Constituição e
' Justiça e de Redação, para exame de admissibilidade.
i
i É o relatório.

»

i



II - VOTO DO RELATOR

A proposta de emenda à Constituição em referência atende
aos pressupostos constitucionais referidos no art. 60, §4°, da Constituição 

Federal, não se vislumbrando em suas disposições tendência para abolir a forma 

federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação 

dos Poderes ou os direitos e garantias individuais.

presente proposta e as demais normas constitucionais vigentes. A atribuição da 

propriedade do patrimônio genético do País à União vem, na verdade, 
complementar a regra já inscrita no o art. 225, §1°, II, da Constituição vigente, 
que determina ao Poder Público o dever de preservar a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético".

Trata-se de iniciativa legítima, nos termos do art. 60, II, do

texto constituicional.

A técnica legislativa utilizada parece adequada aos termos 

da Lei Complementar n° 95/98, não havendo reparos a serem feitos à redação.

estado de defesa ou intervenção federal, nosso voto é pela admissibilidade da 

Proposta de Emenda à Constituição n° 618/98.

Não há, também, maiores conflitos entre o pretendido pela

Isto posto, e não estando o País sob estado de sítio,

Sala da Comissão, em de de 1999.

Relator



III - PA RECER DA CO M ISSÃ O

.. A Com issão de Constituição e Justiça e de R edação, em 

reunião ordinaria realizada hoje, opinou unanimemente pela adm issibilidade da 

Proposta de Emenda à Constituição n° 618/98, nos term os do parecer do R elator, 

Deputado Ney Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José 

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - V ice-Presidentes, Antônio Carlos K onder 

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaim e M artins, M oreira  

Ferreira, Ney Lopes, Paulo M agalhães, Vilmar Rocha, C ezar Schirmer, Iédio 

Rosa, Maria Lúcia, M endes Ribeiro Filho, Osm ar Serraglio. Renato V iahna, 

Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Jutahy Junior, Léo A lcântara, M oroni 

Torgan, Nelson O toch, V icente A m ida , Zenaldo C outinho, Zulaiê C obra, 

Antônio Carlos Biscaia, G eraldo M agela, José Dirceu, M arcos Rohm , W aldir 

Pires, Augusto Farias, Edm ar M oreira, Luiz Antônio Fleury, M ussa D em es, 

Fernando Coruja, R oland Lavigne, José Antônio, Sérgio M iranda, B ispo 

Rodrigues, Luciano Bivar, José R onaldo, Antônio do Valle, Gustavo Fruet, José 

Genoíno e Celso Russomano.

Sala da Comissão, ejn 14 de abril de 1999

DeputadO/JpSÉ CARLOS ALELUIA 
/ /  Presidente

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasília - DF
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L
(âCòrrmm - Proposições

Coí^u k; kamkop. o da. proposições
P ro p o sição : P E C -618 /1998 f i j j
A u t o r :  Poder Executivo

D ata do  A p re se n ta ç ão : 21/03/1993 
A p rec iação : Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
M até ria s  s u je i ta s  a n o rm as e sp e c ia is : Especial 
O rigem : M S C -977 /I998  ÍJj
S itu a ç ã o : PEC61898: Aguardando Designação de Relator. 

E m en ta : Acresce inciso ao art. 20 da Constituição,

Antonlo Carlos Dias Fernandes

E xplicação  d a  E m en ta : INCLUINDO NOS BENS DA UNIÃO O PATRIMÓNIO GENETICQ, EXCETO O HUMANO; ALTERANDO A 
NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

In d e x a ç ã o : ALTERAÇÃO. ORGANIZAÇÃO, ESTADO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUSÃO, BENS, UNIÃO FEDERAL, 
PATRIMÓNIO GENETICQ, RESSALVA, VIDA HUMANA, COMPETÊNCIA, LEI FEDERAL, DEFINIÇÃO, FORMA, ACESSO, 
EXPLORAÇÃO.

D esp ach o :
14/9/1990 - DESPACHO INICIAL A COR.

P a re c e ra s , V otos e  R edação  Finai
- CC3R (CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA £ D£ REDAÇÃO)

PAR 1 COR (Parecer de C om issão) ÍJj
- PEC61898 (PEC 6 1 8 /9 8  - PATRIMÔNIO GENÉTICO)

PRL 1 PEC61898 (Parecer do Reiator) - Ricarte d e Freitas

R e q u e rim e n to s , R ecu rso s e  Ofícios 
- PL.EN (PLENÁRIO)

REQ 2 (R equerim ento) - Ricarte d e Freitas $

Última Ação: 
^ 7 / 2/2003  - C o m i s s ã o  E sp e c ia l  d e s t in a d a  a a p r e c ia r  e  p rofer ir  p a r e c e r  à P ro p o sta  d e  E m e n d a  

C o n s t i tu c io n a l  n °  6 1 8 ,  d e  1 9 9 8  q u e  " A c re sce  in c iso  a o  art .  2 0  d a  C o n s t i t u i ç ã o  
Federal"  (Inclu i e n t r e  o s  b e n s  d a  U n iã o  o  PATRIMÔNIO GENÉTICO) ( P E C 6 1 8 9 8 )  - 
D e v o lu ç ã o  p o r  fo rça  da  s a íd a  d o  r e la to r  da c o m i s s ã o .

Andamento:

14/9/1998 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (MESA) 
DESPACHO INICIAL A COR.

14/9/1998 PLENÁRIO (PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA,

14/9/1998 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)
ENCAMINHADA A COR.

8/3 /1999 C om issão  d e  C onstitu ição  e  Ju s tiç a  e  d e  R edação  (CC3R) 
RELATOR DEP NEY LOPES.

14/4/1993 C om issão  d e  C onstitu ição  e  Ju s tiç a  e  d e  R edação  (CC3R)
APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER EAVORAVEL DO RELATOR, DEP NEY LOPES. PELA 
ADMISSIBILIDADE.

http ://www. camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe. asp?id= 14854 16/02/04
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28/4/1399 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, (MESA)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COR, PELA ADMISSIBILIDADE. (PEC 6 1 8 - A /9 8 ) y ^ t G. ^

29/4/1399 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, (MESA) f
AGUARDANDO CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL. |  J

7/5/1939 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, (MESA)
CRIA COMISSÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO SEGUNDO, D0 ARTIGO 202,. DO ----------------
AGUARDANDO A INDICAÇÃO DOS MEMBROS PARA INSTALAÇÃO.

3/5/2000 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, (MESA)
ATO DA PRESIDÊNCIA: NOS TERMOS DO PARAGRAFO SEGUNDO, DO ARTIGO 202 DO RI, ESTA 
PRESIDÊNCIA DECIDE CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A, NO PRAZO DE QUARENTA 
SESSÕES, PROFERIR PARECER A ESTA PROPOSTA. DESIGNANDO OS MEMBROS INDICADOS PARA 
COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL.

9/5 /2000 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)
ENCAMINHADA À COMISSÃO ESPECIAL..

9 /5 /2000 COMISSÃO ESPECIAL (CESP)
RELATOR DEP RIGA RTF DE FREITAS.

10/5/2000 COMISSÃO ESPECIAL (CESP)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 05 SESSÕES.

25/5/2000 COMISSÃO ESPECIAL (CESP)
NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS.

29/8/2000 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, (MESA)
DEFERIDO OE 34/00-P, DA CESP, SOLICITANDO PRORROGAÇÃO OO PRAZO POR MAIS 2 0  SESSÕES, A 
PARTIR DO DIA 11 09 00, PARA ESTE ORGÃO TÉCNICO CONCLUIR OS TRABALHOS,

13/9/2000 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, (MESA)
DEFERIDO OF 37 /0 0 -P, DA. CESP, SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 20 SESSÕES A 
PARTIR DE 13 09 00, PARA ESTE ORGÃO TÉCNICO CONCLUIR OS TRABALHOS.

18/1/2001 COMISSÃO ESPECIAL (CESP)
Devolvida sem Manifestação.

.19/1.2/2001 C om issão  E speciai d e s tin a d a  a  a p re c ia r  e  p ro fe rir  p a re c e r  à  P ro p o s ta  d e  E m enda 
C onstituc iona l n° 61 8 , d e  1998 q u e  "A cresce  inciso  a o  a r t ,  20 da  C onstitu ição  F ed e ra i” (Xnciui 
e n tre  o s  b en s  da  U nião o PATRIMÔNIO GENÉTICO) (P F C S I8 9 8 )
Designado Relator, Dep, Rlcarte de Freitas

25/5/2002 C om issão  Especial d e s tin a d a  a a p re c ia r  e  p ro fe rir  p a re c e r  a  P ro p o s ta  d e  E m enda 
C onstituc iona l n °  81 8 , d e  1338 q u e  "A cresce  inciso  a o  art< 20 da  C onstitu ição  F ed era i"  (In c iu i 
e n tr e  o s  b e n s  da  U nião o PATRIMÔNIO GENÉTICO) (PE C 81898)
Recebida manifestação do Relator,

; 25/6/2002 C om issão  Especiai d e s tin a d a  a a p re c ia r  e  p ro fe rir  p a re c e r  à P ro p o s ta  d e  E m enda 
C on stitu c io n a l n 0 8 1 8 , d e  1998 q u e  "A cresce  inciso  a o  a r t ,  20 da  C onstitu ição  F ed e ra l” (In c lu i 
e n tr e  o s  b e n s  da  U nião o  PATRIMÔNIO GENÉTICO) (PE C 61898)
Parecer cio Relator, Dep. Ricarte de Freitas, peia aprovação. |j£|

6 /11 /2002 C om issão  Especial d e s tin a d a  a a p re c ia r  e  p ro fe rir  p a re c e r  â  P ro p o s ta  d e  Ensenda 
C o n stituc iona i n ° 61 8 , d e  1998 q u e  "A cresce  inciso  a o  a r t .  20 d a  C onstitu ição  F ed e ra i” (In c lu i 
e n t r e  o s  b e n s  d a  U nião o PATRIMÔNIO GENÉTICO) (PE C 81898)
Não Deliberado

13/11/2002 C om issão  E special d e s tin a d a  a a p re c ia r  e  p ro fe rir  p a re c e r  à P ro p o s ta  d e  E m enda 
C onstituc iona l n° 8 1 8 , d a  1998 q u e  "A cresce  inciso  a o  a r t ,  20 da  C onstitu ição  F ed era i"  (In c iu i 
e n tr e  o s  b e n s  da  U nião o PATRIMÔNIO GENÉTICO) (PEC 61S98)
Nao Deiiberado

27/2/2.003 C om issão  E speciai d e s tin a d a  a a p re c ia r  e  p ro fe rir  p a re c e r  â  P ro p o sta  d e  E m enda 
C o n stituc iona l n° 81 8 , d e  1998 q u e  "A cresce  inciso  ao  a r t ,  20 da  C onstitu ição  F ed e ra l” (In c iu i 
e n t r e  o s  b e n s  da  U nião o PATRIMÔNIO GENÉTICO) (PE C 61898)
Devolução por força da salda do relator da comissão.

Cadastrar para Acompanhamento

http ://www. camara.gov ,br/sileg/Prop_Detalhe. asp?id= 148 54 16/02/04



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação CJ n° 41/2006 Brasília, 17 de maio de 2006 !

Destinatário: D r a . D e b o r a h  D u p r a t  d e  Britto P e r e ir a  1

Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009216/2000-93 ig

Assunto: PEC 618-A/98 -  Sugestão de arquivamento do P.A. r“

►

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

o procedimento administrativo em comento foi instaurado a partir de ofício 

encaminhado pelo então presidente da FUNAI, Sr. Glânio da Costa Alvarez, que sugeriu a 

criação de fórum de discussão entre os membros da 6a Câmara e aquele órgão, a fim de 

debater sobre a PEC 618-A/98, que dispõe sobre patrimônio genético e implica questões de 

interesse das sociedades indígenas.

A 6a Câmara expediu ofício à FUNAI, manifestando seu interesse em 

participar do fórum de discussão, e acompanhou o trâmite da referida proposta, que se 

encontra aguardando a designação de relator na “Comissão Especial destinada a proferir 

parecera PEC 618/98”.

Diante da sistemática de acompanhamento processual desta 6a CCR, 
encaminho os presentes autos a V. Exa. para manifestação sobre a necessidade de manutenção 
deste procedimento, tendo em vista que, mesmo arquivando este P.A., continuaremos 
acompanhando o trâmite legislativo da PEC 618/98.

Atenciosamente,

GIOVANNA TRIGUEIRO MENDES DE ANDRADE 
COORDENADORIA JURÍDICA - 6 a CCR/MPF

1
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ATA DA 316a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Aos 5 (cinco) dias do mês de junho de 2006, a partir das 14h, na sede da Procuradoria Geral da
República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes Dra. Deborah Macedo Duprat de
Britto Pereira, o Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
Foram objeto de discussão e deliberação os seguintes procedimentos administrativos:
1. Procedimento Administrativo n° 08109.002976/92-10. Assunto: Possível lesão a direitos da 

Comunidade Indígena Assurini do Trocará em virtude da construção da rodovia PA 156 em 
suas terras. Promoção de Arquivamento às fls. 307/310. P rocurador Oficiante: Dr. José 
Nilson de Lírio, Procurador da República no Município de Marabá/PA. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Não homologado o arquivamento, pelas razões apontadas no 
Parecer Técnico n° 60/2006, emitido pela Coordenadoria Antropológica. Devem os autos 
retomar à Procuradoria da República em Marabá, para a devida solução da questão. Registre- 
se não haver necessidade de designação de novo Procurador, porque, após a emissão do 
despacho de arquivamento, houve remoções sucessivas. Unânime.

2. Procedimento Administrativo n° 08100.002250/98-08. Assunto: Relatório final da Comissão 
da Biopirataria na Amazônia. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, 
encaminhando-se o Relatório à Coordenadoria de Documentação e Informação, para integrar o 
acervo. Unânime.

3. Procedimento Administrativo n° 08100.007770/9-17. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n° 4800/98, que trata da preservação da honra e dignidade de grupos sociais, 
étnicos e religiosos. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo- 
se o acompanhamento do PL e sua respectiva movimentação por via eletrônica. Unânime.

4. Procedimento Administrativo n° 08100.007773/98-13. Assunto: Acompanhamento dos 
PDLs n° 23 e 24, de 1998, que autorizam, nos termos do §3° do art. 231, aproveitamento de 
recursos hídricos em terras indígenas, exclusivamente para fins de transporte fluvial. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão da perda de seu objeto. Unânime.

5. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009216/2000-93. Assunto: Acompanhamento da 
Proposta de Emenda Constitucional n° 618/98, que trata do patrimônio genético e aplicação 
das questões pertinentes às sociedades indígenas. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Pelo arquivamento, em razão da perda de seu objeto. Unânime.

6. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009368/2001-77. Assunto: Construção de 
barragens e hidrovias nos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, eis que a questão está sob acompanhamento das 
Procuradorias da República vinculadas. Unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007979/2002-61. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n° 1.769, de 1999, que dispõe sobre o contrato de parceria agrícola indígena e dá 
outras providências. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão 
da perda de seu objeto. Unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008782/2002-40. Assunto: Acompanhamento do
Projeto de Decreto Legislativo n° 469/2002, que trata do pagamento de benfeitorias derivadas 
de ocupação de boa-fé aos ocupantes não índios da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pèlo arquivamento, mantendo-se o . . .
acompanhamento do PL e sua respectiva movimentação por via eletrônica. Unânime. ( ( V
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9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005054/2003-67. Assunto: Acompanhamento da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 58/2003, que dispõe sobre a convalidação de alienações 
de terras procedidas pelos Estados na faixa de fronteira. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se o acompanhamento do PL e sua respectiva 
movimentação por via eletrônica. Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005250/20G3-31. Assunto: Acompanhamento da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 579/2002, que propõe que a demarcação de terras 
indígenas seja submetida à aprovação do Congresso Nacional. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se o acompanhamento do PL e sua respectiva 
movimentação por via eletrônica. Unânime.

11. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009506/2003-80. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n° 433/2003, que inclui a disciplina “História e Cultura Indígena” no currículo 
oficial de ensino. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se o 
acompanhamento do PL e sua respectiva movimentação por via eletrônica. Unânime.

12. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009507/2003-24. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n°7/2002, que institui mecanismos de ação afirmativa em prol da população 
indígena. Relatora: Pelo arquivamento, com registro e acompanhamento do PL por meio 
eletrônico. Unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001390/2004-11. Assunto: Acompanhamento da 
Ação Civil Pública n° 2003.60.03.000742-2, que trata da manutenção das condições de vida da 
Comunidade Ofayé-Xavante. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Pelo 
seu arquivamento, unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 1.13.000.000066/2002-66. Assunto: Conflitos resultantes 
da construção e asfaltamento da BR 174 e da implantação de restrição de uso em determinado 
horário do trecho que atravessa a T.I. Waimiri Atroari. Promoção de Arquivamento à ft. 201. 
P rocurador Oficiante: Dr. Ricardo Kling Donini, Procurador da República no Estado do 
Amazonas. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000730/2004-27. Assunto: Conflitos entre 
indígenas no Centro de Convívio Orlando Vilas Boas, localizado em Sobradinho/DF. 
Promoção de Arquivamento às fls. 21/23. P rocurador Oficiante: Dr. Francisco Guilherme 
Vollstedt Bastos. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 1.19.000.000281/2006-77. Assunto: Pedido de liberação de 
recursos para ações de saúde em comunidades indígenas do Estado do Maranhão. Promoção de 
Arquivamento à fl. 9. P rocurador Oficiante: Dr. Juraci Guimarães Júnior, Procurador da 
República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

17. Procedimento A dm inistrativo n°í.21.000.(í00794/2001-í5. Assunto: Notícia de
descumprimento de convênio celebrado entre a Universidade para o Desenvolvimento do 
Estado e da Região do Pantanal -  Unideip e a Fundação Nacional do índio. Promoção de 
Arquivamento às fls. 114/116. Procurador Oficiante: Dr. Wilson Rocha de Almeida Neto, 
Procurador da República no Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Eugênio José . 
Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime. 'a  . \

HJ-

2



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

18. Procedimento Administrativo n° 08112.001180/98-04. Assunto: Acompanhamento do 
processo de identificação da Comunidade Negra Rural de Porto Coriz, situada no Município de 
Leme do Prado/MG, como remanescente de quilombo. Promoção de Arquivamento às fls. 
1002/1004. P rocurador Oficiante: Dr. Eduardo Morato Fonseca, Procurador da República no 
Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

19. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.000040/2003-90. Assunto: Apuração das 
condições de funcionamento da Casa de Saúde do índio, integrante do Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena, sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde -  Funasa, de 
execução local a cargo do Distrito Sanitário Especial de Governador Valadares. Promoção de 
Arquivamento às fls. 187/189. Procurador Oficiante: Dr. Eduardo Morato Fonseca, 
Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

20. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.004046/2004-17. Assunto: Apuração de prática 
discriminatória e depreciativa dos princípios morais, culturais e religiosos do Povo Indígena 
Caxixó. Promoção de Arquivamento às fls. 30/32. Procurador Oficiante: Dr. Eduardo 
Morato Fonseca, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: PIomologado o arquivamento, unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.000330/2005-68. Assunto: Denúncias de descaso 
e irregularidades atribuídas à Administração da Funai em relação à Casa do índio, bem como 
de violência contra os servidores que prestam serviço na referida Casa. Promoção de 
Arquivamento às fls. 192/195. Procurador Oficiante: Dr. Regis Richael Primo da Silva, 
Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

22. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000430/2000-78. Assunto: Acompanhamento das 
questões que envolvem a Comunidade Indígena Xucuru. Promoção de Arquivamento às fls. 
450/486. P rocurador Oficiante: Dr. Marcos Antônio da Silva Costa, Procurador da República 
no Estado de Pernambuco. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

23. Procedimento Adm inistrativo n° 1.26.001.000093/2004-32. Assunto: Dificuldades 
existentes no âmbito da saúde indígena para o Povo Truká, especialmente nas áreas da Aldeia 
Jatobazeiro e Aldeia Tapera. Promoção de Arquivamento às fls. 40/41. P rocuradora 
Oficiante: Dra. Vanessa Gomes Previtera, Procuradora da República no Município de 
Petrolina/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

24. Procedimento Adm inistrativo n° 1.26.G01.QOQO3O/2GO5-67. Assunto: Apurar o cumprimento 
do disposto no Decreto n° 3.877/01, relativo à aceitação de certidão de nascimento emitida pela 
Funai no cadastro único para programas sociais do Governo Federal. Promoção de 
Arquivamento às fls. 113/114. Procuradora Oficiante: Dra. Mona Lisa Duarte Abdo Aziz 
Ismail, Procuradora da República no Município de Petrolina. Relator: Dr. Brasilino Pereira 
dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.000083/2000-71. Assunto: Dispensa de registro 
de nascimento-civil para indígenas que disponham do Registro Administrativo da^Funai. 
Promoção de Arquivamento às fls. 22/24. Procurador Oficiante: Dr. Juliano Stella Karam,
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Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Dr. Eugênio José 
Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

26. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.000476/2006-71. Assunto: Negativa de matrícula 
de indígena no ensino fundamental. Promoção de Arquivamento às fls. 23/25. P rocurador 
Oficiante: Dr. Juliano Stella Karam, Procurador da República no Estado do Rio Grande do 
Sul. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime

27. Procedimento Administrativo n° 1.29.008.000040/2005-21. Assunto: Invasão de terras de 
quilombos por fazendeiros do Município de Santa Maria e fechamento de poço de água em 
quilombo no Município de Formigueiro. Promoção de Arquivamento às fls. 19/20. 
Procurador Oficiante: Dr. Rafael Brum Miron, Procurador da República no Município de 
Santa Maria. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000282/2003-37. Assunto: Implantação de 
projeto de irrigação na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, pela Missão Evangélica Sem 
Fronteiras, sem autorização da Funai. Promoção de Arquivamento às fls. 113/115. P rocurador 
Oficiante: Dr. Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

29. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000157/2004-16. Assunto: Acompanhamento da 
Ação de Reintegração de Posse n° 2002.42.00.000997-5, que tramita na 2a Vara da Justiça 
Federal de Roraima, relacionada a conflitos fundiários na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
Promoção de Arquivamento às fls. 228/229. P rocurador Oficiante: Dr. Maurício Fabretti, 
Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000553/2005-16. Assunto: Preocupação dos 
Tuxauas da Terra Indígena São Marcos em relação à circulação de não índios na região da 
Cachoeira do Macaco. Promoção de Arquivamento às fls. 58/60. Procurador Oficiante: Dr. 
Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000591/2005-79. Assunto: Denúncia de abuso de 
autoridade cometido por policiais federais na casa de moradora da Maloca Arumã. Promoção 
de Arquivamento à fl. 56. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Júnior, Procurador da 
República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000642/2005-62. Assunto: Danos causados à 
estrada de acesso à Comunidade Indígena Anaro por caminhões pesados do 6o Batalhão de 
Engenharia e Construção. Promoção de Arquivamento às fls. 42/43. P rocurador Oficiante:
Dr. Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. R elatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

33. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000443/2005-05. Assunto: Solicitação de
mudança do nome da Escola Básica Sede Trentin para Escola Indígena de Ensino Fundamental 
Fen No. Promoção de Arquivamento às fls. 27/28. P rocurador Oficiante: Dr. Rubens José 

-Calasans Neto, Procurador, da República no. Município.de Chapecó. Relator: Dr. Eugênio José ^  
Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime. ,,,. '
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34. Procedimento Administrativo n° 08123.030312/99-77. Assunto: Denúncia de desrespeito à 
cultura e tradição da população indígena por parte da Prefeitura Municipal de Mongaguá. 
Promoção de Arquivamento às fls. 224/227. P rocurador Oficiante: Dr. Antônio José 
Donizetti Molina Daloia, Procurador da República no Estado de São Paulo. Relator: Dr. 
Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

35. Procedimento Administrativo n° 1.34.014.000347/2000-78. Assunto: Irregularidades no 
tratamento conferido a jovens indígenas pelo Grupo Aéreo-Terrestre de Operações e 
Salvamento -  GATOS, sediado no Município de Taubaté/SP. Promoção de Arquivamento à fl. 
39. P rocurador Oficiante: Dr. José Guilherme Feira da Costa, Procurador da República no 
Município de São José dos Campos/SP. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000031/2006-56. Assunto: Apreensão de veículo 
de propriedade do IBAMA/To por índios Javaé da Aldeia Boto Velho para utilização em 
operação de retirada de gado da Ilha do Bananal. Promoção de Arquivamento à fl. 25. 
P rocurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do 
Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.
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