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- Relatório de Atividades

O  Grupo  de  Trabalho  inicialmente  denominado  Conhecimentos Tradicionais

assumiu, ao longo de sua existência, um extenso rol de atribuições e atividades, consolidando-

se  como  instância  importante  de  diálogo  do  Ministério  Público  Federal  com  os  povos  e

comunidades tradicionais do Brasil. A ampliação do escopo de trabalho do GT foi oficializada

por meio da Portaria 02/2014/6CCR/MPF, de 7 de agosto de 2014. 

O  Grupo  de  Trabalho  recebeu  três  novos  membros,  sendo  eles  Cristina

Nascimento de Melo, Edilson Vitorelli Diniz Lima e Edmundo Antônio Dias.

Os membros do GT têm acompanhado o trabalho de órgãos do governo que

debatem  temas  relacionados  aos  direitos  de  povos  e  comunidades  tradicionais.  Os

procuradores da República Sandra Kishi e Anselmo Henrique Cordeiro Lopes acompanham as

reuniões  do  Conselho  de  Gestão  do  Patrimônio  Genético  (CGEN),  problematizando  temas

relativos à tutela do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais a ele associados. 

Na temática objeto de trabalho do CGEN, o Grupo de Trabalho  Comunidades
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Tradicionais produziu ainda Nota Técnica sobre o Projeto de Lei nº 7.735/2014, que dispõe

sobre  o  acesso  ao  patrimônio  genético;  sobre  a  proteção  e  o  acesso  ao  conhecimento

tradicional associado; sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da

biodiversidade; e dá outras providências. O projeto tramita no Congresso Nacional em regime

de urgência e objetiva substituir a MP 2186-16/2001, que hoje regulamenta a matéria. O GT

acompanha a tramitação do projeto de lei, auxiliado pela assessoria parlamentar da PGR, e

tem participado  de  diversas  discussões  sobre  o  projeto,  travadas  em diversas  instâncias,

especialmente no CGEN.

Os membros do GT Wilson Rocha Assis, Edmundo Antônio Dias e Marco Paulo

Fróes Schettino (analista  pericial em antropologia), por sua vez, acompanham a agenda da

Comissão Nacional  de Desenvolvimento Sustentável  dos Povos e  Comunidades Tradicionais

(CNPCT), com o objetivo de conhecer e compreender a diversidade de segmentos abarcados

pelo conceito de povos e comunidades tradicionais e trazer ao MPF as demandas dos diversos

grupos representados na Comissão. 

Entre  os  dias 5  e  8  de  junho  de  2014,  os  membros  do  GT  Comunidades

Tradicionais participaram  do  VIII  Encontro  dos  Povos  do  Cerrado,  organizado  pela  Rede

Cerrado,  em  Brasília/DF,  participando  ativamente  de  diversas  discussões  e  prestando

atendimento às comunidades tradicionais presentes no evento. Entre os temas debatidos pelos

procuradores da República e corpo técnico do Ministério Público Federal, com cerca de 800

representantes de comunidades tradicionais do Cerrado, merecem referência a Lei do Cerrado,

a regulamentação da consulta prevista na Convenção 169 da OIT e sua aplicação a povos e

comunidades  tradicionais,  o  acesso  a  recursos  genéticos  do  Cerrado  e  a  repartição  de

benefícios com as comunidades detentoras de conhecimentos tradicionais associados, além do

marco legal sanitário aplicável à comercialização de produtos da sociobiodiversidade.

Durante  o  Encontro  dos  Povos  do  Cerrado,  membros  do  GT  Comunidades

Tradicionais e a coordenadora da 6ª CCR, Deborah Duprat, acompanharam reunião entre a

Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e representantes da comunidade tradicional dos

Geraizeiros,  que estavam em greve de fome pela criação da Reserva de Desenvolvimento

Sustentável Nascentes Geraizeiras. A presença do Ministério Público Federal contribuiu para o

encerramento da greve de fome e retomada das negociações para a constituição definitiva da

Unidade  de  Conservação.  As  negociações  tiveram  continuidade  em  Minas  Gerais,  com  o

acompanhamento do membro do GT Edmundo Antônio Dias, resultando na criação da Reserva

de Desenvolvimento Sustentável (RDS), decretada em outubro de 2014. 

O Grupo de Trabalho fomentou ainda a participação de diversos procuradores da

República  nos  encontros  regionais  de  povos  e  comunidades  tradicionais,  ocorridos  entre

dezembro de 2013 e setembro de 2014, nas cidades de Salvador/BA, Belém/PA, Cuiabá/MT,

Curitiba/PR  e  Vitória/ES.  Os  encontros  regionais  foram  organizados  na  forma  de  etapas

preparatórias para o II Encontro Nacional de Povos de Comunidades Tradicionais, ocorrido em

Brasília  entre  os  dias 25  e  28  de  novembro  de  2014.  Durante  o  Encontro  Nacional,  foi



organizada sala de atendimento do Ministério Público Federal, para colheita de representações

posteriormente encaminhadas a colegas de todas as regiões do Brasil. 

A dificuldade e a relevância dos trabalhos desenvolvidos pelo GT Comunidades

Tradicionais podem ser  demonstradas pelo  número  expressivo  de  segmentos  sociais

representados no  II Encontro Nacional:  ciganos,  quilombolas,  povos  indígenas,  extrativistas,

andirobeiras,  apanhadores  de  flores  sempre-vivas,  benzedeiros,  caatingueiros,  caboclos,

caiçaras,  catadoras de  mangaba,  faxinalenses,  fundo e  fecho de  pasto,  geraizeiros,  ilhéus,

marisqueiras,  morroquianos,  pantaneiros,  pescadores  artesanais,  pomeranos,  povos  e

comunidades  de  terreiros,  quebradeiras  de  coco  babaçu,  raizeiras,  retireiros  do  Araguaia,

ribeirinhos, seringueiros, vazanteiros e veredeiros.

Em 8 e 9 de outubro de 2014, foi realizado o II Encontro Temático da 6ª CCR,

em Salvador.  Durante o  evento  ocorreu o lançamento do  Manual  de Atuação  da  6ª CCR,

intitulado “Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de Conservação de

Proteção Integral – Alternativas para o Asseguramento de Direitos Socioambientais”, de autoria

da procuradora  regional da República Maria Luíza Grabner, juntamente com a pesquisadora

Eliane Simões e a analista pericial em antropologia do MPF/SP, Débora Stucchi.

Durante o II Encontro Temático, foram debatidos e aprovados um conjunto de

enunciados  e  propostas  de  atuação  relacionados  aos  conflitos  envolvendo  povos  e

comunidades tradicionais.  O evento teve a participação de diversos membros do Ministério

Público Federal, bem como de representantes da Comunidade Quilombola de Rio dos Macacos. 

- Metas para 2015

Tal  como  se  depreende  do  relatório  de  atividades  do  GT  de  2014,  faz-se

necessário  o  prosseguimento das  vertentes  de atuação do grupo,  que deverão ocorrer  do

seguinte modo:

1) Continuidade do acompanhamento da agenda do CGEN e da CNPCT;

2)  Realização  de  duas  audiências  públicas  com comunidades  tradicionais  que  apresentem

situações  de  conflito  em  relação  à  utilização  de  seus  conhecimentos  tradicionais  e

regularização territorial;

3) Realização de duas vistorias de campo, se possível na mesma oportunidade das audiências

públicas,  a  comunidades  cuja  realidade  traduza  os  conflitos  mais  comuns  relacionados  à

proteção  dos  conhecimentos  tradicionais  e  garantia  de  direitos  territoriais,  buscando  uma

melhor compreensão dos processos sociais e das reivindicações de direitos expressas nesse

cenário;

4) Elaboração de Manual de Atuação para apresentar a membros e servidores do MPF os vários

segmentos  abarcados  pelo  conceito  de  povos  e  comunidades  tradicionais,  orientando  o

trabalho da instituição na proteção e promoção de seus direitos fundamentais;



5) Realização de quatro reuniões no decorrer do ano, destinadas à discussão das medidas

necessárias à atuação em casos concretos; tratamento a ser dado a informações recebidas;

articulação com órgãos públicos, ONGs e setores interessados no tema; avaliação de novas

hipóteses de atuação; demais temas relevantes.

Por oportuno, salientamos que a atuação do GT Comunidades Tradicionais dirige-

se a uma parcela ainda bastante desassistida da população brasileira, na maioria das vezes

habitante de lugares remotos do território nacional e carente de instrumento de defesa de seus

direitos de cidadania. Assim, vislumbra-se que as medidas já adotadas e aquelas sugeridas

para 2015 inserem-se na perspectiva de atuação do MPF em prol da sociedade, especialmente

a proteção de direitos fundamentais, a aproximação com o cidadão e o trabalho em grupo e

parcerias, tal como contemplado no mapa estratégico do MPF.


