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PREFÁCIO
 

 A atuação de uma instituição complexa como o Ministério Público, 
com áreas as mais variadas da manifestação social e com agires igualmente 
diversos, exige um ponto em comum: o constante trabalho em prol da 
sociedade, no seu viés coletivo e, claro, no viés individual, de cada pessoa e 
suas metas e problemas.

 Este labor, creio seja pacífico, é norteado pelos direitos fundantes 
vida, liberdade e igualdade.

 Uma Declaração de Direitos do Ser Humano ou uma Constituição 
Democrática não é capaz de retratar o amplíssimo universo da experiência 
humana.

 Pautados nessa perspectiva, ainda rediviva, nas calendas de 2012 
aceitamos, com alguma relutância, atuar no setor de Habitação e Urbanismo, 
disciplinas até então pertencentes ao infindável leque daquilo que chamávamos 
de Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais.

 Mas a realidade pressionou e eclodiu, desde o artigo 182 da 
Constituição Federal até o Estatuto da Cidade, além da previsão expressa, 
posteriormente, do direito à moradia no artigo 6o de nossa Magna Carta, a 
necessidade de um aperfeiçoamento institucional mais pontual e daí foi criado 
o Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo.

 A coordenação era deste subscritor, mas os méritos defluíram de uma 
equipe dedicada e inspirada.

 Setor novo, propusemos o aprimoramento de algumas fórmulas para 
a elaboração de consultas, um prévio questionamento do consulente e, a 
partir daí, uma tentativa de ingresso no cerne da problemática apresentada. 
Nessa mesma esteira vieram as Notas Técnicas, uma abordagem mais ampla 
dos temas recorrentes a instrumentalizar a sua análise pelos membros 
ministeriais.

 Evidentemente, junto vieram as intermináveis reuniões, os contatos 
com outros Ministérios Públicos, autoridades e setores da sociedade civil.



 Tudo isto, insistimos, com olhar e ideal de preservação dos 
direitos fundamentais e, para tanto, na medida do possível, cismamos que, 
independentemente de quem Coordenasse o CAOP, o esforço de apoiar 
não sofresse solução de continuidade e, dessa maneira, desde o começo, 
implementamos uma atividade interna de controle dos estudos emitidos, 
viabilizando fossem usados pelo período em que o estado da arte permitisse.

 Além disso, nos comprometemos a editar uma seleta do quanto 
produzido e a viemos elaborando e ainda o fazemos.

 Nesse meio tempo, em 2016, as temáticas Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo foram aglutinadas, visto que, novamente, o mundo real desvelava 
fossem estes assuntos trabalhados em harmonia e, creio, vimos logrando 
atingir esta meta.

 Assomou, então, o desafio de nesse novo setor, carregado com 
um respeitável passado de conquistas na defesa dos incontáveis temários 
abarcados pelo largo espectro do Meio Ambiente, aplicar a metodologia bem-
sucedida lá na Habitação e Urbanismo, e registrar e guardar tudo quanto se 
produziria. Isto está feito.

 Enfim, todo este caminhar por memória recente para dizer da edição 
de uma coletânea que demonstra, em seus 7 volumes, um trabalho de quase 
7 anos, com muita informação, muito denodo e esforços anônimos, que o 
potencial humano locado no Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi muito exigido e 
que o investimento num quadro mais especializado se justificou e justifica. 
Nessa mesma ordem de ideias, os recursos materiais aplicados, por vezes 
demorados em chegar, o foram para que se pudesse e possa ter, por exemplo, 
esses volumes à disposição do Ministério Público e da sociedade. Diria que o 
custo foi irrisório quando comparado com o resultado obtido.

 Sabemos que longe estamos da perfeição, mas somos, todas as 
pessoas que atuaram e atuam para produzir o diuturno e, possivelmente, 
despercebido ou ignoto trabalho, imbuídos de produzir o melhor e, é verdade, 
muitas vezes demora uma resposta, mas são muitas as perguntas e de muitos 
consulentes.



 Desejamos o máximo proveito deste material e, uma última memória, 
para ilustrar o acerto institucional na geração dos Centros de Apoio acima 
referidos: nos primeiros dias do CAOP de Habitação e Urbanismo fizemos 
circular um ofício perguntando aos agentes ministeriais de todo o estado, a 
partir de um pequeno questionário, quais eram seus maiores problemas nas 
áreas. Pouquíssimas respostas acolheram nossas questões e essas diziam 
que basicamente não havia dificuldades em tais setores. Sete anos passaram, 
muito material produzido, podemos contabilizar centenas de consultas e de 
nuanças diversas.

 Podemos ter a ousadia de imaginar que foram centenas de seres 
humanos protegidos em seus direitos fundamentais e afirmar, nessa mesma 
lógica, que nosso Ministério Público vem enfrentando o Bom Combate e 
cumprindo suas funções. Mas há mais, bem mais, a fazer.

 Boa leitura.

Alberto Vellozo Machado

Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público 

do Estado do Paraná
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NOTA TÉCNICA 03/2018 – CAOPMAHU

GOVERNANÇA AMBIENTAL RELACIONADA AO CONTROLE DO 
USO DE AGROTÓXICOS. FERRUGEM ASIÁTICA, CALENDARIZAÇÃO 
DA SOJA E VAZIO SANITÁRIO: DEFINIÇÕES E DIFERENÇAS. 
POLÍTICA DE COMBATE E CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA 
(PRAGA AGRÍCOLA). DEVER DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO 
QUANTO À REALIZAÇÃO DO CONTROLE E IMPLEMENTAÇÃO DE 
VAZIO SANITÁRIO E CALENDARIZAÇÃO DA SOJA. IMPOSIÇÃO 
CONTIDA NO ARTIGO 36 DO DECRETO FEDERAL 24.114/34, 
NO ARTIGO 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA 2/2007 E 
NA RESOLUÇÃO SEAB/PR 120/2007. FUNCIONALIDADE DO 
CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA COMO MEDIDA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27-A DA LEI FEDERAL 
8.171/1991. REPERCUSSÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS 
MEDIDAS DE CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA PARA A HIGIDEZ 
DO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO 
DE POLUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL 
6.938/1981 E DO ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL 8.171/1991. 
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO COMBATE 
À FERRUGEM ASIÁTICA. ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 
PARANÁ (ADAPAR) E DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ 
(IAP). ATUAÇÃO EM ÂMBITO CÍVEL.  REMOÇÃO DO ILÍCITO E 
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL (DEGRADAÇÃO). ATUAÇÃO 
EM ÂMBITO CRIMINAL. INCIDÊNCIA EM TESE DOS TIPOS PENAIS 
PREVISTOS NO ARTIGO 61 DA LEI FEDERAL 9.605/98 E DOS 
ARTIGOS 14, ALÍNEA “A”, E 16 DA LEI FEDERAL 7.802/1989.
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1. Objeto da Nota Técnica

O objeto da presente Nota Técnica compreende a análise das 
definições de ferrugem asiática, calendarização da soja e vazio sanitário, da 
política de combate e controle da ferrugem asiática, do dever dos Estados da 
Federação quanto à realização do controle e implementação de vazio sanitário 
e calendarização da soja, da funcionalidade do controle da ferrugem asiática 
como medida de defesa agropecuária, da repercussão do descumprimento das 
medidas de controle da ferrugem asiática para a higidez do meio ambiente, 
dentre outras questões conexas abordadas.

 A presente Nota Técnica também se propõe a traçar diretrizes mínimas 
para que as Promotorias de Justiça com atribuição na defesa do meio ambiente 
e para que os Grupos de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo (GAEMAs) atuem no controle da ferrugem asiática realizado na 
esfera da execução da Política de Defesa Sanitária Agrícola pela Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), assim como as suas implicações 
decorrentes da sua inobservância nos âmbitos criminal, cível e administrativo.

2. Ferrugem asiática, calendarização da soja e vazio sanitário: 
definições e diferenças. Política de combate e controle da ferrugem 
asiática. Dever dos Estados da Federação quanto à realização do 
controle e implementação de vazio sanitário e calendarização da soja.

A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, 
é uma patologia severa que incide na cultura da soja. Como afirmam autores 
especializados, os danos variam de 10% a 90% do plantio, com alto potencial 
lesivo1.

Segundo consta na página oficial da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA),

(…) a primeira constatação da ferrugem asiática, causada pelo fungo 

1 Artigo “Eficiência do controle da ferrugem asiática da soja em função do momento de aplicação 
sob condições de epidemia em Londrina, PR”. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/tpp/v34n1/
a11v34n1. Cópia em anexo.
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Phakopsora pachyrhizi, em lavouras no Brasil, ocorreu na safra 2001/02 e 
rapidamente espalhou-se pelas principais regiões produtoras, em função 
da eficiente disseminação pelo vento. O nível de dano que a doença pode 
ocasionar depende do momento em que ela incide na cultura, das condições 
climáticas favoráveis à sua multiplicação, da resistência/ tolerância e do 
ciclo da cultivar utilizada. Reduções de produtividade próximas a 70% 
podem ser observadas quando comparadas áreas tratadas e não tratadas 
com fungicidas, em anos de alta incidência da doença. A confirmação da 
ferrugem é feita pela constatação no verso da folha (face abaxial), de 
saliências semelhantes a pequenas feridas (bolhas), que correspondem à 
estrutura de reprodução do fungo (urédias)2.  (grifo nosso)

Atento a este contexto, no ano de 2007, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu, por meio da Instrução Normativa 2, 
de 29 de janeiro de 2007, o Programa Nacional de Controle de Ferrugem Asiática, 
estabelecendo que os Estados-membros devem elaborar seus programas de 
controle da referida praga.

Pontua-se que o dever de atuação dos Estados se encontra em 
consonância com o disposto no artigo 36 do Decreto Federal 24.114, de 12 de 
abril de 1934, que aprovou o regulamento da Defesa Sanitária Vegetal, in verbis:

 (…) Art. 36. Quando se tratar de doença ou praga que já se encontre 
desseminada a ponto de ser impossível a sua completa erradicação do 
país, competira principalmente, aos govêrnos estaduais e municipais 
diretamente interessados, providenciar quanto as medidas de defêsa 
agrícola a serem aplicadas nos respectivos territórios visando a profilaxia 
e proteção das lavouras locais.  

Parágrafo único. Ao Ministério da Agricultura caberá estimular e coordenar 
tais trabalhos, prestando aos interessados, direta ou indiretamente, a 
necessária assistência.3

2 Ferrugem Asiática da Soja. Disponível em >http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/
arvore/CONT000gcglrznk02wx5ok0rofsmq5epf6ux.html<. Acesso em 06 de fevereiro de 2018.

3  Art. 36 do Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/1930-1949/D24114.htm. Acesso em 06 de fevereiro de 2018.
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Ainda no âmbito da legislação federal, observa-se a contextualização da 
referida política de combate com a Política Nacional de Defesa Agropecuária (Lei 
Federal 8.171/1991), que assim dispõe em seu artigo 27-A:

Da Defesa Agropecuária

Art. 27-A. São objetivos da defesa agropecuária assegurar:

I – a sanidade das populações vegetais;

II – a saúde dos rebanhos animais;

III – a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária;

IV – a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos 
produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

§ 1o Na busca do atingimento dos objetivos referidos no caput, o Poder 
Público desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades:

I – vigilância e defesa sanitária vegetal;

II – vigilância e defesa sanitária animal;

III – inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus 
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico;

IV – inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus 
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico;

V – fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades 
agropecuárias. (...)

§ 2o As atividades constantes do parágrafo anterior serão organizadas 
de forma a garantir o cumprimento das legislações vigentes que tratem 
da defesa agropecuária e dos compromissos internacionais firmados 
pela União.

Já os artigos 28-A e 29-A da Lei Federal 8.171/1991 tratam da 
competência para fiscalização do Poder Público, estabelecendo um Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária a fim de que tais medidas sejam 
efetivamente cumpridas. Veja-se:

(…) Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância 
e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob 
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a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no 
âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, 
com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, do qual participarão:

I – serviços e instituições oficiais;

II – produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que 
lhes prestam assistência;

III – órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente 
vinculadas à sanidade agropecuária;

IV – entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para 
complementar as ações públicas no campo da defesa agropecuária.

(...)

§ 6o As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de vigilância 
serão ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo de problema sanitário, 
visando ao alcance de áreas livres de pragas e doenças, conforme previsto 
em acordos e tratados internacionais subscritos pelo País.

§ 7o Sempre que recomendado epidemiologicamente é prioritária a 
erradicação das doenças e pragas, na estratégia de áreas livres.

(…)

Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem 
vegetal e animal, bem como a dos insumos agropecuários, será gerida 
de maneira que os procedimentos e a organização da inspeção se faça 
por métodos universalizados e aplicados eqüitativamente em todos os 
estabelecimentos inspecionados.

(...)

§ 2o Como parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, 
serão constituídos um sistema brasileiro de inspeção de produtos de 
origem vegetal e um sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem 
animal, bem como sistemas específicos de inspeção para insumos usados 
na agropecuária.(grifo nosso)

Depreende-se da leitura dos referidos dispositivos legais ora 
colacionados que há expressa determinação legal para cumprimento efetivo das 
medidas de prevenção e erradicação da ferrugem asiática por parte do agricultor, 
assim como, da mesma forma, há dever legal dirigido ao Poder Público para a 
promoção de ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e vegetais.
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Verifica-se que as normas que tratam de defesa agropecuária buscam 
resguardar as condições de segurança higiênico-sanitárias de plantas, animais, 
insumos, serviços e produtos finais destinados aos consumidores. Em outras 
palavras, nota-se que a propagação do fungo da ferrugem asiática afeta não 
apenas toda a cadeia de desenvolvimento e produção da soja, mas também 
resulta em danos conexos a estes processos (como uso irregular e intensivo de 
agrotóxicos), os quais passarão a ser tratados mais adiante.

No âmbito do Estado do Paraná, a implementação das medidas de 
combate à ferrugem asiática é de responsabilidade da ADAPAR, com fundamento 
específico no artigo 8º da Lei Estadual 11.200/954, regulamentada pelo Decreto 
Estadual 3.287/975. De fato, a ADAPAR realiza o controle e o monitoramento 
da Phakopsora pachyrhizi (ferrugem asiática), o acompanhamento da evolução 
das áreas com focos contaminados, a fiscalização de propriedades no período 
estabelecido como vazio sanitário, e a realização de ações de educação sanitária.6

Conforme atestado pela EMBRAPA em Nota Técnica sobre o tema7, “o 
fungo é um patógeno biotrófico e sua principal forma de sobrevivência de uma 
safra pra outra ocorre em plantas vivas de soja”8, de modo que o seu controle 
pela agência se realiza principalmente mediante o estabelecimento de intervalos 
no processo produtivo, como vazios sanitários e de calendarização do plantio.

Nesta toada, é preciso delimitar e esclarecer o que se entende por 
calendarização da soja e por vazio sanitário e quais são os objetivos destas duas 
estratégias no combate à ferrugem asiática.

4 Art. 8º À SEAB fica conferido o poder de polícia administrativa, ficando-lhe, conseqüentemente, 
assegurado o livre acesso aos locais que contenham vegetais e partes de vegetais no território 
estadual.

5 O Decreto Estadual 3.287/97 confere à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
– SEAB a definição e execução das normas para o Paraná e esta, por sua vez, o realiza por meio da 
aplicação do art. 2º, caput da Lei Estadual 17.026/2011, que cria a Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná.

6 Sítio eletrônico oficial da ADAPAR: Sanidade Vegetal – Pragas sob Monitoramento. 1. Ferrugem 
asiática da soja – Phakopsora pachyrhizi. Disponível em >http://www.adapar.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?conteudo=245<

7 Nota Técnica –  Consulta Pública sobre a Portaria ADAPAR nº 264 de 17 de setembro de 2018.

8 Nota Técnica –  Consulta Pública sobre a Portaria ADAPAR nº 264 de 17 de setembro de 2018.
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O vazio sanitário consiste no estabelecimento de um período no qual é 
proibido plantio ou a manutenção de plantas vivas de soja, cujo objetivo é atrasar 
a ocorrência do parasita na safra pela eliminação temporária do hospedeiro 
(planta)9. Já a calendarização da soja se materializa no estabelecimento de uma 
data limite para a semeadura da soja, com a finalidade de prolongar a vida útil 
dos fungicidas10.

É importante notar que a preocupação com ambas as técnicas estão 
contempladas pela legislação federal e estadual como práticas de defesa agrícola. 
Com efeito, o Programa Nacional de Combate à Ferrugem Asiática determinou 
em seu artigo 18 o dever de estabelecimento de calendário de plantio de soja 
com períodos de vazio em cada um dos Estados da Federação:

(…) Art. 18. As Instâncias Intermediárias do Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária (SUASA) em cada Unidade da Federação 
deverão estabelecer, ouvido o setor produtivo e a pesquisa, ato normativo 
definindo calendário de plantio para a soja, com um período de pelo 
menos 60 (sessenta) dias sem a cultura e plantas voluntárias no campo, 
baseado no art. 36, do Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934. 

Parágrafo único. As Instâncias Intermediárias do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) poderão determinar, dentro 
de critérios técnicos, as exceções ao calendário de plantio.

Apoiados nestas técnicas, no Estado do Paraná foi instituído o Programa 
Estadual de Controle da Ferrugem Asiática da Soja por meio da Resolução 
nº 120/2007 da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e, 
na mesma toada, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, por meio de 

9 “O objetivo do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem-asiática 
durante a entressafra e assim atrasar a ocorrência da doença na safra. O fungo que causa a 
ferrugem-asiática é biotrófico, o que significa que precisa de hospedeiro vivo para se desenvolver 
e multiplicar. Ao eliminarmos as plantas de soja na entressafra "quebramos" o ciclo do fungo, 
reduzindo assim a quantidade de esporos presentes no ambiente.” (https://www.embrapa.br/soja/
ferrugem/vaziosanitariocalendarizacaosemeadura). Este conceito também se encontra presente 
no parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 120/2007 da Secretaria de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento.

10 Sítio eletrônico oficial da EMBRAPA: Ferrugem: manejo e prevenção. Disponível em >https://
www.embrapa.br/soja/ferrugem/vaziosanitariocalendarizacaosemeadura<
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Portarias11, regulamentou o vazio sanitário e tratou da calendarização da 
semeadura da soja, estabelecendo o período de semeadura e outras medidas 
para o controle da ferrugem asiática.

3. A repercussão do descumprimento das medidas de controle da 
ferrugem asiática para a higidez do meio ambiente. Possibilidade de 
configuração de poluição.

Cumpre notar que, sob a perspectiva ambiental, o descumprimento 
das medidas sanitárias adequadas para conter o fungo causador da ferrugem 
asiática pode se enquadrar no conceito de poluição enunciado pelo artigo 3º, 
inciso III, da Lei Federal 6.938/81 (Lei que institui a Política Nacional do Meio 
Ambiente), vez que, além de possuir efeitos nocivos à saúde e à qualidade 
de vida, interfere negativamente na agropecuária, e cria condições sanitárias 
adversas para propagação do fungo em desacordo com a legislação ambiental. 
Veja-se:

(…) Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações 
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos;

11 A Portaria ADAPAR 202/2017, atualmente vigente, substituiu as Portarias nº 109/2015, 193/2015 
e 189/2016, e trata tanto do vazio sanitário quanto da calendarização da soja.
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IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental; (grifos nossos)

A Constituição da República, no comando do artigo 23, inciso VI12, 
determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas, subsidiando a atuação do Poder Público nesse mister.

 Cumpre ressaltar que a própria Lei que dispõe sobre a política 
agrícola (Lei Federal 8.171/1991) prevê expressamente como objetivo dessa 
política a proteção do meio ambiente, o uso racional dos seus recursos e a 
recuperação ambiental:

(…) Art. 3° São objetivos da política agrícola: (…)

IV - proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a 
recuperação dos recursos naturais;

Tendo como base o conceito de meio ambiente e de poluição previstos 
no artigo 3º da Lei Federal 6.938/81, combinado com a interpretação do artigo 
3º, inciso IV, da Lei Federal 8.171/1991, apresenta-se importante lembrar que o 
descumprimento da política de defesa agrícola em relação à calendarização da 
soja também possui implicações na degradação da qualidade ambiental e, nessa 
medida, gera possível exigência de reparação de danos ambientais.

 Convém reiterar que os efeitos da atuação do fungo Phakopsora 
pachyrhizi interferem na cadeia de produção e cultivo agrícola e, 
consequentemente, na sua exportação e geração de empregos, bem como 
acabam a estimular que os produtores rurais utilizem maior concentração de 
agrotóxicos na safra e prejudicam o solo, o ar, os corpos hídricos, com potencial 
de desestabilização de diversos ecossistemas.

12 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI 
- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”;
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Trata-se aqui, claramente, do dever de prevalência do interesse público 
consubstanciado no dever de controle da ferrugem asiática sobre os interesses 
particulares de cunho econômico dos proprietários rurais.

4. Atuação do Ministério Público

Os comandos instituídos nos artigos 129, incisos I, II, e III, e 225, § 
3º, da Constituição da República13 são suficientes para respaldar a atuação 
do Ministério Público no controle da ferrugem asiática. De fato, incumbe 
ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Sem 
prejuízo dessa atuação, eventuais condutas praticadas em desacordo com as 
regulamentações da defesa sanitária vegetal sujeitam o infrator não somente 
às eventuais penalidades administrativas e possível responsabilização criminal, 
mas também ao dever de reparação integral dos danos causados na esfera cível.

Nesta toada, resta inequívoca a atribuição do Ministério Público para 
atuar na referida matéria, a exemplo das frentes expostas a seguir.

4.1. O Ministério Público como fiscal da atuação administrativa da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná e do Instituto Ambiental do Paraná.

Adentrando especificamente na esfera administrativa, reitera-se que 
cabe aos órgãos públicos responsáveis, quais sejam a Agência de Defesa Agrícola 
do Paraná – ADAPAR e o Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a fiscalização 
em campo e autuação de eventuais irregularidades encontradas quanto ao 
descumprimento das normas que tratam da calendarização da soja.

Pontua-se que, nos termos do art. 9º da Portaria ADAPAR 202/2017, os 
infratores sujeitam-se às sanções administrativas previstas no artigo 9º da Lei 
Estadual nº 11.200/95 e seu Regulamento (aprovado pelo Decreto Estadual nº 
3.287/97). Veja-se:

13 Constituição da República Federativa do Brasil: Art. 225, § 3º: As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
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Lei Estadual nº 11.200/1995:

(…) Art. 9º. As infrações desta lei e de suas normas complementares 
emanadas da autoridade competente são passíveis das penalidades 
relacionadas abaixo:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Proibição do comércio;

IV - Interdição da Propriedade Agrícola; e

V - Vedação do Crédito Rural.

§ 1º. As multas referidas no inciso II deste artigo, terão o valor mínimo de 
R$ 50,00 (cinqüenta reais) e máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 
espécie ou tipo de infração.

§ 2º. Os valores referidos no parágrafo anterior serão sempre corrigidos 
pelos mesmos índices oficiais e legais, adotados pelo Estado, para os 
demais efeitos.

§ 3º. As multas, obedecidos os limites do parágrafo primeiro, serão 
aplicadas por infrações cometidas e proporcionais aos danos ou prejuízos 
causados.

§ 4º. O Poder Executivo, pelo ato regulamentador desta lei, poderá 
estabelecer os parâmetros da proporcionalidade das multas referidas no 
parágrafo anterior.

§ 5º. No caso de reincidência as multas serão aplicadas em dobro.

Por outro lado, na esfera de proteção ao meio ambiente, nota-se que o 
Decreto Federal 6.514/2008 prevê como infração administrativa ambiental, no 
seu artigo 67, “disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano 
à fauna, à flora ou aos ecossistemas: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 
2008). Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais).”

Desta forma, em se verificando a disseminação da praga, o infrator, 
administrativamente, não estaria sujeito apenas ao controle da Agência de 
Defesa Agropecuária sob a égide da legislação estadual supracitada, mas 
também à fiscalização do órgão público ambiental estadual (Instituto Ambiental 
do Paraná).
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Ainda sob a ótica de atuação ambiental, e considerando a noção de 
poluição estampada no artigo 3º da Lei Federal 6.938/81, em nosso sentir não se 
pode olvidar o dever de atuação do Instituto Ambiental do Paraná para fiscalizar 
aquele que realizou plantio de soja em descumprimento à calendarização e ao 
vazio sanitário e que implicou na constatação da presença de ferrugem asiática 
no local, com a possibilidade de lavratura de auto de infração ambiental com 
base no artigo 62, inciso VII, do Decreto Federal 6.514/2008:

“(…) Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de reais).

(…)

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

(…)

VII- deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 
medidas de precaução ou contenção em caso de risco ou de dano 
ambiental grave ou irreversível; (...)”

Ademais, é relevante informar a existência de Termo de Cooperação 
Técnica14 firmado entre o Ministério Público e Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná, cujo objeto consiste na cooperação mútua a fim de assegurar o êxito 
e a eficácia das atividades fiscalizatórias exercidas pela ADAPAR, direcionadas à 
proteção do solo agrícola, a eficácia qualitativa dos insumos básicos (corretivos, 
fertilizantes, sementes e mudas), o uso adequado e seguro dos agrotóxicos, o 
sanitarismo vegetal e animal, bem como a sanidade de seus derivados destinados 
à alimentação e, consequentemente, de proteção à saúde humana.

14 Encaminhado em anexo.
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4.2. A ferrugem asiática e a atuação do Ministério Público na esfera cível.

Na perspectiva cível, é possível vislumbrar a atuação do Ministério 
Público em sede extrajudicial (Termo de Ajustamento de Conduta) ou judicial 
(Ação Civil Pública) para, primeiramente, exigir a remoção do ilícito, mas também 
buscar a reparação dos danos ao meio ambiente no caso de desrespeito ao vazio 
sanitário e efetiva disseminação da praga.

Neste contexto, convém lembrar que a responsabilidade ambiental 
possui natureza objetiva15, sendo desnecessária a prova do dolo, bastando a 
demonstração do nexo causal entre a conduta reprovável (no caso o desrespeito 
ao vazio e a disseminação da praga) e o dano causado (degradação da qualidade 
ambiental), lembrando que o artigo 3º da Lei Federal 6.938/81 considera 
como poluição, dentre outras práticas, a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente criem condições adversas 
às atividades sociais e econômicas.

Na hipótese de busca da reparação dos danos ambientais, há que se ter 
em mente que eventuais medidas técnicas de correção e recuperação devem 
ser explicitadas pelos órgãos ambientais de fiscalização, assim como eventuais 
indenizações e/ou compensações ambientais devem possuir destinação 
correlata à proteção do meio ambiente.

Veja-se que a atuação do Ministério Público para a cessação do ilícito e 
para a reparação dos danos ambientais se apresenta autônoma e independente 
de eventuais reparações buscadas por particulares em face de eventuais prejuízos 
econômicos causados em razão do descumprimento às normas que dispõem 
da calendarização e do vazio sanitário. Com efeito, é possível que se vislumbre 
danos individuais às safras dos agricultores em virtude da disseminação da 
praga; mas, por se tratarem de interesses/patrimônios privados/particulares, o 
pleito de sua reparação em favor do agricultor deve, em nosso sentir, escapar à 
atuação do Parquet.

15 Lei 6.938/81. Art. 14, § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da 
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por 
danos causados ao meio ambiente. (grifos nossos).
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Em adição a isso, é de se observar ainda a possibilidade de agravamento 
do referido ilícito em virtude da utilização alargada e inadequada de agrotóxicos 
para o controle de pragas que venham a se desenvolver em razão do desacordo 
com a legislação ambiental e sanitária.

4.3. A ferrugem asiática e a atuação do Ministério Público na esfera criminal

Com o intuito de delimitar a atuação do Ministério Público na esfera 
criminal em relação à temática em comento, importa inicialmente transcrever o 
artigo 2º do Decreto Estadual 3.287/1995, o qual regulamenta a Defesa Sanitária 
Vegetal no Estado do Paraná, in verbis:

(…) Art. 2º - Para efeito deste Decreto, entende-se por:

I - Praga: denominação comum a insetos e moléstias que atacam, direta 
ou indiretamente, os vegetais ou suas partes, prejudicando a produção de 
alimentos ou reduzindo seu valor econômico.

(...)

Art. 47 – Quando houver indícios da infração constituir crime ou 
contravenção, a SEAB deverá representar ao órgão policial ou autoridade 
competente, para efeito de medida penal pertinente.

A nosso aviso, a conduta de realizar plantio de soja em descumprimento 
à calendarização e ao vazio sanitário se enquadra no tipo penal previsto no 
artigo 61 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605/98)16:

(…) Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar 
dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

16 É importante ressaltar, neste particular, que o referido dispositivo revogou tacitamente o art. 259 
do Código Penal. Art. 259 - Difundir doença ou praga que possa causar dano a floresta, plantação 
ou animais de utilidade econômica: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. Modalidade 
culposa. Parágrafo único - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.
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É necessário, contudo, cautela na aplicação deste tipo penal. Isto 
porque, independentemente da divergência que haja entre os autores sobre a 
classificação do crime, se de perigo concreto ou abstrato17, há unanimidade entre 
eles no que tange à necessidade de prova de que houve a efetiva disseminação 
da praga, doença ou espécie nociva, ainda que se dispense a demonstração de 
dano à agricultura ou aos outros bens jurídicos para que o crime se consume.

Os crimes de perigo concreto são:

“(…) aqueles cuja exposição do bem jurídico ao perigo está descrita no 
tipo; para sua consumação, deve ocorrer concretamente o perigo. O 
perigo, portanto, é elemento normativo do tipo; sua verificação necessita 
ser comprovada. (…) Quando a tutela ao meio ambiente é feita de 
forma direta, geralmente a norma penal traz expressões semelhantes às 
seguintes: ‘expuser a perigo a incolumidade animal ou vegetal’ (art. 15, 
da Lei nº 6938/81, revogado pela Lei nº 9.605/98), “possam causar dano 
à fauna, flora ou aos ecossistemas (art. 61, da Lei nº 9.605/98)”18 (grifo 
nosso).

Já os crimes de perigo abstrato são “aqueles em que o tipo descreve não 
a exposição ao perigo, mas uma ação que representa perigo ao bem jurídico; 
para a sua consumação, basta a verificação da ação. O perigo não é elemento 
normativo do tipo.”19

No caso do artigo 61 da Lei Federal 9.605/98, o perigo é elemento 
normativo do tipo, pois está ali descrito, motivo pelo qual, em nosso sentir, o 
crime seria de perigo concreto. Com efeito, mostra-se necessária a prova da 
disseminação da praga, embora não seja imprescindível a demonstração e 

17 Perigo Concreto: PRADO. Luiz Regis. Crimes contra o ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998.p. 160 e ss. e PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas Prado. Proteção Penal do 
Meio Ambiente: fundamentos. São Paulo: Atlas, 2001. p. 33-34. Perigo Abstrato: CONSTANTINO, 
Carlos Ernani. Delitos Ecológicos: a lei ambiental comentada: artigo por artigo: aspectos penais e 
processuais penais. São Paulo: Atlas, 2001. pág. 195 e ss.

18 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção Penal do Meio Ambiente: fundamentos. São 
Paulo: Atlas, 2001. p. 33-34.

19 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção Penal do Meio Ambiente: fundamentos. São 
Paulo: Atlas, 2001. p. 33-34.
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quantificação do prejuízo à safra de soja. Não se nega que, com a necessidade de 
se comprovar o perigo concreto para o bem jurídico, a aplicação desta conduta 
típica no contexto da ferrugem asiática e do vazio sanitário ganha contornos 
mais complexos, tendo em vista a dificuldade de se comprovar que a omissão 
do produtor de soja em respeitar o vazio sanitário (que se trata de medida 
preventiva) efetivamente desencadeou a disseminação de praga.

Destaca-se, ainda, que não há a previsão da modalidade culposa no 
tipo previsto no artigo 61 da Lei Federal 9.605/98. Em que pese houvesse a 
previsão da modalidade culposa no artigo 259 do Código Penal, o entendimento 
predominante é de que este dispositivo foi tacitamente revogado pelo advento 
do artigo 61 da Lei Federal 9.605/98, oportunidade em que se extinguiu 
a modalidade culposa. Sendo assim, além da demonstração da efetiva 
disseminação da praga, faz-se necessária a demonstração do dolo do infrator, 
ainda que eventual, para a disseminação da doença, praga ou espécie e de causar 
danos à agricultura, pecuária, fauna, flora ou a um determinado ecossistema.

É importante notar que, por todas essas peculiaridades, trata-se de 
crime com ainda poucos precedentes na Jurisprudência. Vejamos:

(…) Busca o Impetrante a concessão da ordem, visando, especificamente, 
o trancamento da ação penal movida em desfavor de EVANDRO RICARDO 
RIES DA SILVEIRA, processado pela prática, em tese, do crime previsto no 
artigo 61 da Lei nº 9.605/98, aduzindo para tanto, que o Paciente estaria 
submetido a constrangimento ilegal decorrente da inépcia da denúncia, 
bem como pela ausência de justa causa da ação penal.

Depreende-se dos autos que, no segundo semestre do ano de 2006, 
no interior da propriedade rural localizada nas imediações da BR-
163, município de Alto Garças-MT, após fiscalização do Indea-MT, foi 
constatada a existência de um grande número de rebrotas que foram 
ocasionadas pelo abandono de restos da cultura de algodão, motivo pelo 
qual o Paciente foi notificado para que realizasse a devida limpeza da 
área.

No entanto, mesmo após a imposição administrativa, o Paciente não 
procedeu à destruição dos restos culturais do plantio de algodão, 
concorrendo desta forma para a disseminação de praga que pode causar 
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dano à agricultura, motivo pelo qual foi lavrado pelo Indea/MT, o auto de 
infração nº 001/048/06.

Ressalte-se que, como é sabido, o Habeas corpus tem como finalidade 
precípua fazer cessar o injusto cerceamento do status libertatis do 
cidadão, de forma que apenas se presta ao trancamento de ação penal 
em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis, de plano, a inépcia da 
denúncia, a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício 
da ação penal, ou ainda a inexistência de justa causa para a tramitação 
do processo, considerando que o manejo dessa estreita via é incabível 
para a análise de aspectos que demandem dilação probatória e valoração 
do conjunto de provas produzidas no processo principal, atividades, essas, 
que devem ser efetivadas apenas após o encerramento da instrução 
criminal, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Destarte, se a conduta atribuída ao paciente subsume-se a um tipo 
penal, deve o magistrado efetuar o juízo positivo de admissibilidade da 
acusação, recebendo a denúncia e dando prosseguimento ao processo, 
a menos que, pela simples exposição dos fatos articulados na denúncia, 
venha à tona a manifesta inépcia da denúncia, a ausência de qualquer dos 
pressupostos ou condições da ação, ou, ainda, a falta de justa causa para 
o exercício da ação penal.

No caso concreto, verifica-se que os documentos constantes dos autos 
trazem indícios suficientemente fortes, que relacionam o paciente ao crime 
ambiental que lhe fora imputado. Neste particular, merecem destaque 
o Termo de Inspeção nº 012/48/06 (folha 20-TJ), Termo de Inspeção nº 
025/48/06 (folhas 21-TJ), Auto de Infração nº 001/048/06 (folha 22-TJ), 
Termo de Notificação nº 015/048/063 (folha 23-TJ), Termo de Interdição 
nº 001/048/06 (folha 24-TJ).

Portanto, é impossível cogitar a atipicidade da conduta imputada ao 
Paciente, pois, além da prefacial narrar fato que, em tese, constitui crime 
e, ainda, estar comprovada a materialidade, há fortes indícios de autoria 
delitiva.

No que se refere à alegada inépcia da denuncia, verifica-se que aludida 
tese também não merece prosperar, considerando que pela análise da 
peça vestibular, nota-se que o Ministério Público Estadual descreveu 
satisfatoriamente o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, 
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delimitando o objeto da pretensão acusatória e limitando a atividade 
do magistrado, conforme determina o artigo 41 do Código de Processo 
Penal. (…)

Com base nas razões acima expendidas e diante da inexistência de 
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental, denego 
a ordem vindicada, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de 
Justiça. Com base nas razões acima expendidas e diante da inexistência de 
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental, denego 
a ordem vindicada, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de 
Justiça. (TJMT, HC 46609/2012. Des. Relator Pedro Sakamoto. 2ª Câmara 
Criminal. Publicação 17.08.2012)

Não se olvide, ainda, que a imposição do vazio sanitário e da 
calendarização da soja pelas autoridades também decorre da questão da 
eficiência dos fungicidas (agrotóxicos) para o controle da ferrugem asiática.

Conforme afirma a já citada Nota Técnica emitida pela Embrapa20, “(…) 
a redução de períodos de semeadura da soja foi uma medida proposta com 
o objetivo de reduzir o número de aplicações na safra e com isso retardar o 
processo de seleção e resistência do fungo às moléculas de fungicidas sítio-
específicos que ainda apresentam eficácia razoável no mercado (...)”.

Sendo assim, outra forma de controle da eficiência do vazio é a imposição 
de sua observância pelos profissionais do campo quando da prescrição dos 
fungicidas neste período.

Nessa toada, o profissional que receitar ou aplicar indevidamente 
o agrotóxico neste período deve ser responsabilizado civil, criminal e 
administrativamente nos termos do artigo 14, “a”, da Lei Federal 7.802/1989 
e, incidiria, neste caso, no tipo penal previsto no artigo 16 do mesmo diploma 
legal, que dispõe que:

Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos 
causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, 

20 Nota Técnica –  Consulta Pública sobre a Portaria ADAPAR nº 264 de 17 de setembro de 2018.
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comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na 
legislação pertinente, cabem:

a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou 
indevida;

(...)

Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, 
que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao 
meio ambiente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, além de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, 
será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de multa 
de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.

Neste particular, já há precedentes de reprovação da prescrição 
por Engenheiro Agrônomo de fungicida no período do “vazio sanitário”, em 
desrespeito às normas de defesa sanitária agrícola. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL (ARTIGOS 14, ALÍNEA 
“A” C/C 16, DA LEI 7.802/89) - PRESCRIÇÃO, PELOS APELANTES, DE 
RECEITA AGRONÔMICA SEM RESPEITAR AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS 
NO ESTABELECIMENTO DO “VAZIO SANITÁRIO” COMO MEDIDA 
PREVENTIVA PARA O CONTROLE DA PRAGA CAUSADORA DA FERRUGEM 
ASIÁTICA, DEIXANDO DE PROMOVER AS MEDIDAS NECESSÁRIAS DE 
PROTEÇÃO À SAÚDE E O MEIO AMBIENTE - 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO 
PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS - ACERVO PROBATÓRIO COERENTE, 
SUFICIENTE A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - 2. PEDIDO 
DE DIMINUIÇÃO DA PENA - DESCABIMENTO - CONDUTA QUE NÃO SE 
AMOLDA À MODALIDADE CULPOSA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 
- RECURSO DESPROVIDO.1. Não se faz necessária a comprovação do 
dano ao meio ambiente para a configuração dos crimes previstos nos 
artigos 14, alínea “a” combinado com 16 da Lei 7.802/89, isto porque, 
o crime imputado não é material, já que se consuma quando da simples 
abstenção daquele que tem o dever de zelar pelo meio ambiente.3. A 
conduta apontada na denúncia e efetivamente praticada pelos apelantes, 



30
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

não se amolda à modalidade culposa, seja por negligência, imprudência 
ou imperícia. Ao revés, as provas produzidas nos autos são claras a 
comprovar que os apelantes, cientes da ilicitude de suas condutas, 
deixaram de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e 
ao meio ambiente, conscientemente emitindo receituário agronômico 
de produtos agrotóxicos indicados para a cultura do soja, quando não 
se poderia ter cultivada esta cultura, ainda que como venda antecipada, 
realizada de forma irregular. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1311165-0 - Assis 
Chateaubriand -  Rel.: Luís Carlos Xavier - Unânime -  - J. 30.04.2015)

O objetivo da calendarização é reduzir o número de aplicações 
de fungicidas ao longo da safra e com isso reduzir a pressão de seleção de 
resistência do fungo aos fungicidas. Populações menos sensíveis a fungicidas 
inibidores da desmetilação (IDM ou “triazóis”), inibidores de quinona externa 
(IQe ou “estrobilurinas”) e inibidores da succinato desidrogenase (ISDH ou 
“carboxamidas”) já foram observadas no campo.21

Semeaduras tardias de soja podem receber inóculo [esporos 
(“sementes”) do fungo] já nos estádios vegetativos, exigindo a antecipação da 
aplicação de fungicida e demandando maior número de aplicações. Quanto 
maior o número de aplicações, maior a exposição dos fungicidas e maior a 
chance de acelerar o processo de seleção de populações resistentes a esses 
fungicidas.

Nesta toada, não só a prescrição, como também a aplicação pelo 
usuário de agrotóxico em desconformidade com a calendarização e/ou vazio 
sanitário da soja, configuraria, em tese, o tipo penal do artigo 15 da Lei Federal 
7.802/89:

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar 
serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 

21 “MS estabelece data-limite para cultivo da soja”. Disponível em: <https://www.embrapa.br/
busca-de-noticias/-/noticia/26123386/ms-estabelece-data-limite-para-cultivo-da-soja>. Acesso 
em 12 de julho de 2018
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legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa.

Antônio Cesar Leite de Carvalho observa, pelo comando do dispositivo, 
que o bem jurídico é a “tutela do meio ambiente, da saúde dos seres humanos e 
dos seres vivos não humanos, haja vista que as substâncias tóxicas de modo geral 
(nas quais se incluem os agrotóxicos), têm sido responsáveis pela eliminação de 
várias formas de vida animal, e bem assim vêm se consolidando como um dos 
principais veículos de intoxicação dos seres humanos, e, a longo prazo, de um 
relevante instrumento desencadeador de doenças graves”.22

É importante notar que o entrelaçamento das políticas públicas de saúde 
e de proteção ao meio ambiente está posto desde a Constituição da República. 
Com efeito, o artigo 200 da Carta Magna traz expressamente como objetivo da 
política pública de saúde a colaboração na preservação do meio ambiente, no 
seu inciso VIII. Por outro lado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é, 
igualmente por definição constitucional, essencial à sadia qualidade de vida, vez 
que se caracteriza como o suporte material da vida humana tanto em sentido 
biológico quanto cultural.23

Em suma, embora atualmente o controle da ferrugem asiática se dê de 
maneira mais contundente em âmbito administrativo, há fundamento e espaço 
para a atuação do Ministério Público tanto em âmbito cível quanto criminal, 
como exposto acima, com o intuito de reforçar a Política de Defesa Sanitária 
Agrícola de prevenção à ferrugem asiática.

22 CARVALHO, Antônio Cesar Leite de. Comentários à lei penal ambiental: parte geral e especial 
(artigo por artigo)./ Antônio Cesar Leite de Carvalho./ 3ª edição./ Curitiba: Juruá, 2013. 454p.

23 Neste sentido ver o parecer de Carlos Ayres Brito “Tema Central: o regime constitucional da 
parelha temática ordem econômica/meio ambiente. O princípio constitucional do tratamento 
diferenciado para o meio ambiente e sua concreção por obrigatórias políticas públicas, 
especialmente as de natureza tributária.” In CASTRO, Renault de Freitas.“Transição para uma nova 
ética tributária: a sustentabilidade como objetivo econômico.” Porto Alegre: Paixão, 2016.
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5. Considerações finais

Com base nos fundamentos ora expostos na presente Nota Técnica, 
assentamos as seguintes providências por este Centro de Apoio:

a) a expedição de Recomendação Administrativa à Agência de Defesa 
Agropecuária do Estado do Paraná (ADAPAR) para que, nas hipóteses de 
irregularidades encontradas quanto ao descumprimento das normas que tratam 
da calendarização da soja, adote as providências administrativas cabíveis no 
exercício do seu poder de polícia, aplicando as penalidades previstas no artigo 
9º da Lei Estadual 11.200/1995 e no Decreto Estadual 3.287/1997, bem como 
que realize, logo após a autuação do(s) infrator(es), a comunicação à Promotoria 
de Justiça da comarca que abrange o município onde ocorreu a infração para as 
medidas que se mostrarem adequadas ao caso;

b) a expedição de Recomendação Administrativa ao Instituto Ambiental 
do Paraná para que, nas hipóteses de infrações administrativas ambientais 
decorrentes do descumprimento das normas que tratam da calendarização da 
soja, adote as providências administrativas cabíveis no exercício do seu poder 
de polícia com fundamento no Decreto Federal 6.514/2008 e que realize a 
comunicação à Promotoria de Justiça da comarca que abrange o município onde 
ocorreu a infração para as medidas que se mostrarem adequadas ao caso;

c) a expedição de ofício circular a todas as Promotorias de Justiça 
com atribuição para a proteção do meio ambiente e aos Grupos de Atuação 
Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMAs) no Estado 
do Paraná com o intuito de dar ciência sobre o conteúdo da presente Nota 
Técnica.
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NOTA TÉCNICA Nº 4/2017 -  CAOPMAHU

NOTA TÉCNICA SOBRE PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO DE RECEITA AGRONÔMICA E DO ENVIO DAS 
INFORMAÇÕES SOBRE O COMÉRCIO E USO DE AGROTÓXICOS E 
AFINS VIA SISTEMA DE MONITORAMENTO DO COMÉRCIO E USO 
DE AGROTÓXICOS DO ESTADO DO PARANÁ – SIAGRO - PORTARIA 
180/2017 ADAPAR – CONSULTA PÚBLICA - DISPENSA ILEGAL 
DE APRESENTAÇÃO DA RECEITA AGRONÔMICA PARA VENDA 
DE AGROTÓXICOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 225, § 1º, INCISO 
IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO ARTIGO 13 DA LEI 
FEDERAL 7.802/89, DO ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 7.287/1983 
E DO ARTIGO 64 DO DECRETO FEDERAL 4074/2002 - ABUSO 
DO PODER REGULAMENTAR - NECESSIDADE DE EXCLUSÃO 
DA FIGURA DO “USUÁRIO CERTIFICADO PELA ADAPAR” - 
RECOMENDAÇÃO DE INCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DA 
EMISSÃO DE RECEITA AGRONÔMICA PELOS PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS PELA PROPRIEDADE RURAL. INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 66, INCISO II, DO DECRETO FEDERAL 4704/2002. 
RECOMENDAÇÃO DE INCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA VISITA À PROPRIEDADE RURAL 
PARA O DIAGNÓSTICO PELO PROFISSIONAL QUE EMITE A 
RECEITA AGRONÔMICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO 
II, DO DECRETO FEDERAL 4074/2002. EXCESSO DE PRAZO 
PREVISTO PARA O ENVIO DAS INFORMAÇÕES À ADAPAR 
PELO COMERCIANTE DE AGROTÓXICOS - RECOMENDAÇÃO 
DE PREVISÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENVIO IMEDIATO (EM 24 
HORAS) -   RECOMENDAÇÃO DE INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE PREENCHIMENTO DE CAMPO ESPECÍFICO PARA INSERÇÃO 
DE INFORMAÇÕES SOBRE O ESTOQUE DE REMANESCENTES 
DE AGROTÓXICOS PELO COMERCIANTE. INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 9º, § 2º, DA LEI ESTADUAL 7827/83. RECOMENDAÇÃO 
DE CRIAÇÃO DE CAMPOS DE INFORMAÇÃO PARA O CONTROLE 
DAS OPERAÇÕES AEROAGRÍCOLAS. OBRIGAÇÃO PREVISTA NO 
ARTIGO 66, INCISO IV, “D”, DO DECRETO FEDERAL 4704/2002. 
RECOMENDAÇÃO DE INCLUSÃO DE PREVISÃO DE CRIAÇÃO 
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DE CAMPO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO AGROTÓXICO POR 
PRINCÍPIO ATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO IV, “A”, 
DO DECRETO FEDERAL 4704/2002.

Considerando a abertura de prazo para consulta pública sobre a 
proposta de regulamentação do anexo da Portaria ADAPAR nº 180 de 5 de julho 
de 2017, e a dilação do prazo concedida pela Portaria ADAPAR nº 239 de 4 de 
setembro de 2017, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do Ministério Público 
do Estado do Paraná vem manifestar as suas considerações conforme a seguir.

1. Breve Relatório

Trata-se de proposta de regulamentação da prescrição de receita 
agronômica e do envio das informações sobre o comércio e uso de agrotóxicos 
e afins via Sistema de Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do 
Estado do Paraná – SIAGRO.

Em linhas gerais, a proposta de Portaria ratifica e complementa o 
disposto nos artigos 64, 65 e 66 do Decreto Federal 4704/2002, prevendo a 
forma de impressão, assinatura e cumprimento da obrigação de apresentação 
da receita agronômica pela via eletrônica, através do sistema SIAGRO. Prevê-
se ainda as formas de envio de informações sobre as transações realizadas 
à ADAPAR, bem como dispõe sobre quais são os dados obrigatórios a serem 
informados pelos responsáveis técnicos nas receitas agronômicas e pelos 
comerciantes sobre as vendas, a serem inseridos nesse sistema.

Cria-se, ainda, a figura do “usuário final certificado pela Adapar”, 
definido como o “usuário final que adota padrões de controle e boas práticas 
para uso de agrotóxicos auditadas pela Adapar” (artigo 1º da minuta de 
Portaria), a quem se permite que não apresente a receita agronômica no ato da 
compra (artigo 4º, §4º).

Em nosso entender, a Portaria apresenta inconformidades com a 
legislação de referência sobre os agrotóxicos, conforme se destacará a seguir.
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2. Ilegalidade das disposições do §4º do artigo 4º c/c artigo 6º da 
minuta. Violação dos artigos 225, §1º, inciso IV, da Constituição da 
República, do artigo 13 da Lei Federal 7.802/89, do artigo 10 da Lei 
Estadual 7.287/1983 e do artigo 64 do Decreto Federal 4074/2002. 
Impossibilidade de dispensa de apresentação da receita agronômica 
para venda de agrotóxicos. Abuso do Poder Regulamentar.

A proposição em testilha cria a figura do “usuário final certificado pela 
Adapar”, definido como o “usuário final que adota padrões de controle e boas 
práticas para uso de agrotóxicos auditadas pela Adapar” (artigo 1º da minuta 
de Portaria). No § 4º do artigo 4ª da Portaria proposta, consta ainda que “para 
vendas a usuários certificados pela Adapar e instituições de pesquisa ou ensino, o 
comerciante de agrotóxicos informará apenas as quantidades vendidas”, ou seja, 
propõe-se a permissão a esse usuário que não apresente a receita agronômica 
no ato da compra. Mais adiante, a proposta sugere que “os usuários finais 
certificados pela Adapar e as instituições de ensino e pesquisa comprovarão o 
uso dos agrotóxicos por meio de receitas agronômicas prescritas diretamente no 
sistema Siagro por seus responsáveis técnicos”, indicando que apenas o uso dos 
agrotóxicos será vinculado à apresentação de receita agronômica.

Neste particular, vale ressaltar a importância do receituário agronômico 
enquanto instrumento público de controle não só do uso, mas principalmente 
da comercialização dos agrotóxicos. Com efeito, Paulo Affonso Leme Machado, 
citado por Paulo Afonso Brum Vaz, destaca o caráter público do receituário, 
pontuando que a “aplicação do agrotóxico pode contaminar alimentos e o meio 
ambiente, atingindo pessoas indeterminadas e bens ambientais de uso comum 
do povo (art. 225, caput, da CF)”. Além disso, o autor destaca ainda que, em 
razão da supracitada natureza pública deste instrumento, a necessidade de 
haver “maior abertura e transparência no processo de emissão do receituário, 
asseverando que ‘para uma eficaz fiscalização da execução da lei, qualquer 
pessoa e qualquer entidade privada ou pública poderá dirigir-se ao órgão público 
onde estiver a receita, com a finalidade de examiná-la, podendo pedir cópias ou 
certidão de seu inteiro teor”24. O receituário agronômico deve, portanto, em 
nosso sentir, demonstrar o atendimento às disposições legais incidentes sobre 

24 VAZ, Paulo Afonso Brum. O Direito Ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e 
administrativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p.81.
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o uso e comercialização deste produto perigoso, atendendo expressamente 
ao mandamento constitucional atribuído ao Poder Público de controlar a 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (art. 
225, §1º, inciso V, da Constituição da República).

Nesta toada, em que pese seja válida e necessária a intenção da proposta 
de regulamentação da prescrição de receita agronômica eletrônica pelo sistema 
SIAGRO, a previsão de comercialização de agrotóxico sem a apresentação não 
resiste a um controle de legalidade e de constitucionalidade.

Com efeito, para além do mandamento constitucional supracitado de 
controle da comercialização do agrotóxico (artigo 225, § 1ª, inciso V), tanto 
a legislação federal quanto a legislação estadual que tratam da temática dos 
agrotóxicos estabelecem que a venda destes produtos está condicionada 
à prévia apresentação de receituário agronômico emitido por profissional 
habilitado, sob pena de responsabilização do comerciante. Vejamos:

Lei Federal 7.802/89:

“Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de 
receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, 
salvo casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta Lei.

Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos 
causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, 
comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na 
legislação pertinente, cabem:

(…)

c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário 
ou em desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e órgãos 
registrantes e sanitário-ambientais;” (grifo nosso)

Lei Estadual 7.287/1983

“Art. 10. Os produtos agrotóxicos só poderão ser comercializados 
diretamente aos usuários, através da apresentação da Receita 
Agronômica, fornecida por um Engenheiro Agrônomo registrado no 
CREA.”
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Decreto Federal 4074/2002:

“Art. 64. Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados 
diretamente ao usuário, mediante apresentação de receituário próprio 
emitido por profissional legalmente habilitado.” (grifo nosso).

Deste modo, a proposta normativa esbarra na exigência legal do 
receituário agronômico para a comercialização do agrotóxico e incide, em nosso 
entender, em patente ilegalidade e inconstitucionalidade.

Trata-se, evidentemente, de proposta normativa que extrapola o Poder 
Regulamentar conferido à ADAPAR, vez que esta previsão normativa exime o 
usuário, na prática, da obrigação legal de apresentar a receita agronômica para 
a aquisição do agrotóxico. Ademais, ainda que fosse possível essa previsão, o 
que se alega apenas para argumentar, verifica-se que a proposta prevê que esse 
“benefício” seria concedido a usuários que adotassem padrões de controle e 
boas práticas a serem auditadas pela ADAPAR, sem, contudo, estabelecer quais 
padrões de controle e boas práticas e a forma de auditoria e certificação desses 
usuários, de forma a esvaziar totalmente o controle sobre a comercialização do 
agrotóxico.

Neste particular, a Jurisprudência é pacífica em estabelecer a necessidade 
de que os atos regulamentares se restrinjam aos limites estabelecidos na 
legislação que as fundamentam. Vejamos exemplos:

ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 
NORMAS. PORTARIA E LEI MUNICIPAL As normas jurídicas escalonam-se 
de forma hierárquica, de forma que uma portaria não pode esvaziar o 
conteúdo de uma lei.(TRT-1 - RO: 11750520125010471 RJ, Relator: Angelo 
Galvao Zamorano, Data de Julgamento: 21/10/2013, Décima Turma, Data 
de Publicação: 30-10-2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO-ATACADO POR RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 126/STJ. 1. O princípio da hierarquia das leis é tema 
eminentemente de índole constitucional, cuja competência para 
apreciação é da Excelsa Corte, intérprete maior do Texto Magno (art. 102 
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da CF/1988). (Precedentes: REsp 895.788 - SC, Relatora Ministra Denise 
Arruda, Primeira Turma, DJ de 01.º de outubro de 2001; AgRg no REsp 
1.051.659 - SP, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 03 de outubro de 
2008; EDcl no Ag 990.119 - RJ, Relator Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, DJ de 06 de junho de 2008). 2. No caso em foco, consta do 
acórdão guerreado que, “Face à existência deste aparente conflito 
de normas, entendo que a melhor solução é a adoção do princípio 
‘lex superior derrgat legi inferiori’. Existindo normas de hierarquias 
diferentes, a norma de hierarquia superior tem prevalência sobre a 
norma de hierarquia inferior” (fl. 44). Todavia, o recorrente não manejou 
recurso extraordinário, imprescindível para impugnar o fundamento 
constitucional supracitado. 3. Incidência da Súmula n. 126 do STJ, que 
assim dispõe, verbis: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão 
recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, 
qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não 
manifesta recurso extraordinário.” 4. Agravo regimental não-provido (STJ - 
AgRg no REsp: 1034539 CE 2008/0040201-5, Relator: Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/11/2008, T1 – PRIMEIRA TURMA, 
Data de Publicação: --> DJe 26/11/2008, --> DJe 26/11/2008)

Além disso, na nova sistemática pretendida, não haveria como a 
ADAPAR ou outros órgãos fiscalizadores atestarem que os requisitos legais estão 
sendo cumpridos no momento da comercialização e do uso. Não há tampouco 
indícios de que a estrutura da ADAPAR permitiria fiscalizar ostensivamente o 
cumprimento dos padrões e boas práticas, os quais sequer foram estabelecidos 
na minuta.

Como se não fosse suficiente, as dificuldades com as permissões de 
comercialização sem receita agronômica sugeridas na proposta da aludida 
Portaria restam agravadas se considerarmos a dispensa, no Estado do Paraná, 
de licenciamento ambiental estadual para armazenamento de agrotóxicos em 
estabelecimentos sem fins comerciais localizados em propriedade rural, nos 
termos do artigo 5º da Resolução SEMA/PR nº 28 de 23/11/2016. Observa-se, 
portanto, que nem o órgão ambiental verificará quais condições adequadas de 
uso e armazenamento dos agrotóxicos pelos proprietários rurais, esvaziando-
se quase que por completo o controle sobre o uso, comercialização e 
armazenamento de agrotóxicos.
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A ausência de exigência de licenciamento ambiental para esses 
estabelecimentos, somado à falta de exigência de receita agronômica para 
esses tipos de usuários, levará à ausência de controle mínimo adequado da 
comercialização e do uso dos agrotóxicos no Estado do Paraná.

Esta ilegalidade, em nosso sentir, implicaria na necessidade de 
revogação destes dispositivos da Portaria e da supressão desta possibilidade de 
venda de agrotóxicos e da extinção da figura do usuário certificado.

3. Da análise dos demais dispositivos da proposta normativa – 
constatação de inadequações – recomendação de ajustes.

Para além desta clara ilegalidade e inconstitucionalidade, outras 
inconformidades passíveis de correção e sugestões à Portaria foram igualmente 
verificadas, as quais serão elencadas a seguir.

3.1. A necessidade de extensão da obrigatoriedade da emissão de receita 
agronômica pelos profissionais responsáveis pela propriedade rural prevista 
no artigo 6º a todas as receitas agronômicas -  Inteligência do artigo 66, inciso 
II, do Decreto Federal 4704/2002.

Observa-se que a proposição normativa prevê, no artigo 6º, que “os 
usuários finais certificados pela Adapar e as instituições de ensino e pesquisa 
comprovarão o uso do dos agrotóxicos por meio de receitas agronômicas 
prescritas diretamente no sistema Siagro por seus responsáveis técnicos.” 
(grifo nosso)

Como já se esclareceu no item anterior, a previsão do parágrafo 4º 
do artigo 4º conjugada com a do artigo 6º da proposta de comercialização de 
agrotóxico é ilegal e afronta a legislação de referência para a emissão de receita 
agronômica e de comercialização do agrotóxico.

Não obstante, destaca-se, neste particular, a previsão de que o 
“responsável técnico” da propriedade seria o único profissional habilitado para 
emitir receita agronômica no caso dos assim denominados “usuários certificados 
pela Adapar”. Contudo, não se justifica restringir esta obrigação apenas aos 
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usuários certificados pela ADAPAR, uma vez que atende melhor aos parâmetros 
legais a vinculação da emissão de todas as receitas agronômicas emitidas a 
partir da vigência da nova portaria em testilha ao responsável técnico. Com 
efeito, reforça-se, desta forma, a efetividade do artigo 66, inciso II, do Decreto 
Federal 4704/2002, uma vez que se fortalece a qualidade do diagnóstico e a 
responsabilidade na prescrição do agrotóxico em doses adequadas às condições 
da propriedade rural e ao problema apresentado.

3.2. Obrigatoriedade de demonstração de prévia visita à propriedade rural para 
o diagnóstico pelo profissional que emite a receita agronômica - Aplicação do 
artigo 66, inciso II, do Decreto Federal 4074/2002.

Em nosso sentir, há a obrigatoriedade de demonstração de prévia visita 
à propriedade rural onde será aplicada o agrotóxico. Com efeito, é razoável 
pressupor que o diagnóstico previsto no art. 66, inciso II, do Decreto Federal 
4074/2002, deve ser precedido de vistoria da propriedade rural.

Contudo, é notório e lamentável que, atualmente, a prescrição dos 
agrotóxicos se dê à distância, prática que, conforme alerta Paulo Afonso Brum 
Vaz, desnatura o instrumento da receita agronômica25.

Desta forma, entender-se que, uma vez que a portaria regulamente 
as formas de trocas de informações com a ADAPAR e os dados obrigatórios a 
serem informados pelo profissional e pelo comerciante, deve-se estabelecer 
igualmente a necessidade de emissão de informação expressa pelo profissional 
dando conta de que realizou a visita in loco para a emissão da receita, mediante 
preenchimento de campo específico, sob pena de esvaziar-se a determinação de 
realização de diagnóstico.

25 Neste particular, Paulo Afonso Brum Vaz adverte que “A inobservância dos preceitos técnicos 
concebidos na lei nº 7.802/89 e no Decreto nº 4.074/02 revela-se flagrante: é prática comum a 
emissão do receituário sem a visita prévia à propriedade rural, a receita assinada em branco, a 
emissão de um número excessivo de receitas por um único profissional. É de conhecimento geral 
que uma pessoa pode adquirir uma receita e comprar qualquer tipo de agrotóxico, mesmo os mais 
letais, sem a mínima dificuldade, em face do despreparo dos profissionais e da inoperância, tanto 
dos CREAs como das autoridades sanitárias e ambientais.” (VAZ, Paulo Afonso Brum. O Direito 
Ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e administrativa. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006. p. 82.)
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3.3. Obrigação de envio imediato (máximo em 24 horas) das informações à 
ADAPAR pelo comerciante de agrotóxicos - Insuficiência do prazo previsto no 
artigo 4º, caput, da minuta.

O artigo 4º da proposta em análise dispõe que “[o] comerciante de 
agrotóxicos fica obrigado a enviar a Adapar até o primeiro dia útil de cada 
semana, mediante procedimentos conformados ao Siagro, as informações 
constantes nas receitas agronômicas apresentadas pelos usuários finais de 
agrotóxicos e afins e nas respectivas notas fiscais de venda.”

Em nosso entendimento, as informações referidas no dispositivo devem 
ser encaminhadas em até 24 horas, preferencialmente logo após a finalização 
da operação de venda. Com efeito, se a pretensão é de aperfeiçoamento do 
sistema de controle de emissão de receitas agronômicas, entende-se como 
razoável que a tecnologia implantada seja posta à disposição da fiscalização dos 
órgãos públicos competentes em tempo mais breve possível.

3.4. Necessidade de campo específico para inserção de informações sobre 
o estoque de remanescentes de agrotóxicos pelo comerciante - Violação do 
artigo 9º, § 2º, da Lei Estadual 7827/83.

Não se pode olvidar que a Lei Estadual 7827/83 prevê em seu artigo 
9º, §2º26 a necessidade de o comerciante informar o órgão executor da política 
agrícola estadual não só a quantidade comercializada, mas também sobre 
seu estoque remanescente de agrotóxico. Esta obrigação se torna ainda mais 
relevante tendo em vista a permissão contida no artigo 43, § 2º, do Decreto 
Federal 4074/2002, de que “[O]s estoques de agrotóxicos e afins remanescentes 
nos canais distribuidores, salvo disposição em contrário dos órgãos registrantes, 
poderão ser comercializados até o seu esgotamento.”

26 Art. 9º - Toda e qualquer entidade, pessoa física ou jurídica, que comercialize agrotóxicos 
ou biocidas deverá, obrigatoriamente, cadastrar-se na Secretaria da Agricultura. § 1º - Os 
estabelecimentos de que trata este artigo deverão apresentar, no ato do cadastramento, os 
seguintes documentos: a) - prova de constituição da empresa; b) - livro de registro das operações 
referentes ao comércio de produtos agrotóxicos ou biocidas; c) - relação detalhada do estoque de 
produtos agrotóxicos ou biocidas existentes nos estabelecimentos na data do cadastramento. § 
2º - Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão remeter à Secretaria da Agricultura, 
relação trimestral das marcas comerciais de produtos, quantidade comercializada e estoque 
existente. (grifo nosso)
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Neste diapasão, nota-se que a referida proposta de Portaria se omite 
quanto à previsão de manter esta obrigação no novo sistema, já que previu tão 
somente a necessidade de apresentação das informações das receitas e das 
notas fiscais (artigo. 4º), da quantidade comercializada em unidade quilograma 
ou litro (artigo 4º, § 2º), e das quantidades adquiridas dos fornecedores e 
vendidas para outros comerciantes (artigo 4º, § 4º, e artigo 5º). Importante 
lembrar que a quantificação específica do estoque de remanescentes facilita 
a fiscalização do armazenamento do produto e da destinação de embalagens.

  

3.5. Necessidade de criação de campos de informação para o controle das 
operações aeroagrícolas - Inteligência do artigo 66, inciso IV, “d”, do Decreto 
Federal 4704/2002.

O artigo 66, inciso IV, “d”, do Decreto Federal 4704/2002 prevê 
expressamente a obrigatoriedade de exibição, na receita agronômica, da 
modalidade de aplicação do agrotóxico nos casos de aplicação aérea27.

Contudo, observa-se que não consta da minuta de Portaria a obrigação 
de informação da utilização desta modalidade de aplicação do produto, em 
evidente confronto com a previsão normativa. Entende-se que, para atender 
este parâmetro legal, além de prever a necessidade de preenchimento 
desta informação no SIAGRO, a Portaria em análise deveria condicionar 
esta modalidade de aplicação ao preenchimento prévio da guia de aplicação 
diretamente no sistema SIAGRO, de modo a permitir o controle efetivo pela 
fiscalização, que sabidamente se encontra fragilizado no tocante à aplicação na 
modalidade aérea.

27 Art.66. A receita, específica para cada cultura ou problema, deverá conter, necessariamente: 
I - nome do usuário, da propriedade e sua localização; II - diagnóstico; III - recomendação para 
que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula do produto; IV - recomendação técnica com as 
seguintes informações: a) nome do(s) produto(s) comercial(ais) que deverá(ão) ser utilizado(s) e 
de eventual(ais) produto(s) equivalente(s);  b) cultura e áreas onde serão aplicados; c) doses de 
aplicação e quantidades totais a serem adquiridas; d) modalidade de aplicação, com anotação de 
instruções específicas, quando necessário, e, obrigatoriamente, nos casos de aplicação aérea;  e) 
época de aplicação; f) intervalo de segurança; g) orientações quanto ao manejo integrado de pragas 
e de resistência; h) precauções de uso; e i) orientação quanto à obrigatoriedade da utilização de 
EPI; e V - data, nome, CPF e assinatura do profissional que a emitiu, além do seu registro no órgão 
fiscalizador do exercício profissional.
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Neste particular, deve constar das exigências postas na norma um campo 
específico para as empresas prestadoras de serviço fitossanitário – modalidade 
aérea, em que se estabeleça o dever de apresentar a guia de aplicação do serviço 
prestado com antecedência mínima de vinte e quatro horas do voo, permitindo 
à fiscalização avaliar o plano de voo e, eventualmente, impedir a realização da 
operação em casos de descumprimento das exigências legais.

Neste particular, é de se destacar que a aplicação aérea de agrotóxicos 
está submetida a especificidades, como por exemplo às previstas na Resolução 
22/85-SEIN (Secretaria de Estado do Interior do Estado do Paraná), Instrução 
Normativa nº 02/2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC 137/2011), além da necessidade 
de indicação das condições climáticas adequadas para aplicação inscritas na bula.

Sendo assim, em nosso entender, seria necessário igualmente a 
abertura de campos no sistema da receita agronômica para que o profissional 
habilitado pudesse atestar expressamente que observou os requisitos destas 
normativas que dizem respeito à pulverização aérea, obrigando-os a atentarem-
se aos requisitos afetos à proteção dos bens socioambientais, como por exemplo 
as proibições do artigo 10 da Instrução Normativa nº 02/200828 e do item 7 da 
Resolução 22/85-SEIN (Secretaria de Estado do Interior) do Estado do Paraná29.

28 “Art. 10 Para o efeito de segurança operacional, a aplicação aeroagrícola fica restrita à área a ser 
tratada, observando as seguintes regras: I – Não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em 
áreas situadas a uma distância mínima de: a) quinhentos metros de povoações, cidades, vilas, bairros, 
de mananciais de captação de água para abastecimento da população; b) duzentos e cinquenta 
metros de mananciais de água, moradias isoladas e agrupamentos de animais; II – nas aplicações 
realizadas próximas às culturas susceptíveis, os danos serão de inteira responsabilidade da empresa 
aplicadora; III – no caso da aplicação aérea de fertilizantes e sementes, em áreas situadas à distância 
inferior a quinhentos metros de moradias, o aplicador fica obrigado a comunicar previamente aos 
moradores da área; IV – não é permitida a aplicação aérea de fertilizantes e sementes, em mistura 
com agrotóxicos, em áreas situadas nas distâncias previstas no inciso I, deste artigo; V – as aeronaves 
agrícolas, que contenham produtos químicos, ficam proibidas de sobrevoar as áreas povoadas, 
moradias e os agrupamentos humanos, ressalvados os casos de controle de vetores, observadas as 
normas legais pertinentes;”

29 “(…) 7 Não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos e outros biocidas em áreas situadas a uma 
distância mínima de 500 metros adjacente a mananciais de captação de água para abastecimento 
de populações, núcleos populacionais, escolas, habitações e locais de recreação, e, de 250 metros 
adjacentes a mananciais de água, moradias isoladas e agrupamento de animais e culturas susceptíveis 
a danos. 7.1. Será permitida, porém, a aplicação de agrotóxicos e biocidas nas lavouras, se efetuada 
por atomizadores ou canhões, numa distância mínima de 250 metros, e, por aparelhos costais ou 
tratorizados de barra, numa distância mínima de 50 metros, dos locais mencionados no item 7. 7.2. 
Em todos os casos as aplicações somente poderão ser feitas quando a direção do vento for tal que 
não leve resíduos de agrotóxicos e biocidas para os locais referidos no item 7.  (...)”
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3.6. Identificação do agrotóxico por princípio ativo - Inteligência do artigo 66, 
inciso IV, “a”, do Decreto Federal 4704/2002.

Outra recomendação a ser posta é que se abra um campo no sistema 
de receitas agronômicas para que o agrotóxico cuja aplicação foi autorizada seja 
identificado pelo seu princípio ativo.

Com efeito, esta informação traria maior efetividade ao previsto no 
artigo 66, inciso IV, “a”, onde se tem a obrigatoriedade de exibição, na receita 
agronômica, do produto a ser utilizado, facilitando a identificação e mapeamento 
da origem de resíduos de produtos encontrados em local indevido, e permitindo 
maior precisão na identificação dos poluidores.

4. Conclusão.

Ante o exposto, em relação à minuta apresentada, o Centro de Apoio 
às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e 
Urbanismo recomenda:

a) a exclusão do artigo 1º da figura do “usuário certificado pela ADAPAR”, 
bem como do §4º do artigo 4º e do artigo 6º da minuta, uma vez que violam os 
artigos 225, §1º, inciso IV, da CR, do artigo 13 da Lei Federal 7.802/89, do artigo 
10 da Lei Estadual 7.287/1983 e do artigo 64 do Decreto Federal 4074/2002, por 
dispensarem de apresentação da receita agronômica para venda de agrotóxicos, 
além de extrapolarem o poder regulamentar;

b) a inclusão da obrigatoriedade a emissão de receita agronômica pelos 
profissionais responsáveis pela propriedade rural em atenção ao artigo 66, 
inciso II, do Decreto Federal 4704/2002;

c) a inclusão da obrigatoriedade de demonstração de prévia visita 
à propriedade rural para o diagnóstico pelo profissional que emite a receita 
agronômica, em atenção ao artigo 66, inciso II, do Decreto Federal 4074/2002;

d) a alteração do artigo 4º, caput, da minuta para prever-se a obrigação 
de envio imediato (em no máximo 24 horas) das informações à ADAPAR pelo 
comerciante de agrotóxicos;

e) a inclusão de obrigação de preenchimento de campo específico para 



47
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

inserção de informações sobre o estoque de remanescentes de agrotóxicos pelo 
comerciante, em atenção ao artigo 9º, § 2º, da Lei Estadual 7827/83;

f) a inclusão de previsão de campos de informação para o controle das 
operações aeroagrícolas, em atenção ao artigo 66, inciso IV, “d”, do Decreto 
Federal 4704/2002, bem como de espaços para a apresentação da guia de 
aplicação do serviço prestado com antecedência mínima de vinte e quatro 
horas do voo, além da abertura de campos no sistema da receita agronômica 
para que o profissional habilitado possa atestar expressamente que observou os 
requisitos das normas específicas sobre a pulverização aérea, como por exemplo 
a Resolução 22/85-SEIN (Secretaria de Estado do Interior do Estado do Paraná), 
a Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC 137/2011);

g) a inclusão de previsão de criação de campo para a identificação do 
agrotóxico por princípio ativo, em atenção ao artigo 66, inciso IV, “a”, do Decreto 
Federal 4704/2002.

Curitiba, 4 de outubro de 2017.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

Cassiana Rufato Cardoso
Assessora Jurídica
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio da 
Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Foro Central da 
comarca da Região Metropolitana de Curitiba, do Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e 
Urbanismo (CAOPMAHU) e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Proteção aos direitos Humanos (CAOPDH), por meio do Núcleo de Proteção 
aos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais, no uso e suas atribuições 
constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127, caput e 129, 
II  da Constituição da República; e artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
Federal 8.625/93, no Procedimento Preparatório MPPR nº-0046.18.076222-4 
(PJMA), no Procedimento Administrativo   (CAOPMAHU); e no Procedimento 
Administrativo MPPR e Procedimento Administrativo  MPPR  (CAOPDH);

Considerando que ao Ministério Publico incumbe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, e que o Ministério Publico tem como funções institucionais a 
promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio 
publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, 
nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição da República;

Considerando que, conforme o art. 129, II, da Constituição da República, 
é função institucional do Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

Considerando que cabe ao Ministério Publico a expedição de 
recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem 
como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, 
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;

Considerando que o art. 225, da Constituição da República, estabelece 
que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Publico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações, de modo que o direito constitucional ao meio ambiente 
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equilibrado implica, necessariamente, no correlato dever fundamental de atuação 
protetiva do meio ambiente pelos órgãos públicos;

Considerando que o meio ambiente constitui “o conjunto de condições, 
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Lei 6938/1981, artigo 3º, inciso 
I) e que o conceito de meio ambiente engloba também as concepções de meio 
ambiente artificial, cultural e ainda, o meio ambiente do trabalho;

Considerando o princípio da função social da propriedade (Constituição 
da República, artigo 5º, inciso XXIII e artigos 182 e186) e que o artigo 170 da 
Constituição da República dispõe que: “A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim, assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I- soberania nacional; II- propriedade privada; III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”;

Considerando o princípio da solidariedade intergeracional, inscrito no 
artigo 225, caput, da Constituição da República de 1988, que pugna pela proteção 
de todos os recursos naturais para as gerações atuais e futuras;

Considerando que, em respeito ao princípio da precaução, quando não for 
possível verificar, através de comprovação científica, os danos que determinadas 
substâncias ou atividades possam causar ao meio ambiente, tais medidas deverão 
ser adiadas, a fim de evitar possíveis prejuízos (Principio 15 da Declaração do Rio 
de 1992);

Considerando que a saúde e direito fundamental, sendo dever do Estado 
(em sentido amplo) tomar todas as medidas necessárias a assegurá-lo, a teor do 
disposto no art. 196 da Constituição da República: “Art. 196. A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;

Considerando que, dentre as medidas para assegurar a efetividade 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, compete ao Poder 
Publico “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
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métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente” (Constituição da República, art. 225, § 1°, inciso V);

Considerando que a disciplina dos agrotóxicos atende ao mandamento 
constitucional de proteção da agricultura, do meio ambiente e da saúde, e, mais 
especificamente, à necessidade de concretizar o dever estatal de controle e 
fiscalização da produção e do transporte de produtos tóxicos, previsto no art. 
200, VII, da Constituição da República de 1988;

Considerando que a manipulação dos agrotóxicos é objeto de 
regulamentação complexa na seara administrativa, em virtude da pluralidade 
de interesses constitucionalmente protegidos envolvidos (saúde, a agricultura e 
o meio ambiente) e dos três níveis federativos envolvidos;

Considerando que nas regiões das principais culturas do agronegócio 
no Brasil, a exemplo do Estado do Paraná, há a maior concentração dos casos de 
intoxicação por agrotóxicos;

Considerando que, conforme a previsão do art. 3º da Lei Federal 
7.802/1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.704/2002, os agrotóxicos 
e seus componentes e afins “só poderão ser produzidos, exportados, importados, 
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de 
acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos 
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura”;

 Considerando que a Resolução SEIN nº22/85 regula os impactos 
ambientais de todo e qualquer lançamento de agrotóxicos e biocidas no meio 
ambiente, e, portanto, integra o arcabouço regulamentador da manipulação 
destes produtos no Estado do Paraná;

 Considerando que a Resolução SEIN nº 22/85 estabelece, 
dentre outras providências, importantes restrições à pulverização de agrotóxicos, 
tais como:

“[…] 7 Não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos e outros biocidas 
em áreas situadas a uma distância mínima de 500 metros adjacente a 
mananciais de captação de água para abastecimento de populações, 
núcleos populacionais, escolas, habitações e locais de recreação, e, 
de 250 metros adjacentes a mananciais de água, moradias isoladas e 
agrupamento de animais e culturas susceptíveis a danos.
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7.1. Será permitida, porém, a aplicação de agrotóxicos e biocidas nas 
lavouras, se efetuada por atomizadores ou canhões, numa distância 
mínima de 250 metros, e, por aparelhos costais ou tratorizados de barra, 
numa distância mínima de 50 metros, dos locais mencionados no item 7.

7.2. Em todos os casos as aplicações somente poderão ser feitas quando 
a direção do vento for tal que não leve resíduos de agrotóxicos e biocidas 
para os locais referidos no item 7. […]”

Considerando que, por meio do Ofício, a Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (ADAPAR) solicitou ao Instituto Ambiental do Paraná que propusesse, 
em substituição à referida Resolução SEIN nº, “novo instrumento legal, 
compatível com a atual legislação que rege a matéria e com a atual organização 
e divisão de competências do Executivo Estadual”, sem, contudo, apontar onde 
estariam as inconsistências daquela Resolução;

Considerando que, a partir da referida solicitação, o Instituto Ambiental 
do Paraná, por meio da Portaria IAP nº 187, de 10 de outubro de 2017, instituiu 
Grupo de Trabalho com a finalidade de estudo, revisão e aplicação da Resolução 
SEIN nº 22/85, fundamentando a iniciativa tão somente no tempo de existência 
do referido ato regulamentador;

Considerando que a discussão sobre a responsabilização pela 
degradação ambiental decorrente da produção, comercialização, utilização, 
transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, deve necessariamente envolver representantes de todos os setores 
afetados, em virtude, inclusive, das múltiplas possibilidades de responsabilização 
previstas no artigo 14, da Lei Federal 7.802/8930;

30 “Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde 
das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e 
destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o 
disposto na legislação pertinente, cabem: a) ao profissional, quando comprovada receita errada, 
displicente ou indevida; b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo 
com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário ambientais; 
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com 
a receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais; d) ao 
registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas; 
e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes 
do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação 
às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente;  f) ao empregador, quando 
não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos 
trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos”.
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Considerando que não só o Estado, mas também a sociedade civil, 
têm o poder-dever de zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
consoante redação do artigo 225, caput, da Constituição da República de 
1988, prerrogativa constitucional que se consubstancia, inclusive, no direito 
à participação nas discussões que levem à conformação de direitos e deveres 
ambientais;

Considerando que a ordem constitucional ambiental proposta 
pelo artigo 225, da Constituição da República de 1988, em conjunto com o 
fundamento constitucional do pluralismo político (artigo 1º, inciso V, CR/88), 
impõem à gestão ambiental o diálogo com todos os setores sociais afetados, 
inclusive e principalmente os minoritários e ambientalmente vulneráveis, de 
todos os matizes políticos, sociais e econômicos;

Considerando o direito fundamental à participação popular na escolha 
do conteúdo político ou administrativo das decisões do Poder Público (art. 1º, 
parágrafo único, CR/88) que, em seu conteúdo mínimo, inibe a exclusão de 
qualquer segmento da sociedade nos processos de tomada de decisões de 
interesse da coletividade;

Considerando que vários setores da sociedade civil tradicionalmente 
afetados pela poluição por agrotóxicos e potencialmente interessados na 
discussão de eventual revisão da regulamentação em testilha, como por 
exemplo associações de moradores urbanos, populações tradicionais, povos 
indígenas, associações de produtores orgânicos, comitês de bacias hidrográficas, 
conselhos de meio ambiente, saúde, agricultura familiar, segurança alimentar e 
outros, de gestores de recursos hídricos, não foram contemplados na chamada 
realizada pelo Instituto Ambiental do Paraná para compor o Grupo de Trabalho 
em questão;

Considerando que, em matéria de alta complexidade como a presente 
discussão, a realização de consulta pública para manifestação de interessados é 
altamente recomendável, sobretudo no contexto constitucional que assegura 
a gestão ambiental democrática, fundada em processos decisórios abertos, 
transparentes e bem informados;
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Considerando que a possibilidade de realização de consulta pública 
encontra-se expressamente prevista no artigo 29, da Lei Federal 13.655/201831, 
de vigência iminente (vacatio legis);

Considerando que a Recomendação Administrativa é um importante 
instrumento de que dispõe o Ministério Público para ver respeitado o 
ordenamento jurídico, sem que haja a necessidade da judicialização de eventuais 
conflitos, alertando seus destinatários sobre a existência de normas vigentes e 
da necessidade de seu estrito cumprimento, sob pena de responsabilização:

RECOMENDA, nos termos do artigo 27, inciso II, da Lei Federal nº 
8625/93, ao Diretor-Presidente do Instituto Ambiental do Paraná, ou a quem 
lhe fizer as vezes:

a) a suspensão do Grupo de Trabalho instituído por meio da Portaria 
IAP nº 187, de 10 de outubro de 2017, com a finalidade de estudo, revisão e 
aplicação da Resolução SEIN nº 22/85, para:

a.1) a abertura de edital para a inclusão de representantes da sociedade 
civil interessados no estudo, revisão e aplicação da Resolução SEIN nº 22/85, 
em número necessário para assegurar-se a paridade com os representantes 
do Poder Público e com a pluralidade suficiente para abarcar todos os setores 
envolvidos na discussão, inclusive aqueles minoritários;

a.2) a realização de consulta pública para manifestação de interessados 
no processo de revisão da Resolução SEIN nº 22/85, a qual deverá ser 
considerada, de maneira fundamentada, na decisão final a ser tomada pelo 
Instituto Ambiental do Paraná quando da eventual revisão do aludido ato 
normativo.

Comunique-se ao Diretor-Presidente do Instituto Ambiental do Paraná, 
por meio de ofício com entrega pessoal, assinalando-lhe o prazo máximo de 20 
(vinte) dias, a contar do recebimento desta, para que informe expressamente 
se acatou esta Recomendação e quais as providências adotadas, ressaltando-
se que o silêncio será entendido como não acatamento.

31 “[E]m qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, 
salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação 
de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão”
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CONSULTA Nº 45/2018 – CAOPMAHU  
(MEIO AMBIENTE)

CONSULTA. AGROTÓXICOS. UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO 
PERMITIDO ACIMA DOS PARÂMETROS LEGAIS. NORMAS 
DE SEGURANÇA E DE CONTROLE PARA USO CORRETO. 
IMPERATIVO ORIGINÁRIO DO ARTIGO 225, § 1º, INCISO V, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILÍCITO QUE EM REGRA GERA 
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL PREVISTO NO 
ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL 7.802/89. EVENTUAL APLICAÇÃO 
DO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI FEDERAL 
9.605/98 AFASTADA EM FACE DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. 
REGRAMENTO E REGULAMENTAÇÃO ESPECIAL DO USO DE 
AGROTÓXICOS PELA LEI FEDERAL 7.802/1989 E DECRETO 
FEDERAL 4.704/2002.

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Juri e de 
Execuções Penais solicita consulta a este Centro de Apoio acerca da adequação 
típica penal referente à prática de utilização de agrotóxicos acima do uso 
permitido.

É o relato. Passa-se à consulta.

1) Considerações preliminares acerca dos agrotóxicos

Agrotóxicos são definidos como substâncias ou 
misturas de substâncias destinadas a prevenir a ação ou a destruir direta ou 
indiretamente insetos, ácaros, fungos, bactérias, roedores, nematóides, ervas 
daninhas e outras formas de vegetais ou de animais prejudiciais à lavoura, à 
pecuária, a seus produtos e a outras matérias primas.
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 A Lei Federal 7.802/89 dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 
a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, 
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
e se trata do principal diploma legal que regula a aludida matéria.

Em seu artigo 2º, a Lei Federal 7.802/89 colaciona a definição de 
agrotóxicos:

“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I - agrotóxicos e afins:

a)os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também 
de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar 
a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 
de seres vivos considerados nocivos;

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento;

II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas 
matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação 
de agrotóxicos e afins.”

 

Em âmbito estadual, o diploma legal que regulamenta a questão dos 
agrotóxicos no Estado do Paraná é a Lei Estadual 7.827/83.

Frisa-se que os agrotóxicos são produtos perigosos, os quais apresentam 
alto potencial de degradação ambiental (como poluição do solo, da água e do 
ar, morte de inúmeras especieis animais etc) e de impactos na saúde humana 
(potenciais causadores de intoxicações e de graves doenças, tais como cânceres, 
lesões hepáticas, alterações cromossomiais e dermatites de contato, doença 
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de Parkinson, fibrose pulmonar32, exemplificativamente), além de interferirem 
na própria atividade econômica, já que o uso desregulado de tal substância 
pode também afetar outras produções. Por exemplo, ocorrera surto de “cancro 
cítrico” na região norte de São Paulo33, resultado, dentre outros fatores de falta 
de cuidado, da deriva do produto utilizado (herbicida glifosato) nas produções 
da região mencionada, o que impulsionou a presença da doença iatrogênica 
(doença causada nesse caso do cancro cítrico pela pretensa aplicação benéfica 
de agrotóxico, o que gerou o efeito negativo dessa patologia)34.

Não se pode olvidar o dever do Poder Público quanto à proteção 
constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da saúde 
pública, sem prejuízo da observância do princípio da livre iniciativa econômica, 
motivo pelo qual há o dever estatal de controle e de fiscalização da produção, do 
transporte, da guarda e da utilização de substâncias e de produtos psicoativos, 
tóxicos ou radioativos, nos termos dos artigos 170, inciso VI, 200, inciso VII, e 
225, § 1º, inciso V, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:

(...)

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

32 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DAS INTOXICAÇÕES CRÔNICAS POR AGROTÓXICOS. Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná-Superintendência de Vigilância em Saúde. Centro Estadual de Saúde do 
Trabalhador. Curitiba, 2013. Disponível em <http://saude.pr.gov.br/arquivos/File/CEST/Protocolo_
AvaliacaoIntoxicacaoAgrotoxicos.pdf>

33 PORTO, Gustavo. Cancro cítrico em plantações vira epidemia em SP. Exame. Disponível em:<https://exame.abril.
com.br/brasil/cancro-citrico-em-plantacoes-vira-epidemia-em-sp/>

34 TOKESHI, Hasime. Efeitos dos Agrotóxicos no Solo. Disponível em <http://www.cpmo.org.br/
artigos/Efeito_Agrotoxicos_Solo_Tokeshi.pdf>
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de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

(...)

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda 
e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho

Artigo 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.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(…)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente;

Deveras, não se pode olvidar que a disciplina do manuseio dos 
agrotóxicos atende ao mandamento constitucional de proteção da agricultura, 
do meio ambiente e da saúde, e, mais especificamente, como bem lembra 
Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Junior35, à necessidade de concretizar o dever 
estatal de controle e de fiscalização da produção e do transporte de produtos 
tóxicos.

35 Texto Agrotóxicos e Responsabilidade Criminal, em anexo.
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Além disso, no artigo 225, § 3º, da Lei Maior, também se determina 
expressamente a sujeição dos infratores ambientais às sanções penais 
e administrativas, independentemente da reparação integral dos danos 
ambientais36.

Apresentado um breve contorno inicial e ressalvada a importância da 
temática à proteção do meio ambiente e à saúde humana, passa-se à análise do 
questionamento sobre a adequação típica penal referente à prática de utilização 
de agrotóxicos acima do uso permitido.

2) Do enquadramento penal da conduta referente ao uso de 
agrotóxicos acima dos níveis permitidos.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a análise do questionamento 
proposto discutirá apenas abstratamente o âmbito da tipificação, sem adentrar 
na avaliação de qualquer caso concreto.

Nessa toada, nota-se que a Lei Federal 7.802/89 prevê, no seu artigo 
14, a tríplice responsabilização (criminal, cível e administrativa) para a utilização 
de agrotóxicos em desacordo com as especificações legais. De fato, os tipos 
penais e as sanções relacionadas ao descumprimento das normativas específicas 

36  O artigo 84 do Decreto Federal 4.074/2002, que regulamentou a Lei Federal 7.802/89, indica 
sobre quem pode recair a responsabilidade sobre as condutas prescritas no referido artigo 15: “Art. 
84. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao 
meio ambiente, em função do descumprimento do disposto na legislação pertinente a agrotóxicos, 
seus componentes e afins, recairão sobre: I - o registrante que omitir informações ou fornecê-
las incorretamente; II - o produtor, quando produzir agrotóxicos, seus componentes e afins em 
desacordo com as especificações constantes do registro; III - o produtor, o comerciante, o usuário, 
o profissional responsável e o prestador de serviços que opuser embaraço à fiscalização dos órgãos 
competentes ou que não der destinação às embalagens vazias de acordo com a legislação; IV - o 
profissional que prescrever a utilização de agrotóxicos e afins em desacordo com as especificações 
técnicas; V - o comerciante, quando efetuar a venda sem o respectivo receituário, em desacordo 
com sua prescrição ou com as recomendações do fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário-
ambientais; VI - o comerciante, o empregador, o profissional responsável ou prestador de serviços 
que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde ou ao meio ambiente; VII - o 
usuário ou o prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou com as 
recomendações do fabricante ou dos órgãos sanitário-ambientais; e VIII - as entidades públicas ou 
privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa, que promoverem atividades de experimentação 
ou pesquisa de agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com as normas de proteção 
da saúde pública e do meio ambiente.”
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relacionadas aos agrotóxicos estão instituídas especialmente na Lei Federal 
7.802/89. Nos artigos 15 e 16 da referida lei se dispõe que:

“Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar 
serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, em descumprimento às exigências 
estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, 
de dois a quatro anos, além de multa.

Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, 
que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao 
meio ambiente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, além de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, 
será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de multa 
de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.” (grifo nosso)

Observa-se que, conforme leciona Alfredo Carlos Gonzaga Falcão 
Júnior37, o crime previsto no referido artigo 15 da Lei Federal 7.802/89, que integra 
o conjunto de tipos penais que tutelam penalmente o meio ambiente, afigura-
se como crime de perigo abstrato, categoria penal utilizada ante a dificuldade 
de identificação do dano e a recuperação dos bens lesados (meio ambiente 
e saúde). Ainda é importante ressaltar que o tipo penal acima transcrito se 
apresenta como norma penal em branco, razão pela qual terá necessariamente 
seu elemento normativo (proibição) integrado por outras normas.

 De fato, a manipulação dos agrotóxicos é objeto de regulamentação 
complexa na seara administrativa, em virtude da pluralidade de interesses 
constitucionalmente protegidos envolvidos: a saúde, a agricultura e o meio 
ambiente. Conforme a previsão do artigo 3º da Lei Federal 7.802/1989, 
regulamentada pelo Decreto Federal 4.704/2002, os agrotóxicos e seus 
componentes e afins “só poderão ser produzidos, exportados, importados, 
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de 
acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos 
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.”

37 Falcão Júnior, Alfredo Carlos Gonzaga. AGROTÓXICOS E RESPONSABILIDADE CRIMINAL. In: 
Revista dos Tribunais.vol.889/2009.p461-479.



63
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

No Estado do Paraná, a aludida sistemática de regulamentação especial 
se repete por meio da aplicação da Lei Estadual 7.827/83.

Desse modo, a nosso aviso, a conduta descrita – uso de agrotóxicos 
acima dos níveis permitidos – amolda-se com perfeição ao tipo penal previsto 
no artigo 15 da Lei Federal 7.802/89.

Veja-se que a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná aplica com 
segurança o aludido tipo penal às situações de uso de agrotóxico em desacordo 
com as normas. Vejamos exemplos:

“APELAÇÃO CRIMINAL.   ART. 15, DA LEI 7.802/89 (APLICAÇÃO IRREGULAR 
DE AGROTÓXICOS)   ALEGADA NULIDADE DA DENÚNCIA EM RAZÃO 
DESTA SER INÉPTA.   INOCORRÊNCIA.   NULIDADE DO PROCESSO ANTE A 
FALTA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO.   INCOERÊNCIA.   AUSÊNCIA DE 
DOLO.   IMPOSSIBILIDADE.   CRIME DE PERIGO ABSTRATO.   ERRO SOBRE 
A ILICITUDE DO FATO.   DESCONHECIMENTO DA LEI QUE NÃO ESCUSA O 
AGENTE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL   INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
21 DO CÓDIGO PENAL.   PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.   SENTENÇA 
MANTIDA.   RECURSO NÃO PROVIDO.I. Não se vislumbra a inépcia da 
denúncia, porque, ainda que sucinta, apresenta-se de modo regular, 
tendo sido propiciado ao réu o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. II. A autoria restou bem delineada através do conjunto probatório 
carreado aos autos, em especial, as declarações prestadas pelo apelado, o 
qual confirmou ser verdadeiro o fato narrado na denúncia. III. “Elemento 
subjetivo: é o dolo. Não se exige elemento subjetivo do tipo específico.” 
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007. p. 824). IV. “Em síntese, para se configurar o erro 
de proibição escusável, torna-se indispensável que o agente não saiba, 
nem tenha condição de saber, que o ato praticado é ilícito, ainda que 
típico.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.208-09)”. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 
649464-4 - Pato Branco -  Rel.: Lidio José Rotoli de Macedo - Unânime -  - J. 
19.08.2010) (grifos nossos)

“APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE AGROTÓXICOS SEM OBSERVÂNCIA DA 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (ART. 15, C/C, ART. 3º E ART. 13, TODOS DA LEI 
N. 7.802/89, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.974/00). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. 
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A AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELA 
CONFISSÃO DO RECORRENTE, DEPOIMENTO DE MEMBRO DE EQUIPE 
FISCALIZATÓRIA DE ÓRGÃO AMBIENTAL, BEM COMO PELA APREENSÃO 
DE EMBALAGENS. ALEGADO ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO QUE 
NÃO ESCUSA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. EXEGESE 
DO ART. 21 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE AUSÊNCIA DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE. 
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REPRESSÃO IMEDIATA, ANTE BEM 
JURÍDICO TUTELADO (MEIO AMBIENTE). REDUÇÃO DA PENA AQUÉM 
DO MÍNIMO LEGAL ANTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. 
ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA.CONTUDO, 
REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”38  

 Seria possível se alegar, para a prática de utilização de agrotóxicos 
acima do uso permitido, a incidência do tipo penal previsto no artigo 56 da Lei 
Federal 9.605/98, que assim prescreve:

“Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto 
ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 
ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 
seus regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 12.305, 
de 2010)

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza 
em desacordo com as normas ambientais ou de segurança; (Incluído pela 
Lei nº 12.305, de 2010)

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, 
recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da 
estabelecida em lei ou regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.305, de 2010)

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é 
aumentada de um sexto a um terço.

§ 3º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa”. (grifos nossos)

38 TJSC, Apelação Criminal n. 2009.065933-6, de Ituporanga, rel. Des. Marli Mosimann Vargas, j. 
08-09-2010. (grifo e alteração de cor ausentes no original)
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No entanto, em nosso sentir, não é o caso da aplicação do artigo 56 da 
Lei Federal 9.605/98 em decorrência do critério da especialidade do tipo penal 
insculpido no artigo 15 da Lei Federal 7.802/89. De outro lado, seria imperativa 
a incidência do tipo penal previsto no artigo 56 da Lei Federal 9.605/98 nas 
hipóteses de depósito e armazenamento irregular de agrotóxicos, haja vista que 
tais condutas não se encontram descritas no tipo do artigo 15 da Lei Federal 
7.802/89.

Sobre a especialidade do artigo 15 da Lei Federal 7.802/89 em face do 
artigo 56 da Lei Federal 9.605/98, veja-se o entendimento Jurisprudencial:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 15 DA LEI 7.802/89 E ART. 56 DA 
LEI 9.605/98. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO NO CASO 
CONCRETO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATOS 
EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO 
PELO EG. TRIBUNAL A QUO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CRITÉRIO 
DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e 
delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da 
quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. 
Em relação às condutas praticadas pelo réu, os elementos probatórios 
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido 
ministerial, exigindo, tão somente, uma revaloração de tais elementos, o 
que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. II - A Lei n. 7.802/89 
é especial em relação à Lei 9.605/98 no que tange ao transporte de 
agrotóxico. Entretanto, aquela não veicula o verbo importar como um dos 
núcleos do tipo previsto no art. 15, diferentemente do que ocorre com a 
Lei dos Crimes Ambientais, em seu art. 56. Este dispositivo é mais amplo, 
contendo doze núcleos, dentre eles o de importar e o de transportar 
substâncias tóxicas. III - Na hipótese vertente, tendo o mesmo agente se 
valido, em um mesmo contexto fático, do transporte de agrotóxicos, após 
ingressar em território nacional destituído da autorização e documentação 
devidas para tanto, pratica tão somente a infração prevista no art. 15 da 
Lei 7.802/89, (norma mais grave e especial em relação à Lei de Crimes 
Ambientais) porquanto o núcleo importar, in casu, estava inteiramente 
subordinado à consecução do transporte de agrotóxico. IV - “O princípio 
da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um 
delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou 
execução de outro mais danoso . Nessas situações, o agente apenas será 
responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível 
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a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que 
ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social “ (HC 
n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 
de 9/2/2017, grifei). Recurso especial parcialmente provido para que 
prossiga o feito apenas no tocante ao delito inserto no art. 15 da Lei nº 
7.802/89, em razão de sua especialidade.39 (grifo nosso)

 Sob outro vértice, caso ocorra a hipótese de exposição dos produtos 
para venda e para consumo contaminados em excesso/ acima dos parâmetros 
permitidos, há que se adequar tal conduta, em tese, ao tipo penal que criminaliza 
a venda de produtos impróprios para o consumo, o que atrai a aplicação da 
tutela penal das relações consumeristas estampada no tipo penal do artigo 7º, 
inciso IX, da Lei Federal 8.137/90, c/c com o inciso II, do § 6º do art. 18 do Código 
de Defesa do Consumidor:

“Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: IX - vender, ter em 
depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar 
matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

“Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

“Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade 
culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de 
multa à quinta parte.”

“§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos 
ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de 
fabricação, distribuição ou apresentação;” (grifos nosso)

Com efeito, não se pode olvidar que a Política Nacional de Defesa 
do Consumidor, definida no art. 4º do Código de Defesa do Consumidor, tem 
como objetivo “o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 

39 Recurso Especial n. 1.378.064/PR. Relator Ministro Felix Fischer. Superior Tribunal de Justiça.
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a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo (...)” (grifo nosso). Da mesma forma, o art. 8º do 
mesmo Código estabelece que “os produtos e serviços colocados no mercado 
de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 
fruição (...).” (grifo nosso).

 A segurança alimentar é portanto tema interdisciplinar40, que permeia 
não somente a proteção constitucional do direito à saúde, considerando 
sobretudo o dever constitucional do Estado (Sistema Único de Saúde) de fiscalizar 
e inspecionar alimentos (art. 200, inciso VI, da Constituição da República), mas 
também à saúde do consumidor, vez que o acesso a esses alimentos se dá 
substancialmente pelo sistema econômico, através de relações de consumo.

 Conclui-se, assim, que o posicionamento deste Centro de Apoio quanto 
à tipificação penal do uso de agrotóxicos acima dos níveis permitidos é de 
aplicação do crime previsto no artigo 15 da Lei Federal 7.802/89, ressalvando-se a 
necessidade de reavaliação pelo confronto com os detalhes de cada caso concreto.

É a consulta.

Curitiba, 06 de novembro de 2018.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
CAOPMAHU

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça - Coordenador 
CAOPMAHU

40  Neste particular, é importante destacar que Lei nº 11.346/2006, que insere no ordenamento 
jurídico brasileiro a temática da segurança alimentar, estabelece, no seu art. 4º que a segurança 
alimentar abrange “IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica 
dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população”. (grifo nosso)
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CONSULTA Nº 32/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. AGROTÓXICOS. ARMAZENAGEM DE AGROTÓXICOS 
CONTRABANDEADOS. PRODUTOS QUÍMICOS SEM REGISTRO 
NO BRASIL. NECESSIDADE DE REGISTRO PARA GUARDA E PARA 
USO DE AGROTÓXICOS EM ÓRGÃO COMPETENTE. ILICITUDE. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL 7.802/89 E DO 1º, 
§ 2º, DA LEI ESTADUAL 7.827/83. NORMAS DE SEGURANÇA E 
DE CONTROLE PARA GUARDA CORRETA DE AGROTÓXICOS. 
INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º E 6º DA 
RESOLUÇÃO SEMA 28/2016. HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DE 
ARMAZENAMENTO E DE INVIABILIDADE DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO 
PARA JUSTIFICAR EVENTUAL FUTURA UTILIZAÇÃO. EXIGÊNCIA 
PREVISTA NO ARTIGO 64 DO DECRETO FEDERAL 4.704/2002. 
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 225, § 
3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA EM TESE DO 
TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI FEDERAL 9.605/98. 
CONDUTA DE ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS QUE NÃO 
SE ENQUADRA AO NÚCLEO DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 15 
DA LEI FEDERAL 7.802/89. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 
PERÍCIA NOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.

A Promotoria de Justiça da comarca de... solicita consulta jurídica 
para instruir Inquérito Civil que investiga a apreensão de 60 (sessenta) litros 
de agrotóxico falsificado em uma empresa situada na zona urbana daquela 
municipalidade, que supostamente foi entregue ao representado a título de 
garantia em negócio para uso futuro e incerto.

Foram formulados os seguintes questionamentos na consulta:



70
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

(1) Com relação à possível incidência do art. 56 da Lei 9.605/98, 
especialmente em relação ao elemento normativo do tipo (“em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”):

(1.1) quanto ao armazenamento do agrotóxico: caso reste provado que 
o cidadão efetivamente pretendia utilizar o agrotóxico em sua lavoura, 
ele teria obrigação de obter licenciamento ambiental para guardar esse 
agrotóxico?

(1.2) caso não houvesse necessidade de licenciamento, haveria regras de 
segurança específica que ele deveria seguir para a guarda do agrotóxico?

(1.3) a quantidade de agrotóxico identificada no caso concreto (cerca de 60 
litros) influi de alguma forma nessas regras de guarda / armazenamento?

(2) com relação ao risco exigido pelo tipo (“produto ou substância tóxica, 
perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente”), é necessário 
realizar perícia para prova da periculosidade? Vi um precedente do TJ-
PR exigindo perícia, mas gostaria de ter, se possível, um panorama da 
jurisprudência.

É o relato. Passa-se à consulta.

Algumas breves considerações acerca dos agrotóxicos são também 
apresentadas a seguir para contribuir no esclarecimento sobre o tema.

Frisa-se que os agrotóxicos são produtos perigosos, os quais apresentam 
alto potencial de degradação ambiental (como poluição do solo, da água e do 
ar, morte de inúmeras especieis animais etc) e de impactos na saúde humana 
(potenciais causadores de intoxicações e de graves doenças, tais como cânceres, 
lesões hepáticas, alterações cromossomiais e dermatites de contato, doença 
de Parkinson, fibrose pulmonar41, exemplificativamente), além de interferir 
na própria atividade econômica, já que o uso desregulado de tal substância 
pode também afetar outras produções. Por exemplo, ocorrera surto de “cancro 

41 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DAS INTOXICAÇÕES CRÔNICAS POR AGROTÓXICOS. Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná-Superintendência de Vigilância em Saúde. Centro Estadual de Saúde do 
Trabalhador. Curitiba, 2013. Disponível em <http://saude.pr.gov.br/arquivos/File/CEST/Protocolo_
AvaliacaoIntoxicacaoAgrotoxicos.pdf>.Acesso em 29/06/2018.
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cítrico” na região norte de São Paulo42, resultado, dentre outros fatores de falta 
de cuidado, da deriva do produto utilizado (herbicida glifosato) nas produções 
da região mencionada, o que impulsionou a presença da doença iatrogênica 
(doença causada nesse caso do cancro cítrico pela pretensa aplicação benéfica 
de agrotóxico, o que gerou o efeito negativo dessa patologia)43.

Acerca dos agrotóxicos, a legislação brasileira veda qualquer importação 
de químicos sem o registro no órgão federal competente. O artigo 3º da Lei 
Federal 7.802/89 assim dispõe:

“Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição 
do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, 
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, 
de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis 
pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.

(...)

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de 
seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes 
provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;

c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou 
mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de experiências da 
comunidade científica;

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, 
de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade 
científica;

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de 
laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios 
técnicos e científicos atualizados;

f) cujas características causem danos ao meio ambiente.” (grifos nossos)

42 PORTO, Gustavo. Cancro cítrico em plantações vira epidemia em SP. Exame. Disponível 
em:<https://exame.abril.com.br/brasil/cancro-citrico-em-plantacoes-vira-epidemia-em-sp/>. 
Acesso em 06 de setembro de 2018.

43 TOKESHI, Hasime. Efeitos dos Agrotóxicos no Solo. Disponível em <http://www.cpmo.org.br/
artigos/Efeito_Agrotoxicos_Solo_Tokeshi.pdf>. Acesso em 06 de setembro de 2018.
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 No Estado do Paraná, há disposição semelhante no artigo 1º da Lei 
Estadual 7.827/83:

“Art. 1º - A distribuição e comercialização no território do Estado do 
Paraná, de produtos agrotóxicos e outros biocidas, estão condicionados 
ao prévio cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria 
do Interior. (…)

§ 2º - Só serão admitidos em território estadual, serem comercializados 
e distribuídos agrotóxicos e biocidas já registrados no órgão federal 
competente.

§ 3º - A indústria importadora, produtora ou manipuladora de agrotóxicos 
ou biocidas, postulante do cadastramento previsto nesta Lei apresentará, 
obrigatoriamente, ao cadastrá-lo, mediante requerimento dirigido à 
Secretaria da Agricultura, no prazo de 90 (noventa) dias, os seguintes 
documentos:

a) - vetado pelo Supremo Tribunal Federal

b) - Método de análise de resíduo do agrotóxico por cultura registrada no 
órgão federal competente;

c) - Cópia do Relatório da Instituição Oficial de pesquisa que desenvolveu 
os ensaios de campo para as indicações de uso e doses recomendadas 
por cultura do produto registrado no Ministério da Agricultura, bem como 
cópia do boletim de análise de resíduos do produto para as culturas em 
que é indicado, boletim este, emitido por Laboratório Oficial do Brasil;

d) - Cópia do relatório técnico aprovado pelo órgão Federal competente. 
(…)”. (grifos nossos)

Não se pode olvidar o dever do Poder Público quanto à proteção 
constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da saúde 
pública, sem prejuízo da observância do princípio da livre iniciativa econômica, 
motivo pelo qual há o dever estatal de controle e de fiscalização da produção, do 
transporte, da guarda e da utilização de substâncias e de produtos psicoativos, 
tóxicos ou radioativos, nos termos dos artigos 200, inciso VII, e 225, § 1º, inciso 
V, da Constituição da República.

Além disso, no artigo 225, § 3º, da Lei Maior, também se determina 
expressamente a sujeição dos infratores ambientais às sanções penais 
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e administrativas, independentemente da reparação integral dos danos 
ambientais.

 No âmbito criminal, os tipos penais e as sanções relacionadas ao 
descumprimento das normativas específicas relacionadas aos agrotóxicos estão 
instituídas especialmente na Lei Federal 7.802/89. No artigo 15 da referida lei 
se dispõe que:

“Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar 
serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 
legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa.”

De outro lado, o artigo 56 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes 
Ambientais) estabelece que:

“Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar 
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou 
ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em 
leis ou nos seus regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 
multa.”

No que concerne aos crimes relacionados a produtos tóxicos e perigosos, 
ambos os tipos penais possuem âmbito de incidência muito semelhante. No 
entanto, destaca-se que o tipo penal previsto na Lei Federal 7.802/89 detém um 
elemento especializante na definição dos produtos ou das substâncias tóxicas, 
qual seja o agrotóxico, razão pela qual, em regra, há incidência da aludida lei 
especial.

Ocorre que, no caso em concreto, o núcleo da conduta em tese praticada 
pelo investigado é a de armazenamento ou de depósito ilegal de agrotóxicos, o 
que encontra perfeita conjunção com um dos verbos do núcleo do tipo penal 
previsto no artigo 56 da Lei Federal 9.605/98.



74
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

Veja-se que a aplicação conjunta do disposto no artigo 3º da Lei Federal 
7.802/89 com a previsão do tipo penal do artigo 56 da Lei Federal 9.605/98 
evidencia que é uma conduta delituosa o depósito ou armazenamento de 
substâncias tóxicas, dentre elas os agrotóxicos, sem registro nos órgãos públicos 
competentes.

Os Tribunais corroboram a incidência do tipo penal previsto no artigo 
56 da Lei Federal 9.605/98 em situações semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE AGROTÓXICOS SEM OBSERVÂNCIA DA 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE [ART. 15, C/C, ART.3º E ART.13, TODOS DA 
LEI N.7.802/89]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE LAUDO PERICIAL PARA 
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. INACOLHIMENTO. AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA CONFISSÃO DO RECORRENTE, 
DEPOIMENTO DE AGENTES E TÉCNICOS AMBIENTAIS DO IBAMA E 
CIDASC, QUE COMPROVAM QUE O PRODUTO APREENDIDO SE TRATAVA 
DE AGROTÓXICOS IMPORTADOS DO URUGUAIS SEM REGISTRO OU 
AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE PENAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA A 
CONDUTA DO ART.56 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS (9.605/98). 
NUCLEO VERBAL “TER EM DEPÓSITO” QUE SE AMOLDA AO DELITO DO 
ART. 56 DA LEI 9.605/98. ACOLHIMENTO DO PEDIDO E ADEQUAÇÃO 
DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC- APR: 
20120644823 SC 2012.064482-3 (Acórdão), Relator: Cinthia Beatriz da 
Silva Bitterncourt Schaefer, Data de Julgamento: 28/08/2013, Quarta 
Câmara Criminal Julgado, Data de Publicação: 16/09/2013 às 07:26. 
Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 
7376/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição 
n. 1716- www.tjsc.jus.br)

Antes de responder aos questionamentos apresentados, portanto, 
cumpre pontuar que este Centro de Apoio se posiciona pela aplicabilidade 
preferencial do artigo 15 da Lei Federal 7.802/89 em detrimento do artigo 
56 da Lei Federal 9.605/98 nos crimes relacionados aos agrotóxicos por força 
do princípio da especialidade, conforme já nos manifestamos na Consulta nº 
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29/2017 (cópia em anexo). No entanto, esse caso concreto ora em análise, 
diferentemente da regra, converge claramente para a aplicação do artigo 56 da 
Lei Federal 9.605/98.

Posto isso, passa-se aos questionamentos:

(1) Com relação à possível incidência do art. 56 da Lei 9.605/98, 
especialmente em relação ao elemento normativo do tipo (“em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 
regulamentos”):

(1.1) quanto ao armazenamento do agrotóxico: caso reste provado que o 
cidadão efetivamente pretendia utilizar o agrotóxico em sua lavoura, ele teria 
obrigação de obter licenciamento ambiental para guardar esse agrotóxico?

A necessidade de regular a manipulação dos agrotóxicos para, dentre 
outros objetivos, inibir sua utilização acima dos níveis estabelecidos, atende aos 
mandamentos constitucionais de proteção da agricultura, do meio ambiente e 
da saúde, e, mais especificamente, à concretização do dever estatal de controlar 
e de fiscalizar a produção, o  transporte, a guarda e a utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, previsto no artigo 200, VII, da 
Constituição da República44.

Nesse particular, destaca-se ainda a responsabilidade do Poder Público 
Estadual de regulamentar e de controlar a produção, a comercialização, as 
técnicas e os métodos de manejo e a utilização das substâncias que comportem 
risco para a vida e para o meio ambiente, em especial agrotóxicos, biocidas, 
anabolizantes, produtos nocivos em geral e resíduos nucleares, nos termos do 
art. 207, § 1º, VIII, da Constituição Estadual do Paraná.

A Lei Federal 7.802/89 estabelece, no seu artigo 3º, restrição ao uso, 
à exportação e à comercialização de agrotóxicos e afins, assim como a Lei 
Estadual nº 7.827/83, no seu artigo 1º, institui restrição  similar, conforme 
supramencionado.

44 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
VII- participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
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No tocante especificamente ao armazenamento, a Lei Federal 7.802/89, 
que disciplina o uso dos agrotóxicos, prevê, no seu artigo 1045, a necessidade 
de regulamentação pelos Estados-membros do armazenamento desse tipo de 
produto.

No Estado do Paraná, a Resolução SEMA 28/2016 (cópia em anexo) 
traz requisitos e condições técnicas para o Licenciamento Ambiental de 
estabelecimentos armazenadores de produtos agrotóxicos. Essa resolução 
determina, no artigo 4º, a obrigatoriedade de licenciamento ambiental dos 
estabelecimentos armazenadores de agrotóxicos para fins comerciais e dispensa 
o licenciamento, no seu artigo 5º, as seguintes hipóteses:

“Art. 4º As unidades Armazenadoras de Produtos Agrotóxicos, seus 
componentes e afins deverão ser submetidos ao processo de licenciamento 
ambiental, nos termos desta Resolução e dos demais dispositivos legais 
cabíveis”.

“Art. 5º Ficam dispensados do Licenciamento Ambiental Estadual:

I - os depósitos sem fins comerciais, de produtos Agrotóxicos, seus 
componentes e afins, localizados em propriedade rural,

II - os estabelecimentos para comércio de produtos Agrotóxicos, seus 
componentes e afins, sem armazenagem.

(...)”

 A partir da análise da aludida Resolução, conclui-se que somente é 
possível armazenar agrotóxico de modo regular no Estado do Paraná: (a) se for 
para fins comerciais; (b) se for sem fins comerciais em propriedade rural.

45 Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição 
Federal1, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o 
armazenamento e o transporte interno. Art. 11. Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o 
uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Art. 12. A União, através dos 
órgãos competentes, prestará o apoio necessário às ações de controle e fiscalização, à Unidade da 
Federação que não dispuser dos meios necessários.
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Desse modo, o “armazenamento” em análise, por ser de agrotóxico 
falsificado, e se realizar em empresa de zona urbana, não se encaixa em 
nenhuma das hipóteses lícitas possíveis e configura-se, portanto, como prática 
ilícita não passível de regularização.

De outro lado, tanto a Legislação Estadual quanto a Federal estabelecem 
que a comercialização de agrotóxico só pode ser realizada diretamente 
ao usuário mediante apresentação de Receita Agronômica46 fornecida por 
profissional habilitado. Veja-se:

Decreto Federal 4704/2002

“Art. 64. Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente 
ao usuário, mediante apresentação de receituário próprio emitido por 
profissional legalmente habilitado”.

Lei Estadual 7827/84

“Art. 10 - Os produtos agrotóxicos só poderão ser comercializados 
diretamente aos usuários, através da apresentação da Receita 
Agronômica, fornecida por um Engenheiro Agrônomo registrado no 
CREA.”

46 Neste particular, vale ressaltar a importância do receituário agronômico enquanto instrumento 
público de controle e não só do uso, mas principalmente da comercialização dos agrotóxicos. O 
receituário agronômico deve demonstrar o atendimento às disposições legais incidentes sobre 
o uso e a comercialização deste produto perigoso, atendendo expressamente ao mandamento 
constitucional atribuído ao Poder Público de controlar a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, de métodos e de substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente (art. 225, §1º, inciso V, da Constituição da República). Com efeito, para além do 
mandamento constitucional supracitado de controle da comercialização do agrotóxico (artigo 225, 
§ 1ª, inciso V),  tanto a legislação federal quanto a legislação estadual que tratam da temática dos 
agrotóxicos estabelecem que a venda destes produtos está condicionada à prévia apresentação 
de receituário agronômico emitido por profissional habilitado, sob pena de responsabilização do 
comerciante. Vejamos: Lei Federal 7.802/89: “Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários 
será feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo 
casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta Lei. Art. 14. As responsabilidades 
administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, 
quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem: 
(…) c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a 
receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais;”.  
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Vale ressaltar que, em tese, a expedição da receita agronômica deve 
ser precedida de diagnóstico da propriedade (artigo 66, inciso II, do Decreto 
Federal 4.704/2002), de modo que o uso do agrotóxico seja disciplinado pela 
Receita Agronômica, de acordo com as recomendações técnicas do profissional 
habilitado que realizou o diagnóstico.

Esse argumento se revela importante no caso em tela, pois, mesmo que 
o agrotóxico apreendido não fosse contrabandeado, não haveria possibilidade de 
se acolher eventual alegação de suposta “licitude” da destinação do agrotóxico 
para posterior uso na propriedade na conveniência do possuidor/usuário, vez 
que a aplicação do produto deveria, em tese, ter sido previamente prescrita 
pelo profissional e acompanhado por ele.

Em outras palavras, a justificativa apresentada pelo representado de 
que faria posterior uso lícito do agrotóxico também não se sustenta no contexto 
da necessidade de prévia receita agronômica.

 Deve-se lembrar que, conforme o artigo 14, “b”, da Lei Federal 
7.802/8947, o usuário de agrotóxico pode ser responsabilizado quando não 
proceder conforme as normas estabelecidas pelos órgãos sanitário-ambientais:

“Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos 
causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, 
comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na 
legislação pertinente, cabem:

(...)

b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo 
com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes 
e sanitário-ambientais; 

(…)”

47 Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde 
das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e 
destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o 
disposto na legislação pertinente, cabem: (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)(…) b) ao 
usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou as 
recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais; (Redação dada pela Lei 
nº 9.974, de 2000).
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Conforme se verifica no caso em questão não há como o agricultor 
alegar que poderia utilizar o agrotóxico, seja porque o produto por si só é ilegal, 
seja porque deveria ter receita agronômica antes do seu recebimento.

Quanto ao fato do agrotóxico estar armazenado sem licenciamento, 
responde-se à Promotoria de Justiça consulente que de fato é necessário 
licenciamento, nos termos do artigo 4º da Resolução SEMA nº 28, de 2016, 
hipótese que não se configura nessa consulta.

 E, por fim, o simples recebimento e armazenamento de de agrotóxico 
sem receituário agronômico também se configura prática ilícita.

(1.2) caso não houvesse necessidade de licenciamento, haveria regras de 
segurança específica que ele deveria seguir para a guarda do agrotóxico?

O armazenamento de agrotóxicos, seja ele licenciado ou nos casos 
elencados pelo artigo 5º da Resolução SEMA 28/2016 de dispensa de 
licenciamento deve, conforme artigo 62 da Decreto Federal 4.704/2002, 
obedecer à legislação vigente e às instruções fornecidas pelo fabricante.

Sobre esse aspecto, o Decreto Estadual 3.876/1984 elenca, no seu 
artigo 25, requisitos para o local de armazenamento de agrotóxicos:

“DO ARMAZENAMENTO

Art. 25 - O local destinado a servir de depósito para o armazenamento de 
agrotóxicos e/ou biocidas deve reunir as seguintes condições:

1. estar devidamente coberto de maneira a proteger os produtos contra 
as intempéries;

2. ter boa ventilação;

3. estar situado o mais longe possível de habitações ou locais onde se 
conservem ou consumam alimentos, bebidas, drogas ou outros materiais, 
que possam entrar em contato com pessoas ou animais;

4. contar com as facilidades necessárias para que no caso de existirem 
diferentes tipos de produtos para uso agrícola, possam estes ficarem 
separados e independentes;

5. ser livre de contaminação.”
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Nessa mesma toada, a NBR/ABNT 9843/2004 fixa as condições para 
armazenamento adequado de agrotóxicos, visando garantir a qualidade do 
produto, bem como a prevenção de acidentes e é aplicável aos armazenadores, 
aos usuários, aos fabricantes, aos transportadores e aos comercializadores.

 As sobreditas normas, bem como instruções específicas dos fabricantes 
encontradas nos rótulos e nas bulas dos produtos, podem ser exigidas de 
qualquer pessoa que tenha em depósito este produto perigoso, tendo em 
vista o dever geral de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
posto no artigo 225, caput, da Constituição da República, de modo que a sua 
inobservância pode, em tese, ser objeto de responsabilização nas esferas civil, 
administrativa e penal.

(1.3) a quantidade de agrotóxico identificada no caso concreto (cerca de 60 
litros) influi de alguma forma nessas regras de guarda / armazenamento?

A necessidade de observância da legislação vigente e das recomendações 
do fabricante independe da quantidade de produto armazenado.

Nesse particular, a supracitada NBR/ABNT 9843/2004 prevê, no item 
5, requisitos mínimos a serem observados quando o armazenamento é de 
pequenas quantidades:

“5 Requisitos básicos para armazenamento em pequenos depósitos

Mesmo para estocagem de pequenas quantidades de agrotóxicos, 
principalmente nas propriedades rurais, alguns critérios importantes 
desta Norma devem se observados para garantir um armazenamento 
seguro, como:

a) a construção deve ser de alvenaria, com boa ventilação e iluminação 
natual;

b) as instalações elétricas devem estar em bom estado de conservação 
para evitar curto-circuito e incêndios;

c) as portas devem permanecer trancadas para evitar a entrada  de 
crianças, animais e pessoas não autorizadas;
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d) manter sempre os produtos em suas embalagens originais;

e) não é recomendável armazenar restos de produtos em embalagens 
sem tampa ou com vazamentos;

g) o depósito deve estar sinalizado com uma placa “cuidado veneno”;

h) nunca armazenar restos de produtos em embalagens sem tampa ou 
com vazamento;

i) o piso deve ser cimentado e o telhado sem goteiras, para permitir que o 
depósito fique sempre seco;

j) os produtos devem estar armazenados de forma organizada, longe de 
alimentos, rações animais, medicamentos e sementes.”

 A Resolução SEMA/PR 28/2016, em seu artigo 6º,  também estabelece 
que os armazéns comerciais de pequeno porte (até 50 m³) estão sujeitos ao 
licenciamento ambiental completo (LP/LI/LO) e apresentação de Plano de 
Controle Ambiental (PCA):

“Art. 6º Ficam passíveis de licenciamento ambiental os empreendimentos 
com as características constantes no quadro abaixo”.

Porte
Volume de 
Armazenamento 
de produto (m3)

Modalidade 
de Licencia-
mento

Estudo 
Ambiental

Pequeno Até 50 LP/LI/LO PCA

Médio 51 a 100 LP/LI/LO PCA

Grande 101 a 500 LP/LI/LO RAP e PCA

Excepcional Acima de 500 LP/LI/LO RAP e PCA
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 A partir da leitura das normas expostas, é possível concluir que no caso 
ora analisado, independente da quantidade encontrada, ainda seria ilícito tê-lo, 
vez que é necessário licenciamento ambiental correspondente para tal.

(2) com relação ao risco exigido pelo tipo (“produto ou substância 
tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente”), 
é necessário realizar perícia para prova da periculosidade? Vi um 
precedente do TJ-PR exigindo perícia, mas gostaria de ter, se possível, 
um panorama da jurisprudência.

É importante lembrar primeiramente que o crime previsto no artigo 56 
da Lei Federal 9.605/98, mais especificamente a conduta em tela – armazenar 
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 
ambiente – assim como a grande maioria dos tipos penais que tutelam o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, está classificado na doutrina como crime 
de perigo abstrato48.

Desse modo, para a comprovação da materialidade deste delito é 
suficiente a demonstração da prática da conduta prevista no tipo – nesse caso 
o armazenamento – não havendo necessidade da demonstração de eventual 
resultado naturalístico – prejuízo à saúde humana e ao meio ambiente.

Nesse particular, a Jurisprudência estabelece a desnecessidade de 
perícia para a condenação pela prática de crimes de perigo abstrato, inclusive no 
caso de configuração de condutas previstas no artigo 56 da Lei Federal 9.605/98.

Vejamos exemplos:

RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS 
TÓXICOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 
9.605/1998. LEI PENAL EM BRANCO. RESOLUÇÃO DA ANTT N. 420/2004. 
NORMA DE INTEGRAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. MEIO AMBIENTE 

48 Neste sentido, por exemplo, Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior, em “Agrotóxicos e 
Responsabilidade Criminal”, em anexo.
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E INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA. 
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 
conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é norma 
penal em branco, cuja complementação depende da edição de outras 
normas, que definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo 
“produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde pública ou ao 
meio ambiente”. No caso específico de transporte de tais produtos ou 
substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos (Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, constituem a referida norma 
integradora, por inequivocamente indicar os produtos e substâncias 
cujo transporte rodoviário é considerado perigoso. 2. Por outro lado, 
a conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é de 
perigo abstrato. Não é exigível, pois, para o aperfeiçoamento do 
crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta 
de quem produz, processa, embala, importa, exporta, comercializa, 
fornece, transporta, armazena, guarda, tem em depósito ou usa 
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana 
ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas 
em leis ou nos seus regulamentos. 3. Embora seja legítimo aspirar a 
um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática penal 
descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, 
assim entendidos, na dicção de Claus Roxin, como “interesses humanos 
necessitados de proteção penal”, qual a proteção ao meio ambiente e à 
incolumidade pública. Não se pode, assim, esperar a concretização de 
danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos para a punição de 
condutas que representam potencial produção de danos ao ecossistema 
e, por consequência, a pessoas indeterminadas. 4. O eventus periculi, 
advindo da prática de quem incorre em uma das condutas previstas 
no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, portanto, é presumido e, por 
conseguinte, prescinde da realização de perícia para comprovar a 
nocividade da substância ou produto, bastando, para tanto, que o 
“produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde humana 
ou o meio ambiente” esteja declinado ex lege, ou seja, no caso, que esteja 
elencado na Resolução n.420/04 da ANTT. 5. Recurso especial conhecido 
e provido, para restabelecer a condenação dos recorridos e determinar 
ao Tribunal de origem que reexamine a apelação defensiva, partindo da 
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premissa de que a mera ausência de prova pericial não constitui óbice 
à manutenção do édito condenatório. (REsp 1439150/RS, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 
16/10/2017)(grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. 
MEIO AMBIENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA TÉCNICA. 
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1481503/RS, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Decisão Monocrática,  DJe 19/12/2017) (grifo 
nosso)

CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. 
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CRIME DO ART. 56 DA 
LEI 9605/1998. FORMAL, DE PERIGO ABSTRATO E PLURIDIMENSIONAL. 
PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE. PERICULOSIDADE 
SOCIAL OBSERVADA. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA. RECURSO 
DESPROVIDO.1. O “princípio da insignificância - que deve ser analisado 
em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção 
mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de 
afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 
caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição 
do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais 
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma 
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade 
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - 
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de 
que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos 
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.” 
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 
2. Predomina nesta Corte entendimento da possibilidade de aplicação do 
princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser analisadas 
as circunstâncias específicas do caso concreto para aferir, com cautela, o 
grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como 
a ofensividade da conduta, haja vista a fundamentalidade do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes e futuras 
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gerações, consoante princípio da equidade intergeracional. 3. O art. 56 da 
Lei 9.605/1998 descreve crime ambiental formal de perigo abstrato, ante 
a presunção absoluta do legislador de perigo na realização da conduta 
típica e a prescindibilidade de resultado naturalístico, e pluridimensional, 
pois, além de proteger o meio ambiente em si, tutela diretamente a saúde 
pública, haja vista a periclitância de seus objetos, altamente nocivos e 
prejudiciais, com alta capacidade ofensiva. Não há falar, portanto, em 
ausência de periculosidade social da ação, porquanto lhe é inerente.4. 
Recurso desprovido.(RHC 64.039/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. ART. 932 DO CPC C/C OS ARTS. 34 E 210 DO RISTJ. PEDIDO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E/OU IMPROCEDENTE. TRANSPORTE 
DE PRODUTO OU SUBSTÂNCIA PERIGOSA. ART. 56 DA LEI DOS CRIMES 
AMBIENTAIS. NORMA PENAL EM BRANCO. RESOLUÇÃO DA ANTT N. 
420/2004. NORMA DE INTEGRAÇÃO. VÍCIO FORMAL DA DENÚNCIA. 
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não há falar em 
ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é 
proferida em obediência aos art. 932 do Código de Processo Civil e arts. 
34, XVIII e XX, ambos do Regimento Interno desta Corte Superior, que 
franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer recurso, pedido e 
habeas corpus, quando manifestamente inadmissível ou improcedente.2. 
A conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n.9.605/1998 é norma 
penal em branco, cuja complementação depende da edição de outras 
normas, que definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo 
“produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde pública ou 
ao meio ambiente”. No caso específico de transporte de tais produtos 
ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos (Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, constituem a referida norma 
integradora, por inequivocamente indicar os produtos e substâncias cujo 
transporte rodoviário é considerado perigoso.3. A adequação típica limita-
se, na espécie, à expressão “transportar produto perigoso sem autorização 
legal”. 4. Manifestamente improcedente, pois, o habeas corpus impetrado 
contra acórdão que, rejeitando a tese de inépcia da exordial acusatória, 
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cassa a sentença de absolvição sumária e determina o prosseguimento 
da persecução penal, se a denúncia suficientemente aponta haver prova 
da materialidade do delito - consistente na indicação do tipo de produto 
transportado, a sua classificação segundo o órgão estatal regulador da 
atividade de transporte terrestre de pessoas e bens, além da ausência da 
devida autorização legal para o transporte desse tipo de carga - e indícios 
de autoria, a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa 
dos pacientes. 5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 323.533/
ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
26/09/2017, DJe 02/10/2017)(grifo nosso)

É importante também sublinhar, portanto, a discussão acerca da 
aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal, isso porque, conforme se 
verifica, o crime do caso em apreço é de perigo abstrato, ou seja, não se exige a 
lesão de um bem jurídico ou a colocação desse bem em risco real ou concreto, 
bastando a realização de um comportamento ou de uma conduta.

Conforme votou o Ministro do Supremo Tribunal Federal Cezar Peluso, 
no julgamento do Habeas Corpus  92.533/ RS, os crimes de perigo abstrato:

“punem a realização de conduta, imaginada ou hipoteticamente, 
perigosa, sem a necessidade de configuração de efetivo perigo ao bem 
jurídico. A periculosidade da conduta típica é determinada ex ante, por 
meio de generalização, ou seja, de um juízo hipotético do legislador, 
fundado na idéia de mera probabilidade. O perigo atua como simples 
motivo, ratio de criação do delito, mas não chega a ser o resultado 
típico. Em síntese, exige-se, nos tipos de perigo concreto, desvalor do 
resultado, que ponha em risco o bem protegido, enquanto nos tipos de 
perigo abstrato ocorre “claro adiantamento da proteção do bem a fases 
anteriores à efetiva lesão’’.

Não há que se falar, destarte, em realização de perícia porque não 
há dúvidas acerca da substância encontrada ser ou não agrotóxico, além do 
crime em comento ser de perigo abstrato. Veja-se que o próprio representado 
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informou, quando foi ouvido extrajudicialmente, que a substância encontrada 
era de fato agrotóxico.

Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

É a consulta.

Curitiba, 13 de setembro de 2018.
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CONSULTA Nº 06/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. AGROTÓXICOS. SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA 
DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS. OBRIGAÇÃO CONTIDA NA 
LEI FEDERAL 12.305/2010. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS. SISTEMA PREVIAMENTE CONSOLIDADO NO ESTADO 
DO PARANÁ POR MEIO DA LEI ESTADUAL 12.493/99 E DECRETO 
ESTADUAL 6.674/2002. PROCEDIMENTOS PARA A TRÍPLICE 
LAVAGEM DE EMBALAGENS. SISTEMA DE DEVOLUÇÃO DE 
EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS DETERMINADA PELA LEI 
FEDERAL 7.802/89. REQUISITOS E CRITÉRIOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTABELECIMENTOS 
DESTINADOS A RECEBER EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 
DEFINIDOS PELA RESOLUÇÃO CONAMA 465/2014. POSSÍVEL 
INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI 
FEDERAL 7.802/89.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita deste Centro de 
Apoio esclarecimentos acerca das normas que orientam o sistema de logística 
reversa das embalagens de agrotóxicos, assim como o encaminhamento de 
minutas de Ações Civis Públicas, Termos de Ajustamento de Conduta ou outros 
instrumentos adequados à temática, a fim de exigir a implementação do referido 
sistema.

É o relato. Passa-se à consulta.

O sistema de logística reversa das embalagens de agrotóxicos iniciou-
se a partir de quando passaram a ser utilizados em larga escala no território 
nacional (meados da década de 1960) e da constatação do uso de tais produtos 
sem que lhes fossem dadas a devida destinação final. Na mesma medida, 
estendeu-se a preocupação socioambiental e de responsabilidade sanitária com 
o seu manejo.
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A legislação atinente ao sistema da logística reversa encontra-se 
regulada, precipuamente, pela Lei Federal 12.305/2010 que estabelece a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos, in verbis:

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas 
as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

De modo ainda mais específico, a Lei Federal 7.802/89 que dispõe 
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, 
o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
prevê no seu artigo 6º, §5º, que:

Art. 6º (…) § 5º. As empresas produtoras e comercializadoras de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação 
das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, 
após a devolução pelos usuários, e pela dos produtos apreendidos pela 
ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, com 
vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as normas 
e instruções dos órgãos registrantes e sanitários-ambientais competentes.

No âmbito de abrangência do Estado do Paraná, a Lei Estadual 
12.493/1999, em seu artigo 5º, assevera a necessidade de que os agrotóxicos 
sejam armazenados de acordo com as normas aplicáveis pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 9843 e NBR 376, NBR 31), e, em 
seu artigo 12, corrobora a obrigação de destinação adequada das embalagens 
destes produtos:



91
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

Art. 5º. Os resíduos sólidos deverão sofrer acondicionamento, transporte, 
tratamento e disposição final adequados, atendendo as normas aplicáveis 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABTN e as condições 
estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, respeitadas as 
demais normas legais vigentes.

     (...)

Art. 12. As empresas produtoras e/ou comercializadoras de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, em todo o território do Estado do Paraná, 
são responsáveis pelo estabelecimento de mecanismos de coleta e 
recebimento e pela destinação das embalagens vazias dos produtos 
por ela fabricados e/ou comercializados, bem como pelos produtos 
apreendidos pela ação fiscalizatória e pelos tomados impróprios para 
utilização, obedecidas as condições e critérios estabelecidos pelo 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP. (grifo nosso)

Observa-se, portanto, que as empresas produtoras e comercializadoras 
de referidos produtos são responsáveis pela destinação dos agrotóxicos 
apreendidos pela atividade fiscalizadora, bem como dos impróprios para 
utilização ou que estejam em desuso.

Importante destacar ainda que o Decreto Estadual 6.674/2002, que 
regulamenta a referida Lei Estadual, prevê a realização de tríplice lavagem de 
embalagens de agrotóxicos49, bem como traz as normas técnicas para a realização 
correta da tríplice lavagem (NBR 13.968 e NBR 14.719)50 anteriormente à sua 
destinação adequada.

De outro lado, assevere-se a necessidade de que os locais de 
recebimento das embalagens de agrotóxicos sejam devidamente licenciadas 
pelo órgão público ambiental competente. Nesse particular, a Resolução 

49 Art. 20. É obrigatório ao usuário de agrotóxicos e afins, observada a regulamentação federal: 
I - efetuar a prática da tríplice lavagem ou tecnologia equivalente nas embalagens de agrotóxicos, 
devendo ser realizada de acordo com normas técnicas e seguir rigorosamente as informações 
constantes nos rótulos e bulas dos produtos; (grifo nosso)

50 Art. 5º Para efeito de aplicação deste Regulamento, serão consideradas as seguintes Normas 
Técnicas, dentre outras que possam vir a ser aprovadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT:
6 - NBR 13.968 – Embalagem rígida vazia de agrotóxico – Procedimento de lavagem;
7 - NBR 14.719 – Embalagem rígida vazia de agrotóxico – Destinação Final da embalagem lavada – 
Procedimento;
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CONAMA 465/2014 determina os requisitos e critérios técnicos mínimos para 
licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados a receber embalagens 
de agrotóxicos.

Tais condições técnicas para a concessão de licenciamento ambiental de 
postos e centrais de recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias 
ou contendo resíduos, bem como as exigências mínimas para as instalações, 
estão previstas nos anexos constantes da referida normativa51.

No tocante à fiscalização por parte do Poder Público atinente ao sistema 
de logística reversa das embalagens de agrotóxicos, veja-se o que prevê o artigo 
12-A da Lei Federal 7.802/1989:

Art. 12-A – Compete ao Poder Público a fiscalização:

I – da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela 
ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso.

II – do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização 
de embalagens vazias e produtos referidos no inciso I.

O Decreto Federal 4.074/2002, que regulamenta a Lei Federal 
7.802/1989, também normatiza a respeito das ações fiscalizatórias promovidas 
pelo Poder Público quanto ao tema:

Art. 71. A fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins é da 
competência:

(...)

II – dos órgãos estaduais e do Distrito Federal responsáveis pelos 
setores de agricultura, saúde e meio ambiente, dentro de sua área de 
competência, ressalvadas competências específicas dos órgãos federais 
desses mesmos setores, quando se tratar de:

(...)

f) armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de 
embalagens vazias e dos produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e 
daqueles impróprios para utilização ou em desuso e;

51 Resolução CONAMA 465/2014, anexos I e II.
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g) resíduos de agrotóxicos e afins em produtos agrícolas e seus 
subprodutos.

Ainda na seara fiscalizatória, cumpre mencionar a Lei Estadual 
7.827/1983, que exige que a distribuição e comercialização de produtos 
agrotóxicos e outros biocidas no território do Estado do Paraná estão 
condicionadas ao cadastramento prévio junto a Secretaria de Agricultura e 
Secretaria do Interior.

Dessa forma, consoante o que estabelece o Decreto Federal 
4.074/2002, o sistema de logística reversa deverá ser implementado baseado 
no compartilhamento de responsabilidade entre os quatro  “atores da cadeia 
de produção e consumo”52 dos agrotóxicos, quais sejam produtores rurais, 
revendedores, fabricantes dos produtos e o Poder Público. O processo pode ser 
descrito em cinco etapas: comercialização, tríplice lavagem, devolução, triagem 
e reciclagem.

Assim, caberá ao agricultor ou outro utilizador de produto agrotóxico, 
a responsabilidade de realizar a tríplice lavagem das embalagens, armazená-
las temporariamente e devolvê-las à Unidade de Recebimento indicada na nota 
fiscal do produto, devendo guardar o comprovante de devolução pelo prazo de 
um ano (artigo 53 do Decreto Federal 4.074/2002)53.

Em contrapartida, as empresas produtoras ou comercializadoras de 
produtos agrotóxicos serão responsáveis pela destinação final das embalagens 
ou dos resíduos correspondentes, fornecendo o comprovante de recebimento 
das referidas embalagens (artigo 54 do Decreto Federal 4.074/2002).

Cumpre salientar ainda que o Instituto Ambiental do Paraná instituiu 
a Portaria IAP 127/201654 que define os critérios para aplicação de multas em 
decorrência de infrações relacionadas a embalagens ainda contaminadas.

52 SILVA, Mayra Rodrigues. Gestão de Embalagens Vazias de Agrotóxicos – Logística Reversa em 
pequenos municípios brasileiros: o caso do município de Bom Repouso, MG. São Carlos. 2016.

53 Relatório de Sustentabilidade. 2014. Instituto Nacional de Processamento de Embalagens. 
http://www.inpev.org.br/relatorio-sustentabilidade/2014/pdf/inpEVRS2014_completo_pt_bx.pdf

54 <http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=3142>
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Feitas as ponderações acima, conclui-se que, mesmo em face da 
responsabilidade das empresas produtoras em destinar adequadamente 
as embalagens de agrotóxicos, o Estado do Paraná por meio dos respectivos 
órgãos responsáveis pela agricultura, saúde e meio ambiente têm a obrigação 
de fiscalizar toda a cadeia de logística dos agrotóxicos até a sua destinação final 
adequada (artigo 71, inciso II, alínea “c”, do Decreto Federal 4.074/200255).

No que se refere aos Municípios, além da competência constitucional 
comum para a preservação ao meio ambiente, importa observar que o referido 
Decreto Federal prevê que ressalvadas as proibições legais, a União e os Estados 
poderão delegar tais competências de fiscalização56. Neste particular, pontua-
se que a Lei Municipal n. 2.253/2017, que trata do Plano de Gestão Municipal 
de Resíduos Sólidos do município de..., define as embalagens de agrotóxicos 
como contaminantes especiais e, portanto, pertencentes ao sistema de logística 
reversa da municipalidade, de modo harmônico com o que preconiza a Lei 
Federal nº 12.305/2010. Veja-se:

2.3.8 Especiais: os resíduos especiais são considerados em função de suas 
características tóxicas, radioativas e contaminantes, devido a isso passam 
a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, 
estocagem, transporte e sua disposição final. Dentro da classe de resíduos 
de Fontes especiais, merecem destaque os seguintes resíduos:

(…)

Embalagens de Agrotóxicos: Os agrotóxicos são insumos agrícolas, 
produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e até mesmo no 
ambiente doméstico como: inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, 
herbicidas, bactericidas, vermífugos. As embalagens de agrotóxicos são 
resíduos oriundos dessas atividades e possuem tóxicos que representam 
grandes riscos para a saúde humana e de contaminação do meio 

55 Art. 71. A fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins é da competência:
(…)
II - dos órgãos estaduais e do Distrito Federal responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e 
meio ambiente, dentro de sua área de competência, ressalvadas competências específicas dos 
órgãos federais desses mesmos setores, quando se tratar de:
(…)
c) devolução e destinação adequada de embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins, de 
produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso;

56 Art. 71. Parágrafo único. Ressalvadas as proibições legais, as competências de que trata este 
artigo poderão ser delegadas pela União e pelos Estados.
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ambiente. Grande parte das embalagens possui destino final inadequado 
sendo descartadas em rios, queimadas a céu aberto, abandonadas nas 
lavouras, enterradas sem critério algum, inutilizando dessa forma áreas 
agricultáveis e contaminando lençóis freáticos, solo e ar. Além disso, a 
reciclagem sem controle ou reutilização para o acondicionamento de 
água e alimentos também são considerados manuseios inadequados.57

Sem prejuízo da apuração da eventual responsabilidade administrativa 
pela destinação irregular de embalagens de agrotóxicos, a referida conduta 
encontra adequação, no âmbito criminal, ao tipo penal previsto no artigo 15 da 
Lei Federal 7.802/89 que assim define:

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar 
serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 
legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa.

Informa-se, quanto à coleta das embalagens, a existência e 
funcionamento da Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários dos 
Campos Gerais – ASSOCAMPOS, que atua na região de ... e possui a finalidade 
de “receber, controlar, reduzir o volume e armazenar temporariamente as 
embalagens de agrotóxicos e afins, tendo Unidade de Recebimento instalada 
em Prudentópolis”58.

Por fim, encaminhamos em anexo arquivos contendo peças extrajudiciais 
e judiciais que exemplificam a possibilidade de atuação do Ministério Público 
nessa matéria.

É a consulta.

Curitiba, 02 de março de 2018.

57 Lei Municipal n. 2.253/2017 (Plano de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos do município de 
Prudentópolis)

58 http://www.assocampos.com.br/unidades-de-recebimento/. Unidade de Recebimento – 
Prudentópolis: Rodovia BR 373, KM 271 – Linha Barra Grande. Acesso em: 14/09/2017.
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CONSULTA Nº 05/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. USO E ARMAZENAGEM DE AGROTÓXICOS 
CONTRABANDEADOS. PRODUTOS QUÍMICOS SEM REGISTRO 
NO BRASIL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA ADAPAR. 
LEGITIMIDADE PARA AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCIDÊNCIA EM TESE DO TIPO PENAL 
PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL 7.802/89. COMPRA 
DE SUBSTÂNCIA POR PESSOA QUE SABIA SER PRODUTO DE 
CONTRABANDO. INCIDÊNCIA EM TESE DO DELITO DO ARTIGO 
180 DO CÓDIGO PENAL.

A Promotoria de Justiça da comarca de ..., através de e-mail, solicitou 
consulta jurídica sobre as medidas a serem tomadas em face do auto de infração 
lavrado pela ADAPAR por uso de agrotóxico contrabandeado e não registrado no 
Brasil, lavrado contra …. no município de ...PR.

É o relato. Passa-se à consulta.

1. Aquisição e uso de agrotóxico contrabandeado. Infração 
administrativa imputada pela ADAPAR. Proibição de comercialização 
e uso sem prévio registro nos órgãos públicos competentes.

Conforme se verifica no Auto de Infração nº ... lavrado pela ADAPAR 
na data de ... em face de ..., constatou-se que esta vinha usando agrotóxico 
contrabandeado e não registrado no Brasil, na propriedade situada na ..., 
município de ...-PR.
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Preliminarmente, é importante lembrar que os agrotóxicos são 
considerados produtos perigosos e que possuem alto potencial de degradação 
ambiental, de intoxicações e de geração de doenças. Em razão disso, é patente 
a necessidade de se regular e controlar a aprovação, registro e comercialização 
dos agrotóxicos para, dentre outros objetivos, inibir sua utilização acima dos 
níveis estabelecidos, atendendo aos mandamentos constitucionais de proteção 
do meio ambiente, da saúde pública e da própria economia.

Tal princípio encontra correspondência com a concretização do dever 
estatal de controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, previsto no artigo 
200, inciso VII, da Constituição da República, ou ainda do dever do Poder Público 
de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente, nos termos do artigo 225, § 1º, inciso V, da Carta Magna59.

Neste particular, a legislação brasileira proíbe a importação de químicos 
– de qualquer espécie – sem o devido registro no órgão federal competente. 
Para tanto, a Lei Federal 7.802/89, que trata do uso de agrotóxicos e afins, em 
seu art. 3º assim dispõe:

Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição 
do art. 2º desta Lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, 
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão 
federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais 
responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.

(...)

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus 
componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes 

59 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
VII- participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias 
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; (…)
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. § 1º Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: (…) V - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente;”
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provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil;

c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou 
mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de experiências da 
comunidade científica;

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, 
de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade 
científica;

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de 
laboratório, com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios 
técnicos e científicos atualizados;

f) cujas características causem danos ao meio ambiente. (grifos nossos)

Do mesmo modo é a legislação do Paraná, que através da Lei Estadual 
7.827/83, em seu art. 1º, reza que:

Art. 1º - A distribuição e comercialização no território do Estado do 
Paraná, de produtos agrotóxicos e outros biocidas, estão condicionados 
ao prévio cadastramento perante a Secretaria de Agricultura e Secretaria 
do Interior. (…)

§ 2º - Só serão admitidos em território estadual, serem comercializados 
e distribuídos agrotóxicos e biocidas já registrados no órgão federal 
competente.

§ 3º - A indústria importadora, produtora ou manipuladora de agrotóxicos 
ou biocidas, postulante do cadastramento previsto nesta Lei apresentará, 
obrigatoriamente, ao cadastrá-lo, mediante requerimento dirigido à 
Secretaria da Agricultura, no prazo de 90 (noventa) dias, os seguintes 
documentos: a) - vetado pelo Supremo Tribunal Federal b) - Método de 
análise de resíduo do agrotóxico por cultura registrada no órgão federal 
competente; c) - Cópia do Relatório da Instituição Oficial de pesquisa 
que desenvolveu os ensaios de campo para as indicações de uso e 
doses recomendadas por cultura do produto registrado no Ministério 
da Agricultura, bem como cópia do boletim de análise de resíduos do 
produto para as culturas em que é indicado, boletim este, emitido por 
Laboratório Oficial do Brasil; d) - Cópia do relatório técnico aprovado pelo 
órgão Federal competente. (…). (grifos nossos)
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No Estado do Paraná, a manipulação de agrotóxicos está sujeita ao 
controle pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, responsáveis pela expedição 
de atos normativos para a disciplina da manipulação destes produtos.

Assim, a competência para fiscalização e lavratura de auto de infração 
quando da violação de normas referentes à proibição de produtos químicos 
não permitidos e não registrados é da ADAPAR, conforme Decreto Estadual 
12.029/2014.

2. Auto de Infração lavrado pela ADAPAR. Aquisição e uso de 
agrotóxico contrabandeado. Necessidade de aplicação do artigo 225, 
§ 3º, da Constituição da República. Atuação do Ministério Público 
para apuração da conduta na seara criminal. Competência da Justiça 
Estadual.

O artigo 225, § 3º, da Constituição da República reza que todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como as atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.

Cumpre notar que existe previsão legislativa de tríplice responsabilização 
(criminal, cível e administrativa) para a comercialização de produtos químicos 
em desacordo com as especificações legais.

No âmbito da esfera administrativa, percebe-se que foi realizado o 
procedimento consistente na lavratura de Auto de Infração pela ADAPAR e início 
do processo de responsabilização administrativa em face da pessoa.

Já na esfera cível, não há nos autos nenhum relato ou documento que 
indique a ocorrência de danos ambientais e, de outro lado, houve a apreensão 
dos produtos ilícitos, o que aponta para a provável remoção dos ilícitos.

No âmbito criminal, a previsão de tipos penais e sanções em relação à 
aplicação de agrotóxicos em descumprimento às normativas específicas estão 
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previstas especialmente na Lei Federal 7.802/89 que, em seu artigo 15, assim 
define:

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar 
serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 
legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa.

Veja-se que a conjunção da previsão do artigo 3º da Lei Federal 7.802/89 
(já citado) com a do artigo 15 do mesmo diploma legal evidencia que é uma 
conduta delituosa a aquisição e/ou utilização de agrotóxicos sem registro nos 
órgãos públicos competentes.

A conduta em testilha inclusive faculta ao órgão público competente 
a destruição dos vegetais e alimentos processados nos quais tenha havido a 
aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado no Brasil (contrabandeados), 
nos termos do artigo 17, item IX, da Lei Federal 7.802/89, assim como determina 
que a autoridade fiscalizadora faça a divulgação das sanções impostas aos 
infratores desta lei.

Conforme leciona Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior60, o crime 
do referido art. 15 da Lei nº 7.802/89, que integra o conjunto de tipos penais 
que tutelam penalmente o meio ambiente, afigura-se como crime de perigo 
abstrato, categoria penal utilizada ante a dificuldade de identificação do dano 
e recuperação dos bens lesados (meio ambiente e saúde). Importante ressaltar 
ainda que o tipo penal acima transcrito apresenta-se como norma penal em 
branco; ou seja, terá necessariamente seu elemento normativo (proibição) 
integrado por outras normas.

 Relevante destacar que, a nosso aviso, o caso em concreto trazido 
à análise não indica a incidência do tipo penal previsto no artigo 56 da Lei 
Federal 9.605/9861, uma vez que embora este possua um âmbito de incidência 

60 Texto Agrotóxicos e Responsabilidade Criminal, em anexo.

61 Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 
seus regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
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muito semelhante ao crime previsto no artigo 15 da Lei Federal 7.802/89, há 
um elemento especializante na definição dos produtos ou substâncias tóxicas, 
qual seja o agrotóxico. Dessa forma, frente a um conflito aparente de normas, 
entendemos que a questão é resolvida em favor do dispositivo da Lei de 
Agrotóxicos pelo princípio da especialidade62.

Assis Toledo63 ensina que “considera-se especial (lex specialis) a norma 
que contém todos os elementos da geral (lex generalis) e mais o elemento 
especializador. Há, pois, na norma especial um plus, isto é, um detalhe a mais 
que sutilmente a distingue da norma geral”.

Ademais, a Jurisprudência é remansosa quanto à incidência do tipo 
penal do artigo 15 da Lei Federal 7.802/89, assim como sobre a competência da 
Justiça Estadual para o seu processamento, se não vejamos:

PENAL. APELAÇÃO. ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89. APLICAÇÃO DE 
DEFENSIVO AGRÍCOLA NÃO REGISTRADO NO BRASIL E CUJA 
IMPORTAÇÃO É PROIBIDA NO PAÍS. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HIPÓTESE EM 
QUE NÃO SE ESTÁ A IMPUTAR AO APELANTE A CONDUTA DE IMPORTAR 
O PRODUTO. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA CONEXÃO COM TAL 
CONDUTA (IMPORTAÇÃO), A RESPEITO DA QUAL NÃO SE TEM DADOS 
(QUEM IMPORTOU, QUANDO E EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS). ALEGADA 
AUSÊNCIA DE DOLO. PRETENSO DESCONHECIMENTO DA PROIBIÇÃO 
DE USO DO PRODUTO NO PAÍS. TESE RECHAÇADA. PRETENDIDA 
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME ACIMA PELO DO ART. 56 DA LEI 9.605/98. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO PRINCÍPIO 
DA ESPECIALIDADE. CONDENAÇÃO E CAPITULAÇÃO CONFERIDAS NA 
SENTENÇA CONFIRMADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.1 Em substituição 
ao Desembargador José Carlos Dalacqua TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação 
Criminal nº 985.757-6 (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 985757-6 - Pitanga - Rel.: 
Lilian Romero - Unânime -  - J. 29.08.2013). (grifos nossos)

62 O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral. 
“Lex specialis derogat legi generali”.

63 Crimes contra a natureza, Editora Revista dos Tribunais, 7ª Edição, 2001, p. 188/189.
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APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 15, DA LEI 7.802/89 (APLICAÇÃO IRREGULAR 
DE AGROTÓXICOS) ALEGADA NULIDADE DA DENÚNCIA EM RAZÃO DESTA 
SER INEPTA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ANTE A FALTA 
DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. INCOERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. 
IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ERRO SOBRE A ILICITUDE 
DO FATO.  DESCONHECIMENTO DA LEI QUE NÃO ESCUSA O AGENTE DA 
RESPONSABILIDADE CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO 
PENAL.PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
NÃO PROVIDO. I. Não se vislumbra a inépcia da denúncia, porque, ainda 
que sucinta, apresenta-se de modo regular, tendo sido propiciado ao réu 
o exercício do contraditório e da ampla defesa. II. A autoria restou bem 
delineada através do conjunto probatório carreado aos autos, em especial, 
as declarações prestadas pelo apelado, o qual confirmou ser verdadeiro 
o fato narrado na denúncia. III. “Elemento subjetivo: é o dolo. Não se 
exige elemento subjetivo do tipo específico.” (Leis Penais e Processuais 
Penais Comentadas. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 824). 
IV. “Em síntese, para se configurar o erro de proibição escusável, torna-se 
indispensável que o agente não saiba, nem tenha condição de saber, que 
o ato praticado é ilícito, ainda que típico.” (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Código Penal Comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
p.208-09)TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 649464-4 - Pato Branco -  Rel.: Lidio 
José Rotoli de Macedo – Unânime -  - J. 19.08.2010. Grifei.

PENAL. APELAÇÃO. ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89.APLICAÇÃO DE DEFENSIVO 
AGRÍCOLA NÃO REGISTRADO NO BRASIL E CUJA IMPORTAÇÃO É PROIBIDA 
NO PAÍS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE ESTÁ A IMPUTAR AO 
APELANTE A CONDUTA DE IMPORTAR O PRODUTO. INOCORRÊNCIA DA 
ALEGADA CONEXÃO COM TAL CONDUTA (IMPORTAÇÃO), A RESPEITO 
DA QUAL NÃO SE TEM DADOS (QUEM IMPORTOU, QUANDO E EM 
QUE CIRCUNSTÂNCIAS). ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PRETENSO 
DESCONHECIMENTO DA PROIBIÇÃO DE USO DO PRODUTO NO PAÍS. 
TESE RECHAÇADA.PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME ACIMA 
PELO DO ART. 56 DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, NO 
CASO CONCRETO, DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONDENAÇÃO E 
CAPITULAÇÃO CONFERIDAS NA SENTENÇA CONFIRMADAS. RECURSO 
NÃO PROVIDO.1 Em substituição ao Desembargador José Carlos 
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Dalacqua TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Criminal nº 985.757-6 (TJPR - 
2ª C.Criminal - AC - 985757-6 - Pitanga -  Rel.: Lilian Romero - Unânime 
-  - J. 29.08.2013).(Grifei).

Em adição a isso, em nosso sentir, o caso sob análise indica a ocorrência 
em tese de concurso do crime previsto no artigo 15 da Lei Federal 7.802/89 com 
o crime previsto no artigo 180 do Código Penal (receptação) e não com o delito 
de contrabando, o que reforça a competência jurisdicional da Justiça Estadual.

De fato, embora o produto apreendido (agrotóxico) tenha origem 
em contrabando, não há demonstração de que a autuada contrabandeou os 
produtos do Paraguai para o Brasil, mas que somente comprou produtos que 
sabia serem proibidos.

Sobre o tema, veja-se a Jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
JUSTIÇA FEDERAL DE BAGÉ-RS. JUSTIÇA ESTADUAL DE BAGÉ. CRIME 
DE RECEPTAÇÃO E DESCAMINHO. CONEXÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
DESMEMBRAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL PARA O CRIME DE DESCAMINHO. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.  1.Ausente o 
liame probatório entre os crimes de receptação e descaminho, forçoso 
reconhecer a necessidade de desmembramento dos feitos. 2.Conflito 
de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal e 
Juizado Especial de Bagé - SJ/RS para o delito de descaminho, e o Juízo 
de Direito da 1ª Vara Criminal de Bagé-RS para o crime de receptação. 
(STJ – CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 111.089 – RS (2010/0047441-0), 
RELATOR: Min. CELSO LIMONGI, Julado em 13.10.2010)

Pelo exposto, sugerimos que a Promotoria de Justiça consulente adote 
as providências necessárias para a apuração da responsabilidade criminal da 
autuada e de seu cônjuge sob a imputação da prática, em tese, dos crimes 
previstos no artigo 15 da Lei Federal 7.802/89 e no artigo 180 do Código Penal, 
sem prejuízo da requisição à ADAPAR para que realize nova fiscalização no local 
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e se certifique a respeito da eventual cessação do ilícito, além da prestação de 
informações sobre as providências administrativas que foram tomadas pelo 
órgão, inclusive no que tange à destinação dos produtos decorrentes do plantio 
desenvolvido pela autuada e seu cônjuge com o uso de agrotóxicos proibidos.

É a consulta.

Curitiba, 02 de março de 2018.
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CONSULTA Nº 27 /2017

Consulta. Promoção de Arquivamento – suspeita de possíveis 
áreas contaminadas – Sistema SISSOLO – Ações de vigilância 
à saúde de populações expostas a contaminantes químicos 
– levantamento de informações – persistência de possíveis 
irregularidades somente em 2 (dois) empreendimentos – 
ambos os casos se encontram sub judice em ações civis públicas 
– Atuação extrajudicial desnecessária. Manifestação favorável à 
homologação do arquivamento proposto.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil MPPR-... a este Centro de 
Apoio em razão de sua promoção de arquivamento pela Promotoria de Justiça da 
comarca de ..., ante a manifestação do Conselheiro Relator, que antes de analisar 
a promoção de arquivamento, entendeu pertinente colher a opinião do Centro 
de Apoio, para que não paire dúvida quanto a eventuais responsabilidades.

Assim, foi determinado a conversão do feito em diligência para que se 
colha a opinião deste Centro de Apoio.

O Inquérito Civil Público em análise foi instaurado em razão do ofício 
nº... oriundo do então CAOP – Meio Ambiente, através do qual foi encaminhado 
expediente remetido pelo Ministério Público Federal à Procuradoria de Justiça 
do Estado do Paraná noticiando a suspeita de existência de áreas contaminadas 
constante no Sistema Sissolo do Ministério da Saúde.

Após a instrução do feito, o Promotor de Justiça promoveu o 
arquivamento dos autos, asseverando em suas razões:

“(...) em que pese a indicação inicial de potenciais áreas de contaminação 
do solo neste Município de ..., a efetiva ocorrência dos danos ambientais 



108
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

foi constatada apenas no aterro sanitário, que permanece em 
desconformidade com a legislação pertinente. Ocorre que a questão está 
sendo enfrentada pelo Município, que em atendimento às determinações 
do IAP, tem promovido as adequações necessárias no local de forma a 
minimizar o impacto ambiental do descarte de resíduos sólidos urbanos 
naquele local. Ademais, a obrigação do Município de promover as 
adequações necessárias no aterro sanitário, de forma a adequá-lo às 
exigências normativas vigentes, já foi reconhecida pelo Poder Judiciário, 
por meio de Ação Civil Pública, transitada em julgado, atualmente em 
fase de cumprimento de sentença, onde busca-se compelir o Município a 
promover, com a celeridade devida, as mudanças necessárias no local, de 
forma a adequá-lo à legislação vigente (Autos n...).

É o relato. Passo às ponderações.

Primeiramente, cumpre esclarecer o funcionamento do SISSOLO. É um 
sistema pertencente a ações de vigilância à saúde de populações expostas a 
contaminantes químicos. Assim como o solo, há política para água (SISAGUA) 
e ambos iniciativas do Ministério da Saúde, juntamente à Vigilância Sanitária 
e órgãos ambientais. O sistema tem como finalidade primária o mapeamento 
das áreas e populações afetadas por meio de cadastro contínuo para, em um 
segundo momento, o poder público deliberar sobre quais medidas podem ser 
adotadas e, então, reduzir ou dirimir os danos.

O funcionamento deste sistema ocorre pelo cadastramento de uma 
ficha preenchida que, uma vez tendo o login, pode-se acessar relatórios de todas 
as áreas cadastradas, podendo a consulta ser dividida por Estado ou Município.

Em relação às áreas que devem ser cadastradas, abrange-se todas 
as que possuem populações expostas ou na iminência de contaminação e 
exposição. No entanto, como apenas os órgãos ambientais podem atestar tal 
situação, havendo um segundo cadastro dos próprios órgãos, este também deve 
constar obrigatoriamente no SISSOLO.

Referente a como as áreas são cadastradas, a ficha de cadastramento se 
baseia em dados oriundos de um levantamento prévio de informações junto às 
instituições ambientais, além de visita de campo para reconhecimento da área e 
caracterização inicial da situação. O processo passa por: 1) coleta de amostras; 
2) análise das informações; 3) preparo da visita e campo e 4) agendamento de 



109
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

visita com o proprietário. Vale dizer que a pesquisa de campo não possui nenhum 
caráter fiscalizatório, todavia de levantamento. Além disso, o Ministério Público 
também atua como fonte de informação sobre a situação legal da área por meio 
de processos instaurados.

Ainda, necessário esclarecer que para áreas com população 
potencialmente exposta, há alguns critérios a serem seguidos: 1) observação 
em campo de derramamento, vazamento e disposição de resíduos tóxicos, bem 
como as queixas da população localmente afetada; 2) também há a possibilidade 
de a área possuir históricos de uso e ocupação, indicador de que houve ou ainda 
há atividades com potencial poluidor do solo.

Cabe transcrever também algumas informações retiradas no sítio 
eletrônico do Ministério da Saúde sobre o Sistema de Informação de Vigilância 
em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado – SISSOLO1.

“(…) é ferramenta importante para orientação e priorização das ações de 
vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos - 
VIGIPEQ, permitindo o monitoramento da saúde destas populações por 
meio do cadastramento contínuo, por parte dos municípios e/ou estados, 
das áreas contaminadas identificadas, e da construção de indicadores de 
saúde e ambiente. (...)

4.2 Quais áreas devem ser cadastradas? Em princípio todas as áreas 
com populações expostas ou potencialmente expostas a contaminantes 
químicos devem ser cadastradas. As informações disponíveis nos órgãos 
ambientais e nos departamentos de recursos minerais indicam sempre 
a existência de contaminação, sem apresentarem foco na população 
potencialmente exposta. Por esta razão na fase de seleção das áreas 
a CGVAM/SVS/MS - Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de 
Populações Expostas a Solo Contaminado – SISSOLO Página 13 serem 
cadastradas e nos levantamentos de informações faz-se a classificação 
das áreas que apresentem população potencialmente exposta em áreas 
declaradas como contaminadas e áreas com suspeita de contaminação.

A) Áreas comprovadamente contaminadas com população 
potencialmente exposta ou comprovadamente exposta Apenas os órgãos 
de meio ambiente podem declarar uma área como contaminada. Assim, 
havendo um cadastro de áreas contaminadas nos órgão ambientais ou 
havendo áreas consideradas contaminadas pelos órgãos ambientais, 
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estas áreas necessariamente deverão ser cadastradas no SISSOLO. Uma 
situação especial diz respeito às áreas com contaminação natural, onde 
informações sobre localização e extensão em alguns casos podem ser 
obtidas junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM ou 
junto ao órgão correlato no nível estadual ou distrital. Deve ser ressaltado 
que os órgãos ambientais, via de regra, não trabalham com áreas 
contaminadas naturalmente e sem alguma atuação antrópica. Isto levou 
à Resolução CONAMA 420/09 não abordar as áreas comcontaminação 
natural, apesar do Ministério da Saúde ter pleiteado a inclusão destas na 
referida resolução.

B) Áreas suspeitas de contaminação com população potencialmente 
exposta Como nem todos os órgãos estaduais e municipais de meio 
ambiente possuem cadastro de áreas comprovadamente contaminadas, 
foi necessário no passado e ainda é necessário no presente cadastrar áreas 
suspeitas de contaminação com populações potencialmente expostas. 
Para o cadastro de áreas suspeitas de contaminação, é necessário que 
estas atendam a critérios mínimos que fundamentem a suspeita de 
contaminação.

O primeiro critério é a observação em campo de derramamentos, 
vazamentos e disposição de resíduos tóxicos no solo, além de observar 
as queixas e reclamações da população residente ou trabalhadora na 
área ou em sem entorno. O segundo critério é área possuir histórico 
de uso e ocupação, indicando que houve no passado e há no presente 
atividades com elevado potencial de contaminação do solo, para as quais 
existem informações adicionais que justifiquem haver suspeita de ter 
ocorrido contaminação no passado ou haver suspeita de estar ocorrendo 
contaminação no presente.

O objeto do Inquérito Civil em análise enquadra-se na hipótese da alínea 
B, qual seja, áreas suspeitas de contaminação com população potencialmente 
exposta, assim foi solicitado ao órgão ambiental estadual vistoria nas áreas 
suspeitas de contaminação.

Como se pode extrair da informação prestada pelo Instituto Ambiental 
do Paraná, fl. ..., dos locais denunciados como contaminados, após vistoria, 
ficou constatado possível contaminação, em 2 (dois) locais: aterro sanitário – 
lixão: localizado às margens da ... e aterro sanitário – lixão desativado, localizado 
na ... (antiga ...).
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Analisando a sentença proferida nos autos de nº..., a qual segue em 
anexo, verifica-se que o Município de ... foi condenado a:

a) condenar o requerido a reparar o dano ambiental produzido 
na pedreira municipal, promovendo a completa recuperação de toda área 
degradada;

b) (...)

c) condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na 
implantação de aterro sanitário, e realização de programa de reciclagem de 
resíduos sólidos urbanos, com rigorosa observância das disposições da legislação 
de proteção ao meio ambiente e à saúde.

Assim sendo, ambos os locais apontados no Inquérito Civil, como de 
possível contaminação, estão devidamente contemplados na sentença proferida, 
a qual está em fase de cumprimento, como comprova o despacho em anexo.

Diante do exposto, em virtude de não vislumbrarmos a persistência 
da necessidade de atuação Ministerial na esfera extrajudicial em ambas as 
situações relatadas, somos pela homologação do arquivamento proposto.

Curitiba, 18 de setembro de 2017.
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Consulta nº 08/2016 – Meio Ambiente

A Promotoria de Justiça da ….ª Seção Judiciária d... solicitou por telefone 
informações sobre a possibilidade de aditamento de denúncia formulada contra 
comerciante de produto agrícola (cenouras) com agrotóxico pela prática do 
crime do art. 15 da Lei nº 7.802/89.

Indaga-se a viabilidade da alteração do tipo penal imputado na denúncia 
para o crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98, uma vez que o tipo penal do 
art. 15 da Lei nº 7.802/89 abrangeria apenas a comercialização do agrotóxico.

 É o relato. Passa-se à consulta.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a análise do questionamento 
proposto discutirá apenas o âmbito da tipificação, em abstrato, sem adentrar 
nos detalhes do caso. Além disso, não foi possível encontrar doutrina ou 
Jurisprudência que fizesse referência específica ao enquadramento criminal de 
“venda de produto agrícola contaminado (com níveis de) agrotóxico acima do 
permitido”.

Desta feita, faz-se necessária uma interpretação textual e constitucional 
dos tipos penais cogitados para o caso, para a identificação do mais adequado 
à espécie, tendo como ponto de partida os interesses constitucionalmente 
protegidos e tutelados no âmbito criminal.

Deveras, não se pode olvidar que a disciplina do manuseio dos 
agrotóxicos atende ao mandamento constitucional de proteção da agricultura, 
do meio ambiente e da saúde, e, mais especificamente, como bem lembra 
Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Junior64, à necessidade de concretizar o dever 
estatal de controle e fiscalização da produção e do transporte de produtos 
tóxicos, previsto no art. 200, VII, da CF/1988.

64 Texto Agrotóxicos e Responsabilidade Criminal, em anexo.
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Nesta toada, nota-se que a Lei nº 7.802/79, no seu artigo 1º, define como 
objeto de regulamentação da lei “a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins”, e prevê, no seu art. 14, a 
tríplice responsabilização (criminal, cível e administrativa) para a comercialização 
de agrotóxicos em desacordo com as especificações legais.

Neste diapasão, o tipo penal previsto no art. 15 da Lei nº 7.802/89 
tipifica as condutas proibidas aos que manipulam este tipo de produto:

“Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar 
serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 
legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa. (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)”

Observa-se que, conforme leciona Alfredo Carlos Gonzaga Falcão 
Júnior,65 o crime do referido art. 15 da Lei nº 7.802/89, que integra o conjunto de 
tipos penais que tutelam penalmente o meio ambiente, afigura-se como crime 
de perigo abstrato, categoria penal utilizada ante a dificuldade de identificação 
do dano e recuperação dos bens lesados (meio ambiente e saúde). Importante 
ressaltar ainda que o tipo penal acima transcrito apresenta-se como norma penal 
em branco; ou seja, terá necessariamente seu elemento normativo (proibição) 
integrado por outras normas.

Neste ínterim, a manipulação dos agrotóxicos é objeto de 
regulamentação complexa na seara administrativa, em virtude da pluralidade 
de interesses constitucionalmente protegidos envolvidos: saúde, a agricultura 
e o meio ambiente. Com efeito, conforme a previsão do art. 3º da Lei nº 
7.802/1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.704/2002, os agrotóxicos 
e seus componentes e afins “só poderão ser produzidos, exportados, importados, 
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de 

65 Texto Agrotóxicos e Responsabilidade Criminal, em anexo.
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acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos 
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.” No caso do Estado do 
Paraná, por exemplo, é sabido que a manipulação do agrotóxico é regulada não 
só pelas diretrizes do Ministério do Meio Ambiente, como também da ANVISA e 
da ADAPAR, nos termos da Lei Estadual nº 7827/83.

Deste modo, considerando o contexto legal acima exposto, os bens 
jurídicos tutelados e as características do tipo penal, é de se entender que, em 
tese, a suposta a conduta descrita – venda de produto agrícola com agrotóxico 
– não se amoldaria com perfeição ao tipo penal referido.

Neste particular, observa-se ainda que a Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Paraná aplica com segurança o tipo penal às situações de manipulação 
inadequada do defensivo agrícola em si, mas não foi encontrado por este 
Centro de Apoio precedentes sobre da venda do produto agrícola (alimento) 
contaminado com agrotóxicos em níveis acima do permitido com a aplicação do 
tipo penal previsto no artigo 15 da Lei nº 7.802/89.

Vejamos exemplos:

APELAÇÃO CRIMINAL.   ART. 15, DA LEI 7.802/89 (APLICAÇÃO IRREGULAR 
DE AGROTÓXICOS)   ALEGADA NULIDADE DA DENÚNCIA EM RAZÃO 
DESTA SER INÉPTA.   INOCORRÊNCIA.   NULIDADE DO PROCESSO ANTE A 
FALTA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO.   INCOERÊNCIA.   AUSÊNCIA DE 
DOLO.   IMPOSSIBILIDADE.   CRIME DE PERIGO ABSTRATO.   ERRO SOBRE 
A ILICITUDE DO FATO.   DESCONHECIMENTO DA LEI QUE NÃO ESCUSA O 
AGENTE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL   INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
21 DO CÓDIGO PENAL.   PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.   SENTENÇA 
MANTIDA.   RECURSO NÃO PROVIDO.I. Não se vislumbra a inépcia da 
denúncia, porque, ainda que sucinta, apresenta-se de modo regular, 
tendo sido propiciado ao réu o exercício do contraditório e da ampla 
defesa. II. A autoria restou bem delineada através do conjunto probatório 
carreado aos autos, em especial, as declarações prestadas pelo 
apelado, o qual confirmou ser verdadeiro o fato narrado na denúncia. 
III. “Elemento subjetivo: é o dolo. Não se exige elemento subjetivo do 
tipo específico.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2.ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 824). IV. “Em síntese, para 
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se configurar o erro de proibição escusável, torna-se indispensável que 
o agente não saiba, nem tenha condição de saber, que o ato praticado 
é ilícito, ainda que típico.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal 
Comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.208-09). 
(TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 649464-4 - Pato Branco -  Rel.: Lidio José 
Rotoli de Macedo - Unânime -  - J. 19.08.2010) (grifos nossos)

APELAÇÃO CRIMINAL.   CRIME DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS E 
EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS EM DESACORDO COM A EXIGÊNCIA 
ESTABELECIDA NA LEI (ART. 15, DA LEI 7.802/89).   ILICITUDE.   
OCORRÊNCIA.   ALEGADO DESCONHECIMENTO DE PROIBIÇÃO LEGAL 
QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL.   RÉU AGRICULTOR.   
NECESSÁRIA CONDENAÇÃO.   SENTENÇA REFORMADA.   RECURSO 
PROVIDO. “Em que pese à alegação de desconhecimento do uso proibido 
do agrotóxico em questão, esta não encontra guarida, haja vista ser o 
apelado agricultor e, portanto acobertado pelo dever de conhecer os 
diversos defensores agrícolas, contando de forma privilegiada com 
informações acerca dos males e benefícios, bem como da permissão ou 
proibição de uso”. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 650287-4 - Palotina -  Rel.: 
José Laurindo de Souza Netto - Unânime -  - J. 24.06.2010) (grifos nossos)

Analisa-se agora a possibilidade de aplicação do art. 56 da Lei 
9.605/98, que assim dispõe:

“Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar 
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou 
ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em 
leis ou nos seus regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 
multa.”
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É sabido que o referido tipo penal possui âmbito de incidência 
muito semelhante ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 7.802/89.66 Trata-se, 
igualmente, de criminalização que integra a tutela do meio ambiente e da 
saúde, da mesma natureza jurídica – crime de perigo abstrato e norma penal 
em branco – que visam à tutela do meio ambiente e da saúde.

66  Tal proximidade, inclusive, por vezes, traz o conflito aparente de normas para determinados 
casos concretos envolvendo a comercialização de agrotóxicos, que, em regra, é resolvido em favor 
do dispositivo da Lei de Agrotóxicos pelo princípio da especialidade. Veja-se, neste sentido, os 
precedentes: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS NÃO 
REGISTRADOS NO PAÍS. (ART. 15 DA LEI 7.802/89). AGENTE QUE TRANSPORTAVA AGROTÓXICO 
PROVENIENTE DO PARAGUAI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATÓRIO TÉCNICO 
QUE ATESTOU A NATUREZA DO AGROTÓXICO APREENDIDO E AUSÊNCIA DE SEU REGISTRO NO 
TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 7.802/89. BENS JURÍDICOS TUTELADOS 
DISTINTOS. LEI 9.605/98 E LEI 7.802/89.CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INCIDÊNCIA DO 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. (...) o bem jurídico tutelado 
pelo artigo 334, do Código Penal difere daquele descrito no artigo 15, da lei 7.802/89. O primeiro 
visa resguardar tão somente as políticas de comércio exterior, enquanto que este visa proteger a 
saúde pública, revelando a clara distinção entre ambos.1 Em substituição ao Des. Lídio José Rotoli 
de Macedo. 22. Evidencio que a conduta ilícita de ‘transportar’ agrotóxicos no território nacional 
em desacordo com as regras legais, subsume-se tanto à figura típica do artigo 15 da Lei 7.802/89 
quanto do artigo 56 da Lei 9.605/98, configurando um autêntico conflito aparente de normas 
resolvido em favor desta modalidade delitiva pelo princípio da especialidade. (TJPR - 2ª C.Criminal 
- AC - 1149672-7 - Clevelândia -  Rel.: Maria Roseli Guiessmann - Unânime -  - J. 03.07.2014) PENAL. 
APELAÇÃO. ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89.APLICAÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA NÃO REGISTRADO 
NO BRASIL E CUJA IMPORTAÇÃO É PROIBIDA NO PAÍS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE ESTÁ A IMPUTAR AO APELANTE 
A CONDUTA DE IMPORTAR O PRODUTO. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA CONEXÃO COM TAL 
CONDUTA (IMPORTAÇÃO), A RESPEITO DA QUAL NÃO SE TEM DADOS (QUEM IMPORTOU, QUANDO 
E EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS). ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PRETENSO DESCONHECIMENTO DA 
PROIBIÇÃO DE USO DO PRODUTO NO PAÍS. TESE RECHAÇADA.PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO 
DO CRIME ACIMA PELO DO ART. 56 DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, NO CASO 
CONCRETO, DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONDENAÇÃO E CAPITULAÇÃO CONFERIDAS NA 
SENTENÇA CONFIRMADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.1 Em substituição ao Desembargador José 
Carlos Dalacqua TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Criminal nº 985.757-6 (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 
985757-6 - Pitanga -  Rel.: Lilian Romero - Unânime -  - J. 29.08.2013) RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
PENAL. IMPORTAÇÃO DE SUBSTANCIA TÓXICA (ARTIGO 56 DA LEI Nº 9.605/98) E TRANSPORTE DE 
AGROTÓXICO (ARTIGO 15 DA LEI N° 7.802/89). ADEQUAÇÃO TÍPICA. 1. Inexistindo elementos no 
sentido de que o denunciado, tendo recebido na rodoviária de Foz de Iguaçu mala com produto que 
sabia ter procedência estrangeira para transporte dentro do território nacional, tenha ajustado ou 
aderido à importação antes da sua consumação, não se pode falar em participação na importação 
de substância tóxica (artigo 56 da Lei nº 9.605/98) mas em delito autônomo de transporte de 
agrotóxico (artigo 15 da Lei n° 7.802/89). 2. A participação na modalidade de co-autoria sucessiva, 
em que o partícipe resolve aderir à conduta delituosa após o início da sua execução, exige, além 
do liame subjetivo comum a todo concurso de agentes, que a adesão ocorra antes da consumação 
do delito. 3. Recurso provido. (REsp 1449266/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 26/08/2015)
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Da mesma forma que ocorre com o art. 15 da Lei 7.802/89, a 
Jurisprudência apresenta aplicações do tipo penal do artigo 56 às condutas 
de manipulação da substância tóxica em si, mas tampouco foram encontrados 
precedentes em que a vedação do art. 56 recaia sobre a venda do produto 
agrícola contaminado com agrotóxicos em níveis acima do permitido.

Vejamos exemplos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FERTILIZANTES. ATIVIDADE 
DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS TÓXICOS.  FALTA DE 
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CRIME 
AMBIENTAL DO ART. 56 DA LEI N.º 9.605/98. IMPLEMENTAÇÃO DE 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DESRESPEITO AO EMBARGO DO IBAMA. 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. 1. A mesma conduta ilícita foi objeto de duas sanções 
administrativas distintas infligidas pelo IBAMA: o Termo de Embargo, 
que pretendeu suspender a atividade empresarial envolvida no manuseio 
de produtos químicos tóxicos, por falta de autorização legal do órgão 
competente; e o Auto de Infração, que impôs multa pela conduta 
de “funcionar, ter em depósito, produtos químicos [...] sem inscrição 
no cadastro técnico federal e sem licença ou autorização do órgão 
administrativo competente”. 2. Inexiste o crime de desobediência se para 
o descumprimento da ordem legal há previsão legislativa de sanção civil 
ou administrativa, salvo se há expressa admissibilidade da cumulação 
das sanções extrapenal e penal. Precedentes. 3. Pelo descumprimento do 
embargo à atividade irregular, afora o sancionamento administrativo, 
também respondem os agentes penalmente pelo crime do art. 56 da Lei 
n.º 9.605/98, constituindo indevido bis in idem a imputação cumulativa 
do crime de desobediência. 4. A persecução penal foi instaurada com base 
na constatação de que os ora Pacientes, sem autorização do IBAMA e em 
desrespeito ao embargo implementado, estavam exercendo atividades 
nocivas ao meio ambiente, infringindo interesse direito da Autarquia 
Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal. 5. Recurso ordinário 
parcialmente provido tão-somente para afastar a persecução penal dos ora 
Recorrentes pelo crime de desobediência. (RHC 14.341/PR, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 
349) (grifos nossos)



119
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

APELAÇÃO CRIME. UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS EM DESACORDO 
COM A LEI AMBIENTAL (ART. 56, §1º, I, DA LEI N.º 9.605/98). 
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVO, 
ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCABIMENTO. AUTORIA E 
MATERIALIDADE IRREFRAGÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA 
AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA 
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.1. Em que pese não haja laudo pericial, 
a materialidade delitiva foi comprovada por outros meios de prova.2. 
Compete ao Juízo da Execução apreciar a concessão do benefício da justiça 
gratuitaI. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1375955-8 - Ponta Grossa -  Rel.: 
Marcio José Tokars - Unânime -  - J. 24.09.2015) (grifos nossos)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS 
NÃO REGISTRADOS NO PAÍS. (ART. 15 DA LEI 7.802/89). AGENTE 
QUE TRANSPORTAVA AGROTÓXICO PROVENIENTE DO PARAGUAI. 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATÓRIO TÉCNICO QUE 
ATESTOU A NATUREZA DO AGROTÓXICO APREENDIDO E AUSÊNCIA DE SEU 
REGISTRO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL E LEI 
Nº 7.802/89. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. LEI 9.605/98 E LEI 
7.802/89.CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO 
DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. (...) o bem 
jurídico tutelado pelo artigo 334, do Código Penal difere daquele descrito 
no artigo 15, da lei 7.802/89. O primeiro visa resguardar tão somente as 
políticas de comércio exterior, enquanto que este visa proteger a saúde 
pública, revelando a clara distinção entre ambos.1 Em substituição ao 
Des. Lídio José Rotoli de Macedo. 22. Evidencio que a conduta ilícita de 
‘transportar’ agrotóxicos no território nacional em desacordo com as regras 
legais, subsume-se tanto à figura típica do artigo 15 da Lei 7.802/89 quanto 
do artigo 56 da Lei 9.605/98, configurando um autêntico conflito aparente 
de normas resolvido em favor desta modalidade delitiva pelo princípio da 
especialidade. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1149672-7 - Clevelândia -  Rel.: 
Maria Roseli Guiessmann - Unânime -  - J. 03.07.2014) (grifos nossos)

Por outro lado, vislumbra-se que o contexto descrito na presente 
consulta - venda de produto agrícola (cenoura) contaminada por agrotóxicos 
acima dos níveis permitidos – atrai a aplicação das normas que protegem 
não só a saúde, o meio ambiente e a agricultura, mas sobretudo a saúde do 
consumidor, atraindo a aplicação da tutela penal das relações de consumo.
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Deveras, é de se lembrar que, se por um lado, a regulação da venda de 
agrotóxicos e das substâncias tóxicas acima descritas está relacionada à proteção 
do meio ambiente, da saúde e da agricultura, como antes demonstrado, por 
outro lado, é possível vislumbrar que a criminalização da venda de produto 
agrícola contaminada por agrotóxicos acima dos níveis permitidos deve também 
ser enfocada do ponto de vista da saúde e segurança alimentar dos consumidores 
dos alimentos contaminados.

Com efeito, não se pode olvidar que a Política Nacional de Defesa 
do Consumidor, definida no art. 4º do Código de Defesa do Consumidor, tem 
como objetivo “o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo (...)” (grifo nosso). Da mesma forma, o art. 8º do 
mesmo Código estabelece que “os produtos e serviços colocados no mercado 
de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 
fruição (...).” (grifo nosso).

Não se pode olvidar, nesta toada, que a segurança alimentar é tema 
interdisciplinar67, que permeia não só a proteção constitucional do direito à 
saúde, considerando sobretudo o dever constitucional do Estado (Sistema 
Único de Saúde) de fiscalizar e inspecionar alimentos (art. 200, inciso VI, da 
CRFB/1988), mas também à saúde do consumidor, vez que o acesso a estes 
alimentos se substancialmente pelo sistema econômico, através de relações de 
consumo.

Na mesma toada, observa-se que a venda de produtos contaminados 
e impróprios para consumo vem sendo enquadrada pela Jurisprudência no tipo 
penal do art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, c/c com o inciso II, do § 6º do art. 18 
do Código de Defesa do Consumidor:

67 Neste particular, é importante destacar que Lei nº 11.346/2006, que insere no ordenamento 
jurídico brasileiro a temática da segurança alimentar, estabelece, no seu art. 4º que a segurança 
alimentar abrange “IV – a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica 
dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida 
saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população”. (grifo nosso)
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“Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: IX - vender, ter em 
depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar 
matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

“Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

“Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade 
culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de 
multa à quinta parte.”

“§ 6° São impróprios ao uso e consumo:

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos 
ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de 
fabricação, distribuição ou apresentação;” (grifos nosso)

Vejamos exemplos de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. EXPOR 
À VENDA MERCADORIA IMPRÓPRIA AO CONSUMO. ART. 7.º, INCISO IX, 
DA LEI N.º 8137/90 C.C. ART. 18, § 6.º, INCISOS I E II, DA LEI N.º 8.078/90 E 
ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INC. VI, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO 
INCABÍVEL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO 
EM CARNE SUÍNA. EXPOSIÇÃO À VENDA INCOMPROVADA. DECISÃO 
CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. Prova frágil, em processo penal, é 
sinônimo de prova inexistente. É prova insuficiente para arrimar decreto 
condenatório. Prova duvidosa - mesmo em grau mínimo - acarreta a 
absolvição. Condenação, sempre e sempre, dependerá de prova certa, 
sólida, robusta. Caso contrário, o acusado deverá ser absolvido. (TJPR - 2ª 
C.Criminal - AC - 374895-2 - Arapongas -  Rel.: Miguel Kfouri Neto - Unânime 
-  - J. 23.11.2006) (grifos nossos)

CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO. 
LEI N.° 8137/90, ART. 7°. IX. DELITO DE NATUREZA FORMAL E DE PERIGO 
ABSTRATO, APERFEIÇOANDO-SE COM A MERA TRANSGRESSÃO DA NORMA 
INCRIMINADORA. DESNECESSIDADE DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DA 
IMPRESTABILIDADE MATERIAL OU REAL DO PRODUTO. CARNE BOVINA E 
SUÍNA EXPOSTAS À VENDA SEM INSPEÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, SEM 
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM, RÓTULO, ETIQUETA-LACRE OU ETIQUETA 
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ADESIVA. ILÍCITO PERFEITAMENTE CONFIGURADO, IMPONDO-SE A 
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS À PENA 
DE MULTA. RECURSO PROVIDO. (TAPR - Primeira C.Criminal (extinto TA) - 
AC - 172455-6 - Loanda -  Rel.: Sérgio Arenhart - Unânime -  - J. 06.09.2001) 
(grifos nossos)

CRIMINAL. RESP. VENDA DE MERCADORIA DE ORIGEM ANIMAL. 
ADQUIRIDA DE ABATEDOUROS CLANDESTINOS. CRIME CONTRA A 
RELAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A 
CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DA MERCADORIA. DELITO DE PERIGO 
ABSTRATO. RECURSO PROVIDO. O tipo do inciso IX do art. 7.º, da Lei n.º 
8.137/80 trata de crime formal, bastando, para sua concretização, que se 
coloque em risco a saúde de eventual consumidor da mercadoria. Cuidando-
se de crime de perigo abstrato, desnecessária se faz a constatação, via 
laudo pericial, da impropriedade do produto para consumo. Precedentes. 
Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, quanto à 
condenação pelo crime contra as relações de consumo. (REsp 221.561/PR, 
Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2002, DJ 
29/04/2002, p. 273) (grifos nossos)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO 
(ART. 7º, IX, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.137/1990). PRETENSÃO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL QUE 
LOGRA ATRIBUIR A CONDUTA DELITUOSA AO PACIENTE QUE, NA CONDIÇÃO 
DE ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SETOR, FALTOU COM O DEVER OBJETIVO DE 
CUIDADO, AO NÃO TOMAR AS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO DAS 
MERCADORIAS, EM TESE, IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LAUDOS ATESTANDO A NORMALIDADE DOS 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. IMPUTAÇÃO QUE SE LIMITA A CONSIDERAR A 
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE ROTULAGEM E O PRAZO DE 
VALIDADE VENCIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPROPRIEDADE 
AO CONSUMO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE QUE 
A CONDUTA DEVE SER RESPONSABILIZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. ADESÃO ÀS RAZÕES DECLINADAS NO VOTO-VISTA. 1. Esta 
Corte pacificou o entendimento de que o trancamento de ação penal pela 
via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de 
plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta 
ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. 2. 
Segundo o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia 
ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 



123
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se 
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 
testemunhas. 3. No caso, forçoso reconhecer que a inicial acusatória não é 
inepta, porquanto atribui conduta culposa ao recorrente, descrevendo as 
circunstâncias que, em tese, configurariam a violação de seu dever objetivo 
de cuidado na conservação e exposição de gêneros alimentícios em setor 
do estabelecimento comercial sob sua responsabilidade. 4. Inobstante 
parte da doutrina e da jurisprudência entendam que o delito previsto 
no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990, crime formal, de perigo abstrato, é 
norma penal em branco, cujo elemento normativo do tipo “impróprio 
para consumo” deve ser complementado pelo disposto no art. 16, § 8º, do 
Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça entende que há necessidade de realização de exame pericial nos 
produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja comprovada a sua 
real nocividade para consumo, sob pena de inaceitável responsabilidade 
penal objetiva. 5. Evidenciado nos autos que há prova pericial, produzida 
pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli e consubstanciada em 
três laudos, os quais, não obstante atestem características sensoriais 
normais, consideram, paradoxalmente, a impropriedade do consumo 
exclusivamente na ausência de informações obrigatórias de rotulagem e/
ou no prazo de validade vencido, não há falar em justa causa para a ação 
penal, já que ausente a prova da materialidade do crime. 6. Tendo o laudo 
pericial atestado a normalidade dos gêneros alimentícios apreendidos no 
estabelecimento comercial, afastando a prova direta, necessária in casu, do 
elemento objetivo do tipo (produto “impróprio para o consumo”), reserva-
se apenas ao Direito Administrativo eventual punição pelo descumprimento 
de normas relativas à conservação e exposição, para venda, de gêneros 
alimentícios. 7. Recurso provido para determinar o trancamento da ação 
penal, por ausência de justa causa (adesão às razões do voto-vista proferido 
pelo Ministro Rogério Schietti). (RHC 60.937/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 01/03/2016) 
(grifos nossos)

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. 
ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI 8.137/90. EXPOR À VENDA MERCADORIA 
EM CONDIÇÕES IMPROPRIAS AO CONSUMO. PRODUTO COM PRAZO DE 
VALIDADE VENCIDO. MATERIALIDADE. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. 
RECURSO PROVIDO. 1. A venda de produtos impróprios ao uso e consumo 
constitui delito que deixa vestígios, sendo indispensável, nos termos do 
artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que 
ateste que a mercadoria efetivamente é imprópria para o consumo, não 
bastando, para tanto, mero laudo de constatação que se limita a elencar 



124
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

a mercadoria apreendida. 2. Recurso provido. (REsp 1453275/SC, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
15/09/2015, DJe 01/10/2015) (grifos nossos)

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO. 
ARTIGO 7°, XI, DA LEI N. 8.137/1990. PRODUTO NOCIVO À SAÚDE. 
IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPROPRIEDADE. 
DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. ADMISSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO 
DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1.  Para a configuração 
do tipo penal  descrito no art. 7°, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, é 
imprescindível a demonstração inequívoca da impropriedade do produto. 
2. A realização do exame pericial somente é obrigatória nas infrações que 
deixam vestígios ou quando, sendo possível sua realização, esta não ocorreu 
por inércia dos órgãos de persecução penal. 3.Assim, não obstante haver 
uma ordem de preferência para a comprovação da materialidade delitiva, 
por meio de exame pericial, poderá ser ele suprido por outros meios de 
prova, na impossibilidade de sua realização. 4. No caso concreto, diante 
do  desaparecimento natural do produto, pois prontamente consumido 
pelas vítimas, e de seis casos de intoxicação alimentar graves relatados 
em prontuários médicos, é temerária a absolvição sumária do acusado 
em decorrência da ausência de perícia, por constituir demasiado apego ao 
formalismo e subtração do exercício da ação penal pelo Ministério Público. 
5. Recurso especial provido. (REsp 1369828/DF, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 28/10/2014) 
(grifos nossos)

CRIMINAL. RESP. FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE VINHO 
PARA CONSUMO EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES. 
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO 
PERICIAL PARA A CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DA MERCADORIA. 
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO. O tipo do inciso IX do 
art. 7.º, da Lei n.º 8.137/80 trata de crime formal, bastando, para sua 
concretização, que se coloque em risco a saúde de eventual consumidor 
da mercadoria. Cuidando-se de crime de perigo abstrato, desnecessária se 
faz a constatação, via laudo pericial, da impropriedade do produto para 
consumo. Precedentes. Recurso provido, nos termos do voto do relator. 
(REsp 1163095/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 
09/11/2010, DJe 22/11/2010) (grifos nossos)
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Este também é o entendimento do CAOPCON, expresso em consulta 
formulada por este Centro de Apoio, cuja cópia integral se transcreve abaixo:

“Em resposta ao seu telefonema e e-mail informamos que o CAOPCON 
entende que a venda/comercialização de produto agrícola contaminado 
com agrotóxico além de ser matéria afeta a Promotoria de Justiça de 
Defesa do Consumidor, se enquadra no crime do inciso XI, art. 7º da Lei nº 
8.137/1990 combinado com art. 18, §6º, inciso II, da Lei nº 8.078/1990.

LEI Nº 8.137/1990

Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer 
forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias 
ao consumo;

VENDER PRODUTO AGRÍCOLA (HORTIFRUTÍCOLA) COM AGROTÓXICO

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade 
culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de 
multa à quinta parte.

LEI 8.078/1990

Art. 18 § 6°. São impróprios ao uso e consumo:

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos 
ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de 
fabricação, distribuição ou apresentação;”

Sendo assim, vislumbra-se que, em tese, a conduta de vender produto 
agrícola contaminado com agrotóxicos acima dos níveis permitidos melhor se 
amolda ao tipo penal do art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, c/c com o inciso II, 
do § 6º, do art. 18 da Lei 8.078/90. Repise-se, por fim, que a esta conclusão está 
sujeita à reavaliação pelo confronto com os detalhes do caso concreto.

É a consulta.

Curitiba, 17 de junho de 2016.
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CONSULTA Nº 05/2016

..... encaminhou e-mail em que solicita material doutrinário 
e jurisprudencial existente neste Centro de Apoio a respeito da venda direta 
ao consumidor de produto agrícola nocivo ao meio ambiente, produzido pela 
empresa ..., cujo componente ativo é o “metamidofós”, e que supostamente teve 
sua produção e comercialização proibidos pela ANVISA por força da resolução 
nº 1/2011.

É o relato. Passa-se às ponderações.

Em primeiro lugar, cumpre notar que existe previsão legislativa de 
tríplice responsabilização (criminal, cível e administrativa) para a comercialização 
de agrotóxicos em desacordo com as especificações legais.

Na seara penal, a Lei Federal nº 7.802/1989, que trata da temática 
dos agrotóxicos, traz nos artigos 15 e 16 a tipificação das condutas proibidas aos 
que manipulam este tipo de produto:

“Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar 
serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na 
legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa. (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)”

“Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, 
que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao 
meio ambiente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, além de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, 
será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de multa 
de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.”

Importante ressaltar, contudo, que, o tipo penal do artigo 15, 
acima transcrito, apresenta-se como norma penal em branco; ou seja, terá 
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necessariamente seu elemento normativo (proibição) determinado por outras 
normas.68

 Neste particular, cumpre notar que a manipulação dos agrotóxicos 
é objeto de regulamentação complexa na seara administrativa, em virtude da 
pluralidade de interesses constitucionalmente protegidos envolvidos: saúde, a 
agricultura e o meio ambiente.

Com efeito, conforme a previsão do art. 3º da Lei nº 7.802/1989, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.704/2002, os agrotóxicos e seus 
componentes e afins “só poderão ser produzidos, exportados, importados, 
comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de 
acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos 
setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.” (grifo nosso)

No caso do produto em debate (metamidofos ... 600), cuja bula 
encontra-se em documento anexo, observa-se que, de fato, houve determinação 
de sua retirada programada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), estabelecida por meio da Resolução da Diretoria Colegiada de nº 1, 
de 14 de Janeiro de 2011 (cópia em anexo).

É de se destacar ainda que, no Estado do Paraná, a temática dos 
agrotóxicos obedece ainda à Lei Estadual nº 7827/83 e está sujeita ao controle e 
à fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), vinculada 
à Secretaria de Agricultura.

Nesta toada, ressalta-se que a referida agência disponibiliza 
diariamente a Lista de Agrotóxicos Aptos para Comércio e Uso no Paraná em 
seu sítio eletrônico69, cuja cópia referente ao dia 9 de junho de 2016 encontra 
em anexo. Observa-se que o referido componente não se encontra na lista 
disponibilizada pela ADAPAR, o que corrobora a determinação da ANVISA.

Deste modo, pode-se dizer que, a nosso aviso, a comercialização 
direta do componente “metamidofós” é proibida e sujeita à sanção penal do 
art. 15 da Lei nº 7.802/89, conclusão esta que está sujeita à reavaliação pelo 
confronto com os detalhes do caso concreto e com a regulamentação pertinente.

68 Para maior aprofundamento, ver o artigo “Agrotóxicos e Responsabilidade Criminal” em anexo.

69  www.adapar.pr.gov.br, na aba “Serviços e Produtos”, e depois “Agrotóxicos no Paraná”.
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Encaminhamos ainda em anexo, para aprofundamento, três 
artigos doutrinários sobre o tema e um acórdão do TJPR.

É a consulta.

Curitiba, 09 de junho de 2016.
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CONSULTA Nº 38/2018 – CAOPMAHU -  
MEIO AMBIENTE

CONSULTA. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO PENAL. APANHA 
DE ESPÉCIE DA FAUNA AMEAÇADA EM EXTINÇÃO. PACA 
(CUNICULUS PACA). ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O SEU PROCESSAMENTO. 
COMPETÊNCIAS MATERIAIS COMUNS DA UNIÃO DOS ESTADOS, 
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL PARA A PRESERVAÇÃO 
DA FAUNA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23, INCISO VII, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA 
DA UNIÃO E DOS ESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DA 
RELAÇÃO DE ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. 
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS  7º, INCISO XVI, E 8º, INCISO XVII, 
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 140/2011. NECESSIDADE 
DE DISTINÇÃO ENTRE  O INTERESSE GERAL E DE TODA A 
NAÇÃO A RESPEITO DA PROTEÇÃO DA SUA FAUNA SILVESTRE 
DE QUALQUER INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO OU DE 
ENTE A ELA VINCULADO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE OFENSA 
AO INTERESSE FEDERAL ESPECÍFICO DA UNIÃO OU DE SUAS 
AUTARQUIAS CONFORME ARTIGO 109, IV DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. ESPÉCIE DA FAUNA CONSTANTE DE LISTA DE 
EXTINÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. ANEXO DO DECRETO 
ESTADUAL 7264/2010. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A Promotoria de Justiça …. solicita consulta referente à competência 
para processar os crimes ambientais envolvendo espécies da fauna ameaçadas 
de extinção e sobre em qual lista se encontram elencadas as espécies 
consideradas ameaçadas de extinção, em especial a “Paca” - Cuniculus Paca –, a 
fim de instruir os autos de Ação Penal n. 0000651-76.2014.8.16.0048. Para tanto 
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formulou as seguintes perguntas: 1) Referida espécie de animal é considerada 
rara ou ameaçada de extinção, seja ela no âmbito nacional ou estadual? 2) Caso 
positivo (1), qual o ato normativo que elenca tal espécie nessa situação?

É o relato. Passa-se a análise dos questionamentos.

1. Competência e atuação da Justiça Estadual e Federal em ações 
judiciais envolvendo espécies da fauna e da flora constantes de lista 
de ameaçados de extinção.

1.1. A Constituição da República estabelece, em seu artigo 23, as 
competências materiais comuns da União dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal e, ainda, especificamente em seus incisos VI e VII, estabelece que a 
proteção ao meio ambiente e a preservação da fauna e da flora são comuns 
entre os entes federados, vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios:

[...]

VI proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;

VII preservar as florestas, a fauna e a flora;

Na mesma linha de raciocínio, o parágrafo único do artigo 23 da Carta 
Magna estatui o dever de fixar normas para a cooperação entre a União e os 
Estados em decorrência da mencionada competência material comum através 
de leis complementares. Desta forma editou-se a Lei Complementar Federal 
140/2011, com o fim de criar uma cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativas, por exemplo, à proteção do meio 
ambiente e da fauna, conforme artigo 1º, incisos III, VI e VII do caput da Lei 
Complementar Federal 140/2011.
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Ainda, no inciso XVI do artigo 7º da referida Lei Complementar Federal, 
prevê-se, como ‘ação administrativa da União’, a elaboração da relação de 
espécies da fauna ameaçadas de extinção no território nacional, nestes termos:

Art. 7° São ações administrativas da União:

[...]

XVI elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de 
extinção e de espécies sobre explotadas no território nacional, mediante 
laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades que 
conservem essas espécies in situ;

De modo paralelo, o inciso XVII do artigo 8º da Lei Complementar 
Federal 140/2011 preconiza também ser atribuição administrativa dos Estados 
a elaboração da relação de espécies da fauna ameaçadas de extinção no 
respectivo território:

Art. 8o São ações administrativas dos Estados:

[...]

XVII elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas 
de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos 
técnicocientíficos, fomentando as atividades que conservem essas 
espécies in situ;

Nesse particular, fica evidente que decorre do exercício da competência 
material comum a elaboração por parte da União e dos Estados das relações de 
espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção.

Observa-se, portanto, a viabilidade jurídica de os Estados, no âmbito 
do respectivo território, por meio de laudos e de estudos técnicos científicos, 
incluírem, em suas listas de espécies da fauna ameaçadas de extinção, de 
espécies não inseridas na lista nacional em observância às particularidades 
da respectiva região, inclusive em relação às espécies endêmicas, ou seja, que 
somente existem em determinada região.
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A nosso aviso, os artigos 7º, incisos XVI e XXII, e 8º, incisos XVII e XX, 
ambos da Lei Complementar Federal 140/2011, devem ser interpretados de 
forma que melhor concretize os comandos previstos nos artigos 23, incisos 
VI e VII, e 225, ambos da Constituição da República, no que tange à proteção 
ao meio ambiente e à fauna. Nessa toada, é nítido que Estados podem e, se 
for o caso devem, ampliar o rol nacional de espécies da fauna ameaçadas de 
extinção com o intuito de atribuir ‘força normativa’ e ‘máxima efetividade’ ao 
valor constitucional referente ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado”. 
A esse respeito, veja-se o que expõe Bernardo Gonçalves Fernandes:

(…) na força normativa da Constituição: que determina que, na solução 
dos problemas jurídico-constitucionais, deve-se dar prevalência aos 
argumentos que, levando em conta os pressupostos normativos 
da Constituição, contribuam ou conduzam a uma eficácia máxima. 
Necessariamente, isso implica uma primazia de soluções interpretativas 
que levem em conta a historicidade da estrutura constitucional e 
possibilitem sua ‘atualização’ normativa, ao mesmo tempo que garanta 
eficácia e permanência às suas normas. Na máxima efetividade: que 
orienta os aplicadores da Constituição no sentido de interpretarem 
as normas, a fim de que seja otimizada sua eficácia sem, contudo, 
alterar seu conteúdo. No caso de direitos fundamentais, representa um 
apelo para que densifiquem seus preceitos – naturalmente abertos e 
predispostos a intepretações expansivas70.

1.2. Importante registrar que há registro de insurgência do réu da 
aludida ação penal, cujo recurso tramita nas Turmas Recursais do Estado do 
Paraná, quanto à competência da Justiça Estadual para o seu processamento, 
tendo em vista o teor da recente decisão monocrática emitida pela Ministra 
Rosa Weber (Supremo Tribunal Federal) no bojo dos autos de Habeas Corpus 
nº 121681.

70  FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Juspodivm. Salvador. 4ª ed. 
2012. p. 201-202.
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No entanto, apresentam-se imperiosas algumas ponderações em 
relação à aludida decisão que, sinteticamente, definiu que a competência para 
julgar causas envolvendo animais em extinção é da Justiça Federal.

Nos termos da decisão da Ministra Rosa Weber em sede de Habeas 
Corpus, esta definiu que naquele caso, a competência era da Justiça Federal, 
pois o animal envolvido no caso constava de lista de espécimes da fauna 
ameaçadas elaborada pelo IBAMA, que é autarquia federal. Veja-se:

(…) Nessa linha, a competência da Justiça Federal para processamento 
do feito somente se justifica se demonstrado interesse direto e específico 
da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ora, in casu, o art. 
53 da Lei 9.985/2000 outorgou ao IBAMA o dever de catalogar espécies 
ameaças de extinção em território nacional. A par disso, o art. 54 confere 
à União a faculdade de autorizar em caráter excepcional a captura de 
determinados espécimes em risco de extinção destinados a programas 
de criação em cativeiro ou formação de coleção específica. Entrevejo, 
pois, que o dever de catalogar as espécies ameaçadas de extinção no 
território nacional constitui interesse federal específico, decorrente da 
necessidade de proteger determinados animais em toda a extensão 
territorial brasileira. Como no caso em questão a denúncia reporta-se à 
Instrução Normativa nº 05/2004 IBAMA, não merece reparo a fixação da 
competência da Justiça Federal, com fulcro no art. 109 da Constituição. 
Sem razões para a concessão da ordem de habeas corpus (…) (grifos 
nossos).

No entanto, em nosso sentir, o fato de determinada espécie da fauna 
constar de lista de espécies ameaçadas de extinção formulada pelo IBAMA não 
deveria conduzir por si só ao raciocínio de fixação de competência na Justiça 
Federal para o processamento de crimes contra a fauna.

Primeiro, porque há de se distinguir o interesse geral e de toda a nação 
a respeito da proteção da sua fauna silvestre de qualquer interesse específico da 
União ou de ente a ela vinculado.
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Segundo, porque, conforme já mencionado em relação às competências 
administrativas do IBAMA e dos órgãos públicos ambientais estaduais, todos 
estes possuem atribuições para a inserção de espécies da fauna em lista de 
extinção, até mesmo em decorrência da aplicação do artigo 23, incisos VI e VII, 
da Constituição da República.

Terceiro, porque o Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 
Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), cancelou a Súmula 91, que atribuía 
à Justiça Federal a competência para o julgamento de crimes cometidos contra 
a fauna.

Quarto, porque, especialmente no que tange à fixação de competência 
da Justiça Federal para o processamento de crimes, nos termos do artigo 
109, inciso IV, da Constituição da República, apresenta-se indispensável a 
demonstração de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas, o que não se verifica em casos de simples apanha de 
animal constante de lista de espécies da fauna ameaçadas de extinção elaborada 
pelo IBAMA.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI Nº 9.605/98. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A proteção ao 
meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se 
afirmar ser o delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, é 
necessário que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto 
no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. [...] (AgRg no CC 154.855/SP, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. FURTO DE ANIMAL DOMÉSTICO. NÃO-DEMONSTRAÇÃO 
DE LESÃO A BEM, INTERESSE OU SERVIÇO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. I - A competência da Justiça Federal, expressa no art. 
109, inciso IV, da Constituição Federal, restringe-se às hipóteses em que 
os crimes ambientais são perpetrados em detrimento de bens, serviços ou 
interesses da União, ou de suas autarquias ou empresas públicas. [...] (CC 
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141.395/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
28/10/2015, DJe 11/11/2015) (grifos nossos).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA 
ESTADUAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL 
- DOF E VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA 
AUTORIDADE COMPETENTE. COMPETÊNCIA ESTADUAL. Documento: 
86199135 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 14/08/2018 Página 
3 de 4 Superior Tribunal de Justiça 1. A preservação do meio ambiente é 
matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, nos termos do art. 23, incisos VI e VII, da Constituição 
Federal. 2. A competência do foro criminal federal não advém apenas do 
interesse genérico que tenha a União na preservação do meio ambiente. 
É necessário que a ofensa atinja interesse direto e específico da União, 
de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais. [...] 
4. “A atividade lesiva ao meio ambiente é que deve nortear, portanto, 
a existência de interesse direto da União ou de sua autarquia e, na 
hipótese, não há nenhum elemento que aponte, com segurança, 
qual seria o interesse específico do investigado que pudesse atrair a 
competência federal.” (CC 141.822/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 21/09/2015) [...] 7. 
Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 
1ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, o Suscitado. (CC 147.393/RO, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/09/2016, DJe 20/09/2016) (grifos nossos).

No mais, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de 
que em casos envolvendo transnacionalidade de comércio ou transporte ilegal 
de animais em extinção, a competência para julgamento é da Justiça Federal, a 
exemplo do que foi decidido no ARE 737977 RG / SP - SÃO PAULO, julgado em 
maio de 2013 pelo Tribunal Pleno do STF.

Assim, para que o julgamento ocorra perante a Justiça Federal, deve 
estar caracterizado evidente ofensa ao interesse federal específico da União ou 
de suas Autarquias, o que não se verifica no caso sob consulta.
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2. Espécimes da Fauna ameaçados de Extinção. Paca espécie da 
família (taxon) Cuniculus Paca.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Paraná, através do Decreto 
Estadual 7264/2010, elenca a espécie da “Paca” como animal em extinção 
em âmbito estadual. No entanto, a referida espécie não se encontra na lista 
nacional emitida por órgão federal, no caso, o IBAMA – Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

No anexo do referido Decreto Estadual, a espécie Cuniculus Paca, desde 
o ano de 2009 encontra-se na categoria “em perigo”, o que não a isenta da 
situação de extinção.

Desse modo, também por esse motivo entendemos que a competência 
para julgamento da Ação Penal, objeto da presente consulta, é da Justiça 
Estadual, não havendo elementos que caracterizem nulidade por incompetência 
absoluta do Juízo Estadual, vez que não está presente ofensa a interesse 
específico à União e suas autarquias.

Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

É a consulta.
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Curitiba, 23 de outubro de 2018.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
CAOPMAHU

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPMAHU

Regina Carsino
Assessora Jurídica
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CONSULTA Nº 27/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A GARANTIA 
DO BEM ESTAR ANIMAL. MEDIDAS PRIORITÁRIAS DE CONTROLE 
POPULACIONAL E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GUARDA 
RESPONSÁVEL. LEIS ESTADUAIS 17.422/2012 E 18.550/2015. 
SELETIVIDADE NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS. NORMAS 
RESTRITIVAS À PRÁTICA DA EUTANÁSIA.  ANÁLISE DO PROJETO 
DO CÓDIGO MUNICIPAL DE DIREITO E BEM-ESTAR ANIMAL 
DE UMUARAMA. EUTANÁSIA. PREVISÃO DE HIPÓTESES 
DEMASIADAMENTE AMPLAS E ABERTAS. AFRONTA AO BEM-
ESTAR ANIMAL. INSTRUMENTOS DE RECOLHIMENTO E 
APREENSÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E ERRANTES. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO DA SUA DESTINAÇÃO ADEQUADA. ÓBICE À 
PROTEÇÃO DA FAUNA DOMÉSTICA. HIPÓTESE DE VENDA DE 
ANIMAIS DOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MEDIDAS 
SUFICIENTES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ADQUIRENTE/
GUARDIÃO.  PROMOÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO ALUDIDO 
PROJETO DE CÓDIGO. NECESSIDADE.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita auxílio na análise 
do projeto do Código Municipal de Direito e Bem Estar Animal de ..., a fim de 
apurar se está em conformidade com a atual política de defesa e bem-estar 
animal seguida por este Centro de Apoio.

É o relato. Passa-se à consulta.



142
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

1. Posicionamento do Centro de Apoio quanto às políticas públicas 
de bem estar dos animais domésticos.

Anteriormente à análise específica dos questionamentos formulados 
pela Promotoria de Justiça da comarca de ..., considera-se relevante expor 
o entendimento deste Centro de Apoio em relação à tutela dos animais 
domésticos, em especial sob o enfoque de aplicação de políticas públicas.

Primeiramente, imperioso ressaltar que a construção de locais 
destinados ao recolhimento massivo de animais errantes, os denominados 
“canis/gatis”, deve ser considerada medida subsidiária em face de outros 
programas e políticas públicas destinadas ao controle populacional e bem-estar 
de cães e gatos. Conforme dispõe o 8º Relatório do Comitê de Especialistas 
em Raiva da Organização Mundial da Saúde, as medidas preventivas que o 
Poder Público deve tomar para evitar situações de abandono serão regidas, 
principalmente, pelo desenvolvimento de campanhas educacionais voltadas 
ao fomento da guarda responsável e de controle de natalidade da população 
dos animais errantes, acompanhado de atendimento médico veterinário e 
chipagem.

Nessa linha de raciocínio, são essenciais as campanhas de esterilização, 
vacinação, legislação específica, controle de comércio de animais, identificação 
e registro de todos os animais do município, bem como o recolhimento 
seletivo dos animais errantes, o que se harmoniza com a conclusão do relatório 
construído após a “Primeira Reunião Latino-Americana de Especialistas em Posse 
Responsável de Animais de Companhia e Controle de Populações Caninas”71, 
que propôs novas diretrizes para a construção de políticas públicas voltadas aos 
animais e concluiu que:

1º) Captura e eliminação não é eficiente (do ponto de vista técnico, ético 
e econômico) e reforça a posse sem responsabilidade;

2º) Prioridade de implantação de programas educativos que levem 
os proprietários de animais a assumir seus deveres, com o objetivo de 
diminuir o número de cães soltos nas ruas e a consequente disseminação 
de zoonoses;

71 Organização Panamericana de Saúde/Organização Mundial de Saúde e a Word Society for 
Protection of Animals (Sociedade Mundial de Proteção Animal), Rio de Janeiro, 2003.
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3º) Vacinação contra a raiva e esterilização: métodos eficientes de 
controle da população animal

4º) Socialização e melhor entendimento da comunicação canina: para 
diminuir agressões;

5º) Monitoramento epidemiológico.

Em adição a isso, salientamos que a Lei Estadual 18.550/2015, ao dispor 
sobre ações de vigilância sanitária no controle de zoonoses no Estado do Paraná, 
prevê em seu artigo 4º, inciso IV, a seletividade do recolhimento de animais 
errantes. Assim, a própria Lei Estadual já indica que a implementação de “canis” 
não é a medida mais adequada frente as atuais diretrizes voltadas ao bem-estar 
animal, nada obstante a importância dos municípios desenvolverem centros 
para atendimento de situações emergenciais.

Em que pese a Lei Estadual supra referida não descrever taxativamente 
as situações a que se destinam o recolhimento de animais, em nosso sentir o 
Poder Executivo local deverá priorizar a sua atuação no recolhimento de animais 
que estejam submetidos a abuso ou maus tratos por parte do seu guardião, ou 
aqueles que sejam encontrados com doença grave ou incurável, sem prejuízo 
do recolhimento provisório para o fim de castração, vacinação, tratamento 
veterinário e chipagem.

Nas situações de maus tratos aos animais domésticos envolvendo 
sua apreensão72, cabe ao Município a responsabilidade, a partir de sua própria 
estrutura ou na forma de cooperação com terceiros73, pelo tratamento veterinário, 
castração e vacinação do animal, para assim, posterior encaminhamento ao 

72 A possibilidade de apreensão de animais domésticos vítimas de maus-tratos encontra 
fundamento nos artigos 3º, IV, e 14 do Decreto Federal 6.514/2008, conforme a seguir descrito: 
Art. 3º As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (…) IV- apreensão dos 
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da 
infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na 
infração; (…) Art. 14. A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e 
embarcações de qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á pelo disposto nas Seções II, IV 
e VI do Capítulo II deste Decreto.

73 Em ambas as situações com respeito aos princípios da administração pública e à legislação 
sanitária, exigindo-se equipe técnica especializada.
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programa de adoção74, sem prejuízo da responsabilização administrativa pela 
infração ambiental75 e da adoção de providências para exigir o ressarcimento 
dos seus custos com base na aplicação do princípio do poluidor-pagador (ou 
degradador-poluidor).

Já no que concerne aos casos envolvendo doença grave ou incurável 
dos animais errantes, caberá a realização do devido tratamento veterinário, ou, 
na impossibilidade deste, a realização da eutanásia. Sobre esse aspecto, o art. 
5º da Lei Estadual 17.422/2012, que dispõe sobre o controle ético da população 
de cães e gatos no Estado do Paraná, determina expressamente que a aplicação 
da eutanásia deve ser restrita aos casos em que esta seja necessária para “alívio 
do próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como 
irreversível”, sendo essencial a comprovação por laudo médico veterinário76.

No que se refere à eutanásia, o art. 5º, da Lei Estadual 17.422/2012 
determina expressamente que a sua aplicação deve ser restrita aos casos em 
que seja necessária para “alívio do próprio animal que se encontre gravemente 
enfermo, em situação tida como irreversível”. Ademais, sua efetivação 
dependerá de laudo de médico veterinário do órgão responsável pelo controle 
da população de cães e gatos77.

74 Art. 9º Os animais recolhidos pelo órgão responsável pela gestão de populações de cães e gatos, 
encaminhados para canis públicos e/ou estabelecimentos oficiais congêneres, permanecerão por 
sete dias úteis à disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão obrigatoriamente 
esterilizados, desde que sejam comprovadas boas condições de saúde. § 1ºVencido o prazo previsto 
no caput deste artigo os animais não resgatados pelos seus responsáveis serão disponibilizados 
para adoção. Lei Estadual 17.422/2012.

75 Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil 
reais) por indivíduo. (Decreto Federal 6.514/2008).

76 Art. 5º A eutanásia somente será permitida nos casos em que seja necessária para alívio do 
próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como irreversível. Parágrafo 
único. Para que se efetive a eutanásia, será necessário o laudo assinado pelo médico veterinário 
do órgão responsável pela gestão do controle das populações de cães e gatos, precedido de exame 
laboratorial e outros exames complementares que se fizerem necessários, assegurando a aplicação 
de método que garanta uma morte sem sofrimento para o animal, nos termos da legislação vigente.

77 Art. 5º A eutanásia somente será permitida nos casos em que seja necessária para alívio do 
próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como irreversível. Parágrafo 
único. Para que se efetive a eutanásia, será necessário o laudo assinado pelo médico veterinário 
do órgão responsável pela gestão do controle das populações de cães e gatos, precedido de exame 
laboratorial e outros exames complementares que se fizerem necessários, assegurando a aplicação 
de método que garanta uma morte sem sofrimento para o animal, nos termos da legislação vigente.
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Além da regulamentação prevista na Lei 17.422/2012, o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio da Resolução 714/2002, 
dispõe sobre procedimentos e métodos para realização de eutanásia em 
animais, determinando que:

Art. 2º A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal 
estiver ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor, o distresse ou o 
sofrimento dos animais, os quais não podem ser aliviados por meio de 
analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos, ou, ainda, quando 
o animal constituir ameaça à saúde pública ou animal, ou for objeto 
de ensino ou pesquisa. Parágrafo único. É obrigatória a participação 
do médico veterinário como responsável pela eutanásia em todas as 
pesquisas que envolvam animais.

Ainda, a supracitada Lei Estadual, que dispõe sobre o controle ético da 
população de cães e gatos no Estado do Paraná, institui o controle de natalidade, 
não prevendo a necessidade de criação de logradouros para recolhimento dos 
animais.78

Contudo, ainda que “canis” constituam medida de caráter subsidiário, é 
possível que os municípios desenvolvam centros para atendimento de situações 
emergenciais. Estratégia nesse sentido pode ser verificada no projeto da Rede 
de Proteção Animal de Curitiba, denominado “Centro de Atendimento a Animais 
em Situação de Risco”:

“(...)para os animais das ruas do município (atropelados, doentes, em 
situação de perigo iminente, presos em locais de difícil acesso, em trabalho 
de parto sem assistência, e outras situações) em trabalho conjunto com a 
Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Urbanismo 
e com as Universidades e organizações não governamentais. O referido 
Centro, poderá ser também meio utilizado para: a adoção de animais; 
a difusão da educação para a guarda responsável; procedimentos de 
identificação animal; propiciar um espaço para a recuperação do cidadão 

78 Art. 2º Esta Lei institui o controle ético da população de cães e gatos no âmbito do Estado do 
Paraná, contemplando o seguinte: I - identificação e registro; II – esterilização; III – adoção; IV - 
controle de criadouros; V - campanhas educativas em guarda responsável.
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que pratica o crime de maus tratos, com a possibilidade de prestação de 
serviços comunitários no caso de condenação.”79

  

Ao referir-se ao programa de adoção, a Lei Estadual 17.422/2012, 
determina que o Poder Executivo local viabilizará as seguintes ações:

Art. 10. Para efetivação desta Lei, o Poder Executivo local viabilizará as 
seguintes ações:

I - destinação de local adequado para a manutenção e exposição dos 
animais disponibilizados para adoção, onde serão separados conforme 
critério de compleição física, idade e comportamento;

II - campanhas que sensibilizem o público da necessidade da adoção 
de animais abandonados, de esterilização, de vacinação periódica e de 
que maus tratos e abandono, pelo padecimento infligindo ao animal, 
configuram práticas de crime ambiental;

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para atitudes 
de guarda responsável de animais, visando atender às suas necessidades 
físicas, psicológicas e ambientais.

Note-se que caberá ao Município a construção de local propício à 
manutenção dos animais destinados à adoção, ou seja, aqueles animais que 
forem recolhidos seletivamente pelo Município. Isso pois, conforme disposto 
anteriormente, os animais errantes que não possuam doença grave e incurável, 
após serem tratados, castrados, vacinados e registrados, serão devolvidos à 
localidade de origem.

2. Análise do projeto de Código Municipal de Direito e Bem-Estar 
animal do município de ...

A pretensão de instituição do Código de Direito e Bem-estar animal do 
município de ..., cujo projeto de lei ainda não foi apresentado à Câmara Municipal, 

79 Resumo do Projeto Rede de Defesa e Proteção Animal da cidade de Curitiba. Disponível em: 
http://www.protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br/Publicacoes/Resumo-Plano-Municipal-Defesa-
Protecao-aimal.pdf
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afirma ter por objetivo a compatibilização de suas normas de proteção ao bem-
estar animal com o desenvolvimento socioeconômico, preservação do meio 
ambiente e o convívio harmônico em sociedade.

O referido projeto do Código prevê, em síntese, vedações a práticas 
consideradas violadoras de direitos dos animais; diretrizes de uma tutela 
responsável; hipóteses de recolhimento seletivo e apreensão de animais; 
orientações concernentes a controle populacional de cães e gatos; bem como 
a regulamentação de criação, venda e adoção de cães, gatos e outros animais 
domésticos.

 O projeto do referido Código de um modo geral se encontra em 
consonância com o sistema legal protetivo da fauna doméstica existente na 
União e no Estado do Paraná, tanto que prevê políticas públicas voltadas ao 
bem-estar animal, bem como veda práticas que contrariem referida proteção, 
como demonstrar-se-á a seguir.

Tendo como uma de suas diretrizes a defesa dos direitos dos animais, 
baseada na legislação constitucional e infraconstitucional vigente no país, o 
projeto do Código em comento prima pela vedação da utilização de animais para 
a realização de qualquer experimento, bem como veda o sacrifício de animais 
como método de controle populacional e a morte não indolor e não rápida nos 
casos em que a eutanásia é recomendada80.

Aliado a mencionado conceito, cumpre ressaltar que o projeto do 
Código de bem-estar animal de ... tem como diretriz que a captura e posterior 
eliminação não é método adequado e nem eficiente de controle populacional, 
e prevê, em seu art. 1281, como instrumento de referido controle, o registro e 
o cadastro no âmbito municipal através da implantação de microchips, medida 
que se harmoniza com a garantia do bem-estar animal e, portanto, com a 
legislação constitucional e infraconstitucional.

Além do controle populacional feito por meio do registro, há previsão 
expressa, no artigo 32 do projeto do Código de ..., de esterilização para fins 

80 Art. 4 º, inciso XXI; Art. 8º, inciso I e art. 4º, inciso IV, respectivamente.

81 Art. 12: Os cães, gatos e equídeos, deverão ser devidamente registrados e cadastrados, no âmbito 
do Município, através da implantação de identificador eletrônico, denominado “microchip”, ou 
outros critérios estabelecidos pelo setor de zoonoses. (grifo não presente no original).
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de mencionado controle, garantindo, desta forma, mais uma política pública 
voltada ao bem-estar e proteção dos animais.

Ademais, levando em consideração que é dever do município garantir 
o tratamento médico veterinário, a realização de campanhas de esterilização, 
vacinação, identificação e registro dos animais do município, bem como priorizar 
medidas que estimulem a adoção dos animais, verifica-se que o projeto do Código 
de Direito e Bem Estar Animal do município de ..., nestes pontos, é consonante 
com o que preconizam as Leis Estaduais 17.422/2012 e 18.550/2015, podendo 
ser aplicado para melhor atender e tutelar o bem-estar animal.

De outro lado, a nosso aviso, há previsões do referido projeto que se 
distanciam das normas estaduais e federais de proteção à fauna doméstica 
e que precisam se submeter a processo de revisão, conforme abordagem 
exposta a seguir.

2.1 Eutanásia. Previsão de hipóteses demasiadamente amplas e abertas. 
Afronta ao bem-estar animal.

No que diz respeito à eutanásia, a Lei Estadual 17.422/2012 e a 
Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária preveem que esta 
somente é indicada quando o bem-estar do animal estiver ameaçado, bem como 
quando o animal constituir ameaça à saúde pública ou do próprio animal, ou for 
objeto de ensino ou pesquisa. No caso da primeira hipótese, será utilizada como 
instrumento de eliminação da sua dor ou sofrimento, os quais não poderiam ser 
aliviados com analgésicos, sedativos ou outros tratamentos.

Contudo, o projeto do Código de ... prevê, em seu artigo 9º, apenas de 
forma ampla e genérica, que a eutanásia só será permitida em quatro hipóteses: 
quando o animal estiver em sofrimento, cuja possibilidade de tratamento esteja 
prejudicada em razão da condição geral do animal; ou quando for portador de 
enfermidade de caráter zoonótico82 ou infectocontagiosa e que coloquem em 
risco a saúde e a segurança de pessoas ou de outros animais, portadores de 

82 Segundo Organização Mundial da Saúde, entende-se por doença de caráter zoonótico qualquer 
doença ou infecção que é naturalmente transmissível por animais vertebrados, em que o agente 
patológico desenvolve seu ciclo de vida, à humanos. Disponível em: <http://www.who.int/topics/
zoonoses/en/>.
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tumores, doenças venéreas, idosos e caquéticos crônicos; ou houver histórico 
de agressão a munícipes, sem a possibilidade de ressocialização do animal; ou 
forem nocivos à saúde e à segurança dos seres humanos.

Veja-se que o referido dispositivo não esclareceu adequadamente 
quais as situações que se enquadrariam nas hipóteses de nocividade à saúde e 
à segurança dos seres humanos, ou seja, a partir de um termo demasiadamente 
aberto e que possibilita diversas interpretações de situações que possam ser 
causas de enquadramento nestas hipóteses, o que gera insegurança e atinge 
valores e direitos dos animais, haja vista a concessão de uma arbitrariedade 
excessiva ao Poder Público para determinar os casos de sua submissão à 
eutanásia.

Sobre o que seria caráter zoonótico, o Conselho Federal de Medicina 
Veterinária do Estado do Paraná, informou em resposta ao ofício encaminhado 
ao órgão, que existem inúmeras doenças transmissíveis que se enquadram na 
definição de zoonose de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Ocorre que, muitas dessas doenças podem ser evitadas, quando houver 
políticas públicas voltadas a prevenção, como por exemplo a raiva. Ainda, 
importante esclarecer que nem todas as zoonoses são irreversíveis, tendo 
algumas delas possibilidade de tratamento. Assim, dependerá do caso concreto 
e da avaliação de um profissional habilitado para dizer que mesmo o animal 
estando acometido de doença considerada de caráter zoonótico, este poderá ou 
não se recuperar, sem colocar em risco a saúde humana ou de outros animais.

Nesse aspecto, sugerimos, em relação ao projeto de Código em comento, 
que seja excluído o inciso II do artigo 9º, e reformulado o inciso IV do artigo 9º 
para que passe a constar a respeito da eutanásia em casos de enfermidades de 
caráter zoonótico, aquelas que não sejam passíveis de tratamento e que também 
coloquem em risco a saúde e a segurança de pessoas e ou outros animais.

2.2. Instrumentos de recolhimento e apreensão de animais domésticos e 
errantes. Ausência de previsão da sua destinação adequada. Óbice à proteção 
da fauna doméstica.

O referido projeto de Código prevê, ainda, como forma de controle 
populacional, o recolhimento e a apreensão de animais. Neste ponto, além do 
controle populacional por meio de registro de identificação das populações 
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animais do município, há a chamada “seletividade do recolhimento dos animais”, 
prevista, como já explanado na Lei Estadual 18.550/2015.

Em nosso sentir, o recolhimento seletivo de animais destina-se a dois 
casos: a) animais submetidos a situação de abuso e maus-tratos pelos seus 
proprietários; b) animais com doença grave ou incurável que coloquem em risco 
a saúde humana ou inflija dor ao animal. Mesmo nessas hipóteses, a Lei Estadual 
17.422/201283 estabelece que, após realizado o recolhimento seletivo dos animais, 
estes deverão ser tratados e destinados exclusivamente à adoção, de modo que o 
município se compromete a manter local adequado para esse fim.

A respeito do recolhimento e apreensão de animais, realizamos duas 
ressalvas no tocante aos artigos 21 a 26 do projeto do Código de ...a84. A 

83 Art. 10, inciso I.

84 DO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS VIVOS
Art. 21 O Município através da COVISA – Coordenadoria de Vigilância em Saúde – setor de zoonoses, 
realizará recolhimento de animais soltos como cães, gatos, cavalos e outros animais domésticos ou 
domesticados, e apoiará quando necessário as entidades com mesmo fim, mediante denúncia, 
chamamento de emergência ou constatação de: I. Atropelamento e abandono; II. Debilidade 
motora; III. Estado precário de saúde; IV. Vítimas de maus-tratos; V. Risco para outrem por sua 
agressividade; VI. Soltos nas vias públicas, urbanas ou rurais, quando for verificado que o mesmo 
não esteja castrado ou não haja identificação de seu tutor. § 1º O setor de zoonoses não recolherá 
os animais encaminhados ou trazidos diretamente por pessoas físicas e/ou jurídicas. § 2º O 
recolhimento de carcaças de animais em vias públicas é de responsabilidade do Departamento de 
Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Art. 22 Os animais soltos em vias públicas, serão apreendidos pelo órgão municipal competente, 
ficando estes, sob sua guarda.
DA APREENSÃO DE ANIMAIS
Art. 23 Será apreendido e levado ao órgão municipal responsável, qualquer animal: I. Encontrado 
solto nas vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso público; II. Agressor ou potencialmente 
agressor, com risco a integridade física a seres humanos e outros animais; III. Enfermo, em fase 
terminal tecnicamente comprovada, desde que não tenha tutor; IV - em situações tecnicamente 
comprovadas de maus-tratos; IV. Advindos de mandados judiciais; V. Cuja criação seja vedada em 
Lei. Parágrafo Único - Os animais apreendidos por força do disposto neste artigo, somente poderão 
ser resgatados pelo tutor identificado, se constatado pelo órgão municipal responsável, que não 
mais subsistem as causas motivadoras da apreensão.
Art. 24 Os animais recolhidos às dependências do abrigo de animais municipal, serão registrados 
e identificados com menção do dia, hora e local da apreensão, bem como, da espécie, raça, sexo, 
tipo e cor da pelagem predominante, sinais característicos e outros elementos que porventura se 
apresentem, em formulário específico.
Art. 25 Os animais cuja apreensão for impraticável devido ao seu estado clínico, poderão, a juízo 
do responsável técnico do órgão de controle de zoonoses, serem submetidos à eutanásia, inclusive 
in loco. Parágrafo Único - Os animais feridos ou portadores de doenças consideradas graves, ou os 
clinicamente comprometidos, que deem entrada no órgão municipal responsável, serão avaliados 
clinicamente pelos profissionais médicos veterinários das unidades pertencentes à REDA.
Art. 26 A Prefeitura Municipal de Umuarama, não será responsabilizada nos casos de: I. Dano 
ou óbito do animal apreendido, desde que observados os procedimentos clínico- veterinários, 
condizentes com a ética profissional; II. Eventuais danos materiais ou pessoais causados pelo 
animal, durante o ato da apreensão, desde que observados os preceitos técnicos.
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primeira incide sobre os artigos 21 e 23, que impõem, a nosso aviso de modo 
equivocado, a definição dos conceitos de recolhimento e de apreensão dos 
animais domésticos, na medida em que prevê como hipóteses de apreensão 
os animais enfermos, soltos em vias e logradouros públicos, dentre outras 
(art. 23). O instituto da apreensão, na verdade, destina-se apenas para casos 
de infração, ou seja, para casos de maus-tratos, para casos de animais bravios 
abandonados, dentre outras hipóteses.

 Nessa toada, reitera-se que o recolhimento é o instrumento utilizado 
para controle populacional, através de chipagem e cadastro do animal, bem 
como posterior devolução deste. É justamente nesse ponto que se relaciona 
a segunda ressalva, haja vista que o projeto do Código deixa a critério 
da Administração Pública Municipal o destino que será dado aos animais 
recolhidos. Em outras palavras, da forma como foi prevista a destinação 
dos animais recolhidos e/ou apreendidos não se garante o atendimento do 
interesse de segurança e bem-estar do animal, seja por meio da sua devolução 
no local de origem, seja por meio da sua inserção em processo de adoção.

Reitera-se que, em nosso sentir, devem ser previstos dois tipos de 
recolhimento: um destinado ao tratamento de animais vítimas de maus tratos 
ou com doença grave (recolhimento seletivo para manutenção dos animais 
em canil Lei Estadual 18.550/2015, inciso IV, artigo 4º), outro destinado ao 
recolhimento somente para castração, vacinação e registro do animal, visando 
assim, devolvê-lo à localidade de origem. Portanto, em que pese o projeto do 
Código em comento preveja os instrumentos de recolhimento e de apreensão, 
não necessariamente divide suas hipóteses de cabimento desta forma. Além 
disso, os referidos dispositivos do projeto de Código obstam a proteção dos 
animais a partir da ausência de previsão da destinação adequada destes 
animais ou de sua definição atribuída ao exclusivo alvedrio do Município.

2.3 Hipótese de venda de animais domésticos. Ausência de previsão de 
medidas de conscientização do adquirente/guardião.

No capítulo que regulamenta a criação, venda e adoção de cães, gatos e 
outros animais domésticos, o referido projeto de Código se amolda à legislação 
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estadual e federal e às cartilhas das entidades que visam ao bem estar animal, 
ao prever, em seu artigo 59, § 7º, a possibilidade de acesso às informações 
como forma de conscientização ao possível adotante sobre a convivência 
da família com um animal, noções de comportamento, expectativa de vida, 
provável porte do animal na fase adulta (caso sejam filhotes) e necessidades 
nutricionais e de saúde. No entanto, o referido projeto de Código merece 
aperfeiçoamento, na medida em que não prevê referida possibilidade no caso 
de venda, muito menos estabelece de que forma a conscientização irá ocorrer.

Tendo como base o que já foi exposto, tornam-se necessárias uma 
série de medidas que, se devidamente aplicadas pelo Poder Público, levariam 
a uma eficaz tutela dos animais, preservando sua dignidade e garantindo seu 
direito à vida.

O artigo 225, § 1º, inciso VII, da Constituição da República, determina 
que cabe ao Poder Público, inclusive o municipal, proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 
crueldade.

Adicionando-se a isso, o artigo 207, §1º, inciso XIV, da Constituição do 
Estado do Paraná determina a competência do Poder Público em assegurar a 
proteção da fauna, “vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função 
ecológica ou submetam os animais à crueldade”.

 Em razão disso, entende-se pertinente recomendar ao Poder Executivo 
do município de ... que, além de promover as adequações necessárias 
do aludido projeto de Código conforme já apontado anteriormente, mas 
também que estude a proposição de medidas que confiram maior fiscalização 
e a exigência de licenciamento para o funcionamento de estabelecimentos 
comerciais, priorizando a dignidade e o bem estar animal, a previsão de 
um termo de compromisso aos futuros adotantes ou compradores, no 
qual estariam informações básicas sobre o animal e as responsabilidades 
decorrentes de sua guarda, dentre outras medidas.

Veja-se que se apresenta de suma importância a promoção da 
conscientização popular sobre a posse responsável, a fim de evitar a compra 
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por impulso. E tal medida de conscientização pode ser realizada por meio 
de amplas campanhas de educação para a posse responsável, além da 
promulgação de instrumentos legais a fim de efetivar a proteção à fauna85.

É a consulta.

Curitiba, 14 de agosto de 2018.

85 A relevância do fomento à guarda responsável é reiterada pela Declaração Universal dos 
Direitos dos Animais, a qual preconiza, em seu art. 6º, que “2. O abandono animal é um ato cruel 
e degradante”, ou seja, ter os olhos voltados à conscientização na compra e adoção faz com que 
se impeçam as compras e aquisições de animais por impulso, o que, consequentemente, impede 
o abandono de animais, bem como a violação aos seus direitos e garantias. (Declaração Universal 
dos Direitos dos Animais. Disponível em: <http://portal.cfmv.gov.br/portal/uploads/direitos.pdf>).
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CONSULTA 14/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. MAUS TRATOS A BOVINOS EM PROPRIEDADE 
PARTICULAR POR ABANDONO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR DANOS E ILÍCITOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE 
ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 225, §§ 1º, VII, e 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
E DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL 9.605/98. DEVER DE 
FUNCIONALIDADE DAS SANÇÕES E VERBAS INDENIZATÓRIAS E 
COMPENSATÓRIAS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL. DESTINAÇÃO 
DE VALORES EM PROL DE FUNDOS DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE OU DE PROGRAMAS OU PROJETOS AMBIENTAIS OU 
SOCIOAMBIENTAIS.

A ...ª Promotoria de Justiça da comarca de ... solicitou informações 
acerca da possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública por maus tratos 
a bovinos em razão de insuficiência alimentar em propriedade rural, tendo em 
vista o perecimento dos animais em razão de inanição e negligência, assim como 
sobre a disposição inadequada e irregular das carcaças dos animais.

Anexas ao Procedimento Administrativo estão o Boletim de Ocorrência 
lavrado pelo Batalhão da Força Verde da Polícia Militar do Paraná (fls. 04-12), 
as imagens das carcaças dos bovinos (fls. 13-16), os relatórios de vistoria da 
Prefeitura Municipal de...(fls. 17-22) e da Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná – ADAPAR (fl. 23), de modo a corroborar com a denúncia de maus tratos 
a animais.

 É o breve relato. Passa-se à consulta.
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1. DA VIABILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

1.1 Dos Maus Tratos.

Inicialmente, cumpre mencionar o disposto no comando do inciso VII, 
§1º do art. 22586 da Constituição da República, que preconiza caber ao Poder 
Público a proteção da fauna, vedando-se as práticas que coloquem em risco ou 
submetam animais a crueldade. Tais medidas incluem as condutas de negligência 
que implicam em abandono e maus tratos aos animais, como é o presente caso 
em que, pelo conjunto probatório ora apresentado, o responsável pelos bovinos 
os deixou perecer por inanição e recorrentes ausências de cuidado.

Além disso, em virtude do mandado constitucional expresso de 
criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente (artigo 225, § 3º da 
Constituição da República), cumpre transcrever que tal conduta encontra 
adequação típica ao tipo penal previsto no art. 32 da Lei Federal 9.605/1998 (Lei 
de Crimes Ambientais), que assim dispõe:

“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”

Pontua-se ainda que, no âmbito do Estado do Paraná, o artigo 15, 
inciso I, da Lei Estadual 14.037/200387 também confere responsabilização do 
proprietário no presente caso, porquanto é o responsável pelo manejo da 
pecuária em sua propriedade:

86 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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

87 Institui o "Código Estadual de Proteção aos Animais" estabelecendo normas para a proteção 
dos animais no Estado do Paraná, visando compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com 
a preservação ambiental. Disponível em <http://www.leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-
14037-2003-parana-institui-o-codigo-estadual-de-protecao-aos-animais>. Acesso em 21 de maio 
de 2018.
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Art. 15. Será passível de punição toda empresa que utilizar um sistema 
intensivo de economia agropecuária que não cumpra os seguintes 
requisitos:

 I – os animais deverão receber água e alimento, atendendo-se 
também, suas necessidades psicológicas, de acordo com a evolução da 
ciência, observadas as exigências peculiares a cada espécie;

Sem adentrar no mérito das controversas e extensas deliberações 
acerca da dignidade e da personalidade jurídica dos animais, fato é que da 
leitura dos dispositivos supra depreende-se que o legislador ao tratar de tais 
normativas confere especial tratamento a animais na medida em que os protege 
contra ações e omissões humanas lesivas. Nesse mesmo contexto, colaciona-
se as considerações de Ingo Wolfgang Sarlet88 quanto ao posicionamento da 
Jurisprudência em relação à vedação de práticas cruéis contra a vida animal:

Na jurisprudência brasileira, a vedação de práticas cruéis contra a vida 
animal tem encontrado amparo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 
que decidiu, respectivamente, pela inconstitucionalidade de lei estadual 
que autorizava a prática da “farra do boi” no Estado de Santa Catarina, 
bem como pela inconstitucionalidade da lei do Estado do Rio de Janeiro 
que regulamentava a “briga de galo”, fundamentando ambas as decisões 
na previsão constitucional do art. 225, § 1.º, VII, o qual dispõe sobre o 
dever do Estado de “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.

(…)

Acompanhando o voto-relator, o Min. Barroso pontuou que qualquer 
ser vivo com desenvolvimento neurológico e capacidade de desenvolver 
estados mentais pode sofrer, ressaltando que “a proteção dos animais 
contra a crueldade inscrita no capítulo constitucional dedicado ao meio 
ambiente atrai a incidência do denominado princípio da precaução”. A 
decisão final do STF, muito embora tenha praticamente dividido a Corte 
e representado risco real de retrocesso na matéria, acabou por se alinhar 

88 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental [livro eletrônico] / Ingo Wolfgang 
Sarlet, Tiago Fensterseifer. - 3ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Acesso em 21 
de março de 2018.
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ao entendimento consolidado pela nossa Corte Constitucional até o 
momento (como, por exemplo, na farra do boi, na rinha de galo, etc.), 
tendo, inclusive, o Min. Lewandowski fundamentado seu voto à luz de 
uma “interpretação biocêntrica” do art. 225 da CF/1988, reportando-se 
à Carta da Terra, a qual o Brasil subscreve e que reconhece entre seus 
princípios que todos os seres vivos são interligados e cada forma de vida 
tem seu direito independente do uso humano.

O STF – todavia sem se posicionar sobre a atribuição de direitos aos 
animais ou outras formas de vida não humanas – reconhece a vida animal 
como um fim em si mesmo, de modo a superar o antropocentrismo (pelo 
menos na sua versão mais exacerbada) e o racionalismo de inspiração 
iluminista, admitindo uma dignidade (e, portanto, um valor intrínseco) 
também para a vida não humana. De qualquer sorte, impõe-se sempre 
a mediação da discussão pelo projeto normativo da CF/1988, que nesse 
particular consignou de forma clara a posição preferencial da tutela da 
fauna, ainda mais em face de atividades não imprescindíveis à satisfação 
de outros bens fundamentais. A atuação judicial no sentido de assegurar 
o bem-estar não apenas do ser humano, mas também dos animais, capta, 
a partir da norma do art. 225 da CF/1988, os novos valores ecológicos 
pregados pelos movimentos de defesa dos animais”.(grifos nossos)

 Oportuno destacar que, a despeito disso, não é incomum encontrar 
pontos de vista que conferem uma noção meramente patrimonial aos animais 
conectada com uma conceituação jurídica de propriedade e que exclui qualquer 
consideração sobre o sofrimento ou a condição degradante que são submetidos 
tais seres.

Pondera-se, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a 
tutela da fauna silvestre, doméstica ou domesticada prevista pelo dispositivo 
constitucional do art. 225, §1º, VII, reconhece a necessidade de proteção da 
dignidade dos seres não humanos e consolida tal dispositivo constitucional 
como de eficácia plena.

Assim, sejam os enunciados normativos constitucionais citados, sejam 
as leis infraconstitucionais que ora atuam para resguardar a questão animal, 
tal como a aplicação do artigo 32 da Lei Federal 9.605/1998 (Lei de Crimes 
Ambientais) e do artigo 15, inciso I, da Lei Estadual 14.037/2003, cumulado com 
o conjunto probatório anexo aos autos, mostram-se em nosso sentir suficientes 
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para  balizar sob o ponto de vista jurídico a propositura de Ação Civil Pública ou 
a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.

1.2 Da Poluição

Paralelamente à inequívoca conduta de maus tratos aos bovinos, 
merece ainda aplicação, em face da disposição inadequada e irregular das 
carcaças dos animais, o princípio do poluidor pagador, que obriga o poluidor a 
arcar com o prejuízo causado ao meio ambiente da forma mais ampla possível89.

A esse respeito, relevante conferir a previsão contida nos artigos 3º e 
4º, inciso VII, da Lei Federal 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio 
Ambiente:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações 
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos;  

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental;

(...)

89 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
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Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(…)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Neste particular, não se deve olvidar o disposto no artigo 129, III, da 
Constituição da República, e no artigo 14, § 1º da Lei Federal 6.938/81, que 
atribui expressamente ao Ministério Público a atribuição para zelar e exigir a 
reparação integral dos danos ambientais, utilizando-se de termos de ajustamento 
de conduta e ações civis públicas.

 No âmbito da responsabilização administrativa, considerando que no 
bojo do Procedimento Administrativo encaminhado a este Centro de Apoio 
não há nenhuma informação que indique que houve a prática efetiva de atos 
administrativos responsabilizando diretamente o proprietário, mas sim apenas 
a denúncia elaborada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR 
e o Boletim de Ocorrência do Batalhão da Polícia Ambiental em anexo, sugere-se 
a esta Promotoria de Justiça a expedição de ofício junto ao Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP e à ADAPAR, requisitando a prestação de informações sobre a 
lavratura dos autos de infração.

Cumpre notar ainda que, sob perspectiva ambiental, o descumprimento 
das medidas sanitárias necessárias para manejar o descarte adequado das 
carcaças dos bovinos se enquadra no conceito de poluição acima mencionado, 
vez que, além de possuir efeitos nocivos à saúde e qualidade de vida dos 
espécimes de bovinos ao redor, constitui diversos riscos sanitários em razão da 
propagação de doenças em desacordo com a legislação sanitária e ambiental, 
pondo em condições adversas a biota e as populações humanas.

Isto porque toda e qualquer carcaça com potencial contaminante por 
agentes patogênicos é considerada resíduo sólido, classificado no Grupo A, de 
acordo com a legislação ambiental, mais especificamente a Resolução CONAMA 
358/2005. Tal normativa dispõe que os resíduos sólidos do Grupo A (Anexo I) 
são, por definição, aqueles que apresentam risco potencial à saúde pública e ao 
meio ambiente devido à presença de ‘agentes biológicos’. Cumpre transcrever o 
dispositivo que trata especificamente de tais resíduos:
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“GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, 
por suas características de maior virulência ou concentração, podem 
apresentar risco de infecção.

b) A2

1. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes 
de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação 
de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de 
animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou 
não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica;”

  

Assim, os locais de descarte de animais são fontes potenciais de 
contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas, assim como pode 
ocorrer com os cemitérios humanos irregulares90. Portanto, as carcaças dos 
animais devem ser adequadamente descartadas, evitando-se assim o risco 
de contaminação do ambiente por meio dos fluídos e secreções excretados 
pelas carcaças que, a rigor, podem viabilizar a intensa proliferação de agentes 
patogênicos. Indica-se, nesta toada, que um dos meios mais indicados para o 
descarte é a incineração91.

Em sendo assim, a responsabilidade pelo manejo adequado das 
carcaças é também do produtor ou do proprietário da fazenda. No presente 
caso, dada a omissão não apenas em relação aos maus tratos aos animais 
(tipificada pelo art. 32 da Lei Federal 9.605/1998, conforme já mencionado), há 
a necessidade de responsabilização civil também pelo descarte irregular e sem 
qualquer proteção das carcaças, sem prejuízo de eventual adequação da aludida 
conduta, ao menos em tese, ao tipo penal previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, 
da Lei Federal 9.605/9892.

90 Tema sobre o qual este Centro de Apoio já elaborou a Consulta Jurídica 33/2016.

91 CARDOSO, Celia Virginia Pereira. DESCARTE DE CARCAÇAS. In ANDRADE, A., PINTO, SC., e 
OLIVEIRA, RS., orgs. Animais de Laboratório: criação e experimentação. [online]. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2002. 388 p. ISBN: 85-7541-015-6. Disponível em anexo.

92 Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (…) § 2º Se o crime: (…) V - ocorrer por lançamento 
de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com 
as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos.
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Cumpre agora tratar sobre a composição dos danos de difícil ou 
impossível reparação, como é o caso dos espécimes de bovinos que já pereceram 
e vieram a falecer em decorrência da comprovada omissão.

2. DA DEVIDA DESTINAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS

Deve-se destacar, primeiramente, que a noção de reparação integral do 
dano ambiental não se confunde somente com a indispensável reconstituição 
do bem lesado e o restabelecimento do “status quo ante” ambiental, além da 
evidente cessação das atividades lesivas, havendo uma presunção da necessidade 
de cumulação dessa reconstituição com o dever de indenização/compensação 
do dano ambiental, mesmo porque, esse possui uma complexidade decorrente, 
dentre outros fatores, da afetação direta ou indireta dos seres e elementos 
(flora, fauna, solo, ar, etc.) e do tempo necessário para a completa recuperação 
do bem.

O nosso sistema constitucional e infraconstitucional de responsabilização 
por danos e infrações ambientais conduz à interpretação de que, ao lado da 
indispensável reparação integral do dano ambiental, as sanções, os institutos 
despenalizadores e as condenações, aplicadas às pessoas físicas e jurídicas nos 
âmbitos criminal, cível e administrativo, assim como as verbas daí decorrentes, 
atinjam a sua funcionalidade93 de proteção e defesa do meio ambiente.

Não se pode olvidar que a Constituição da República, ao prescrever o 
dever genérico de defesa e preservação do meio ambiente, atribuiu diversas 
obrigações positivas à sociedade e especialmente ao Poder Público, com o fim 
de observar e promover de modo mais adequado e eficiente possível o direito 
fundamental ao meio ambiente para a sua realização progressiva e gradual. 

93 Antonio Hernan Benjamin argumenta que a preservação do meio ambiente é dever-poder 
de todo e qualquer cidadão, ou seja trata-se de uma atividade ou missão que se submete a um 
processo de funcionalização, pois ganha relevância jurídica ao ser exercida no interesse geral. Em 
havendo função, há um ofício que impõe ao sujeito o dever de cumprir a missão específica e isso se 
concretiza pelo exercício do poder criado para tal fim. E é justamente a relevância social atribuída 
ao bem ambiental que cria a obrigatoriedade do exercício da atividade, sendo que esta, direta ou 
indiretamente, acaba por beneficiar igualmente o titular do munus. (BENJAMIN, Antônio Herman. 
Função ambiental. Brasília: BDJUR, 1993. p. 83)
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Conforme escólio de Canotilho, o Poder Público possui a obrigação de levar em 
consideração a reserva constitucional do bem ambiental para a tomada de suas 
decisões e para a resolução de conflitos constitucionais.94  

Dessa forma, os comandos constitucionais previstos no artigo 225, 
parágrafo 1°, da Constituição Federal de 1988, de incumbência do Poder Público, 
também devem ser realizados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público 
no âmbito de suas atribuições, o que inclui a adequada destinação de verbas 
oriundas de prestação pecuniária em crimes ambientais para essas finalidades, 
o que deve ocorrer por meio dos fundos do meio ambiente ou projetos e 
programas ambientais promovidos por entidades públicas e privadas95.

Sarlet e Fensterseifer esclarecem que o Poder Judiciário e o Ministério 
Público possuem papel ativo de respeito constitucional à proteção ao meio 
ambiente, eis que “em maior ou menor medida, todos os Poderes Estatais, 
representados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, estão 
constitucionalmente obrigados, na forma de deveres de proteção e promoção 
ambiental, a atuar, no âmbito da sua esfera constitucional de competências, 
sempre no sentido de obter a maior eficácia e efetividade possível dos direitos e 
deveres fundamentais socioambientais”96.

94 Canotilho ensina que “o direito ao ambiente, além do seu conteúdo e força própria como 
direito constitucional fundamental, ergue-se a bem constitucional, devendo os vários decisores 
(legislador, tribunais, administração) tomar em conta na solução de conflitos constitucionais 
esta reserva constitucional do bem ambiente.” (CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional 
Ambiental Português e da União Europeia. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. (Org.) José 
Joaquim Gomes Canotilho e José Rubens Morato Leite. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 05.)

95 Isso porque o artigo 225, parágrafo 1°, da Constituição Federal de 1988, atribui como 
incumbência ao Poder Público, também integrado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, as 
obrigações de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais; de preservar a diversidade 
e integridade do patrimônio genético do país; de auxiliar na implementação e proteção de espaços 
territoriais especialmente protegidos; de promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; e de proteger a fauna e 
a flora (vide artigo 225, parágrafo 1°, incisos I, II, III, VI e VII).

96 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O papel do Poder Judiciário brasileiro na tutela e 
efetiva dos direitos e deveres socioambientais. Revista de Direito Ambiental. Revista dos Tribunais. 
nº 52, p. 81, 2008.
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Veja-se, ainda, que o artigo 225, parágrafo 3°, da Constituição da 
República, estatui o princípio da reparação integral do dano ambiental97 e, na 
medida em que a prestação pecuniária também possui natureza reparatória98, 
não resta outra opção para respeitar o referido princípio constitucional 
senão reverter os valores decorrentes de prestações pecuniárias em crimes 
ambientais em prol de Fundos de Meio Ambiente ou de programas ou projetos 
ambientais ou socioambientais.

Na seara infraconstitucional, as normas que tratam da responsabilização 
por infrações e/ou danos ao meio ambiente não destoam do aludido comando 
constitucional e, portanto, estabelecem a pertinência temática quanto à 
destinação de verbas e valores oriundos de infrações e/ou danos ambientais.

No âmbito cível, o artigo 13 da Lei Federal 7.347/85 define a destinação 
das condenações em dinheiro decorrentes das ações civis públicas ambientais 
a Fundos Nacionais ou Estaduais, sem prejuízo dos Fundos Municipais, que 
possuam a finalidade de custear a reconstituição de bens lesados99, sem 
prejuízo da viabilidade legal de destinação dessas verbas ao custeio de projetos 
ambientais e socioambientais.

Na esfera administrativa, a Lei Federal 9.605/98, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, determina, em seu artigo 73, que “os valores arrecadados 
em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, 
Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos 
estaduais ou municipais de meio ambiente ou correlatos, conforme dispuser 
o órgão arrecadador.”

97 Francisco José Marques Sampaio aduz que “o princípio fundamental das ações de 
responsabilidade civil, inteiramente aplicável quando se pretende a reconstituição do meio 
ambiente, é o de que a reparação deve ser integral, ou a mais completa possível (...)” e que “todos 
os efeitos provenientes da conduta lesiva devem ser objeto de reparação, para que ela possa ser 
considerada completa.” (SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de 
danos ao meio ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 229).

98 Luiz Regis Prado afirma que “a prestação pecuniária, a bem da verdade, não passa de uma forma 
de reparação civil travestida de sanção criminal (...)”(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal 
Brasileiro. Vol. I. Parte Geral. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 614)

99 Podem servir de exemplo o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, instituído pelo Decreto n° 
1.306/94; o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, criado pelo Decreto n° 92.302/86; e o 
Fundo Estadual do Meio Ambiente do Paraná, instituído pela Lei Estadual n° 12.945/2000.
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No âmbito criminal, a mesma Lei Federal 9.605/98, em vários dos seus 
dispositivos relativos à aplicação de penas restritivas de direitos às pessoas 
físicas e jurídicas, indica o evidente propósito de direcionar o cumprimento das 
sanções aplicadas à recuperação e à melhoria de espaços ambientais protegidos, 
custeio de programas e projetos ambientais e contribuições a entidades de 
proteção ao meio ambiente, conforme se infere dos seus artigos 9º e 23:

“Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição 
ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e 
unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou 
tombada, na restauração desta, se possível. (…)

 Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá 
em: I - custeio de programas e de projetos ambientais; II - execução de obras 
de recuperação de áreas degradadas; III - manutenção de espaços públicos; 
IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.”

Vale esclarecer que, embora o artigo 12 da Lei Federal 9.605/98 não 
trate do tema com a mesma especificidade, entende-se que o referido dispositivo 
legal deve ser interpretado de modo harmônico com os demais dispositivos 
da Lei Federal 9.605/98 ora referidos e com o artigo 225 da Constituição da 
República.

Anelise Grehs Stifelman assume claramente esse posicionamento ao 
sustentar que

“em razão do bem tutelado pela Lei 9.605/98, o Ministério Público 
deverá escolher, dentre as entidades públicas ou privadas com fins sociais 
existentes na Comarca, aquelas que exercem atividade de relevante 
interesse ambiental, a fim de que estas sejam beneficiadas com eventuais 
prestações pecuniárias decorrentes de transações penais em delitos 
ambientais (…) no caso de delitos ambientais, a aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos em sede de transação penal deve reverter, 
direta ou indiretamente, na proteção do bem jurídico tutelado pela Lei 
9.605/98, qual seja: o meio ambiente ecologicamente equilibrado”100.

100 STIFELMAN, Anelise Grehs. Direcionamento dos Recursos Oriundos das Transações Penais em 
Crimes Ambientais. Revista de Direito Ambiental. Vol. 32. 2003, p. 205-215.
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Da mesma forma, o Promotor de Justiça João Marcos Adede Y Castro, 
ao comentar justamente o artigo 12 da Lei n° 9.605/98, defende que o juiz 
deve encaminhar os valores decorrentes de prestação pecuniária aos fundos de 
meio ambiente (nacional, estadual ou municipal) e, apenas na hipótese de sua 
impossibilidade, ou seja em caso de inexistência do fundo, deve encaminhá-los 
a entidade pública ou privada que tenha a defesa do meio ambiente como uma 
de suas atribuições101.

Aliás, outra não é conclusão da doutrina especializada quando trata 
do dever da destinação de verbas guardar relação com o tipo de bem jurídico 
lesado. É o que ensina Álvaro Luiz Valery Mirra na seara dos danos ambientais, 
quando afirma que “em não sendo mais possível qualquer intervenção no 
bem ou recurso atingido, as medidas compensatórias deverão, de todo modo, 
guardar alguma relação com a degradação causada, visando à preservação ou 
conservação de bens, valores e ecossistemas assemelhados, preferencialmente 
na própria localidade do dano102”.

101 Conforme João Marcos de Adede Y Castro: “(…) Como não existe um fundo para recolhimento 
de prestações pecuniárias por crimes ambientais, penso que se possa depositar o valor nas contas 
bancárias dos fundos nacionais, estaduais ou municipais do meio ambiente, dependendo do 
alcance territorial do dano. Com o depósito da prestação pecuniária nas contas bancárias mantidas 
pelos fundos federais, estaduais e municipais de meio ambiente a vítima, que é a sociedade, 
poderá, através de seus conselhos de meio ambiente, determinar a utilização mais adequada para 
os recursos. A lei permite, ainda, que a prestação pecuniária seja paga à entidade pública e privada 
com fim social, não referindo a obrigatoriedade de ser ela destinada à defesa do meio ambiente. 
Mas, se o objetivo da lei é proteger o meio ambiente, deverá o juiz priorizar o encaminhamento à 
entidades públicas ou privadas que tenham, entre as suas atribuições, a de defesa ambiental. Não 
resta dúvida de que o juiz só deve optar por encaminhar o valor da pena pecuniária a entidades 
privadas ou públicas quanto houver absoluta impossibilidade de fazê-lo em benefício dos Fundos 
referidos, em razão de sua inexistência. Estes são controlados pela sociedade através dos conselhos 
comunitários, de forma que existem maiores garantias de uso público e com maior eficiência. (…) 
(ADEDE Y CASTRO, João Marcos. Crimes Ambientais: comentários à Lei n° 9.605/98. Porto Alegre: 
Editora Sérgio Antônio Fabris, 2004. p. 49-50).

102 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente. 2° 
ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 360. Nessa mesma toada, José Rubens Morato 
Leite e Marcelo Buzaglo Dantas externaram o entendimento de que “os recursos obtidos através 
de indenização e destinados ao Fundo devam permanecer na localidade em que se obteve a dita 
condenação, dando-se preferência sempre para a aplicação dos valores auferidos na reconstituição 
de bens da mesma natureza. (…) E mais: se por qualquer razão se demonstrar impossível a 
reparação, os valores que a esta seriam destinados deverão reverter, preferencialmente, para a 
reparação de outros bens de mesma natureza”. (LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo 
Buzaglo. Algumas considerações acerca do Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados. Revista 
dos Tribunais. Vol. 726. Abr/1996. p. 71).
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 Importante notar que é corrente no âmbito dos Ministérios Públicos 
dos Estados e do Ministério Público Federal o entendimento a respeito da 
destinação obrigatória das prestações pecuniárias oriundas de crimes ambientais 
às finalidades de proteção do meio ambiente, a ponto de se materializarem 
orientações formais quanto ao tema, inclusive em manuais de atuação dos 
Promotores de Justiça do Meio Ambiente. Vejamos os seguintes exemplos:

a) o Manual Básico do Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente 
do Ministério Público do Estado de Goiás orienta que

“(…) a pena a ser proposta em audiência preliminar deve guardar relação 
com a questão ambiental, enfatizando o seu caráter pedagógico, além 
de considerar que o ilícito penal ambiental gera maior demanda na 
atividade de fiscalização e persecução, com isso trazendo ônus a toda 
a sociedade, de forma que o degradador deve suportar também este 
aumento de despesa que decorre das atividades ilícitas (art. 45, § 2º, 
CP). Tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas oferecer a proposta 
de penas tais como: - custeio de programas e de projetos ambientais, tais 
como material e projetos de educação ambiental nas escolas, diagnóstico 
da situação ambiental das nascentes do município, reflorestamento de 
áreas de preservação permanente, custeio de planos diretores para os 
municípios, construção de viveiro de mudas de espécies nativas da região, 
coleta seletiva do lixo urbano, repovoamento de peixes nos rios (mediante 
o acompanhamento técnico dos órgãos ambientais), doação de mudas, 
etc.; - custeio mediante contratação de profissional habilitado para 
a realização de perícias ambientais da instituição; - execução de obras 
de recuperação de outras áreas degradadas; - manutenção de espaços 
públicos; - contribuições a entidades ambientais privadas devidamente 
cadastradas no CONAMA (ONG’s Ambientalistas, Sociedade Protetora dos 
Animais, Associações de Bairro, etc.) ou públicas; - prestação pecuniária 
destinada a aparelhamento dos órgãos fiscalizadores; - prestação 
pecuniária revertida aos Fundos Estadual ou Municipais de Meio Ambiente 
(…)103”.

103 Ministério Público do Estado de Goiás (2004). Disponível em: <http://www.mpgo.mp.br/portal/
system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMDQvMDUvMTRfMjZfMzhfNjY4X21hbnVhbF9iYXNpY29fZG9
fcHJvbW90b3JfZGVfanVzdGljYV9kZV9kZWZlc2FfZG9fbWVpb19hbWJpZW50ZS5wZGYiXV0/
manua l_bas ico_do_promotor_de_ just i ca_de_defesa_do_meio_ambiente .pdf.>
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b) o Manual Prático da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, 
formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, orienta que a 
proposta de transação penal deverá ser voltada para o ambiente, mencionando, 
dentre alguns exemplos práticos, a sua destinação para “custear programa de 
esclarecimento acerca da problemática animal (maus tratos, posse responsável, 
tráfico, extinção etc)”, “a contribuição com a restauração de patrimônio 
histórico” e “entregar mudas de espécime nativa nos viveiros municipais” 104.

c) a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, no artigo 163 do Ato n° 01/2014, traz a seguinte recomendação aos 
membros daquele Parquet:

“Art. 163. Recomenda-se que os recursos financeiros decorrentes de 
medidas compensatórias e de penas pecuniárias ajustadas em transação 
penal e suspensão condicional do processo, aplicadas em razão de danos 
a bens ou ambientes de valor natural, urbanístico, histórico-cultural, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico e científico, sejam 
destinados a medidas de valia ao meio ambiente, tais como aporte ao 
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (FUNDIF) e aos Fundos 
Municipais de Meio Ambiente, custeio de programas e de projetos 
de fiscalização, proteção e reparação de bens ambientais, ações para 
capacitação técnico-ambiental ou para educação ambiental, apoio a 
entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção ao meio ambiente 
ou depósito em contas judiciais para projetos de relevância ambiental.”

d) o Ministério Público Federal, por meio da sua 2a Câmara de 
Coordenação e Revisão, promoveu a orientação aos seus membros para 
“requerer, em caso de crimes contra a fauna, que as multas pecuniárias a pena 
de prestação de serviço à comunidade sejam revertidas em favor de entidades 
relacionadas à proteção da fauna.105”

104 Manual prático da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente. Vol. II. São Paulo: Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005. p. 1283-1284.

105 Orientação n° 6 da 2a Câmara de Coordenação e Revisão(matéria criminal e controle externo 
da atividade policial), de 17 de março de 2014.
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Interessante observar que um dos fundamentos da aludida orientação 
é que a destinação das prestações pecuniárias oriundas de crimes ambientais 
a instituições beneficentes que não guardam relação com a proteção do meio 
ambiente pode ocasionar dano reflexo ao patrimônio público, na medida em 
que muitas vezes as remediações de parte dos danos ambientais são custeadas 
pelo Poder Público.

Paralelamente a isso, verifica-se que o Estado do Paraná e vários 
municípios paranaenses preveem, em suas legislações, a destinação, aos 
respectivos Fundos de Meio Ambiente, dos produtos de sanções judiciais por 
infrações às normas ambientais. É o caso, por exemplo, da Lei Estadual n° 
12.945/2000, que, em seu artigo 2°, inciso III, prevê que as sanções judiciais por 
infrações às normas ambientais constituem recursos do Fundo Estadual do Meio 
Ambiente (FEMA)106, ou, ainda, no município de Curitiba, o Decreto n° 391/92, 
que regulamenta a Lei Municipal n° 7.833/91, e prevê como receita do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente “as multas administrativas e condenações judiciais 
por atos lesivos ao meio ambiente e as taxas incidentes sobre a utilização de 
recursos ambientais”107.

Relevante destacar que semelhante questão discutida no presente 
requerimento foi recentemente submetida ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em razão do questionamento realizado pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais quanto ao Provimento Conjunto n.º 27/2013, emitido 
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pela Corregedoria-Geral de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, que, ao tratar da regulamentação da forma de 
recolhimento e destinação de valores arrecadados com aplicação da pena de 
prestações pecuniárias, objeto de transações penais e sentenças condenatórias, 
não teria assegurado de forma clara que as prestações pecuniárias decorrentes 
de infrações ambientais tenham correspondente retorno para áreas relacionadas 
à proteção e fiscalização ao meio ambiente.

 Veja-se que o Conselho Nacional de Justiça decidiu, por unanimidade, 
“assegurar que os valores decorrentes das transações penais ou sentenças 

106 Art. 2° - Constituem recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA: (...) III - produto 
das multas administrativas e sanções judiciais por infrações às normas ambientais, bem como 
os valores decorrentes de condenações em ações civis públicas disciplinadas pela Lei Federal no 
7.347, de 24 de julho de 1985, relativas a questões ambientais; (...)”(grifos nossos)

107 Artigo 3°, inciso VI, do Decreto Municipal n° 391/92.
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condenatórias atinentes à tutela do meio ambiente tenham como destino o 
efetivo custeio de medidas protetivas e de valia ao meio ambiente”108.

Convém lembrar que, na hipótese de celebração de Termo de 
Ajustamento de Conduta, considerando o recente advento da Resolução CNMP 
179/2017109, merece especial atenção o que dispõe o seu artigo 1º, §1º:

§1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso 
de ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público 
fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação 
à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das 
obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar 
de cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à indenização 
dos danos que não possam ser recuperados.(grifo nosso)

Veja-se ainda a previsão legal da mesma normativa acerca da destinação 
das verbas pecuniárias que tratam da indenização/compensação pelos danos 
ambientais:

Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou 
interesses difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição 
específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas 
a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do 
fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985. (...)

§2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes 
de danos irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser, 
preferencialmente, revertidos em proveito da região ou pessoas 
impactadas.

108 Vide Pedido de Providências n° 0002460- 96.2014.2.00.0000, julgado na 190a Sessão Ordinária, 
na data de 03 de junho de 2014, tendo como Relatora Deborah Ciocci.

109 Resolução CNMP 179/2017. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/
norma/5275/>. Acesso em 17/05/2018.
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Sendo assim, cumpre mencionar o Ofício Circular CGMP 10/2015, 
que informa que no concernente à destinação dos recursos provenientes de 
prestações pecuniárias aplicadas para reparação de danos ambientais poderão 
ser depositadas nos Fundos Municipais de Meio Ambiente ou, inexistindo, no 
Fundo Estadual do Meio Ambiente, cujo funcionamento respeitará os trâmites 
previstos pela Lei Federal 7.437/1985, Lei Estadual 12.945/2000 (institui o Fundo 
Estadual de Meio Ambiente).

Em consulta à legislação municipal, verificou-se que o município 
de Umuarama possui Fundo Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal 
1.815/1993)110, o qual poderá ser o destinatário das verbas pecuniárias 
decorrentes das atividades lesivas ao meio ambiente no presente caso.

Finalmente, ressalvada a autonomia funcional da Promotora de Justiça 
solicitante, este Centro de Apoio recomenda que, seja na esfera criminal, seja 
na esfera cível, haja a priorização da destinação de verbas indenizatórias e/ou 
compensatórias ao Fundo Municipal mencionado, especialmente em razão da 
importância de atribuição de preferência à consecução de projetos ambientais e 
socioambientais na mesma municipalidade onde ocorreram os danos.

É a consulta.

Curitiba, 06 de junho de 2018.

110 Cujo teor encontra-se anexo a esta Consulta.
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CONSULTA Nº 19/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A GARANTIA 
DO BEM ESTAR ANIMAL. MEDIDAS PRIORITÁRIAS DE CONTROLE 
POPULACIONAL E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GUARDA 
RESPONSÁVEL. LEIS ESTADUAIS 17.422/2012 E 18.550/2015. 
SELETIVIDADE NO RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS. NORMAS 
RESTRITIVAS À PRÁTICA DA EUTANÁSIA. ATUAÇÃO PRIORITÁRIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ÂMBITOS EXTRAJUDICIAL PARA 
FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PELAS MUNICIPALIDADES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
EM CASO DE INÉRCIA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE 
DE  PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E 
INSTITUIÇÕES  PARA AUXILIAR NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS VOLTADAS À PROTEÇÃO ANIMAL.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... solicita consulta jurídica 
referente às políticas públicas voltadas à proteção e bem-estar animal, vez que 
uma das moradoras do município de ... alega que encerrará as atividades de 
“cuidadora voluntária” de animais domésticos errantes, pois não possui recursos 
para a sua manutenção, e que a municipalidade se negou a ajudá-la haja vista a 
justificativa da necessidade de “redução de gastos”.

É o relato. Passa-se à consulta.
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1. Proteção e bem-estar animal. Animais domésticos errantes. 
Recolhimento e controle Populacional. Responsabilidade.

O art. 225, § 1º, VII da Constituição da República111, dispõe que incumbe 
ao Poder Público a devida proteção à fauna e a flora.

De modo harmônico com a Carta Magna, o artigo 7º, XII da Lei Orgânica 
do Município de ... também dispõe que compete à municipalidade a preservação 
da fauna. De fato, aos municípios também é atribuída a responsabilidade de 
garantir a proteção ao meio ambiente, além de assegurar a qualidade de vida 
de seus habitantes, conforme estatuem os artigos 23, incisos VI e VII, artigo 30, 
inciso I da Constituição da República e artigo 17, inciso X, da Constituição do 
Estado do Paraná.

Assim, o município de... não poderá eximir-se da responsabilidade de 
implementação de políticas públicas relativas ao trato e cuidado dos animais 
domésticos errantes existentes em seu território.

 No âmbito dessas políticas públicas, salienta-se que a construção de 
locais destinados ao recolhimento massivo de animais errantes, os denominados 
“canis/gatis”, é medida subsidiária em face de outros programas destinados 
ao controle populacional de cães e gatos. Conforme dispõe o 8º Relatório 
do Comitê de Especialistas em Raiva da Organização Mundial da Saúde, as 
medidas preventivas que o Poder Público deve tomar para evitar situações de 
abandono serão regidas, principalmente, pelo desenvolvimento de campanhas 
educacionais voltadas ao fomento da guarda responsável.

Além disso, deverão ser realizados programas de esterilização, 
vacinação, controle de comércio de animais, identificação e registro de todos 
os animais domésticos errantes do município e recolhimento seletivo. Note-se 
que a Lei Estadual 18.550/2015, que dispõe sobre ações de vigilância sanitária 
no controle de zoonoses no âmbito do Estado do Paraná, reafirma este último 

111 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.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (…)  VII - proteger a 
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade (…) (grifo nosso).
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critério, quando prevê em seu artigo 4º  inciso IV, a seletividade do recolhimento 
de animais errantes.

Apesar da referida Lei Estadual não descrever taxativamente as 
situações a que se destinam o recolhimento seletivo, o Poder Executivo local 
somente deverá recolher aqueles animais que estiverem sujeitos à situação 
de abusos e maus tratos, o que implicará no encaminhamento imediato para 
o programa de adoção112 e, nos casos de contaminação por doença grave ou 
incurável, quando então serão submetidos à avaliação para eventual eutanásia.

No que diz respeito à eutanásia, a Lei Estadual 17.422/2012, que 
dispõe sobre o controle ético da população de cães e gatos no Estado do 
Paraná, determina expressamente em seu art. 5º que a sua aplicação deve ser 
restrita aos casos em que seja necessária para “alívio do próprio animal que se 
encontre gravemente enfermo, em situação tida como irreversível”. Ademais, 
sua efetivação dependerá do laudo médico veterinário do órgão responsável 
pelo controle da população de cães e gatos113.

Além da regulamentação prevista na Lei Estadual 17.422/2012, o 
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio da Resolução 
714/2002, dispõe sobre procedimentos e métodos para realização de eutanásia 
em animais, determinando que:

Art. 2º A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal 
estiver ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor, o distresse ou o 
sofrimento dos animais, os quais não podem ser aliviados por meio de 
analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos, ou, ainda, quando 

112 Art. 9º Os animais recolhidos pelo órgão responsável pela gestão de populações de cães e gatos, 
encaminhados para canis públicos e/ou estabelecimentos oficiais congêneres, permanecerão por 
sete dias úteis à disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão obrigatoriamente 
esterilizados, desde que sejam comprovadas boas condições de saúde. § 1º Vencido o prazo previsto 
no caput deste artigo os animais não resgatados pelos seus responsáveis serão disponibilizados 
para adoção.

113 Art. 5º A eutanásia somente será permitida nos casos em que seja necessária para alívio do 
próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como irreversível. Parágrafo 
único. Para que se efetive a eutanásia, será necessário o laudo assinado pelo médico veterinário 
do órgão responsável pela gestão do controle das populações de cães e gatos, precedido de exame 
laboratorial e outros exames complementares que se fizerem necessários, assegurando a aplicação 
de método que garanta uma morte sem sofrimento para o animal, nos termos da legislação vigente.
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o animal constituir ameaça à saúde pública ou animal, ou for objeto de 
ensino ou pesquisa.

Parágrafo único. É obrigatória a participação do médico veterinário como 
responsável pela eutanásia em todas as pesquisas que envolvam animais.

Note-se que o destino dado aos animais não é medida que deva ficar ao 
exclusivo alvedrio da Administração, mas deve atender ao interesse de segurança 
e bem-estar do animal, o que inclui o dever de contemplar a prioritária tentativa 
de sua inserção em programa de adoção.

Ao referir-se ao programa de adoção, a Lei Estadual 17.422/2012 
determina que o Poder Executivo local viabilizará as seguintes ações:

Art. 10. Para efetivação desta Lei, o Poder Executivo local viabilizará as 
seguintes ações:

I - destinação de local adequado para a manutenção e exposição dos 
animais disponibilizados para adoção, onde serão separados conforme 
critério de compleição física, idade e comportamento;

II - campanhas que sensibilizem o público da necessidade da adoção 
de animais abandonados, de esterilização, de vacinação periódica e de 
que maus tratos e abandono, pelo padecimento infligindo ao animal, 
configuram práticas de crime ambiental;

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para atitudes 
de guarda responsável de animais, visando atender às suas necessidades 
físicas, psicológicas e ambientais.

Ademais, os animais domésticos errantes que não forem encaminhados 
para programas de adoção, poderão ser mantidos nas ruas desde que lhes 
sejam garantidos o direito ao cuidado veterinário, registro e alimentação. Veja-
se que o Município de Curitiba já atuou consoante ao disposto na Lei Estadual, 
haja vista que em 2013 registrou o início do Projeto “Cão Comunitário”, através 
da Rede de Defesa e Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba, tendo como 
parceria fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná.

Imperioso esclarecer que a manutenção de animais domésticos 
nas ruas não fere a legislação vigente, haja vista que a própria Lei Estadual 
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17.422/2012, em seus artigos 7º e 8º, reconhece a possibilidade da existência 
de cães comunitários:

Art. 7º O animal reconhecido como comunitário será recolhido, 
esterilizado, identificado, registrado e devolvido à comunidade

de origem.

Art. 8º Para efeito desta Lei considera-se:

I - animal comunitário: aquele que estabelece com a comunidade em 
que vive laços de dependência e de manutenção, ainda que não possua 
responsável único e definido;

II - cuidador: membro da comunidade em que vive o animal comunitário e 
que estabelece laços de cuidados com o mesmo (grifo nosso).

Aliás, o disposto na referida Lei Estadual deve incidir, inclusive, nas 
políticas públicas voltadas aos moradores em situação de rua, considerando 
que muitos deles adotam animais errantes, o que contribui significativamente 
para a retomada de vínculos sociais. Nessa toada, estudos114 demonstraram que 
a manutenção de laços afetivos entre o homem e o animal é medida que atua 
diretamente na reconexão do indivíduo aos vínculos familiares e institucionais.

Destacamos ainda a importância de se cobrar do município a realização 
de campanhas educacionais para esclarecimento quanto à posse responsável 
de animais domésticos, de modo harmônico com a orientação internacional 
relacionada à proteção e bem-estar animal.

2. Implementação de Políticas Públicas. Atuação do Ministério 
Público. Termo de Ajustamento de Conduta.

Uma vez que proteção da fauna é também responsabilidade 
dos municípios e sendo os animais domésticos errantes incluídos em tal 
denominação, cabe ao município de Reserva o dever de implementar políticas 

114 CUNHA, Juliana Gomes. Pessoas em situação de rua e seus cães: fragmentos de união em 
histórias de fragmentação. Dissertação de Mestrado. Vitória/ES. UFES. 2015.
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públicas voltadas ao controle populacional de cães e gatos errantes não somente 
em virtude dos fundamentos de proteção ambiental ora expostos, mas também 
porque a questão dos animais domésticos errantes deve ser analisada sob a 
ótica da saúde pública115 – vide o artigo 196 da Constituição da República – uma 
vez que o descaso com os animais que habitam as ruas gera risco de transmissão 
de zoonoses.

Assim, visando à implementação de políticas públicas preventivas e 
corretivas à prática de maus tratos e tutela do bem-estar animal, entendemos 
que é atribuição do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso II, da 
Constituição da República e em face do princípio da prevenção e do comando 
constitucional constante do artigo 225, § 1º, inciso VII116, a atuação nessa 
temática, prioritariamente no âmbito extrajudicial a partir da expedição de 
Recomendações Administrativas ou da celebração de Termos de Ajustamento 
de Conduta com os Municípios, sem prejuízo da utilização de medidas judiciais 
nas hipóteses de reiterada omissão quanto à execução das políticas públicas 
voltadas ao bem-estar animal, ou frente a inércia do poder de polícia pelos 
órgãos da Administração Pública.

De outro lado, frente ao caso concreto colacionado pela Promotoria 
de Justiça solicitante, e especialmente sabedores das dificuldades enfrentadas 
pelas municipalidades para a implementação de todas as políticas públicas, 
ressaltamos que a celebração de parcerias e convênios com instituições 
regulares, desde que atendidos os requisitos legais, pode auxiliar nesse mister, 
embora não haja obrigatoriedade de que tal providência se efetive em relação à 
citada moradora em específico.

115 REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCEDÊNCIA - CONSTRUÇÃO E REFORMA 
DE ABRIGO PARA ANIMAIS ERRANTES - LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL - 
DESCUMPRIMENTO - LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E MUNICIPAL - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA 
MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Evidenciada a omissão do Poder Público, no caso 
em espécie, não implementando políticas públicas de retirada de animais errantes das ruas do 
município, em desrespeito ao meio ambiente e em descumprimento à Constituição Federal e 
legislação municipal, outra solução não restava, senão a procedência dos pedidos.(TJPR - 4ª C.Cível 
- RN - 1519767-0 - Ivaiporã -  Rel.: Regina Afonso Portes - Unânime -  J. 16.08.2016) Grifo nosso.

116  “Art. 225 (...) § 1º, inciso VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade”.
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No entanto, seja integralmente por meio próprio, seja com o auxílio 
de instituições conveniadas, a municipalidade possui um poder-dever de 
estabelecer e executar medidas de controle da população de animais domésticos 
errantes, levando em consideração a sua proteção e bem-estar animal.

 É a consulta.

Curitiba, 23 de janeiro de 2018.
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CONSULTA Nº 12/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. ANIMAIS DOMÉSTICOS ERRANTES OU 
EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
A GARANTIA DO BEM ESTAR ANIMAL. MEDIDAS PRIORITÁRIAS 
DE CONTROLE POPULACIONAL E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PARA GUARDA RESPONSÁVEL. LEIS ESTADUAIS 17.422/2012 
E 18.550/2015. SELETIVIDADE NO RECOLHIMENTO DOS 
ANIMAIS. ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL PARA FISCALIZAÇÃO 
DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELAS 
MUNICIPALIDADES.

A Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Proteção 
ao Meio Ambiente da... solicita modelo de Ação Civil Pública que tenha como 
objeto a retirada de cães e gatos errantes das ruas, bem como a sua guarda em 
abrigo localizado na área rural no município de....

É o relato. Passa-se à consulta.

Primeiramente, ressalta-se que a construção de locais destinados ao 
recolhimento massivo de animais errantes, os denominados “canis/gatis”, 
é medida subsidiária em face de outros programas destinados ao controle 
populacional de cães e gatos. Conforme dispõe o 8º Relatório do Comitê de 
Especialistas em Raiva da Organização Mundial da Saúde, as medidas preventivas 
que o Poder Público deve tomar para evitar situações de abandono serão regidas, 
principalmente, pelo desenvolvimento de campanhas educacionais voltadas ao 
fomento da guarda responsável.
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Além disso, deverão ser realizados programas de esterilização, 
vacinação, controle de comércio de animais, identificação e registro de todos 
os animais domésticos errantes do município e recolhimento seletivo. Note-se 
que a Lei Estadual 18.550/2015, que dispõe sobre ações de vigilância sanitária 
no controle de zoonoses no âmbito do Estado do Paraná, reafirma este último 
critério, quando prevê em seu inciso IV, artigo 4º, a seletividade do recolhimento 
de animais errantes.

Apesar da Lei não descrever taxativamente as situações a que se 
destinam o recolhimento seletivo, o Poder Executivo local somente deverá 
recolher aqueles animais que estiverem sujeitos à situação de abusos e maus 
tratos, o que implicará no encaminhamento imediato para o programa de 
adoção117 e, nos casos de contaminação por doença grave ou incurável, quando 
então serão submetidos à avaliação pela eventual eutanásia.

No que se refere à eutanásia, a Lei Estadual 17.422/2012, que dispõe 
sobre o controle ético da população de cães e gatos no Estado do Paraná, 
determina expressamente em seu art. 5º que a sua aplicação deve ser restrita 
aos casos em que seja necessária para “alívio do próprio animal que se encontre 
gravemente enfermo, em situação tida como irreversível”. Ademais, sua 
efetivação dependerá do laudo médico veterinário do órgão responsável pelo 
controle da população de cães e gatos118.

Além da regulamentação prevista na Lei Estadual 17.422/2012, o 
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio da Resolução 
714/2002, dispõe sobre procedimentos e métodos para realização de eutanásia 
em animais, determinando que:

117  Art. 9º Os animais recolhidos pelo órgão responsável pela gestão de populações de cães e gatos, 
encaminhados para canis públicos e/ou estabelecimentos oficiais congêneres, permanecerão por 
sete dias úteis à disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão obrigatoriamente 
esterilizados, desde que sejam comprovadas boas condições de saúde. § 1º Vencido o prazo previsto 
no caput deste artigo os animais não resgatados pelos seus responsáveis serão disponibilizados 
para adoção.

118 Art. 5º A eutanásia somente será permitida nos casos em que seja necessária para alívio do 
próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como irreversível. Parágrafo 
único. Para que se efetive a eutanásia, será necessário o laudo assinado pelo médico veterinário 
do órgão responsável pela gestão do controle das populações de cães e gatos, precedido de exame 
laboratorial e outros exames complementares que se fizerem necessários, assegurando a aplicação 
de método que garanta uma morte sem sofrimento para o animal, nos termos da legislação vigente.
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Art. 2º A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal 
estiver ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor, o distresse ou o 
sofrimento dos animais, os quais não podem ser aliviados por meio de 
analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos, ou, ainda, quando 
o animal constituir ameaça à saúde pública ou animal, ou for objeto de 
ensino ou pesquisa.

Parágrafo único. É obrigatória a participação do médico veterinário como 
responsável pela eutanásia em todas as pesquisas que envolvam animais.

Ainda, a referida Lei Estadual 17.422/2012 também institui o controle 
de natalidade em consonância com o referido relatório, não prevendo a 
necessidade de criação de logradouros para recolhimento dos animais119.

Contudo, ainda que estabelecimentos como “canis” sejam medidas 
de caráter subsidiário, é possível que os municípios desenvolvam centros para 
atendimento de situações emergenciais. Estratégia nesse sentido pode ser 
verificada no projeto da Rede de Proteção Animal de Curitiba, denominado 
“Centro de Atendimento a Animais em Situação de Risco”:

“(...)para os animais das ruas do município (atropelados, doentes, em 
situação de perigo iminente, presos em locais de difícil acesso, em trabalho 
de parto sem assistência, e outras situações) em trabalho conjunto com a 
Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Urbanismo 
e com as Universidades e organizações não governamentais. O referido 
Centro, poderá ser também meio utilizado para: a adoção de animais; 
a difusão da educação para a guarda responsável; procedimentos de 
identificação animal; propiciar um espaço para a recuperação do cidadão 
que pratica o crime de maus tratos, com a possibilidade de prestação de 
serviços comunitários no caso de condenação”.”120

119 Art. 2º Esta Lei institui o controle ético da população de cães e gatos no âmbito do Estado do 
Paraná, contemplando o seguinte: I - identificação e registro; II – esterilização; III – adoção; IV - 
controle de criadouros; V - campanhas educativas em guarda responsável.

120 Resumo do Projeto Rede de Defesa e Proteção Animal da cidade de Curitiba. Disponível em: 
http://www.protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br/Publicacoes/Resumo-Plano-Municipal-Defesa-
Protecao-aimal.pdf
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Ao referir-se ao programa de adoção, a Lei Estadual 17.422/2012 
determina que o Poder Executivo local viabilizará as seguintes ações:

Art. 10. Para efetivação desta Lei, o Poder Executivo local viabilizará as 
seguintes ações:

I - destinação de local adequado para a manutenção e exposição dos 
animais disponibilizados para adoção, onde serão separados conforme 
critério de compleição física, idade e comportamento;

II - campanhas que sensibilizem o público da necessidade da adoção 
de animais abandonados, de esterilização, de vacinação periódica e de 
que maus tratos e abandono, pelo padecimento infligindo ao animal, 
configuram práticas de crime ambiental;

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para atitudes 
de guarda responsável de animais, visando atender às suas necessidades 
físicas, psicológicas e ambientais.

Note-se que cabe à municipalidade a construção de local propício à 
manutenção dos animais domésticos destinados à adoção, ou seja, aqueles que 
forem recolhidos seletivamente. Isso pois, conforme disposto anteriormente, 
os animais errantes que não possuam doença grave e incurável, após serem 
tratados, castrados, vacinados e registrados, deverão ser devolvidos à localidade 
de origem.

Por fim, ressalta-se que a Lei Municipal 1.410/2001, que dispõe sobre a 
criação, posse, guarda e controle populacional no município de ..., estabelece em 
seus artigos 19, inciso I, e 21, a nosso aviso de modo equivocado, o recolhimento 
generalizado de animais domésticos errantes e ampla discricionariedade ao 
Poder Executivo local para a definição da destinação dos animais recolhidos.

Note-se que o destino dado aos animais não é medida que deva ficar ao 
exclusivo alvedrio da Administração, mas deve atender ao interesse de segurança 
e bem-estar do animal, o que inclui o dever de contemplar a prioritária tentativa 
de sua inserção em programa de adoção.

No que tange à previsão contida no artigo 21, IV, da aludida Lei 
Municipal, que possibilita a destinação dos animais domésticos recolhidos 
à experimentação científica, verifica-se que esta não condiz com as diretrizes 
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da Lei Estadual 17.422/2012 (ainda que esta não preveja a doação para fins 
científicos, mas trata do controle ético de animais domésticos).

Em adição a isso, o mesmo dispositivo legal também não se harmoniza 
com a Lei Federal 11.794/2008 (que estabelece procedimentos para o uso científico 
de animais), na medida em que se conjuga com o disposto no art. 32, § 1º da 
Lei Federal 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que define como criminosa 
toda “prática de experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins 
didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos” (grifos nossos).

Em nosso sentir, além das mencionadas incongruências, o referido 
dispositivo da Lei Municipal deve ser interpretado conforme a Constituição da 
República no que toca à vedação de práticas que importem em crueldade contra 
a fauna (artigo 225, § 1º, inciso VII, da CR).

Pelo exposto, entendemos que a demanda proposta pela Coordenação 
Regional consulente seria enfrentada de modo mais adequado por meio da busca 
da adequação da conduta da municipalidade, prioritariamente via extrajudicial, 
para o fim de atender o preconizado nas referidas Leis Estaduais, em especial com 
o desenvolvimento de linhas de trabalho de recolhimento seletivo de animais 
domésticos errantes, instituição/ampliação de programas de identificação e 
microchipagem, tratamento médico veterinário, castração e adoção.

Importante notar que a manutenção de animais errantes nas ruas não 
fere a legislação vigente, haja vista que a própria Lei Estadual 17.422/2012, em 
seus artigos 7º e 8º, reconhece a possibilidade da existência de cães comunitários:

Art. 7º O animal reconhecido como comunitário será recolhido, 
esterilizado, identificado, registrado e devolvido à comunidade

de origem.

Art. 8º Para efeito desta Lei considera-se:

I - animal comunitário: aquele que estabelece com a comunidade em 
que vive laços de dependência e de manutenção, ainda que não possua 
responsável único e definido;

II - cuidador: membro da comunidade em que vive o animal comunitário e 
que estabelece laços de cuidados com o mesmo. (grifos nossos)
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Nesse particular, os cães errantes poderão ser mantidos nas ruas 
desde que lhes sejam garantidos o direito ao cuidado veterinário, registro 
e alimentação. Veja-se que o Município de Curitiba já atuou consoante ao 
disposto na Lei Estadual, haja vista que em 2013 registrou o início do Projeto 
“Cão Comunitário”, através da Rede de Defesa e Proteção Animal da Prefeitura 
de Curitiba, tendo como parceria fundação Araucária e a Universidade Federal 
do Paraná.

Interessante consignar que o disposto na referida Lei Estadual deve 
também incidir nas políticas públicas voltadas aos moradores em situação de 
rua, considerando que muitos deles adotam animais errantes, o que contribui 
significativamente para a retomada de vínculos sociais. Nessa toada, estudos121 
demonstraram que a manutenção de laços afetivos entre o homem e o animal é 
medida que atua diretamente na reconexão do indivíduo aos vínculos familiares 
e institucionais.

Destacamos ainda, a importância de se cobrar do município a realização 
de campanhas educacionais para esclarecimento quanto à posse responsável 
de animais domésticos, de modo harmônico com a orientação internacional 
relacionada à proteção e bem-estar animal.

Com o intuito de ilustrar a linha de raciocínio aventada acima e, no 
caso de Coordenadoria solicitante considerar ser mais eficaz a propositura de 
ação civil pública, sugere-se que os pedidos estejam em consonância com as 
novas políticas de bem-estar animal demonstradas acima, bem como com os 
parâmetros indicados a título de sugestão no exemplo de Termo de Ajustamento 
de Conduta anexo.

Por fim, segue anexo modelo de ação civil pública, que, em razão das 
ponderações ora expostas na presente Consulta, mereceria em nosso sentir as 
seguintes adequações:

1. Instituições congêneres aos denominados “canis/gatis”, apesar de não 
serem o elemento principal das políticas públicas de bem-estar animal, deverão 
ser destinadas aos casos de recolhimento seletivo, não a todo e qualquer animal 
errante.

121 CUNHA, Juliana Gomes. Pessoas em situação de rua e seus cães: fragmentos de união em 
histórias de fragmentação. Dissertação de Mestrado. Vitória/ES. UFES. 2015.  
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2. Deve-se prever dois tipos de recolhimento: um destinado ao 
tratamento de animais vítimas de maus tratos ou com doença grave (recolhimento 
seletivo para manutenção dos animais em canil Lei Estadual 18.550/2015, 
inciso IV, artigo 4º), outro destinado ao recolhimento somente para castração, 
vacinação e registro do animal, visando assim, inseri-lo em programa de adoção 
ou sua devolução à localidade de origem.

3. O recolhimento seletivo de animais destina-se a dois casos: a) 
animais submetidos a situação de abuso e maus-tratos pelos seus guardiões/
responsáveis; b) animais com doença grave ou incurável que coloquem em 
risco a saúde humana ou inflija dor ao animal.

4. Após realizado o recolhimento seletivo dos animais, estes deverão ser 
tratados e destinados prioritariamente à adoção, de modo que o município se 
compromete a manter local adequado para esse fim (Lei Estadual 17.422/2012, 
inciso I, artigo 10).

5. Os animais devolvidos à localidade de origem, serão somente 
aqueles que não possuem doença grave ou não se encontram submetidos à 
situação de maus tratos pelos seus guardiões e em relação aos quais não houve 
possibilidade de inserção em programa de adoção.

6. A devolução dos animais às ruas pela municipalidade não se enquadra 
como ação de maus tratos, haja vista que a devolução somente ocorrerá após 
a realização da castração, vacinação e registro dos animais, de modo que o 
Município passará a proceder ação de monitoramento e controle.

7. A devolução dos animais às ruas não exime a municipalidade de 
desenvolver instalações adequadas ao recolhimento para adoção, castração, 
tratamento veterinário e orientação da comunidade quanto à guarda responsável 
dos animais domésticos.

É a consulta.

Curitiba, 22 de janeiro de 2018.
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CONSULTA Nº 02/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. TIRO AO VOO EM POMBOS DOMÉSTICOS. 
CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DOTADA DE CRUELDADE. 
COMANDO DO ARTIGO 225, § 1º, INCISO VII DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA MAUS TRATOS COM RESULTADO MORTE. CRIME 
AMBIENTAL PREVISTO NO ARTIGO 32 § 1º. NECESSIDADE DE 
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 37, INCISO IV, DA LEI FEDERAL 
9.605/1998 COM OBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
141/2006/IBAMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 
8.946/89. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS.

A ...ª Promotoria de Justiça d... encaminhou via e-mail cópia da Notícia 
de Fato MPPR ..., solicitando consulta jurídica acerca da legalidade de realização 
e participação em campeonato de tiro ao voo sobre pombos domésticos pelo 
Clube....

É o relato. Passa-se à consulta.

Consoante narra o Boletim de Ocorrência nº... emitido pela Polícia 
Ambiental, na data de 09 de janeiro de 2017, foi constatado o cometimento em 
tese de crime ambiental tipificado pelo artigo 32 da Lei Federal 9.605/1998 e 
de infração administrativa prevista no artigo 29 do Decreto Federal 6.514/2008 
pelo ... (...) e seus representantes, tendo em vista a prática desportiva de tiro ao 
voo em pombo doméstico e a constatação de 91 (noventa e um) pombos mortos 
e 12 (doze) pombos feridos.

O ... (...) acostou manifestação na Notícia de Fato MPPR ... (f. 53-58) 
e aduziu, em síntese, a não ocorrência do crime previsto no artigo 32 da Lei 
9.605/98, uma vez que o artigo 37, inciso IV, da mesma Lei, prevê que o abate 
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de animal nocivo não caracteriza crime, ao passo que a Instrução Normativa 
141/2006 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) classifica o pombo doméstico (Columbia lívia) como espécie 
sinantrópica nociva; e que não haveria a incidência do referido tipo penal em 
virtude do que estabelece a Lei Estadual 8.946/89, que excepciona a prática 
de tiro ao voo ao pombo doméstico criado especificamente para a modalidade 
desportiva.

Os artigos 32 e 37, inciso IV, da Lei Federal 9.605/98 assim dispõem:

“Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa. § 1º Incorre nas mesmas penas 
quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para 
fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. § 2º 
A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

(...)

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: (...)IV - por ser 
nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.”

Ocorre que a Instrução Normativa nº 141/2006 do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), que regula o controle 
e o manejo ambiental de fauna sinantrópica nociva, estabelece em seu artigo 
4º que o estudo, manejo ou controle da referida fauna deverão ser analisados 
e autorizados pela Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros – DIFAP ou pelas 
Superintendências do IBAMA em cada um dos Estados da Federação122.

Nesse particular, ainda que a referida Instrução Normativa garanta, 
em seu artigo 4º, § 1º, que o manejo ou controle da fauna sinantrópica nociva 
de animais domésticos possa ser realizado sem autorização dos referidos 
órgãos, a execução dessas medidas somente poderá ser realizada por órgãos 
governamentais das pastas da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente, 

122 Art. 4º - O estudo, manejo ou controle da fauna sinantrópica nociva, previstos em programas 
de âmbito nacional desenvolvidos pelos órgãos federais da Saúde e da Agricultura, bem como 
pelos órgãos a eles vinculados, serão analisados e autorizados DIFAP ou pelas Superintendências 
do Ibama nos estados, de acordo com a regulamentação específica vigente.
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inexistindo qualquer previsão que garanta atuações privadas, tais como a 
“prática desportiva” com pombos domésticos em face da possível nocividade 
de tal espécie123.

Importante observar, a nosso aviso, a contradição no próprio argumento 
apresentado pelo ... de que a prática em discussão encontraria justificação no 
propósito de controle populacional dos pombos, na medida em que a própria 
pessoa jurídica fiscalizada reconhece que possui um criadouro para manutenção 
de aves (f. 53). Em outras palavras, há indícios da proposital criação e manutenção 
dessas aves justamente para viabilizar a realização de eventos de prática de tiro.

Mesmo que o objetivo da prática realizada pelo citado Clube e pelos 
seus atiradores fosse de fato a eliminação da espécie Columbia lívia para fins de 
manejo ambiental de fauna sintrópica nociva, o § 3º do artigo 4º da Instrução 
Normativa 141/2006 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis dispõe que “a eliminação direta de indivíduos das espécies em 
questão deve ser efetuada somente quando tiverem sido esgotadas as medidas 
de manejo ambiental definidas no artigo 2º.”124 Vale dizer, a eliminação de 
uma espécie exótica nociva será efetuada somente após a implementação de 
políticas públicas que garantam a eliminação ou alteração de recursos utilizados 
pela fauna sinantrópica125.

 Dessa forma, em nosso sentir, não pode encontrar guarida o argumento 
invocado pelos Noticiados de descaracterização do crime ambiental tipificado 
pelo artigo 32 da Lei Federal 9.605/98 em face da aplicação do artigo 37, inciso 
IV, do mesmo instrumento legal.

123 “Não há ilegalidade alguma em adotar-se a postura de controle da fauna em situações de 
tensão gerada por zoonoses, no entanto, como na universalidade das situações em que entrem 
em conflito direitos humanos e de animais, a ética jamais poderá ser esquecida, e por isto a lei 
protege também os animais vetores de zoonoses contra maus tratos praticados por qualquer que 
seja, pois o crime de maus-tratos é sempre um crime comum, e ainda, não sendo suficiente apenas 
a determinação legal que geralmente é norma em branco nesta matéria, a complementação da lei 
se faz pela aplicação da ética geral e profissional e pelo bom-senso.” FERNANDA, Haydée. A raiva 
humana e a proteção jurídica dos animais. Revista Brasileira de Direito Animal. 2006.p.158.

124 Grifo nosso.

125 VI - manejo ambiental para controle da fauna sinantrópica nociva: eliminação ou alteração de 
recursos utilizados pela fauna sinantrópica, com intenção de alterar sua estrutura e composição, e 
que não inclua manuseio, remoção ou eliminação direta dos espécimes;
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 De outro lado, ainda que houvesse o fiel cumprimento da Instrução 
Normativa 141/2006 do IBAMA (o que patentemente não é o caso), ressalta-
se a proibição constitucional e legal do abate de qualquer animal por meios 
cruéis, tal como ocorre com as armas de fogo na noticiada “prática desportiva”. 
Isso porque, a própria Instrução Normativa 141/2006 do IBAMA regulamenta a 
forma como o abate será realizado, para o qual deverá existir um programa de 
âmbito nacional desenvolvido pelos órgãos federais da Saúde e da Agricultura 
ou órgãos a eles vinculados.

 O Boletim de Ocorrência supra referido demonstra que o noticiado 
disponibilizou caixas com mais de uma centena de pombos domésticos vivos 
para servirem como alvo de tiro.

No caso em análise, o argumento de que o pombo doméstico (Columbia 
lívia) é um transmissor de doenças e outras moléstias aos seres humanos não 
constitui, a nosso aviso, elemento razoável para o extermínio dessa ave através 
do uso desportivo de arma de fogo.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em análise de caso 
semelhante (tiro ao pombo), confirmou a ilicitude da referida prática:

TIRO AO POMBO. CRUELDADE AOS ANIMAIS. CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA. A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA PROTEGE A FAUNA E VEDA 
CRUELDADE AOS ANIMAIS. DEFENDEM-SE NAO SO OS ANIMAIS DE 
EXTINCAO, MAS O PROPRIO HOMEM DE SUA AGRESSIVIDADE EM SE 
COMPRAZER COM TAIS ESPETACULOS DE ABATE DESNECESSARIO, COMO 
SE FOSSEM ESPORTE. O TIRO AO POMBO PODE ATENUAR-SE EM TIRO 
AO PRATO, SEM DANOS MAIORES E EM FAVOR DE UM CRESCIMENTO DA 
SENSIBILIDADE HUMANA, RESPEITO ENTRE AS ESPECIES.126

Nessa mesma toada segue a orientação doutrinária do Promotor de 
Justiça Laerte Fernando Levai:

126 Apelação Cível Nº 592049746. Primeira Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. Relator: 
MILTON DOS SANTOS MARTINS. Julgado em 30/06/1992.
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“Quanto aos pombos, o aumento populacional faz com que muita gente 
recorra a métodos letais (venenos, narcóticos, armadilhas ou caça) ou 
intimidativos (uso de equipamentos de repulsa ou de aves de rapina) para 
combatê-los. Nada mais cruel e injusto. Afinal, conforme já constatado 
em estudos de comportamento animal, os pombos controlam sua 
população conforme o alimento disponível.”127

Ademais, é importante notar que o bem jurídico a ser protegido no artigo 
32 da Lei 9.605 de 1998 é a integridade física dos animais e o valor intrínseco à vida 
animal, tanto dos silvestres e nativos, quanto dos domésticos ou domesticados e 
exóticos. Sob a égide dessa acepção, Ingo Sarlet esclarece que:

“A Lei dos Crimes Ambientais, na Seção dos Crimes contra a Fauna, na 
medida em que criminaliza (art. 32) a conduta humana que atenta contra 
a vida e o bem-estar animal acaba por caracterizar a reprovação social de 
tal prática, de modo a reforçar a tese de um valor (dignidade?) inerente 
à vida animal, tutelando-a de forma autônoma e independentemente da 
sua utilidade ao ser humano.”128

Nesse particular, a morte de 91 (noventa e um) pombos e o ferimento 
de 12 (doze) outros pombos enquadram-se no tipo penal em questão129. Em 
que pese o dispositivo em comento não abarcar o verbo matar, compreende-se, 
conforme dispõe Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel, que o agente responsável 

127 LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos animais. Editora Mantiqueira. 2ª edição. São Paulo. 2004. 
p.99.Grifo nosso.

128 SARLET, Ingo. Direito Constitucional Ambiental. Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção 
do Ambiente. Revista dos Tribunais. 2013. Disponível em: http://www.ceaf.mppr.mp.br/modules/
conteudo/conteudo.php?conteudo=255

129 “Artigo 32. Objeto Jurídico. A integridade física dos animais (silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos). GOMES, Luiz Flávio. SILVIO, Maciel. Crimes Ambientais. 
Comentários à Lei 9.605/98, pg. 155. Editora: Revista dos Tribunais. No mesmo sentido dispõe 
Eugenio Raul Zaffaroni, “A nuestro juicio, el bien jurídico em el delito de maltrato de animales no 
es outro que el derecho del próprio animal a no ser objeto de la creldad humana, para lo cual es 
menester reconocerle el carácter de sujeto de derechos. Si bien esta posición es minoritaria entre los 
penalistas – pese al prestigioso antecedente de Berner antes citado-, no sucede lo mismo em outros 
campos del derecho.” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La Pachamama y el derecho, pg. 55. La naturaleza 
com derechos: de la filosofia a la política. Alberto Acosta y Esperanza Martínez. Quito. 2011.
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por desferir tiros ao voo contra pombos domésticos necessariamente os feriu, 
atuando com crueldade e causando inevitável dor ao animal, além do resultado 
morte noticiado130.

O artigo 225, § 1º, inciso VII da Constituição da República, esclarece 
que é responsabilidade do Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.

Todavia, proteger a fauna dos maus tratos é também uma proteção do 
homem em face da própria possibilidade de crueldade, pois enquanto seres 
racionais e reflexivos, cabe a nós o encargo e o comprometimento com os 
ditames da pacificação social. O artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos do 
Animal, dispõe “todo ato que implique a morte de um animal, sem necessidade, 
é um biocídio, isto é, um crime contra vida.”

Devemos ressaltar que mesmo a fundamentação jurídica respaldada 
na proteção dos animais como reflexo do princípio da dignidade humana, 
corresponde a uma argumentação insuficiente para legitimar uma efetiva 
proteção aos animais. Afinal, o que se discute hoje é a superação do parâmetro 
kantiano de dignidade antropocêntrica, na medida em que a formulação 
contratualista de Kant não fornece respostas suficientes ao direito dos animais, 
limitando a ética e o direito às relações humanas131. Nesse sentido, destacamos 
o disposto por Ingo Sarlet em capítulo de sua obra referente à “dignidade da 
vida para além da humana”:

“(...)Nussbaum alerta para o fato de que o reconhecimento da dignidade 
de determinadas existências não humanas implica uma questão básica 

130 “Observe-se que entre as condutas do tipo não está incluído o verbo matar. Se o agente matar 
um animal da fauna silvestre brasileira não haverá maiores problemas para a tipificação da conduta, 
que configurará o crime do art. 29, caput; mas, no caso de animais domésticos e domesticados ou 
exóticos, não é possível aplicar o art. 29, que só tutela os animais silvestres e nativos. Como então 
subsumir a conduta do agente que mata um animal doméstico (ex.:cachorro) ou exótico? Parece-
nos que matar um animal doméstico ou exótico configura este crime do art. 32, porque o agente, 
necessariamente, irá ferir o animal antes de matá-lo.” GOMES, Luiz Flávio e MACIEL, Silvio. Crimes 
Ambientais: comentários à Lei 9.605/98. Editora: Revista dos Tribunais, p. 155 (grifo nosso).

131 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La Pachamama y el derecho. La naturaleza com derechos: de la 
filosofia a la política. Alberto Acosta y Esperanza Martínez. Quito. 2011. p. 40.
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de justiça, já que, na esteira do que foi afirmado por Aristóteles, há 
algo de admirável ou respeitável (wonderful; wonder-inspiring) em 
todas as formas complexas de vida animal. A autora, de outra parte, 
rejeita a ideia de compaixão e humanidade no tratamento dos animais 
não humanos, defendendo uma ideia de justiça que transcenda tal 
perspectiva para reconhecer o valor intrínseco e a dignidade de animais 
não humanos. A ideia de dever moral de um tratamento não cruel 
dos animais deve buscar o seu fundamento não mais na dignidade 
humana ou na compaixão humana, mas sim na própria dignidade 
inerente às existências dos animais não humanos. Tal reflexão, na nossa 
compreensão, pode ser ampliada para a vida em termos gerais, não se 
limitando à esfera animal.”132

Nota-se que a prática de tiro ao voo em pombo doméstico reflete uma 
racionalidade superada no âmbito da tutela jurídica dos animais, segundo a qual 
o animal é um mero meio de satisfação dos desejos humanos. Para contrapor 
essa lógica, é preciso trazer a tona os estudos de Peter Singer, autor da obra 
Libertação Animal, citado por Ingo Sarlet, que dispõe contrariamente à noção de 
igualdade sob a égide do especismo, conceito utilizado pelo autor para referir-se 
à tirania humana, destacando que o conceito de “igualdade é uma ideia moral e 
não a afirmação de um fato”133.

 Outro argumento ventilado pelos noticiados foi a aplicação da Lei 
Estadual 8.946/89, que excepciona a proibição da caça se cometida contra a 
espécie do pombo doméstico criado para tal finalidade. No entanto, a nosso 
aviso, a inconstitucionalidade do seu conteúdo é evidente, tendo em vista o 
modo violento e cruel ao qual a prática de tiro ao voo submete os animais 
indefesos, demonstrando óbvia contrariedade ao disposto no artigo 225, § 1º, 
inciso VII da Constituição da República134.

132 SARLET, Ingo. Ob. citada.

133  SARLET, Ingo. Ob. citada.

134 VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
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Em que pese a Constituição da República determine que a competência 
para legislar sobre caça é concorrente da União, dos Estados e Distrito Federal135, 
todo ato legislativo deve conformar-se aos mandamentos constitucionais. Ainda, 
a Lei Estadual 8.946/89 fere também a Constituição Estadual do Paraná, que 
prevê, em seu artigo 207, inciso XIV, a proteção da fauna e a isenção de todas as 
práticas que submetam os animais à crueldade136.

Nessa toada, colacionamos o Acórdão proferido pela 8ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Um certo instrumento, ou uma determinada prova, não deixam de ser 
cruéis simplesmente porque o legislador assim dispôs. Não se desfaz a 
crueldade por expressa disposição de lei.”137

O próprio Supremo Tribunal Federal adota posicionamento contrário às 
práticas que submetam animais a maus tratos, ainda que estas estejam assentes 
sob argumento da tradição e das manifestações culturais:

COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - RAZOABILIDADE 
- PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS - CRUELDADE. A 
obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos 
culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, 
não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da 
Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os 
animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional 
denominado “farra do boi”.138

135 VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

136 XIV - proteger a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas de extinção, vedadas as 
práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou submetam os animais à crueldade;

137 Apelação nº 168.456.5/5-00 citada em: LEVAI, Laerte Fernando. Direito dos Animais. Editora 
Mantiqueira. São Paulo. 2004. p. 58.

138 STF – RE: 153.531-8 SC, Relator Min MARCO AURÉLIO. Data de julgamento 03/06/1997. 
Segunda Turma.
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VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – 
CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – 
INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos 
o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a 
difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no 
inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, no que veda prática que acabe 
por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a 
denominada vaquejada139.

Também em sede de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de Lei Estadual 
que regulamentava a prática de “rinhas de galo” no Rio de Janeiro:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – BRIGA DE GALOS (LEI 
FLUMINENSE Nº 2.895/98) – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PERTINENTE A 
EXPOSIÇÕES E A COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES, 
FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE 
ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE CRUELDADE CONTRA 
GALOS DE BRIGA – CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 32) – 
MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE 
(CF, ART. 225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER 
DE METAINDIVIDUALIDADE – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU 
DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA 
SOLIDARIEDADE – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAUNA (CF, ART. 225, § 
1º, VII) – DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE GALO COMO MANIFESTAÇÃO 
CULTURAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUIONALIDADE DA LEI 
ESTADUAL IMPUGNADA - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.140

139 STF- ADI: 4.983 CE, Relator Min. MARCO AURÉLIO. Data de Julgamento:12/08/2015. Tribunal 
Pleno.

140 STF - ADI: 1856 RJ, Relator: Min. CELSO DE MELLO. Data de Julgamento: 26/05/2011. Tribunal 
Pleno.
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Ainda sobre a ilegalidade de práticas cruéis, veja-se o que dispõe o 
Acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

“Por maus tratos não se entende apenas a imposição de ferimentos, 
crueldades, afrontas físicas, ao arrancar de garras, cerrilhar de dentes ou 
enjaular em cubículos. Maus tratos é sinônimo de tratamento inadequado 
do animal, segundo as necessidades específicas de cada espécie. “A 
condenação dos atós cruéis não possui origem na necessidade de equilibrio 
ambiental, mas sim no reconhecimento de que são dotados de estrutura 
orgânica que lhes permite sofrer e sentir dor”.(STJ, Resp 1.115.916, Rel. 
Ministro Humberto Martins)”141

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, destacamos o julgado 
referente às práticas cruéis de abate em Centro de Controle de Zoonose no 
Município de Belo Horizonte:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE – 
SACRIFÍCIO DE CÃES E GATOS VADIOS APREENDIDOS PELOS AGENTES DE 
ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO INDISPENSÁVEL À PROTEÇÃO 
DA SAÚDE HUMANA – VEDADA A UTILIZAÇÃO DE MEIOS CRUÉIS. 1. O 
pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida 
na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido 
extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em 
julgamento extra petita. 2. A decisão nos embargos infringentes não impôs 
um gravame maior ao recorrente, mas apenas esclareceu e exemplificou 
métodos pelos quais a obrigação poderia ser cumprida, motivo pelo 
qual, não houve violação do princípio da vedação da reformatio in pejus. 
3. A meta principal e prioritária dos centros de controles de zoonose é 
erradicar as doenças que podem ser transmitidas de animais a seres 
humanos, tais quais a raiva e a leishmaniose. Por esse motivo, medidas 
de controle da reprodução dos animais, seja por meio da injeção de 
hormônios ou de esterilização, devem ser prioritárias, até porque, nos 

141 Apelação Cível nº 2006.70.00.009929-0/PR, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. Relator: Des. Federal VALDEMAR CAPELETTI. Julgado em 12/10/2009.
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termos do 8º Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde, são mais 
eficazes no domínio de zoonoses. 4. Em situações extremas, nas quais a 
medida se torne imprescindível para o resguardo da saúde humana, o 
extermínio dos animais deve ser permitido. No entanto, nesses casos, é 
defeso a utilização de métodos cruéis, sob pena de violação do art. 225 
da CF, do art. 3º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, dos 
arts. 1º e 3º, I e VI do Decreto Federal n. 24.645 e do art. 32 da Lei n. 
9.605/1998. 5. Não se pode aceitar que com base na discricionariedade 
o administrador realize práticas ilícitas. É possível até haver liberdade 
na escolha dos métodos a serem utilizados, caso existam meios que se 
equivalham dentre os menos cruéis, o que não há é a possibilidade do 
exercício do dever discricionário que implique em violação à finalidade 
legal. 6. In casu, a utilização de gás asfixiante no centro de Documento: 
5764421 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 3 de 12 
Superior Tribunal de Justiça controle de zoonose é medida de extrema 
crueldade, que implica em violação do sistema normativo de proteção 
dos animais, não podendo ser justificada como exercício do dever 
discricionário do administrador público. Recurso especial improvido142  
  

Após esclarecida a existência de tipicidade no caso em tela, é relevante 
aduzir que o artigo 2º da Lei Federal 9.605/1998 estatui que “a responsabilidade 
das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 
partícipes do mesmo fato.” Desse modo, sugere-se perquirir, além da eventual 
responsabilidade do noticiado e de seus representantes legais, também a 
eventual responsabilidade de cada um dos atiradores do aludido evento.

Outra necessária análise diz respeito à eventual concurso de crimes 
praticados, em tese, no referido evento, tendo em vista a indicação de possível 
concurso formal entre os crimes previstos nos artigos 32 e 60 da Lei Federal 
9.605/98, já que a autorização emitida pela Agência de Defesa Agropecuária 
do Estado do Paraná, anexa aos documentos enviados a este Centro de Apoio, 
não configura autorização ou licença suficiente prevista no artigo 60 da Lei 
9.605/1998.

142 STJ- Resp: 1.115.916 MG, Relator Min HUMBERTO MARTINS. Data de julgamento 01/09/2009.
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Veja-se que a Agência de Defesa Agropecuária não é órgão integrante 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e a sua função está 
restrita à fiscalização das atividades e o estabelecimento de normas, padrões 
e procedimentos de defesa agropecuária143. Em verdade, para fins de 
licenciamento ambiental de atividade que visa ao abate de animais, cabe ao 
Instituto Ambiental do Paraná “estabelecer critérios, procedimentos, trâmite 
administrativo e premissas para a concessão de Licenciamento Ambiental de 
empreendimentos que fazem uso e manejo de fauna nativa ou exótica em 
condição ex situ”144, conforme dispõe a Portaria 246/2015 emitida por este 
órgão.

Conforme afirma Rogério Sanches Cunha, “age em concurso formal o 
sujeito que, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não”145.

Mesmo que a atividade em comento fosse permitida pelo nosso 
ordenamento jurídico, o que não é o caso, a exigência de licenciamento ambiental 

143 Lei 17.026/2011 Art. 3º. Compete à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná: I - propor, 
planejar, coordenar, supervisionar, promover e fiscalizar políticas, programas, ações e 
procedimentos de defesa agropecuária que importem à saúde humana e ao bem-estar animal, 
à sanidade animal e vegetal, à qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutos de 
origem animal ou vegetal, comestíveis ou não comestíveis, ao comércio e à qualidade intrínseca 
e extrínseca dos insumos utilizados nas explorações agropecuárias e dos produtos destinados à 
alimentação animal;II - promover e fiscalizar a preservação e o uso do solo agrícola;III - fiscalizar a 
certificação sanitária animal e vegetal e o trânsito de animais e vegetais e de produtos e insumos 
agropecuários;IV - estabelecer normas, padrões, critérios e procedimentos técnicos de defesa 
agropecuária, de inspeção sanitária, de rastreabilidade, de classificação, de credenciamento e 
descredenciamento de prestadoras de serviços afins à defesa agropecuária e de certificação de 
estabelecimentos, matérias primas, insumos agropecuários de produtos e subprodutos de origem 
animal e vegetal;V - instituir e manter o cadastro de propriedades, estabelecimentos comerciais 
de insumos agropecuários, de empresas prestadoras de serviços afins à defesa agropecuária;VI 
- credenciar, fiscalizar e auditar laboratórios de análise de produtos e insumos agropecuários e de 
entidades certificadoras de produtos e serviços de defesa agropecuária;VII - implantar, coordenar 
e manter a Rede Estadual de Informação de Defesa Agropecuária – REIDA, para integrar as ações 
de entidades promotoras da defesa, inspeção e certificação agropecuárias;VIII - acompanhar e 
disciplinar, em caráter normativo e em sua esfera de competências, o Sistema Estadual de Defesa 
Agropecuária – SEDA;IX - celebrar, nas condições que estabelecer, termos de compromissos 
e ajustes de conduta e fiscalizar o cumprimento;X - promover a educação conservacionista e 
sanitária e a divulgação da legislação e serviços de defesa agropecuária;XI - apurar e punir infrações 
à legislação das relações de consumo no âmbito de suas finalidades.

144  Portaria do IAP 246/2005, Artigo 1º.

145  CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Parte Geral. 2ª Edição. Editora JusPODIVM. 
BAHIA. 2014. p. 456.  
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também se justificaria frente a destinação das carcaças das aves abatidas, 
tendo em vista que, de acordo com a Resolução nº 5 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, toda carcaça de animal, podendo estar contaminada ou 
não, é considerada resíduo sólido e deverá possuir destinação adequada em 
conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos  (Lei 12.305/2010). 
Afinal, é preciso atentar para o fato de que corpo do animal em decomposição 
libera resíduos químicos e biológicos146 que possuem potencial poluidor e 
podem contaminar o próprio solo, corpos d’água e o ar.

Ainda sobre eventual concurso de crimes, também merece atenção a 
constatação de que houve a morte de 91 (noventa e um) pombos e o ferimento 
de 12 (doze) pombos, o que possibilita a configuração de concurso material147, 
ainda que sob o tratamento da continuidade delitiva prevista no artigo 71, 
caput, do Código Penal.

De outro lado, é importante ressaltar que o fato em comento configura 
dano ambiental sujeito a medidas extrajudiciais ou judiciais para o desiderato de 
buscar a sua reparação integral, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição 
da República, e do artigo 14, § 1º, da Lei Federal 6.938/81, inclusive no âmbito 
dos danos morais coletivos. Sobre a responsabilização civil por danos ambientais 
causados a animais, veja-se a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APREENSÃO 
DE PASSERIFORMES (CANÁRIOS DA TERRA) POR MAUS TRATOS 
(TRANSPORTE) E TRATAMENTO CRUEL (RINHAS). AGRAVO RETIDO. PEDIDO 
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO PARA COMPROVAR AUSÊNCIA 
DE MAUS TRATOS CINCO ANOS APÓS O FATO. FOTOGRAFIAS E FILME 

146 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tipifica tais substâncias no chamado “Grupo 
A”, quais sejam “resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características 
de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. (…) b) A2. I. carcaças, 
peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres 
de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica 
e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou 
confirmação diagnóstica”. (grifo nosso)

147 Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que 
haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se 
primeiro aquela.
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FEITOS POR AUTORIDADES POLICIAIS NO MOMENTO DO FLAGRANTE. 
VISTORIA E DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO IBAMA POR ORDEM DO JUÍZO 
CRIMINAL. APELAÇÃO. 23 Apelação Cível Nº 70037156205, Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José 
Abreu Lima da Rosa, Julgado em 11/08/2010. ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL MINISTÉRIO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente 38 MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE 385 PÁSSAROS DA FAUNA 
SILVESTRE COM IRREGULARIDADE NO REGISTRO OU AUSÊNCIA DELE, 
COM FINALIDADE DE PROMOÇÃO DE RINHA DE PÁSSAROS. MAUS TRATOS 
NA MODALIDADE DE TRANSPORTE. ANIMAIS SILVESTRES SUBMETIDOS 
A TRATAMENTO CRUEL. FATOS PROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. 
PARCIAL CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 17. APELAÇÃO. 
Demonstrado pelas provas documentais os maus tratos no transporte, 
tratamento cruel (rinha) e manutenção irregular dos 385 canários da 
terra dos réus apelantes emerge, ipso facto, o dever de indenizar. (...) 22. 
Não é qualquer dano a interesse difuso que configura dano moral coletivo, 
havendo necessidade que os fatos assumam aspectos de gravidade 
bastante para significar ofensa a um sentimento coletivo de decência 
e ofensa legítima valores de uma comunidade. (...) 24. A apreensão de 
centenas de passeriformes da fauna silvestre brasileira, a ocultação 
das aves em pequenas caixas sem ventilação e luz, a aquisição de uma 
chácara com o propósito de promover, às escondidas, lutas de canários 
da terra, provocando a morte de animais para divertimento dominical é 
atitude degradante que ofende o sentimento dos brasileiros na proteção 
aos animais148.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 1º, INC. I, LEI Nº 
7.347/85. MORTE DE ANIMAL COM REQUINTES DE INAUDITA CRUELDADE: 
DESINTEGRAÇÃO DO CORPO DE CACHORRA E SEUS FETOS. COMOÇÃO 
SOCIAL DE ALCANCE INTERNACIONAL. AUTONOMIA DAS ESFERAS 
JURÍDICAS DO RESSARCIMENTO DO DANO CIVIL E DA REPRIMENDA 
PENAL, BEM COMO QUANTO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente 
37 AQUELA MERAMENTE FÁTICA, ONDE SITUADA A REPULSA SOCIAL. As 
coletividades são passíveis de agressão a valores não-patrimoniais, nelas 
enfeixados, modo difuso, incluindo-se entre eles sentimento de respeito 
à vida dos seres próximos às criaturas humanas. Caso da “Cadela Preta”, 

148 AC n.º 2006.38.06.000012-5/MG; Rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida; DJF1 03/10/2012.
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barbaramente morta, com desintegração de seu corpo e fetos, arrastada 
pelas ruas centrais de Pelotas, à vista de todos, por mera diversão de 
seus autores, gerando notória comoção social. Agressão a sentimentos 
indispensáveis às coletividades, sem os quais a própria vida em 
sociedade passa a ser impossível. RESPONSABILIDADES CRIMINAL E CIVIL. 
AUTONOMIA. REPULSA SOCIAL. Inconfundíveis as responsabilidades civil 
e criminal, cada uma tratando de determinada esfera de valores, o que 
leva a que a punição penal não afaste a reparação do dano civil. A repulsa 
social, não compreendida pelo o réu, que se mudou de cidade e trancou 
estudos em faculdade local, evidencia a agressão causada à coletividade, 
no que, embora inconfundível com a primitiva “perda da paz”, e a expulsão 
da comunidade, representou, na hipótese dos autos, a impossibilidade do 
convívio social como idealizado pelo apelado”149.

 É a consulta.

Curitiba, 28 de março de 2017

149 Apelação Cível Nº 70037156205, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 11/08/2010.
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CONSULTA Nº 1/2017 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. ANIMAIS ERRANTES OU EM SITUAÇÃO 
DE MAUS-TRATOS. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A GARANTIA DO 
BEM ESTAR ANIMAL. MEDIDAS PRIORITÁRIAS DE CONTROLE 
POPULACIONAL E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GUARDA 
RESPONSÁVEL. ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NOS ÂMBITOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL PARA A 
FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PELAS MUNICIPALIDADES. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS SUBMETIDOS À SITUAÇÃO DE MAUS-
TRATOS. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS INFRATORES.

A ...ª Promotoria de Justiça solicita informações a fim de instruir os 
Procedimentos Administrativos relativos à denúncia de maus tratos a animais, 
sendo eles em sua maioria cachorros.150

É o relato. Passa-se à consulta.

Com o intuito de melhor elucidar as questões elencadas pela ...ª 
Promotoria de Justiça, optou-se por esclarecer cada tópico de acordo com as 
observações e questionamentos formulados.

150 Procedimento Administrativos nº MPPR...;Procedimento Administrativos nº MPPR-
...;Procedimento Administrativos nº MPPR-...; Procedimento Administrativos nº MPPR-…
.;Procedimento Administrativos nº MPPR-...
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1. “Não há canil municipal nesta urbe”:

A destinação de animais a estruturas como os “canis”, a nosso aviso, 
não é a medida central e nem mais adequada no que se refere às políticas 
públicas voltadas ao bem-estar animal, e sim uma medida destinada a situações 
excepcionais e subsidiárias, conforme abaixo abordado.

Entende-se que o investimento pelo Poder Público em medidas 
preventivas, principalmente no desenvolvimento de campanhas educacionais 
voltadas ao fomento da guarda responsável151 e de controle de natalidade 
da população dos animais errantes, acompanhado de atendimento médico 
veterinário e chipagem, são as medidas que melhor atendem e tutelam o bem-
estar animal.

Nessa linha de raciocínio, são essenciais as campanhas de 
esterilização, vacinação, legislação específica, controle de comércio 
de animais, identificação e registro de todos os animais do 
município, bem como o recolhimento seletivo dos animais errantes, 
o que se harmoniza com a conclusão do relatório construído após 
a “Primeira Reunião Latino-Americana de Especialistas em Posse 
Responsável de Animais de Companhia e Controle de Populações 
Caninas”152, que propôs novas diretrizes para a construção de 
políticas públicas voltadas aos animais e concluiu que:

1º) Captura e eliminação não é eficiente (do ponto de vista técnico, ético 
e econômico) e reforça a posse sem responsabilidade;
2º) Prioridade de implantação de programas educativos que levem 
os proprietários de animais a assumir seus deveres, com o objetivo de 
diminuir o número de cães soltos nas ruas e a consequente disseminação 
de zoonoses;
3º) Vacinação contra a raiva e esterilização: métodos eficientes de 
controle da população animal
4º) Socialização e melhor entendimento da comunicação canina: para 
diminuir agressões;

151 É o que se concluiu no 8º Relatório do Comitê de Especialistas em Raiva da Organização 
Mundial da Saúde.

152 Organização Panamericana de Saúde/Organização Mundial de Saúde e a Word Society for 
Protection of Animals (Sociedade Mundial de Proteção Animal), Rio de Janeiro, 2003.
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5º) Monitoramento epidemiológico.

Em adição a isso, salientamos que a Lei Estadual 18.550/2015, ao dispor 
sobre ações de vigilância sanitária no controle de zoonoses no Estado do Paraná, 
prevê em seu artigo 4º, inciso IV, a seletividade do recolhimento de animais 
errantes. Assim, a própria Lei Estadual já indica que a implementação de “canis” 
não é a medida mais adequada frente as atuais diretrizes voltadas ao bem-estar 
animal, nada obstante a importância dos municípios desenvolverem centros 
para atendimento de situações emergenciais.

Estratégia semelhante pode ser verificada no projeto da Rede de 
Proteção Animal de Curitiba, denominado “Centro de Atendimento a Animais 
em Situação de Risco”:

“para os animais das ruas do município (atropelados, doentes, em situação 
de perigo iminente, presos em locais de difícil acesso, em trabalho de 
parto sem assistência, e outras situações) em trabalho conjunto com a 
Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Urbanismo 
e com as Universidades e organizações não governamentais. O referido 
Centro, poderá ser também meio utilizado para: a adoção de animais; 
a difusão da educação para a guarda responsável; procedimentos de 
identificação animal; propiciar um espaço para a recuperação do cidadão 
que pratica o crime de maus tratos, com a possibilidade de prestação de 
serviços comunitários no caso de condenação.”153

Em que pese a Lei Estadual supra referida não descrever taxativamente 
as situações a que se destinam o recolhimento de animais, em nosso sentir o 
Poder Executivo local deverá priorizar a sua atuação no recolhimento de animais 
que estejam submetidos a abuso ou maus tratos por parte do seu guardião, ou 
aqueles que sejam encontrados com doença grave ou incurável, sem prejuízo 
do recolhimento provisório para o fim de castração, vacinação, tratamento 
veterinário e chipagem.

153 Resumo do Projeto Rede de Defesa e Proteção Animal da cidade de Curitiba. Disponível 
em: http://www.protecaoanimal.curitiba.pr.gov.br/Publicacoes/Resumo-Plano-Municipal-
Defesarotecao-Animal.pdf
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Nas situações de maus tratos aos animais domésticos envolvendo 
a sua apreensão154, cabe ao Município a responsabilidade, a partir de 
sua própria estrutura ou na forma de cooperação com terceiros155, pelo 
tratamento veterinário, castração e vacinação do animal, para assim, posterior 
encaminhamento ao programa de adoção156, sem prejuízo da responsabilização 
administrativa pela infração ambiental157 e da adoção de providências para 
exigir o ressarcimento dos seus custos com base na aplicação do princípio do 
poluidor-pagador (ou degradador-poluidor).

Já no que concerne aos casos envolvendo doença grave ou incurável 
dos animais errantes, caberá a realização do devido tratamento veterinário, ou, 
na impossibilidade deste, a realização da eutanásia. Sobre esse aspecto, o art. 
5º da Lei Estadual 17.422/2012, que dispõe sobre o controle ético da população 
de cães e gatos no Estado do Paraná, determina expressamente que a aplicação 
da eutanásia deve ser restrita aos casos em que esta seja necessária para “alívio 
do próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como 
irreversível”, sendo essencial a comprovação por laudo médico veterinário158.

154 A possibilidade de apreensão de animais domésticos vítimas de maus-tratos encontra 
fundamento nos artigos 3º, IV, e 14 do Decreto Federal 6.514/2008, conforme a seguir descrito: 
Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (…) IV- apreensão dos 
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da 
infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na 
infração; (…) Art. 14.  A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 
produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos e 
embarcações de qualquer natureza utilizados na infração reger-se-á pelo disposto nas Seções II, IV 
e VI do Capítulo II deste Decreto.  

155 Em ambas as situações com respeito aos princípios da administração pública e à legislação 
sanitária, exigindo-se equipe técnica especializada.

156 Art. 9º Os animais recolhidos pelo órgão responsável pela gestão de populações de cães e gatos, 
encaminhados para canis públicos e/ou estabelecimentos oficiais congêneres, permanecerão por 
sete dias úteis à disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão obrigatoriamente 
esterilizados, desde que sejam comprovadas boas condições de saúde. § 1ºVencido o prazo previsto 
no caput deste artigo os animais não resgatados pelos seus responsáveis serão disponibilizados 
para adoção.Lei Estadual 17.422/2012.

157 Art. 29.  Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil 
reais) por indivíduo. (Decreto Federal 6.514/2008).

158 Art. 5º A eutanásia somente será permitida nos casos em que seja necessária para alívio do 
próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como irreversível. Parágrafo 
único. Para que se efetive a eutanásia, será necessário o laudo assinado pelo médico veterinário 
do órgão responsável pela gestão do controle das populações de cães e gatos, precedido de exame 
laboratorial e outros exames complementares que se fizerem necessários, assegurando a aplicação 
de método que garanta uma morte sem sofrimento para o animal, nos termos da legislação vigente.
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Além da regulamentação prevista na Lei Estadual 17.422/2012, o 
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio da Resolução 
714/2002, dispõe sobre procedimentos e métodos para realização de eutanásia 
em animais, determinando que:

Art. 2º A eutanásia deve ser indicada quando o bem-estar do animal 
estiver ameaçado, sendo um meio de eliminar a dor, o estresse ou o 
sofrimento dos animais, os quais não podem ser aliviados por meio de 
analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos, ou, ainda, quando 
o animal constituir ameaça à saúde pública ou animal, ou for objeto de 
ensino ou pesquisa.

Parágrafo único. É obrigatória a participação do médico veterinário como 
responsável pela eutanásia em todas as pesquisas que envolvam animais.

Sobre a subsidiariedade da implementação dos canis para fins de 
controle de natalidade, deve-se notar que a Lei Estadual 17.422/2012 permite, 
em seus artigos 7º e 8º, a manutenção de animais errantes nas ruas, denominados 
“cães comunitários”159, desde que registrados, vacinados e acompanhados por 
médicos veterinários:

Art. 7º O animal reconhecido como comunitário será recolhido, 
esterilizado, identificado, registrado e devolvido à comunidade de origem.

Art. 8º Para efeito desta Lei considera-se:

I - animal comunitário: aquele que estabelece com a comunidade em 
que vive laços de dependência e de manutenção, ainda que não possua 
responsável único e definido;

II - cuidador: membro da comunidade em que vive o animal comunitário e 
que estabelece laços de cuidados com o mesmo.160

Ressaltamos, ainda, que o disposto na referida Lei deve dialogar com 
as políticas públicas voltadas à população em situação de rua, considerando 

159 Note-se que o Município de Curitiba já atuou consoante ao disposto na Lei Estadual, haja vista 
que no ano de 2013 registrou-se o início do Projeto “Cão Comunitário”, através da Rede de Defesa 
e Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba em parceria a Fundação Araucária e a Universidade 
Federal do Paraná.

160 Grifo ausente no original.
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que parte dela adota animais errantes, o que contribui significativamente para 
a retomada de vínculos sociais. Sobre isso, estudos161 já demonstraram que a 
manutenção de laços afetivos entre seres humanos e animais é medida que atua 
diretamente na reconexão do indivíduo aos vínculos familiares e institucionais.

2. “A entabulação de TAC com os proprietários, sob pena de sanção 
pecuniária não soluciona efetivamente a situação dos animais.”

A presente indagação merece ser refletida a partir de duas situações 
distintas, quais sejam o caso dos animais domésticos que possuem os seus 
respectivos guardiões e por eles são mau tratados e a situação dos animais 
errantes.

Na hipótese de maus-tratos aos animais que possuem guardiões, 
entende-se que é caso de exercício do poder de polícia e o cumprimento do 
comando constitucional para a devida responsabilização administrativa e 
criminal, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das medidas de apreensão 
e adequada destinação do animal, conforme já foi exposto no item anterior. 
Ainda nesse âmbito de responsabilização administrativa, é possível que o órgão 
público ambiental municipal promova a eventual celebração de Termo de 
Compromisso com o guardião do animal com o especial fito de cessar a prática 
de maus tratos e a aplicação de multa diária162.

Paralelamente a isso, no âmbito criminal é possível aplicação pelo 
Ministério Público dos institutos despenalizadores (transação penal e suspensão 
condicional do processo), nos termos dos artigos 76 e 89 da Lei Federal 9.099/95, 
prevendo-se o compromisso do infrator em cessar os maus-tratos ou adotar 
providências para o bem-estar animal, sem prejuízo da aplicação de obrigação 
de prestação pecuniária ou prestação de serviços à comunidade.

De outro lado, no tocante a situação dos animais errantes, o Ministério 

161 CUNHA, Juliana Gomes. Pessoas em situação de rua e seus cães: fragmentos de união em 
histórias de fragmentação. Dissertação de Mestrado. Vitória/ES. UFES. 2015.

162 A esse respeito, o artigo 10, § 8º, do Decreto Federal 6.514/2008, assim estatui: Art. 10 (…) 
§ 8o  A celebração de termo de compromisso de reparação ou cessação dos danos encerrará a 
contagem da multa diária.
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Público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição da República163 e em 
face do princípio da prevenção e do comando constitucional constante do artigo 
225, § 1º, inciso VII164, poderá atuar extrajudicialmente a partir da expedição de 
Recomendações Administrativas ou da celebração de Termos de Ajustamento 
de Conduta com as municipalidades, visando à implementação de políticas 
públicas preventivas e corretivas à prática de maus tratos e tutela do bem-estar 
animal. Nessa toada, exemplificam a possibilidade de atuação extrajudicial das 
Promotorias de Justiça quanto ao tema, os anexos Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado pelo Ministério Público do Estado do Paraná e o Termo de 
Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público da Bahia e o 
Município de Salvador.165

 

3. “Este órgão Ministerial obteve informação de que, quando inexiste 
canil municipal, não haveria legislação que autorizasse a retirada dos 
animais de seus proprietários senão apenas em caso de eutanásia ou 
para tratamento hospitalar, restituindo-os na sequência.”

A manutenção de animais domésticos em situação de maus 
tratos, independentemente de gerar possível responsabilização criminal 
e administrativa, constitui ilícito que deve ser removido, prioritariamente 
no âmbito do exercício do poder de polícia dos órgãos públicos ambientais 
municipais. Ademais, restituir os animais ao guardião infrator também é medida 
contrária ao ordenamento jurídico, conforme exemplifica o comando do artigo 
9º, § 3º da Lei Estadual 17.422/2012, que impede a devolução dos animais 
vítimas de maus-tratos aos guardiões originários, ainda que não comprovada a 
prática de abuso ou crueldade.

Destaca-se que o Município de... possui Lei Municipal (Lei ...) que dispõe 
sobre a perda definitiva dos animais em situação de maus tratos, inclusive com 

163 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: II - É função do Ministério Público 
“zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”

164 “Art. 225 (...) § 1º, inciso VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade”.

165  Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/viewFile/10261/7317
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a previsão de apreensão dos animais nas hipóteses do seu artigo 21166, sem 
prejuízo de outras sanções decorrentes da infração167.

Reafirmamos, porém, que não se trata de incumbir ao Município 
somente a obrigação de mera instalação de local provisório para o fim de 
apreensão e recolhimento dos animais, mas primordialmente o propósito de 
fomentar as municipalidades à implantação de políticas públicas integradas e 
adequadas à promoção do bem-estar e saúde dos animais.168169-170

a) “Existe a possibilidade de entrar com Ação Civil Pública nos casos de 
maus tratos aos animais perante a inércia de seus proprietários em regularizar 
a situação destes, causando-os sofrimento? Se for possível a Ação Civil Pública, 
como se daria o procedimento?”

A nosso aviso, respeitando-se a independência funcional dos membros 

166 I - na terceira reincidência de manutenção do animal em condições 
precárias de saúde, atestadas por Autoridade Sanitária e ou médico veterinário; 
II - estar o animal comprovadamente contaminado por males, 
doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis; 
III - após determinação por decisão administrativa irrecorrível. Disponível em: <https://
leismunicipais.com.br/a1/pr/p/pinhais/lei-ordinaria/2012/136/1356/lei-ordinaria-n-1356-
2012-dispoe-sobre-a-protecao-e-bem-estar-animal-a-prevencao-e-o-controle-de-zoonoses-no-
municipio-de-pinhais-e-da-outras-providencias?q=c%E3es> Acesso em: 19/06/2017.

167 Consoante o disposto na Lei Municipal, a perda definitiva do animal somente dar-se-á em 
três hipóteses: quando houver sido consolidada a terceira reincidência da autuação, atestadas 
por autoridade sanitária ou médico veterinário, em caso de contaminação por doença grave ou 
incurável, ou após determinação por decisão administrativa irrecorrível.

168  “O que se observa, na atual realidade dos centros de controle de zoonoses, é que estes não 
possuem infra-estrutura nem pessoal qualificado suficiente sequer para atender as solicitações 
da comunidade, adotando como práticas métodos não humanitários de captura, confinamento e 
extermínio de cães e gatos, que sofrem maus tratos, violando a lei natural –biológica e psíquica, da 
qual o animal é portador.” OLIVEIRA, Thiago Pires. SANTANA, Luciano Rocha. Guarda Responsável e 
Dignidade dos Animais. Revista Brasileira de Direito animal. 2006. p. 74.

169 -

170 Destacamos julgado que reafirma a responsabilidade do Poder Público municipal em garantir as 
condições materiais para a guarda de animais vítimas de maus-tratos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. ÓRGÃO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL QUE SE DECLAROU 
IMPOSSIBILITADO DE DAR CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DE ABRIGAR CÃES RECOLHIDOS E 
SOB OS CUIDADOS DOS AGRAVANTES, RÉUS EM FEITO MOVIDO POR VIZINHOS SEUS. OBRIGAÇÃO 
INEQUÍVOCA DO PODER PÚBLICO LOCAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (ARTIGOS 23, VII, E 225, § 1º, VII) E NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 94/2001 
(ART. 9º, IV E V, E PARÁGRAFO ÚNICO). REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO 
AGRAVO PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO O RECOLHIMENTO, A GUARDA E A DESTINAÇÃO DOS 
REPORTADOS ANIMAISTJSC, Agravo de Instrumento n. 2010.031714-0, da Capital, rel. Des. João 
Henrique Blasi, j. 26-10-2010. (Grifos ausentes no original)



213
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

do Ministério Público, a Ação Civil Pública não nos parece o instrumento mais 
adequado para a regularização de situações de guardiões inertes ou de remoção 
de ilícitos pontuais envolvendo maus tratos a animais.

Em primeiro lugar, há que considerar que o perfil institucional traçado 
pela Constituição da República (arts. 127 e 129) priorizou a atuação do Ministério 
Público, como órgão agente, na área de interesses difusos e coletivos, gerando 
com isso uma justa expectativa social de eficiente e integral defesa desses 
interesses.

 Considerando a progressiva evolução institucional do Ministério 
Público, que ampliou suas atribuições na seara metaindividual e acarretou 
considerável sobrecarga de trabalho nas Promotorias de Justiça, e sob a 
perspectiva e propósito de bem cumprir todas suas funções institucionais, é 
necessário que o Ministério Público fixe prioridades que racionalizem os meios 
de que dispõe, tornando sua atuação mais eficaz, o que se faz selecionando a 
reais violação a direitos e interesses difusos.

Nesta toada, a Recomendação n° 16/2010 do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), em seu art. 7º, orienta que “as unidades do Ministério 
Público, no âmbito de sua autonomia, priorizem o planejamento das questões 
institucionais, destacando as que, realmente, tenham repercussão social”, 
devendo deixar “de atuar em procedimentos sem relevância social, para, em 
razão da qualificação que possuem, direcionar, na plenitude de suas atribuições, 
a sua atuação na defesa dos interesses da sociedade.” (grifos nossos)

O caso em tela indica que outras medidas, bem menos onerosas, 
podem solucionar o problema, tais como, p.ex., a comunicação à autoridade 
policial para lavratura de termo circunstanciado, a solicitação à autoridade 
administrativa para medidas de fiscalização e regular exercício do poder de 
polícia, reservando-se a verificação da eventual pertinência de utilização do 
instrumento da Ação Civil Pública em face dos órgãos de fiscalização no caso 
de reiterada omissão quanto à execução de políticas públicas voltadas ao bem-
estar animal, ou frente a inércia no exercício do poder de polícia171.

171 DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABANDONO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS E DE TRAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO 
JUDICIÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70053319976, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 30/04/2014)
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b) “É possível a retirada dos animais de seus donos, em decorrência 
da situação de maus tratos? Frisando a informação de que não existe canil 
municipal para acolhimento dos animais.”

Conforme aludido no item 3 desta consulta jurídica, a retirada dos 
animais de seus donos é medida que se mostra legalmente possível, de modo 
que a inexistência de canil não é impeditivo para a realização dessa ação.

c) “Qual sanção efetiva poderia ser aplicada, visto que a multa se 
mostra uma medida de caráter paliativo em todos os casos e não de caráter 
coercitivo ou inibitório como deveria?”

Primeiramente, relevante lembrar que a Constituição da República, em 
seu artigo 225, § 3º, estatui que “as condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados”.

A conduta comissiva ou omissiva de maus tratos a animais encontra 
adequação em tipo penal (artigo 32 da Lei Federal 9.605/98172) e em tipos de 
infração administrativa (artigo 29 do Decreto Federal 6.514/2008, sem prejuízo 
de normas estaduais e municipais), razão pela qual é possível a aplicação de 
penalidades criminais e administrativas.

Sob uma perspectiva de atuação criminal de caráter coercitivo e 
inibitório de novas condutas de maus tratos a animais, chama-se a atenção 
para a eventual aplicação dos institutos despenalizadores (transação penal e 

172 Convém salientar que o crime em comento se consuma “com a ocorrência de um ato agressivo 
em relação ao animal, independentemente da causação de lesões físicas ou da morte”. Em outras 
palavras, a configuração do delito independe de prova pericial – laudo ou atestado veterinário – 
podendo ser comprovada por fotografias e pelo relato de testemunhas. Nesse sentido, note-se o 
disposto em Acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do 
Rio Grande do Sul: “Assim sendo, quanto ao ponto, o rigor formal da lei processual ordinária pode 
ser abrandado, podendo-se prescindir do exame de corpo de delito quando a materialidade do 
crime estiver aferida por laudo veterinário ou prova equivalente, sendo hábil para a condenação 
nos casos estritos em que confortada por outros elementos de prova, robustos e suficientes para 
firmar convicção da materialidade e autoria, como ocorre na espécie, em que a prova oral, o auto 
de constatação simplificado (fl. 18) e o levantamento topográfico (fls. 20/21) tornam inequívocas 
a materialidade do delito.”
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suspensão condicional do processo) e dos comandos dispostos nos artigos 27 e 
28 da Lei Federal 9.605/98, que tratam da composição civil dos danos ambientais 
e viabilizam a fixação de obrigações de não fazer e de cessação do ilícito.

Já no âmbito do exercício do poder de polícia administrativa dos 
órgãos públicos ambientais e responsabilização administrativa por infrações 
ambientais, o artigo 72 da Lei Federal 9.605/98 prevê dentre as sanções a serem 
aplicadas, a multa simples, multa diária, apreensão de animais e embargo de 
atividades. Contudo, a nosso aviso, é a cobrança do Ministério Público aos órgãos 
públicos ambientais para a aplicação de multa diária é que possui potencial mais 
significativo para coibir a continuidade de ilícitos ou para a sua remoção.

É a consulta.

Curitiba, 26 de junho de 2017.
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CONSULTA Nº 52/2016 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA JURÍDICA. GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAIS 
SILVESTRES NÃO AUTORIZADA. ILEGALIDADE. ANIMAL 
CONSTANTE DA LISTA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. 
INAPLICABILIDADE DA PORTARIA IAP 137/2016. NECESSIDADE 
DE ABRIGAMENTO EM CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS 
SILVESTRES - CETAS.

A Promotoria de Justiça da comarca de... solicita informações a respeito 
da guarda de animais silvestres em residência localizada no município de ....

Em síntese, relatou-se que em determinada residência foram 
encontrados um macaco prego e uma arara-canindé sob a responsabilidade do 
proprietário do imóvel. No entanto, a Polícia Ambiental, em visita in loco, que o 
responsável pelo imóvel adquiriu legalmente a ave em um criadouro autorizado 
e anexou nota fiscal e documento público registrado em cartório. Já no que se 
refere ao primata não houve a demonstração de sua regular aquisição e, diante 
da situação de ilegalidade, mas por não haver órgãos públicos no município 
ou região que pudessem receber o animal e dada a recusa dos zoológicos das 
municipalidades vizinhas, definiu-se a salvaguarda temporária do animal com o 
responsável do imóvel até que fosse encontrada uma vaga em estabelecimento 
adequado de abrigamento de animais silvestres.

A Promotoria de Justiça solicita orientação para que seja informado 
qual o local adequado no Estado do Paraná para a destinação do animal, bem 
como qual o procedimento para correto encaminhamento.

 É o breve relato. Passa-se à consulta.
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Primeiramente, cumpre esclarecer que em regra os animais silvestres 
encontrados devem ser encaminhados aos espaços previstos pelo § 1º, art. 
25 da Lei Federal 9.605/1998173, para que haja o manejo adequado do animal, 
visando à recuperação e sua posterior reintrodução no habitat em que estava 
nativamente inserido. No caso, recomenda-se sejam encaminhados aos CETAS 
– Centros de Triagem de Animais Silvestres mais próximos, ou instituições ou 
fundações, para então retornar ao habitat do qual foi retirado.

 A ilegalidade da guarda doméstica não autorizada de animal silvestre 
é constantemente atestada pela Jurisprudência, a exemplo do seguinte acórdão 
emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. 
GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAIS SILVESTRES SEM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. IBAMA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VALOR. 
PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS E 
REEXAME OFICIAL CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida a hipótese de mandado de segurança, em que a parte autora, 
ora apelada, pretende seja anulada a pena de multa contra ela imposta 
no bojo de auto de infração, por manter em cativeiro 11 (onze) pássaros 
silvestres, sem a autorização do órgão ambiental.

2. A legislação ambiental proíbe expressamente a utilização, perseguição, 
destruição, caça ou apanha de animais silvestres. A manutenção em 
cativeiro de espécimes da fauna silvestre, sem a devida autorização para 
tanto, além de resultar em sérios prejuízos à natureza, não encontra 
amparo legal. (grifo nosso)

3. Não há inépcia do auto de infração, haja vista que claramente descreve 
a conduta imputada ao impetrante, tipificando-a nos parâmetros legais.

4. A autoridade administrativa, ao aplicar a sanção administrativa de 

173 Lei nº 9.605/1998, art. 25, § 1o: Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat 
ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins 
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade 
de técnicos habilitados.
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multa simples e no montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais), observou os vetores para o exercício do seu poder sancionador, 
previstas no art. 4.º, incisos I a III, e 24, parágrafo 4.º, todos do Decreto n.º 
6.514/20082, inexistindo, assim, vício de ilegalidade da multa vergastada, 
passível de controle judicial do ato administrativo atacado.

5. Ausentes restam presentes as circunstâncias atenuantes para que 
se vislumbre a possibilidade de minoração do valor da multa aplicada, 
até porque, como bem consignou o ilustre representante do MPF, “Não 
obstante a boa condição dos pássaros apreendidos, ou a inexistência de 
espécies ameaçadas de extinção entre eles, o prejuízo ambiental, nesse 
caso, é inerente à conduta do impetrante, dado o grande n úmero de 
espécimes apreendidos.”

6. Ao que se extrai do ordenamento jurídico vigente acerca do tema, 
não se exclui a responsabilidade do infrator por sua conduta não ter 
representado efetiva lesão ao meio ambiente ou por sua insignificância 
ou mesmo por desconhecimento da ilicitude. Quando muito, essas 
causas/consequências podem ter relevância na graduação da penalidade, 
jamais afastá-la. Não custa lembrar que a ninguém é dado escusar-se do 
cumprimento da lei, alegando sua ignorância ou insciência. Ademais, 
em matéria de meio ambiente, prevalece o princípio da precaução, pelo 
qual se privilegia o desestímulo à prática de condutas lesivas (ou apenas 
potencialmente), o que caracteriza como de perigo as figuras típicas 
ilícitas, não se exigindo o dano efetivo, até porque o dano em si já se 
revela com a simples apreensão das espécies da fauna silvestre brasileira.

7. Por força da regulamentação vigente, a advertência não deve, sempre, 
preceder à multa. O 1 dispositivo que determina a aplicação da pena de 
multa simples no caso em que o agente já tiver sido advertido e não tiver 
sanado a irregularidade anotada ou causar embaraço à fiscalização não 
se presta a justificar o raciocínio daqueles que defendem a aplicação, 
sempre, da pena de advertência antes da pecuniária. Tratava-se, apenas, 
de uma hipótese onde deveria ser aplicada a advertência, mas que, 
em virtude de particularidades, impunha-se a multa simples. Ademais, 
conclusão diversa inviabilizaria o sistema punitivo da Lei n.º 9.605/98 
e do próprio decreto regulamentar, que prevêem a aplicação direta da 
multa para diversas infrações administrativas. Basta ver que o art. 2.º 
limitava-se a elencar as sanções passíveis de se aplicarem às infrações 
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administrativas, sem, contudo, estabelecer qualquer gradação entre elas, 
isto é, que deveriam ser aplicadas uma em sequência à outra. Aliás, o seu 
§ 1.º permitia fossem cumuladas penas no caso de cometimento de mais 
de uma falta.

8. Na forma do art. 5.º, § 1.º, do Decreto n.º 6.514/08, não se aplica a 
sanção de advertência, caso a m ulta máxima cominada ultrapasse o valor 
de R$1.000,00 (mil reais).

9. Constatada a manutenção de aves silvestres em cativeiro sem 
autorização ou licença válida para tanto, e não tendo as alegações autoriais 
o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo 
atacado, inexiste razão para a desconstituição da sanção imposta pelo 
órgão ambiental, r estando, pois, plenamente intacta a validade de tal 
reprimenda e de seus efeitos.

10. Apelações e remessa necessária conhecidas e providas.174

No entanto, o Instituto Ambiental do Paraná, por meio da Portaria nº 
137/2016, estende a guarda e o depósito de animais silvestres em cativeiros 
domésticos no caso da ausência destes centros, para que os espécimes 
não deixem de receber o tratamento que necessitam, cabendo ao guardião 
todas as despesas relativas ao bem-estar do animal e ao órgão licenciador o 
acompanhamento de todo o processo, garantindo seu devido tratamento 
enquanto não retorna aos hábitos silvestres.

Não obstante a intenção do órgão ambiental em garantir a integridade 
e segurança do animal, este Centro de Apoio questiona o conteúdo de tal 
normativa, por entender que é de suma importância observar que o meio 
ambiente não pode arcar com a insuficiência da atuação do Estado em não 
prover locais adequados para reabilitação animal. Isto é, embora haja a recusa 
dos zoológicos (que, a rigor, já não são ideais ao acolhimento de animais 
silvestres), não pode o Estado se abster do cumprimento da obrigação que lhe é 
inerente ou terceirizar responsabilidade de tamanha importância.

174 TRF-2 – AC: 00030640420134025001 ES 0003064-04.2013.4.02.5001, Relator: GUILHERME 
CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 15/07/2016, 6ª TURMA ESPECIALIZADA
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Isto porque a domesticação de animais silvestres, sob uma perspectiva 
de repetição de condutas semelhantes, pode contribuir sobremaneira para 
a extinção da espécie e para o desequilíbrio ecológico, justamente por estar 
apartado do seu habitat e não perpetuar seus hábitos no ambiente em que 
se encontrava naturalmente inserido. Destaca-se, ainda, que a domesticação 
de animais silvestres ainda gera significativo risco sanitário de contaminação 
proveniente do contato entre animais silvestres e seres humanos.

Além disso, não há como garantir que todos os responsáveis pelos animais 
silvestres obtenham as suas guardas pelas vias legais, sendo eventualmente a 
extensão de guarda e depósito sustentada pelo Estado uma possível facilitadora 
legal para o fomento do tráfico de fauna, já que a conduta é abrangida pelo art. 
29175 da Lei Federal 9.605/1998 e esta tem natureza de norma penal em branco, 
necessitando de complementação pelos órgãos ambientais.

Assim entende Luiz Flavio Gomes, em comentários à Lei 9.605/98, 
verbis:

O tipo penal contém ainda um elemento normativo contido na expressão 
sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, 
ou em desacordo com a obtida. Se o agente possuir a permissão, licença 
ou autorização e agir dentro dos limites concedidos, não haverá crime, 
por se tratar de exercício regular de direito (art. 23, III, do CP).

(…)

O art. 29, caput, constitui, portanto, norma penal em branco, 
complementada pela legislação ambiental (atos normativos e 
administrativos, federais e estaduais, municipais e distritais) que 
disponham sobre tais autorizações, permissões e licenças176

175 Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em 
rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em 
desacordo com a obtida:

176 GOMES, Luiz Flavio. Crimes ambientais: comentários à Lei nº 9.605/98 (arts. 1º a 69-A e 77 a 
82) / Luiz Flavio Gomes, Silvio Maciel. Direito Internacional Ambiental: Valerio de Oliveira Mazzuoli 
e Patryck de Araújo Ayala. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
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Entretanto, salientados tais pontos e sem adentrar no mérito do teor 
normativo contido na Portaria IAP 137/2016, verifica-se que há restrições 
da guarda do macaco-prego presentes inclusive na redação do referido ato, 
compreendidos na expressa vedação da referida guarda e depósito se o 
espécime em questão tratar de animal ameaçado de extinção, como dispõe 
seu inciso II, do parágrafo único, do art. 5º177.

No caso do macaco-prego, que está incluído na lista publicada pelo 
Ministério de Meio Ambiente178, que divulga as espécies da fauna que estão 
ameaçadas de extinção ou pertencem a grupos vulneráveis, a ciência do IAP 
para averiguação seria não só indispensável como, principalmente, obrigatória.

Ademais, em verdade, a salvaguarda legal de animais silvestres no 
Estado do Paraná se dá por meio do Instituto Ambiental do Paraná, em razão 
do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o referido órgão, o IBAMA e 
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente após a promulgação da Lei Federal 
Complementar 140/2011. Desde então, o Instituto Ambiental do Paraná 
passou a ser o órgão público ambiental responsável pela gestão e o controle 
das atividades de uso e manejo de fauna silvestre em cativeiro, bem como 
daquelas que envolvem apanha e captura de animais silvestres em vida livre.179

Portanto, como até o presente momento não há apresentação de 
documento comprovando a legalidade da guarda do primata e nem haveria 
como fazê-lo, em virtude dos fatos já mencionados, a orientação não vinculativa 
à Promotoria de Justiça solicitante é de adoção de providências para que haja 
pelo Instituto Ambiental do Paraná o encaminhamento do macaco-prego ao 
único Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS ainda existente no 
Estado do Paraná, localizado no município de ..., para o seu abrigamento, 

177 Parágrafo único, art. 5º, Portaria IAP nº 137/2016:
Não serão objeto de concessão do TDAS e TGAS os espécimes de espécies:
II – que constem na lista espécies exóticas invasoras do estado do Paraná, da fauna brasileira 
ameaçada de extinção, nacional, ou no Anexo I da Convenção Internacional para o Comércio de 
Espécies da Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção – CITES, salvo na hipótese de assentimento 
prévio do Instituto Ambiental do Paraná – IAP ou do órgão ambiental estadual competente;

178 Portaria MMA nº 444/2014, publicado no D.O.U em 18/12/2014.

179 Sítio eletrônico do Instituto Ambiental do Paraná acerca da gestão da fauna silvestre: http://
www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1476. Acessado em 18/05/2017.
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reabilitação e apuração da possibilidade de reinserção do referido espécime 
ao seu habitat.

É a consulta.
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CONSULTA Nº 017/2016

A Promotoria de Justiça da Comarca de..., através de e-mail, solicita 
explicações no tocante às provas de montaria de touros por profissional 
tecnicamente habilitado, formulando para tanto 20 (vinte) perguntas sobre o 
tema.

É o relato. Passa-se à análise.

Primeiramente, cabe esclarecer que na equipe técnica deste Centro 
de Apoio não há profissional especializado nesta área para atender de forma 
imediata os questionamentos formulados, todavia será instaurado procedimento 
administrativo com o objetivo de criação de um Grupo de Trabalho para realizar 
estudo mais aprofundado sobre o tema, buscando a colaboração do Conselho 
Regional de Veterinária, Universidades e outras instituições afins.

Entretanto, tecemos abaixo algumas considerações sobre o assunto 
em tela.

Inicialmente, deve-se registrar que as práticas que submetam os 
animais a crueldade estão vedadas pela Constituição Federal (art. 225, §1º, VII).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) programou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a qual 
em seu artigo 10 dispõe:

1. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem.

2. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são 
incompatíveis com a dignidade do animal.

A realização de rodeio é regulamentada pela Lei Federal nº 10.519/2002, 
a qual determina:
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“Art. 4º Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as 
características do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos 
aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela entidade 
representativa do rodeio, seguindo as regras internacionalmente aceitas.

§ 1o  As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã 
natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais.

§ 2o  Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas 
pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos 
animais, incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos.

§ 3º As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de 
impacto para o animal.

A Lei Estadual 12.903/2000, que dispõe sobre competições denominadas 
rodeios, assim prescreve:

Art. 6º - É vedada a prática ou abstenção de ato que importe em danos à 
condição de sanidade física dos animais, tais como:

I - privação de alimento e de higiene;

II - uso, para qualquer fim, de aparelho que provoque choques elétricos, 
de esporas de roseta com pontas, de quinas ou de ganchos perfurantes.

Parágrafo único. Excluem-se da vedação do “caput”:

I - esporas conforme modelos não agressores, aprovados pela 
Federação Paranaense de Rodeio e assim reconhecidos pelas entidades 
internacionais de rodeio;

II - cedens confeccionados em lã, algodão ou material adequado para não 
ferir o animal e desprovido de acessórios que importem lesões físicas;

III - barrigueiras confeccionadas com largura mínima de 17 cm (dezessete 
centímetros), apropriadas para não causar desconforto ao animal.”

Luís Paulo Sirvinkas180 em oportuna lição assevera que:

180 Sirvinkas, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental/Luís Paulo Sirvinkas. 11 ed. - São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 605
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“O rodeio é outra manifestação popular também muito comum no Brasil, 
principalmente nas festas de boiadeiro. Essa prática foi recentemente 
disciplinada pela Lei nº 10.519, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre 
a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal no momento da 
realização de rodeio. Entendem-se por “rodeios de animais as atividades 
de montaria ou de cronometragem e as provas de laço, nas quais são 
avaliados a habilidade do atleta em dominar o animal com perícia e o 
desempenho do próprio animal (art. 1º, parágrafo único, da citada lei). 
Nessa modalidade, os equinos e bovinos são provocados por choques 
elétricos ou mecânicos e submetidos a provas cruéis e dolorosas, quais 
sejam: “bulldog”, sela americana, laço em dupla ou “team roping”, laçada 
de bezerro ou “calf roping”, “bareback”, montaria cutiana. Para isso são 
utilizados os seguintes instrumentos: sedém, esporas, peiteiras, laços, 
choques elétricos, alfinetes e similares.

Os questionamentos 1, 5, 6, 7, 8 e 9, fazem referência ao uso do 
instrumento denominado sedém, que no Estado do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, é proibido o seu uso.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul181 editou uma Cartilha para a 
realização de Rodeios Crioulos idealizada pelo Promotor de Justiça da Comarca 
de Vacaria, Dr. Luís Augusto Gonçalves Costa, na qual estão elencados entre os 
instrumentos vedados o sedém, assim definido como sendo:

“Espécie de cinta, de crina e pêlo, que se amarra na virilha do animal e 
que faz com que ele pule. Momentos antes de o brete ser aberto para 
que o animal entre na arena, o sedém é puxado com força, comprimindo 
ainda mais a região dos vazios dos animais, provocando muita dor, já que 
nessa região existem órgãos, como parte dos intestinos, bem como a 
região do prepúcio, onde se aloja o pênis.”

Conforme esclarece a Professora Irvênia Luiza de Santis Prada, Titular 
Emérita de Anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

181 http://www.mtg.org.br/public/libs/kcfinder/upload/files/CARTILHA_FORMATADA%2023-06-
2015%20pdf.pdf
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Universidade de São Paulo, em seu trabalho científico intitulado “Diversão 
humana e sofrimento animal – Rodeio”:

“O sedém é aplicado na região da virilha, bastante sensível já por ser 
de pele fina mas, principalmente, por se área de localização de órgãos 
genitais. No caso dos bovinos, o sedém passa sobre o pênis e, nos cavalos, 
pelo menos compromete a porção mais anterior do prepúcio. (…) Quanto 
à possibilidade de produção de dor física, pelo uso do sedém, a identidade 
de organização das vias neurais da dor no ser humano e nos animais 
é bastante sugestiva de que eles sintam, sim, dor física. O contrário é 
que não se pode dizer, isto é, nada existe, em ciência, que prove que os 
animais não sentem dor com tal procedimento.”

Extrai-se do corpo do acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente no recurso de Apelação 
/ Reexame Necessário nº 0015601-56.2010.8.26.0047, Voto nº 9.867:

Tendo em vista tal relato, é inegável a prática de maus tratos contra 
os animais durante o evento. Sem prejuízo, é certo que não há prova 
irrefutável no sentido contrário, ou seja, não há evidência segura de que 
tais instrumentos e práticas não causam maus tratos aos animais.

Ainda, para que o v. acórdão não venha a ser acoimado de omisso, cumpre 
observar, quanto ao uso do “sedém”, que a Lei  Federal nº 10.519, de 17 
de julho de 2002, que dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa 
sanitária animal quando da realização de rodeios posterior, portanto, à 
Lei Estadual nº 10.359/99, derrogada pela Lei Estadual nº 10.494/99, 
tratando do mesmo tema de maneira mais restrita , revogou tacitamente 
os dispositivos das leis estaduais mencionadas, dispondo em seu artigo 
4º, caput e §§, o seguinte:

“Art. 4º, caput: Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem 
como as características do arreamento, não poderão causar injúrias ou 
ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela 
entidade representativa do rodeio, seguindo as regras internacionalmente 
aceitas;  

§1º: As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã 
natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais;
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§2º: Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas 
pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos 
animais, incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos;

§3º: As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de 
impacto para o animal.”

A norma em referência não faz expressa menção ao sedém. Mas a 
vedação do uso desse instrumento está inserida na proibição generalizada 
da prática de expedientes que, por qualquer modo, causem maus tratos 
aos animais, pois a função de tal dispositivo é pressionar a região genital, 
propiciando assim a performance exigida (pulos e corcovadas).

Como bem apontado no voto n 15.245, de relatoria do E. 
Desembargador Samuel Junior então integrante desta Câmara Reservada 
ao Meio Ambiente:

“Aliás, autorizar-se a utilização do sedém, desde que confeccionado em 
material que não fira o animal (como previsto na lei estadual revogada) é o 
mesmo que autorizar seu uso independentemente de qualquer restrição, 
pois a questão exigiria constante fiscalização por parte do Ministério 
Público e dos órgãos de proteção à vida animal, o que, a toda evidência, 
é de impossível execução.” (Apelação Cível nº 375.560.5/4 Comarca de 
Assis).

Vale ainda transcrever:

“De qualquer modo, certo é que a Lei Federal n. 10519/02 e as Leis 
Estaduais n. 10359/99 e n. 10494/99 não autorizam maus tratos, proíbem 
privação de alimentos, injurias e ferimentos e o uso de sedem, cordas, 
cintas, cilhas e barrigueiras inadequadas, além de esporas e instrumentos 
ou aparelhos aptos a causarem choques, ferimentos ou dor A utilização 
de animais só pode ocorrer sem maus tratos, para os fins previstos no 
artigo 225 e inciso VII da Constituição Federal e artigo 193 e inciso X da 
Constituição Estadual.” (AI nº 771.203-5/3-00, rel. Des. Aguilar Cortez, J. 
10/07/08)

As indagações formuladas nos itens 3, 15, 16, 17, 18 e 19 tratam do 
uso das esporas rombudas (sem pontas), usadas nas botas dos peões e que 
são fincadas no baixo ventre e no peito dos bovinos e no pescoço e cabeça dos 
eqüinos, causando dor, lesões físicas e às vezes, cegueira182.

182 www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/article/download/10250/7307
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Vanice Teixeira Orlandi explica:

Os animais são muito sensíveis às esporas que, em condições normais 
como nas montarias e provas hípicas, são utilizadas apenas quando 
necessário, fazendo o cavaleiro uso dos pés para tocar o animal, com 
pouca pressão e sem insistência. Porém, nos rodeios, o peão se utiliza das 
pernas para fincar as esporas, insistentemente, com força e violência no 
animal, que não é tocado por esporas, e sim golpeado por elas, na região 
do pescoço e baixo-ventre. Perícias atestam que esse instrumento provoca 
lesões sob a forma de cortes na região cutânea e, não raro, perfuração do 
globo ocular. Esporas, pontiagudas ou rombas, constituem maus-tratos, 
pois o que se verifica é o mau uso desse apetrecho. (grifos nossos)

É de se observar ainda a transcrição parcial de relatório técnico elaborada 
por uma médica veterinária incluso no acórdão proferido também pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, Voto nº: 21.070, no recurso de AP.c/REV. nº.: 
0137034-76.2007.8.26.0000, comarca de Capão Bonito elucidativo para o caso 
em análise.

Não é demais acrescentar que, no relatório técnico, elaborado pela médica 
veterinária, RITA D CÁSSIA MARIA GARCIA, responsável pelo controle de 
zoonoses da Secretaria de Saúde de Taboão da Serra SP, que acompanhou 
o “Encontro de Cowboys de Cajamar”, em 1999, foi observado o seguinte:

“...

Os animais utilizados no rodeio fazem parte do grupo denominado 
‘animais domésticos’, apresentando índole dócil. No entanto, na intenção 
de despertarem na plateia a ilusão de um comportamento selvagem, são 
estimulados de maneira dolorosa, seja através de golpes com as esporas, 
compressão da região da virilha e baixo ventre através do sedém (no caso 
dos bovinos compressão do pênis), compressão do nervo torácico lateral 
através da peiteira ou através do medo”. (fls. 51).

E, concluído, ao final, que:

“. Caracterização de crueldade animal seja diante das lesões externas, 
seja diante do transtorno que os instrumentos utilizados (peiteira, sedém, 
esporas) causam;

. caracterização de crueldade animal pelos transtornos causados aos 



231
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

mesmos para mudança de seu comportamento natural sob estímulos 
dolorosos, sejam através de golpes com as esporas ou pela compressão 
da região da virilha e baixo ventre através do sedém (no caso dos bovinos 
compressão do pênis) ou pela compressão do nervo torácico lateral 
através da peiteira ou através do medo.

. O Sedém e peiteira são instrumentos utilizados em situações fora da 
rotina habitual do animal, com vista a provocar estímulos desencadeadores 
anormais; mesmo os animais que não apresentavam lesões externas e 
submetidos ao sedém e peiteira passaram por estímulos dolorosos que 
desencadearam a realça de corcovear, caracterizando crueldade;

. Animais sem o sedém e a peiteira não corcoveavam, portanto, esses 
instrumentos alteram o comportamento do animal, causando-lhes 
transtorno, incômodo, dor.

. Independente do sedém ser forrado de lã, é um aparelho que causa dor 
devido a compressão imposta no corpo do animal em região fragilizada 
da virilha.

. As esporas causam estímulo doloroso no animal, mesmo as esporas 
com pontas rombas.

Diante do exposto e entendendo-se que a crueldade ou maus tratos 
aos animais é toda e qualquer ação que ameace suas condições físicas, 
biológicas, psicológicas e comportamentais, e que praticar ato de 
abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos, é um crime (Lei nº. 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, art. 32), concluímos que:

1. O sedém, peiteira e esporas são instrumentos que tormentam, 
torturam e ferem os animais, portanto, instrumentos desencadeadores 
de crueldade, cujo uso deve ser proibido.

2. A modalidade descrita neste, está em flagrante desrespeito às leis 
vigentes no país.

3. A resolução nº. 18, de 31 de março de 1998, da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, que regulamenta o uso de instrumentos reguladores de 
crueldade, está em flagrante desrespeito às leis vigentes no país.” (fls. 
50/60).” (grifos nossos).

Por sua vez, Corda Americana, objeto de indagação nos itens 10, 11, 
12, 13 e 14 é conceituada como: acessório que envolve o tórax do animal onde 
o peão segura com a mão de apoio. Feita de náilon ou rami (fibra vegetal), é 
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trançada manualmente e recebe breu para possibilitar maior aderência ao 
segurá-la com luva. Usado apenas na montaria em touro183.

A corda é amarrada e retesada ao redor do corpo do animal, logo 
abaixo da axila. A forte pressão que este instrumento exerce no animal acaba 
causando-lhe ferimento e muita dor.

Fernando Laerte Levai em seu artigo “Crueldade Consentida – Crítica à 
razão antropocêntrica”, pontua que:

“No entanto, o que se vê em rodeios é um verdadeiro desrespeito à 
integridade física do animal, que é submetido a intenso sofrimento físico: 
É o que se vê nos rodeios e nas vaquejadas, em que provas de laço e 
de montaria submetem bovinos e eqüinos a verdadeiro tormento. Sob o 
efeito compressivo do sedém – seja ele uma cinta de couro, seja uma corda 
americana, independentemente do material pelo qual é confeccionado 
– touros e cavalos alteram seu comportamento habitual, pulando na 
arena para tentar se livrar daquilo que os oprime. A impressionante 
reação dos animais está associada à inflição de estímulos dolorosos em 
seus órgãos internos (genitália, sistema digestivo, nervos e glândulas 
vesiculares.”

 O sedém provoca, portanto, dor e sofrimento, sem necessariamente 
causar lesões na pele ou esterilidade no animal. Da mesma forma as 
esporas, utilizadas para estocar os animais durante a montaria, mediante 
seguidos golpes aplicados pelo peão no baixo-ventre e no pescoço do 
animal, implica em maus tratos. Quanto às provas de laço, típicas das 
vaquejadas, não raras vezes ocasionam deslocamento de vértebras, 
rupturas musculares e fratura de ossos dos animais perseguidos no 
brutal espetáculo de sadismo humano. Apesar dessas evidências, o 
Congresso Nacional aprovou, em favor daqueles que exploram esse tipo 
de empreendimento, duas leis que afrontam abertamente o dispositivo 
constitucional protetor de animais: uma que equiparou o peão de 
rodeio a atleta profissional, referindo-se às provas de laço, montarias 
e vaquejadas como ‘práticas esportivas’’ (Lei 10.221/01); e, outra, a lei 

183 https://jus.com.br/artigos/17068/direitos-dos-animais-e-a-ausencia-de-maus-tratos-em-
touros-de-rodeios
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federal dos rodeios, permissiva do sedém macio e da espora romba (Lei 
10.519/02), como se a crueldade pudesse ser desconstituída por mera 
disposição de lei.184

Em face do acima exposto fica evidenciado que parte da doutrina, da 
jurisprudência e dos profissionais entendem que nem o sedém de lã natural ou 
de algodão, nem as esporas rombas ou as cordas com redutor de impacto (corda 
americana) são hábeis a impedir o sofrimento dos animais.

Curitiba, 04 de agosto de 2016.

184 //www.animallaw.info/sites/default/files/Brazilvol1.pdf – acesso em 04 ago. 2016.
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CONSULTA Nº 22/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. PRETENSOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS 
NO MUNICÍPIO DE .... TRÂMITE DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL JUNTO AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. 
NULIDADE DE ANUÊNCIAS PRÉVIAS EMITIDAS PELA 
MUNICIPALIDADE. CONTRARIEDADE COM A LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 1º DA RESOLUÇÃO 
CONAMA 237/1997 E DO ARTIGO 4º, § 1º, DA RESOLUÇÃO 
CEMA/PR 65/2008. POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO 
DE COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS. 
IRREGULARIDADES DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO 
DE CONDICIONANTES FIXADAS EM FASES ANTERIORES. 
CONJUNTO DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS. 
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS. 
NECESSIDADE DE EIA/RIMA E DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... solicitou a este Centro de 
Apoio a elaboração de consulta jurídica a fim de instruir o Inquérito Civil nº 
MPPR-... no que concerne à regularidade do licenciamento ambiental de diversos 
pretensos empreendimentos hidrelétricos. São os seguintes questionamentos 
realizados sobre o tema:

“(a) É possível identificar irregularidades nos procedimentos 
administrativos que tramitam perante a Prefeitura Municipal de... e que 
estão em posse desse CAOPMA? Justificar tecnicamente a resposta.

(b) Antes de emitir a certidão de conformidade com a legislação de uso do 
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solo, o Município de ..., nas cópias dos procedimentos já encaminhadas 
a esse CAOPMA, deveria realizar estudos técnicos (por exemplo: estudos 
geológicos, geográficos ou antropológicos)? Em caso positivo, indicar os 
fundamentos jurídicos. Justificar tecnicamente a resposta.

(c) outros esclarecimentos considerados pertinentes pelo CAOPMA.

Relativamente aos apensos ora enviados, apresento as seguintes 
indagações:

(d*) Os procedimentos de licenciamento de PCHs em trâmite perante o 
IAP indicados abaixo respeitaram a legislação vigente, especialmente ao 
se considerar a potência geradora de cada PCH? Justificar tecnicamente 
a resposta.

(e*) Os EIA e RIMA dos procedimentos de licenciamento de PCHs em trâmite 
perante o IAP indicados abaixo foram elaborados adequadamente? Em 
caso de falhas, solicito indicação delas. Justificar tecnicamente a resposta.

(f*) outros esclarecimentos considerados pertinentes pelo CAOPMA.

* há repetição da letra “c” no original, corrigida aqui.

Ressalta-se que a elaboração da presente consulta aguardou o 
recebimento por este Centro de Apoio de informações complementares 
remetidas pelo Instituto Ambiental do Paraná sobre os aludidos licenciamentos 
ambientais.

Importante registrar que este Centro de Apoio já respondeu no ano de 
... solicitação anterior formulada pela ...ª Promotoria de Justiça da comarca de 
... quanto ao parecer final custos legis na Ação Popular nº ..., que questionava 
a regularidade do licenciamento ambiental referente ao empreendimento 
hidrelétrico PCH .... Em síntese, a resposta apontou vícios suficientes para anular 
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todo o processo de licenciamento ambiental, fundamentada especificamente 
no não cumprimento de requisitos legais a serem demonstrados junto à ANEEL, 
acolhidos pelo Juízo de primeiro grau.

É o relato, passa-se à consulta.

1. Do breve relato da situação dos pretensos empreendimentos 
hidrelétricos junto ao Município de... e ao Instituto Ambiental do Paraná.

1.1 PCH ...

- houve a apresentação de EIA/RIMA;

- no ano de..., parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SMMA), informando que foram suspensas as cartas de anuência já emitidas 
por tempo indeterminado, em decorrência da publicação do Decreto Municipal 
…. (fls. 403).

- no ano ..., carta de anuência municipal assinada pelo Prefeito …., 
embora estivesse em vigência a Lei Municipal..., que instituiu normas gerais e 
padrões de urbanismo e edificação para o município de ...;

- no ano de ..., o IAP informa que a PCH ... obteve licença prévia (LP) e 
requereu licença de instalação (LI);

- no ano de ..., a ANEEL inicialmente indeferiu o projeto básico 
apresentado (fl. 140) e posteriormente concordou com a aprovação do projeto 
básico com 25 MW (fl. 147);

- no ano de..., o Despacho ANEEL ... registrou adequabilidade para 
potência instalada de 30 MW para a PCH ...;

- no ano de ..., após consulta do CAOP-MAHU para subsidiar o parecer 
Ministerial como custos legis em ação popular, houve decisão de mérito do Juízo 
de..., em ...:
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“(…) julgo procedente o pedido para declarar a nulidade da audiência 
pública realizada em ... no âmbito do licenciamento ambiental autuado sob 
número ... e, por consequência, declarar nulos todos os atos administrativos 
posteriores sobretudo as eventuais concessões de licença ambiental à 
requerida ...”. (grifos nossos)

1.2 PCH KM 14

- no ano de ..., houve indeferimento do pedido de anuência pela 
Prefeitura Municipal.

- não há notícia ou registro da concessão de licença prévia.

1.3 PCH ...

- houve a apresentação de EIA/RIMA;

- no ano de ..., a gerência do departamento de preservação ambiental 
e a assessoria jurídica do município, com fulcro no Decreto Municipal 
..., informaram que as cartas de anuência estão suspensas por tempo 
indeterminado ;

- no ano de ..., o parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
informou não existir óbice para a anuência solicitada, vez que não ultrapassará 
30 MW, assim como houve a emissão de anuência pelo Prefeito….com o local 
e o tipo de empreendimento;

- no ano de ..., houve a concessão de licença prévia pelo Instituto 
Ambiental do Paraná em favor do empreendimento PCH ...;

- não há notícia ou registro de licença de instalação;

1.4 PCH...

- no ano de ..., a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou 
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inexistir óbice para a anuência do município, no entanto há registro do 
encerramento da empresa;

- não há notícia ou registro de licença prévia;

1.5 PCH ...

- no ano de ..., indeferimento do pedido de anuência pelo Prefeito ….;

- no ano de ..., o Instituto Ambiental do Paraná informou que, dos três 
municípios que seriam afetados pelo empreendimento, apenas um forneceu 
a certidão requerida pelos empreendedores, mas houve alteração desta 
situação após julgamento de Mandado de Segurança (vide item 1.7);

- não há notícia ou registro de licença prévia;

1.6 PCH...

- no ano de ..., indeferimento do pedido de anuência pelo Prefeito ...;

- no ano de ..., a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitou à 
Procuradoria Municipal agendamento de audiência pública para apresentação 
de estudos ambientais realizados pela empresa... para a construção das 
PCHs...,... e ..., na localidade de ..., em...;

- não há notícia ou registro de licença prévia;

1.7 PCHs ..., ... e ...

- no ano de ..., houve a impetração de Mandado de Segurança contra 
o Prefeito e liminarmente o Juízo deferiu o pedido ordenando a expedição das 
certidões. A Prefeitura contestou e informou que respondeu aos pedidos e 
que as anuências foram indeferidas em virtude do Decreto ... (autos número 
Projudi ...);
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- no ano de..., o município de ... certificou ao IAP que os 
empreendimentos estão em conformidade com a legislação municipal;

- no ano de ..., o Conselho Municipal do Meio Ambiente emitiu 
parecer contrário ao empreendimento, pois sua pretendida localização seria 
em zona agrossilvipastoril, conforme Plano Diretor, assim como a Prefeitura 
expediu certidão ao IAP informando que os empreendimentos não estão em 
conformidade com a legislação municipal ;

- no ano de ..., houve juntada da certidão municipal de ... (prefeito ...), 
baseada na Lei ...;

- não há notícia ou registro de licença prévia;

1.8 PCH ...

- no ano de..., houve a emissão de anuência municipal;

- no ano de ..., foi solicitada a concessão de licença de operação e 
regularização (LOR) à PCH, com 2,2 MW de potência, sendo que o  município 
de ... declarou estar em conformidade;

1.9 PCH ...

- no ano de..., informou-se que a PCH ... teve seu registro inativado 
pela ANEEL por restrições socioambientais ligadas ao ...;

- no ano de..., consta certidão de anuência municipal pelo município 
de ...;

- no ano de..., foi concedida a licença prévia ao empreendimento;

- no ano de..., foi concedida a licença de instalação nº ...;
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2. Da análise dos questionamentos formulados pela Promotoria de 
Justiça solicitante.

(a) É possível identificar irregularidades nos procedimentos 
administrativos que tramitam perante a Prefeitura Municipal de ... e que estão 
em posse desse CAOPMA? Justificar tecnicamente a resposta.

Sim, em nosso sentir é possível identificar irregularidades nos referidos 
procedimentos administrativos que tramitaram junto ao Município de ....

 A etapa inicial do procedimento de licenciamento ambiental deve, 
obrigatoriamente, conter declaração “que o local e o tipo de empreendimento ou 
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação 
do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a 
outorga para uso da água, emitidas pelos órgãos competentes” (art. 10, § 1º da 
Resolução CONAMA 237/1997).

De modo ainda mais explícito, o artigo 4º, § 1º, da Resolução CEMA/PR 
65/2008, determinou que:

“(…) No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal (Anexo I), declarando 
expressamente que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em 
conformidade com a legislação integrante e complementar do plano diretor municipal 
e com a legislação municipal do meio ambiente, e que atendem as demais exigências 
legais e administrativas perante o município. (...)” (grifos nossos)

Na mesma toada, a Resolução conjunta SEMA/IAP 09/2010 estabelece 
procedimentos para licenciamentos de unidades de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica no estado do Paraná, segundo a qual:

“(…) Art. 8º Todos os empreendimentos tratados por esta Resolução 
dependerão, obrigatoriamente, da apresentação da seguinte 
documentação quando do requerimento do licenciamento ambiental, de 
acordo com a modalidade de licenciamento:
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I. LICENÇA PRÉVIA – LP (...)

c) Anuência Prévia do Município em relação ao empreendimento, 
declarando expressamente a inexistência de óbices quanto à lei de 
uso e ocupação do solo e a legislação de proteção do meio ambiente 
municipal, conforme modelo disposto na Resolução CEMA nº 065/2008. 
(...)”  (grifos nossos)

A anuência municipal trata-se, portanto, de ato administrativo vinculado, 
sem margem de discricionariedade ao administrador público, pois fica adstrita 
à conformidade ou não do tipo de empreendimento e do local pretendido à sua 
implantação com a legislação aplicável.

Cronologicamente, em ..., a Lei Municipal ... foi a primeira legislação 
local que instituiu normas gerais e padrões de urbanismo e edificação para o 
município, no entanto sem indicar de modo claro a existência macrozoneamento 
ou de restrições ambientais e urbanísticas para as diferentes tipologias de obras 
ou empreendimentos em seu território.

 Relevante asseverar que, também em virtude da ausência de 
parâmetros normativos, o Decreto Municipal ..., determinou a suspensão 
de todas as anuências municipais relacionadas a licenciamento ambiental de 
empreendimentos hidrelétricos por tempo indeterminado:

“(…) Art. 1º Ficam suspensas, temporariamente, todas as cartas de 
anuências emitidas pelo Município de ..., visando a obtenção, por parte 
do interessado, de licenciamento ambiental perante o órgão competente, 
para a implantação de usinas hidrelétricas no município (...)”.

 

 O aludido Decreto Municipal foi objeto de diversos questionamentos 
judiciais, dentre eles mandado de segurança impetrado pela empresa ... 
(responsável pelos empreendimentos ...), a qual obteve decisão em primeira 
instância, com efeitos meramente inter partes,  para a sua não aplicação.

Veja-se que o aludido Decreto Municipal ... permaneceu em vigência até 
o ano de 2012, quando a Lei Municipal ..., revogou as disposições em contrário da 
Lei Municipal..., especialmente do artigo 4º ao artigo 14, e estabeleceu a divisão 
do território municipal em cinco tipos de macrozonas (art. 6º): setor especial 
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de urbanização consolidada (SEUC), zona especial de proteção dos mananciais 
(ZEPM), zona especial de conservação (ZEC), zona de uso agrossilvipastoril 1 
(ZUA 1) e zona de uso agrossilvipastoril 2 (ZUA 2). Dentre essas Zonas, destaca-
se a zona especial de conservação (ZEC) assim definida:

“(…) Art. 9º Fica definida a Macrozona da Zona Especial de Conservação 
– ZEC, como aquela correspondente às Unidades de Conservação, Áreas 
de Proteção Especial e Reserva Indígena já consolidadas e mapeadas no 
Município, bem como aquelas que vierem a ser instituídas. (...)

§ 2º Compreende-se ainda nesta Macrozona as áreas com declividade 
acentuada bem como todo e qualquer remanescente florestal, 
principalmente as áreas ciliares de todos os cursos d’água do município. 
(...)” (grifos nossos)

No Anexo 2 da Lei Municipal ..., a “Tabela de Usos do Macrozoneamento 
Municipal” prevê que na zona especial de conservação (ZEC) os usos permitidos 
são: i) “preservação e recuperação; pesquisa científica; educação ambiental”; ii) 
usos permissíveis são “atividades turísticas” e; iii) proibidos: “todos os demais 
usos”.

Ressalta-se que Lei Municipal ... fixou prazo para as certidões emitidas 
na vigência da Lei Municipal anterior:

“(…) Art. 48 Os parâmetros de uso e ocupação do solo contidos nos artigos 
4 ao 14 da Lei Municipal nº 983/1996 terão 01 (um) ano de prazo de validade, contando 
a partir da data de vigência desta Lei, renovável uma única vez, por igual período, para: I. 
Projetos já licenciados; II. Projetos em tramitação, protocolados nos órgãos competentes 
anteriormente à data de vigência desta Lei. (...)”

No entanto, considerando o teor do Decreto Municipal ..., entende-se 
que o artigo 48 da Lei Municipal ... apenas se aplicou às certidões/anuências 
expedidas anteriormente à data de ...

Posteriormente, as Leis Municipais ... e ... mantiveram as mesmas 
definições e regras do macrozoneamento previsto na Lei Municipal ..., apenas 
revogando os dispositivos contrários previstos nesta última legislação e na Lei 
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Municipal .... De fato, a Lei Municipal ... manteve o macrozoneamento do solo 
municipal intocado quando comparado à Lei Municipal..., uma vez que previu 
no Capítulo II que os artigos 6º a 12 permanecem inalterados, bem como o seu 
Anexo 2.

Deste modo, a nosso aviso, considerando os atos normativos municipais 
ora referidos, é possível concluir que:

a) as anuências municipais concedidas no bojo de licenciamentos 
ambientais de empreendimentos hidrelétricos no lapso temporal compreendido 
entre a data de ... (data de entrada em vigência do Decreto Municipal ….) e a data 
de …. (entrada em vigência da Lei Municipal ...), devem ser consideradas nulas 
em razão da expressa determinação185 para a suspensão de todas as anuências 
municipais relacionadas a licenciamento ambiental de empreendimentos 
hidrelétricos;

b)  as anuências municipais concedidas no bojo de licenciamentos 
ambientais de empreendimentos hidrelétricos a partir da data de …. 
(entrada em vigência da Lei Municipal ...), devem ser consideradas nulas 
em razão da contrariedade em relação aos dispositivos legais que tratam do 
macrozoneamento de.... Deveras, esse macrozoneamento não permite a 
instalação de empreendimentos hidrelétricos nas áreas ciliares de rios, pois 
na zona especial de conservação (ZEC) são proibidos “todos os demais usos” 
que não se coadunem com preservação e recuperação, pesquisa científica e 
educação ambiental e atividades turísticas.

Ora, a anuência municipal é ato administrativo declaratório em que 
a Administração enuncia que o empreendimento está em conformidade 
com a legislação aplicável, bem como atende às demais exigências legais e 
administrativas. A validade do ato, que não se confunde com sua existência, 
reside em sua compatibilidade com o modelo normativo186:

“(…) é inválido o ato administrativo incompatível com a realização 
do interesse público. É necessário que o ato administrativo seja apto a promover as 

185 Vide artigo 1º acima transcrito.

186 JUSTEN FILHO, M. Curso de Direito Administrativo, 2016. Versão eletrônica “Proview”.
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finalidades prestigiadas pelo direito, refletindo uma concepção de bem público satisfatória 
com os valores fundamentais e com as necessidades coletivas187.” (grifo nosso)

Deste modo, como a anuência municipal afronta claramente o 
que dispõe a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, o ato deve ser 
considerado nulo. A própria Administração pode, independentemente de 
provocação, anular seus efeitos, utilizando sua prerrogativa de autotutela, 
fundamentada no princípio da legalidade.

Isso se dá inclusive diante da natureza jurídica do licenciamento 
ambiental, formado por sucessão de atos precários – do qual a anuência 
municipal faz parte. Além disso, por ser etapa obrigatória do procedimento de 
concessão de licenciamento ambiental, a irregularidade da anuência municipal 
é motivo para que os atos subsequentes sejam também anulados.

(b) Antes de emitir a certidão de conformidade com a legislação de 
uso do solo, o Município de ..., nas cópias dos procedimentos já encaminhadas 
a esse CAOPMA, deveria realizar estudos técnicos (por exemplo: estudos 
geológicos, geográficos ou antropológicos)? Em caso positivo, indicar os 
fundamentos jurídicos. Justificar tecnicamente a resposta.

A emissão de decisão administrativa pela municipalidade quanto à 
concessão ou não de anuência prévia no âmbito do licenciamento ambiental 
conduzido pelo órgão público ambiental estadual a respeito de um pretenso 
empreendimento hidrelétrico pressupõe o prévio acesso à integralidade do 
processo de licenciamento ambiental, incluindo-se os estudos ambientais 
produzidos pelo empreendedor.

 Tão somente a partir da análise desses documentos é que a 
municipalidade pode realizar o confronto da pretensão de implantação do 
empreendimento hidrelétrico com a legislação integrante e complementar do 
plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio ambiente, assim 
como sobre a indicação de eventual atendimento às demais exigências legais e 
administrativas perante o município.

187 JUSTEN FILHO, M. 2016.
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Nesse momento, até mesmo para viabilizar a análise de conformação 
do pretenso empreendimento hidrelétrico em relação à legislação municipal, 
cabe ao município avaliar se os estudos ambientais e socioambientais 
apresentados pelo empreendedor são suficientes e, em hipótese negativa, 
solicitar a sua complementação anteriormente à decisão administrativa 
quanto à concessão ou não de anuência prévia. Lembre-se que o custeio 
de todas as despesas relacionadas à realização do EIA/RIMA ou de outras 
modalidades de estudos ambientais no âmbito do processo de licenciamento 
ambiental é de responsabilidade do empreendedor, nos termos do artigo 
8º da Resolução CONAMA nº 01/86 e a sua equipe multidisciplinar deve ser 
composta por profissionais legalmente habilitados, os quais são responsáveis 
pelas informações apresentadas, conforme determina o artigo 11 da Resolução 
CONAMA nº 237/97.

Importante ressaltar que a Lei Municipal ..., que institui a Política 
Municipal de Meio Ambiente de..., determina dentre os seus princípios, por 
exemplo, a “proteção dos ecossistemas, com a preservação e manutenção de 
áreas representativas” e a “prevalência do interesse público”188.

De modo complementar a isso, há um rol de diplomas legais que 
versam sobre a proteção de diversas áreas no espaço territorial de ..., as quais 
integram o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 
(Lei Federal 9.985/2000), abaixo especificadas:

1. Lei...– Sistema de Unidades de Conservação

2. Lei ... – Monumento Natural do ...

3. Lei... – Monumento Natural...

4. Lei ...– Parque Ambiental Municipal ...

5. Lei ... – APA do Rio ...

6. Lei ...– Monumento Natural do...

7….– APA do Rio ...

188 Artigo 2º, incisos IX e XI.
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Todas estas são consideradas áreas prioritárias, muitas delas contendo 
inclusive espécies ameaçadas de extinção, e em relação as quais houve o 
estabelecimento de zonas específicas de proteção à vida silvestre e de restrições 
para determinadas atividades. A título de exemplo, a Lei Municipal ... estatui 
que:

“Art. 10º – Na ZONA DA VIDA SILVESTRE, visando a proteção da biota, não 
será permitido:

I- a construção de edificações, exceto para realização de pesquisas e ao 
controle ambiental;

II – atividade degradante ou potencialmente causadora de degradação 
ambiental, inclusive o porte de armas de fogo e de artefatos ou 
instrumentos que possam causar dano a biota.

Art. 11 – É proibido na APA (...):

I – a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, 
capazes de degradar a qualidade dos mananciais de água;

II – a realização de terraplanagem e abertura de canais na ZONA DA VIDA 
SILVESTRE, e nas demais áreas quando importarem em alteração das 
condições ecológicas;

III – o exercício de atividades que possam provocar erosão das terras ou 
assoreamento dos cursos d’água;

IV – uso de agrotóxicos, ainda que liberados pela legislação brasileira;

V – atividades que ameacem extinguir espécies nativas, raras ou 
endêmicas, principalmente a cobertura vegetal remanescente e banhados;

VI – a deposição de resíduos sólidos em geral;

VII – outras proibições estabelecidas pelo Conselho Deliberativo da APA 
(...).”

Nessa toada, incumbe ao município realizar cuidadosa análise do 
processo de licenciamento ambiental e da suficiência ou não dos estudos 
ambientais apresentados pelo empreendedor até mesmo para verificar se é 
possível ou não a compatibilização do pretenso empreendimento com o fiel 
atendimento às referidas leis municipais ambientais.
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(c) Outros esclarecimentos considerados pertinentes pelo CAOPMA.

Vide esclarecimentos complementares adicionados aos itens seguintes.

(d) Os procedimentos de licenciamento de PCHs em trâmite perante 
o IAP indicados abaixo respeitaram a legislação vigente, especialmente ao 
se considerar a potência geradora de cada PCH? Justificar tecnicamente a 
resposta.

A Resolução CEMA/PR 65/2008 dispõe sobre o licenciamento ambiental, 
estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades 
poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras 
providências.

São consideradas de significativo impacto ambiental, segundo o artigo 
58 da Resolução CEMA/PR 65/2008:

“Art. 58. Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerá 
de elaboração de EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação do IAP, 
excetuados os casos de competência federal, o licenciamento ambiental 
de empreendimentos, atividades ou obras consideradas de significativo 
impacto ambiental, tais como: (…)

XI - obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 
barragem para fins hidrelétricos acima de 10 mW, de saneamento ou 
de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, 
retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, 
transposição de bacias, diques; (...)

XX - usinas de geração de eletricidade acima de 10 mW, qualquer que 
seja a fonte de energia primária, tais como hidrelétricas, termoelétricas e 
termonucleares e suas ampliações;” (grifos nossos)

Quanto à diferenciação da potência de cada pretenso empreendimento 
hidrelétrico, importante observar a definição colacionada pela Resolução 
Conjunta SEMA/IAP 09/2010:
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“Art. 2º Para efeito desta Resolução, entende-se por:

a. CGH - Central Geradora Hidrelétrica - unidade geradora de energia 
com potencial hidráulico igual ou inferior a 1 MW (um megawatt), 
normalmente com barragem somente de desvio, em rio com acidente 
natural que impede a subida de peixes.

b. PCH - Pequena Central Hidrelétrica - é toda usina hidrelétrica de pequeno 
porte cuja capacidade instalada seja superior a 1MW (um megawatt) e 
até 30MW (trinta megawatts) e cuja área do reservatório não seja maior 
que 3 km² (300 ha), ou assim definidas pela ANEEL, conforme Resolução 
nº 652 de 09 de dezembro de 2003.

c. UHE - Usina Hidrelétrica de Energia – é toda usina hidrelétrica cuja 
capacidade instalada seja superior a 30MW (trinta megawatts), que 
possua reservatório maior que 3 km² (300 ha) ou assim definidas pela 
ANEEL.”

O procedimento de licenciamento de todos empreendimentos devem 
apresentar o seguinte rol mínimo de documentos, conforme Resolução Conjunta 
SEMA/IAP 09/2010:

“Art. 8º Todos os empreendimentos tratados por esta Resolução 
dependerão, obrigatoriamente, da apresentação da seguinte 
documentação quando do requerimento do licenciamento ambiental, de 
acordo com a modalidade de licenciamento:

I. Licença Prévia – LP

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;

b) Memorial Descritivo do Empreendimento;

c) Anuência Prévia do Municípío em relação ao empreendimento, 
declarando expressamente a inexistência de óbices quanto á lei de uso e 
ocupação do solo e a legislação de proteção do meio ambiente municipal, 
conforme modelo disposto na Reoslução CEMA nº 065/2008;

d) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal 
de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86;

e) Comprovante do recolhimento de Taxa Ambiental de acordo com as 
Tabela I (procedimentos administrativos) e Tabela III (análise técnica dos 
estudos) da Lei Estadual nº 10.233/92;
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f) Apresentação de cópia da(s) respectivas ART(s) – Anotação(s) de 
Responsabilidade Técnica dos profissionais habilitados.” (grifos nossos)

Em se tratando de CGHs e PCHs de até 10 MW, acrescem-se do rol 
inicial, conforme artigo 9º da mesma Resolução Conjunta:

“I LICENÇA PRÉVIA – LP

a) Cadastro de Obras Diversas – COD;

b) Registro do empreendimento, emitido pela ANEEL, no caso de CGH;

c) Despacho da ANEEL aprovando os Estudos de Inventário Hidrelétrico 
no caso de PCH;

d) Despacho da ANEEL contendo o aceite ou autorização do Projeto Básico 
para análise, no caso de PCH;

e) Relatório Ambiental Simplificado – RAS;

f) Apresentação do pedido (protocolo) de outorga prévia dos recursos 
hídricos ao órgão competente;”

Para empreendimentos caracterizados como PCH com potência 
instalada acima de 10 MW, e como Usina Hidrelétrica de Energia (UHE), 
devem ser acrescidos os seguintes documentos, conforme prevê o artigo 10 da 
Resolução Conjunta:

“I LICENÇA PRÉVIA – LP

a) Cadastro de Obras Diversas – COD;

b) Despacho da ANEEL aprovando os Estudos de Inventário Hidrelétrico;

c) Despacho da ANEEL contendo o aceite do Projeto Básico / Estudo de 
Viabilidade do Empreendimento para análise;

d) Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA;

e) Apresentação do pedido (protocolo) de outorga prévia dos recursos 
hídricos ao órgão competente;”
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 A análise dos referidos processos em trâmite no Instituto Ambiental do 
Paraná demonstram que o apenso nº 2, volumes 3, 4, 5 e 6 referem-se à UHE, 
cuja descrição está no item 1.1 desta consulta.

Quanto aos outros empreendimentos, a partir da análise dos 
documentos constantes dos processos em trâmite no Instituto Ambiental do 
Paraná, embora haja aparentemente e de um modo geral o cumprimento formal 
dos requisitos previstos na Resolução Conjunta SEMA/IAP 09/2010, observam-
se inconformidades não somente em relação à concessão de anuência prévia 
pelo município, mas também outras ressalvas importantes apontadas a seguir a 
título exemplificativo:

PCH...:

Houve a fixação de uma série de condicionantes para a continuidade 
do licenciamento ambiental do empreendimento (fl. 260), mas no apenso 18, 
em folhas não numeradas, constam as condicionantes propostas pelo Instituto 
Ambiental do Paraná para a concessão de licença de instalação, descrevendo o 
não atendimento de várias condicionantes da licença prévia:

- programa de monitoramento do lençol freático e subterrâneo;

- programa de reorganização da infraestrutura;

- programa de gestão ambiental;

- programa para contemplar a comunidade indígena, caso necessário, 
atendendo aspectos antropológicos diretos – FUNAI;

- programa para alteração do sistema viário junto a Prefeitura Municipal;

- ARTs ou comprovante do registro profissional dos responsáveis pela 
elaboração/execução dos planos, programas, projetos;

- atender quando da implantação do empreendimento, legislação 
existente e referente a compensação dos municípios afetados;

- verificar se há protocolo de supressão florestal;

- cumprir o sistema de reserva legal – SISLEG, em atendimento aos 
Decretos Estaduais para a fase da Licença de Operação;

- apresentar as anuências dos proprietários envolvidos pela implantação 
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do empreendimento, registradas em cartório ou Decreto de Utilidade 
Pública – DUP;

- apresentar as cópias das matrículas dos imóveis afetados pelo 
empreendimento;

- viabilizar junto ao IAP termo de compromisso para medidas 
compensatórias aos impactos ambientais previsto para a implantação do 
empreendimento na forma da Lei;

Além disso, verifica-se que foram elaboradas novas condicionantes para 
a concessão de licença de instalação.

PCH...

Em fls. não numeradas do apenso 18, em que consta o RAS do 
empreendimento (I-130 e s.), o empreendedor cita o fato da legislação 
municipal impossibilitar a anuência de... como inconstitucional e menciona que 
apenas conseguiu a carta declarando ausência de óbices após mais de 5 anos, 
necessitando duas intervenções judiciais.

Não consta, ao final do apenso, a licença prévia.

PCH ...

Há 21 condicionantes descritas na licença prévia (fl. 59, apenso 19), 
ressaltando-se que, quanto às APPs, o Instituto Ambiental do Paraná detectou 
desacordo entre as áreas calculadas pelo empreendedor com o calculado pelo 
próprio órgão público ambiental.

Em adição a isso, na Informação 01/2014 (fl. 07 ao final do apenso), 
há manifestação do Instituto Ambiental do Paraná quanto à necessidade 
de elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação, pois o 
empreendimento é pretendido para a zona de amortecimento a jusante da 
Unidade de Conservação.

Ressalta-se que o cumprimento das condicionantes constantes na 
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licença prévia é imprescindível para a regularidade do procedimento, sob pena 
de nulidade, conforme orientação da jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI 
FEDERAL VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/
STF. ATIVIDADE MINERADORA. IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTES PARA 
MANUTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO. REEXAME 
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO 
ART. 538 DO CPC AFASTADA.

(...)

2. O Tribunal de origem concluiu: “no tocante às condicionantes apontadas 
pelo agente fiscal como pendentes, e que ensejaram a aplicação das 
penalidades ora questionadas, verifica-se, pelo teor da peça recursal, 
que tais exigências não restaram, de fato, implementadas pela empresa, 
que, todavia, busca atribuir à burocracia estatal a responsabilidade por 
eventual demora no fornecimento de informações que, segundo alega, 
seriam essenciais para o implemento das imposições estabelecidas” (REsp 
1536394 MG 2014/0344975-0).” (grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - ATIVIDADE MINERADORA 
- LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONDICIONANTES IMPOSTAS - 
DESCUMPRIMENTO - AUTUAÇÃO DA EMPRESA, COM SUSPENSÃO 
DAS ATIVIDADES E MULTA - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO 
- MATÉRIA DE ORDEM TÉCNICA - PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBE DO 
ÔNUS PROBATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO 1. Restando demonstrada 
a observância, pela Administração, do princípio do devido processo legal, 
na atividade de fiscalização e autuação da empresa mineradora que, 
uma vez licenciada, descumpre condicionantes impostas, forçoso o 
reconhecimento da legitimidade do ato administrativo (Apelação Cível 
AC 10024111936795002 MG, TJ-MG)”. (grifos nossos)

 Independentemente das irregularidades apontadas, é relevante 
acompanhar e fiscalizar os prazos de validade das licenças obtidas, tais como o 
prazo de dois anos para a licença prévia e para a licença de instalação, consoante 
disposição contida na Resolução CEMA/PR 65/2008 e seu Anexo IV:
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“Art. 3º Os prazos de validade e a possibilidade de renovação de cada 
ato administrativo estão estabelecidos no Anexo IV desta Resolução e 
especificados no respectivo documento.

§ 1º O IAP poderá estabelecer prazos de validade diferenciados para a 
Licença de Operação (LO) de empreendimentos, atividades ou obras, 
considerando sua natureza e peculiaridades excepcionais, respeitado o 
prazo máximo estabelecido no Anexo IV.

§ 2º Na renovação da Licença de Operação (LO) de empreendimento, 
atividade ou obra, o IAP poderá, mediante decisão motivada, aumentar 
ou diminuir o seu prazo de validade, após a avaliação do desempenho 
ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência 
anterior, respeitado o prazo máximo estabelecido no Anexo IV.

§ 3º A renovação das Licenças de Instalação (LI) e de Operação (LO) de 
empreendimento, atividade ou obra, bem como de Licença Ambiental 
Simplificada (LAS) e Autorização Ambiental (AA) deverá ser requerida 
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu 
prazo de validade fixado na respectiva licença ou autorização, ficando 
este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação 
definitiva do IAP.”

 

Convém lembrar ainda que, consoante prevê o artigo 63 da Resolução 
CEMA/PR 88/2013, a licença prévia não permite renovação e, “vencido o prazo 
de validade da licença prévia, sem que tenha sido solicitada a Licença de 
Instalação, o procedimento administrativo será arquivado e o requerente deve 
solicitar nova Licença Prévia considerando eventuais mudanças das condições 
ambientais da região onde se requer a instalação do empreendimento, 
atividade ou obra”.

Outro aspecto relevante a se ressaltar é que não se pode deixar de levar 
em conta que há pretensão de implantação de vários empreendimentos no 
mesmo município, os quais mesmo que possam ser considerados, isoladamente, 
em tese, como empreendimentos de “pequeno potencial de impacto ambiental”, 
em virtude de seu baixo potencial de geração de energia hidrelétrica, não se 
pode deixar de ressaltar que as referidas usinas, em conjunto, têm altíssimo 
potencial de impacto socioambiental nos cursos hídricos em comento, no 
município e na bacia hidrográfica respectiva.

Entende-se que o somatório de menores empreendimentos 
hidrelétricos pode gerar consequências tão grandes ou maiores que uma usina 
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hidrelétrica de maior porte189. A não exigência de estudo integrado de todos os 
aproveitamentos hidrelétricos gera incerteza quanto à dimensão dos problemas 
após a materialização dos empreendimentos, consequências do efeito cascata.

Com efeito, vale lembrar que, embora alguns empreendimentos 
hidrelétricos possam ter individualmente potencial de geração de menos de 
10MV, os potenciais de empreendimentos somados ultrapassam em muito o 
referido limite, o que, a nosso aviso, seria suficiente para que fosse realizado 
um Estudo de Impacto Ambiental e, consequentemente, as Audiências Públicas 
para a discussão destes empreendimentos.

Deveras, em contextos como o do presente caso, afigura-se necessário 
que a análise dos impactos não seja realizada apenas individualmente, seja 
pelos RAS ou pelos EIAs/RIMAs individuais de cada empreendimento, mas 
também abrangendo os empreendimentos hidrelétricos que naquele município 
pretendem se realizar, considerando-se os inegáveis impactos sinérgicos 
cumulativos nas bacias, aspecto que deveria necessariamente ser discutido 
com a sociedade, por meio da Audiência Pública, e levado em conta pelo órgão 
ambiental.

Neste particular, vale lembrar que a jurisprudência190 aponta ainda 
para a necessidade de realização de Avaliação Ambiental Integrada das Bacias 

189  MCCULLY, P. Silenced rivers: The ecology and politics of large dams. Zed Books, New Jersei, 
1996.

190 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI. USINA 
HIDRELÉTRICA. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. NECESIDADE. 
1. "a gestão hídrica depende de planejamento institucionalizado, não podendo o uso das águas 
ser condicionado apenas a planos setoriais e, o que é pior, à decisão de cada caso concreto, sem 
vinculação com o planejamento do uso dos recursos hídricos da bacia. O Plano visa, entre outras 
coisas, a evitar ou a coibir casuísmos" (Édis Milaré. Direito do ambiente. 6. ed., RT, 2009, p. 499). 2. 
Compete ao Poder Judiciário verificar a conformidade com a lei e com a Constituição Federal dos atos 
ou omissões da Administração Pública, bem como dos órgãos e entidades que estejam participando 
ou concorrendo para tais ações ou omissões, inclusive no âmbito de licenciamento ambiental. 
O juízo não está determinando se tal ou qual empreendimento deve ou não ser executado. 3. 
Necessidade da realização de Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Tibagi como pré-
requisito para a concessão de licença ambiental para construção de qualquer Usina Hidrelétrica 
nessa Bacia Hidrográfica, exceção feita a UHE de Mauá. 4. Apelações da Copel, da ANEEL e da União 
parcialmente providas para afastar as exigências postas na sentença apenas para a UHE de Mauá. 
Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida para que, à exceção da UHE de Mauá, 
os órgãos ambientais não efetuem o licenciamento sem a realização prévia da Avaliação Ambiental 
Integrada. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1999.70.01.007514-6, 3ª Turma, Des. Federal FERNANDO 
QUADROS DA SILVA, POR UNANIMIDADE, D.E. 04/05/2011) (grifo nosso) No mesmo sentido: TJSC, AI 
nº 2011.018854-2, Rel. Des. Vanderlei Romer, publicado em 23/10/2013.
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Hidrográficas no Paraná e de consideração desta avaliação pelo órgão licenciador 
nos empreendimentos hidrelétricos nestes casos.191

Reforça-se, com isso, portanto, a imprescindibilidade de realização 
de audiências públicas, inclusive para que se exponha a complexidade dos 
impactos sinérgicos do conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos, permitindo 
à sociedade a apreciação desta temática em ambiente democrático e plural, com 
aptidão, se possível, para influenciar o licenciamento, seja na identificação de 
alternativas tecnológicas e locacionais, seja para a imposição de condicionantes 
e medidas compensatórias.

Por último, informa-se que este Centro de Apoio recentemente inaugurou 
Plano Setorial de Ação consistente no levantamento de informações e estudo e 
proposição de um conjunto de medidas para o acompanhamento, fiscalização 
e monitoramento da pretensa implantação de empreendimentos hidrelétricos 
no Estado do Paraná, com o intuito de proteção ao meio ambiente e da ordem 
urbanística, de modo também a fomentar a atuação das Coordenações Regionais 
de Meio Ambiente e Promotorias de Justiça de Meio Ambiente e Habitação/
Urbanismo do Estado do Paraná no desenvolvimento de suas atribuições no 
referido tema e que se prevê, dentre as suas iniciativas, a elaboração até o fim 
do ano de 2018 de Nota Técnica a respeito dos principais aspectos legais a serem 
observados no licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no 
Estado do Paraná, de modo a conferir sugestão de protocolo mínimo de atuação 
do membro do Ministério Público, a qual será encaminhada à Promotoria de 
Justiça solicitante.

(e*) Os EIA e RIMA dos procedimentos de licenciamento de PCHs em 
trâmite perante o IAP indicados abaixo foram elaborados adequadamente? 
Em caso de falhas, solicito indicação delas. Justificar tecnicamente a resposta.

Considerando as dezenas de Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios 
de Impacto Ambiental remetidos para a análise da equipe técnica deste Centro 

191 Neste espírito, inclusive, foram elaboradas – e se encontram disponibilizadas para consulta 
pública no site do Instituto Ambiental do Paraná – várias Avaliações Ambientais Integradas de 
Bacias Hidrográficas no Paraná, em que se levou em conta os potenciais hidrelétricos somados, 
como no caso da Bacia do Rio Piquiri.
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de Apoio, a qual conta com poucos integrantes, e as dificuldades para a análise 
de sua integralidade, até mesmo considerando todas as demais demandas 
oriundas de todas as Promotorias de Justiça que atuam na área ambiental no 
Estado do Paraná, informa-se que no bojo do aludido Plano Setorial, pretende-
se emitir, além da Nota Técnica anteriormente referida, uma Nota Técnica que 
analise o atual Termo de Referência do Instituto Ambiental do Paraná para o EIA/
RIMA de empreendimentos hidrelétricos e que aponte os principais aspectos a 
serem revisados ou adicionados para conferir maior completude, profundidade 
e eficiência aos estudos ambientais, dentre elas a insuficiência de critérios bem 
definidos das Áreas de Influência Direta e Indireta, sem a sua hierarquização e 
sem justificativa técnica suficiente que leve em consideração à análise global 
e integrada dos impactos, assim como sobre a adequada interpretação da 
Resolução Conjunta SEMA/IAP 09/2010. A partir de tal providência, pretende-
se viabilizar, se necessário, a elaboração de questionamentos mais pontuais e 
precisos quanto à suficiência e regularidade dos estudos ambientais.

Ressaltamos que a presente Consulta tem como objetivo subsidiar 
exclusivamente a atuação da Promotoria de Justiça solicitante, não sendo 
recomendável a sua disponibilização a órgãos externos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             

É a consulta.

...
Promotor de Justiça
CAOPMAHU

….
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPMAHU

...
Assessora Jurídica
CAOPMAHU
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CONSULTA 12/2018 – MEIO AMBIENTE

CONSULTA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE USINA 
HIDRELÉTRICA. EMPREENDIMENTO DOTADO DE SIGNIFICATIVO 
CARÁTER DEGRADADOR DO MEIO AMBIENTE. REALIZAÇÃO DE 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS 
ESTUDOS. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA PELO EMPREENDEDOR. 
IMPRESCINDIBILIDADE DE NOVAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. VIOLAÇÃO EXPRESSA DE PRINCÍPIOS E ATOS 
NORMATIVOS – CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO. NECESSÁRIA 
REMOÇÃO VIA JUDICIAL.

A Promotoria de Justiça da comarca de ... instaurou o Procedimento 
Administrativo nº MPPR-..., para “acompanhar e fiscalizar o projeto de 
construção da Usina Hidroelétrica de ...”, e por meio do ofício solicita

(…) consulta, pelos profissionais da equipe técnica, para nortear a melhor 
conclusão ministerial, para análise da documentação apresentada 
pela empresa responsável pelo empreendimento, com os seguintes 
questionamentos:

a) As respostas encaminhadas atendem ao discutido na Audiência Pública 
realizada em dezembro de 2014, neste Município de ...?

b) As respostas apresentadas são suficientes a sanar todas as providências 
indicadas no EIA na audiência pública (mais especificamente conforme as 
fls. 365/377 destes autos)?

c) É necessária a elaboração de novo EIA?

d) Ainda se faz necessária a realização de nova audiência pública para 
discussão em toda a sociedade dos três municípios atingidos os efeitos 
do empreendimento?”

É o relato. Passa-se à consulta.
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1. Breve descrição do pretenso empreendimento.

A Usina Hidrelétrica ..., cuja instalação é pretendida pela ...., teve seu 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório (RIMA) protocolado 
no Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em ...

Prevista para ser construída no rio ..., a UHE ..., projetada para produção 
de 129 MW e para reservatório com área total de 42 km2, atingiria o território 
dos municípios de ..., de... e de ..., todos no Estado do Paraná.

O rio ... é o afluente mais importante da margem esquerda do rio ... 
e corta o estado do Paraná. A atividade econômica principal em sua bacia é a 
agropecuária, com culturas de soja, milho, feijão e trigo, havendo também áreas 
com reflorestamento e, no trecho norte, agricultura intensiva de soja, milho, 
trigo e café192.

2. Relatório do Procedimento Administrativo.

Tendo em vista que o Procedimento Administrativo nº MPPR-... é 
composto por três volumes e foi instaurado em..., foi elaborado breve relatório 
de seus principais atos.

Inicialmente, o empreendedor agendou Reuniões Técnicas nos três 
municípios diretamente afetados (..., ... e ...) nas datas de e, conforme o Edital 
..., assinado pelo Diretor-Presidente do Instituto Ambiental do Paraná, tendo 
havido convocação da população e de interessados para participarem de 
Audiências Públicas agendadas nos três municípios nas datas de.

À fl. 53 do Procedimento Administrativo consta cópia de decisão 
interlocutória de ação de conhecimento de cunho condenatório com pedido 
liminar de antecipação de tutela (ação de obrigação de não fazer), em ação civil 
pública promovida pelo Ministério Público em face do Instituto Ambiental do 
Paraná e de ...., ocasião em que foi deferido o pedido para que os requeridos 
não realizassem nenhuma das audiências públicas pelo prazo mínimo de 60 dias 
a contar da decisão emitida de ....

192 Conforme consta no Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba.
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À fl. 70, em ofício enviado pela ..., o Ministério Público foi convidado a 
participar de audiências públicas, agora regulares, previstas para os dias..,... e…. 
de ...de ...nos três municípios em questão.

Às fls. 87 e seguintes, o ofício ... do Ministério Público, de ... de ... 
de..., encaminhou pedido de complementação dos estudos apresentados em 
audiência pública, especialmente com relação aos impactos na rede coletora 
de esgotos, ao desrespeito às intervenções do órgão licenciador, à supressão 
vegetal, aos impactos socioeconômicos e à necessidade de adequação dos 
estudos.

Às fls. 95 e seguintes, a ..., em ..., apresentou as notas taquigráficas 
das audiências públicas realizadas e resposta aos questionamentos ministeriais 
quanto ao EIA/RIMA.

Às fls. 389 e seguintes há análise da documentação, elaborada pela 
equipe técnica do CAOP-MAHU, com sugestão de solicitar ao empreendedor 
mudança da descrição da medida “8.1.8”, sobre esgotamento sanitário, e 
apontamento de pendências do IAP.

À fl. 398, conforme o Ofício ..., o órgão público ambiental informou que 
todas as questões foram respondidas e esclarecidas por parte do empreendedor.

À fl. 410, pelo Ofício ... – ...a PJ, de ..., requisitou-se o encaminhamento, 
pelo IAP, dos documentos mencionados referentes aos esclarecimentos do 
interessado no empreendimento, bem como informações atualizadas acerca do 
andamento do procedimento administrativo da referida UHE.

À fl. 419, segundo o Ofício ..., de ..., foi informado endereço eletrônico 
para consulta dos documentos e que o licenciamento ambiental em questão se 
encontra em análise pela equipe técnica do IAP, na fase de licença prévia.

Considerando o teor dos questionamentos “a”, “b” e “c”, os quais 
estão sob análise da equipe técnica do CAOP-MAHU, resta à assessoria jurídica 
responder ao item “d”: ainda se faz necessária a realização de nova audiência 
pública para discussão com toda a sociedade dos três municípios atingidos os 
efeitos do empreendimento?
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3. Do indispensável acesso à informação e da participação popular.

O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente (artigo 9º, IV, Lei Federal 6.938/1981), exigido 
para “construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 
e atividades utilizadores de recursos naturais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” 
(artigo 10, Lei Federal 6.938/1981), como no caso em questão.

A instalação de Usina Hidrelétrica (nomenclatura destinada ao maior 
porte de empreendimento de exploração hidrelétrica, conforme potência 
planejada) é situação comprovadamente poluidora e causadora de impactos 
ambientais, econômicos e sociais que em muito extrapolariam os limites 
territoriais dos municípios de ..., ... e ...

A participação popular é garantia de que o povo – quem de fato 
conviverá com referidos impactos no caso de instalação da UHE – estará ciente e 
possibilitado a manifestar suas opiniões acerca dos efeitos do empreendimento, 
ocasião em que se cumpre o direito de informação ampla, previsto no artigo 225, 
§1º, IV, da Constituição da República193, o qual consagra a obrigação do Poder 
Público de exigir estudos de impacto ambiental e dar-lhes publicidade, motivo 
pelo qual a realização de audiências públicas em cada uma das localidades 
afetadas se faz necessária.

A nosso aviso, deve-se ter como ponto de partida obrigatório 
a hermenêutica constitucional da legislação ambiental, a partir de uma 
“compreensão sistêmica (= orgânica ou holística) e legalmente autônoma 
do meio ambiente”.194 Com efeito, não se pode olvidar que a Constituição da 
República de 1988 reconhece o meio ambiente “como bem jurídico autônomo, 
recepcionando-o na forma de sistema.”195

193 Art. 225, CR. 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. § 1º Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (…) IV – exigir, na forma da lei, para instalação 
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (grifos nossos)

194 Antonio Herman De Vasconcellos E Benjamin, “O Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988”.

195  Idem.
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Neste particular, é sabido que o sistema de proteção ambiental da 
Constituição de 1988 recepcionou não só a tutela material do meio ambiente, 
através da consagração de direitos e deveres materiais substantivos como o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), mas 
também direitos e deveres de caráter instrumental,

(…) que se prestam à execução ou implementação dos direitos e 
obrigações materiais, alguns com feição estritamente ambiental, outros 
de aplicação mais ampla, não restritos ao campo da tutela do ambiente 
(por exemplo, o direito à informação ou o direito a audiências públicas).196

Nota-se que a realização da Audiência Pública se apresenta como 
corolário do direito à participação popular na escolha do conteúdo político ou 
administrativo das decisões do Poder Público (art. 1º, parágrafo único, CR/88),  
exigível, por certo, no contexto da administração pública ambiental197 No 
âmbito da ordenação constitucional da proteção ao meio ambiente, inclusive, a 
participação popular está ligada ao direito de informação ampla, expressamente 
prevista no art. 225, §1º, inciso IV da CR/88, que consagra a obrigação do Poder 
Público de exigir estudos de impacto e dar-lhes publicidade.

Como leciona o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Antônio Herman 
de Vasconcellos e Benjamin, no âmbito da proteção constitucional ambiental, 
“(…) faz-se uma clara opção por processos decisórios abertos, transparentes, 
bem-informados e democráticos, estruturados em torno de um devido processo 
ambiental (= due process ambiental)”198

196  Idem.

197 Augustín Gordillo, citado por Maria Goretti Dal Bosco (texto Artigo “Audiência Pública como 
Direito de Participação”, da Revista Dos Tribunais, em anexo), afirma que o direito à audiência 
pública ainda está implícito, segundo o autor, no Pacto de San José da Costa Rica, art. 23.l Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; e Declaração de 
Direitos e Deveres do Homem. Também o Relatório Final da Comissão Especial dos “Atingidos por 
Barragens” (cópia em anexo) traz como primeiro direito essencial a este grupo a participação social 
na tomada de decisão de instalação das barragens.

198 Antônio Herman Benjamin, "Os princípios do Estudo de Impacto Ambiental como limites 
da discricionariedade administrativa", RF 317/34, 1992, e Antonio Herman De Vasconcellos E 
Benjamin, “O Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988”.
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Nessa mesma linha de raciocínio, o jurista Augustín Gordillo, citado por 
Maria Gorette da Bosco, defende que

a Administração seja obrigada a realizar audiências públicas não apenas 
nos casos previstos em lei ou regulamento, mas em todos os demais 
casos em que os efeitos da decisão excederem o caso particular, e quando 
objetivamente seja necessário para o exercício do direito de defesa dos 
usuários e outros afetados, colaborando para maior eficácia e legitimidade 
jurídica e política das decisões.199

A proteção constitucional ao meio ambiente engloba o objetivo da 
população antecipar-se adequadamente a agressões ambientais, situação 
somente possível por meio da obtenção de conhecimento sobre o pretenso 
empreendimento e materializada na adoção de medidas que permitam evitar 
ou mitigar atividades com potencial degradador, sejam eles previsíveis ou 
não. Assim, ao permitir o acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 
Administração Pública200, a publicidade assegura a transparência que deveria 
ser inerente a seus atos, além de impedir que o Estado atue de modo obscuro 
perante a sociedade.

A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
oriunda da Conferência das Nações Unidas em 1992 traz a seguinte disposição:

Princípio 10: O melhor modo de tratar as questões ambientais é assegurar 
a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No 
plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado às informações 
relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, 
inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas 
comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos 
decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e 
a participação popular, colocando as informações à disposição de 
todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 

199 Artigo “Audiência Pública como Direito de Participação”, da Revista Dos Tribunais.

200 Art. 37, CR. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. (destaques nossos)
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administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação 
de danos.

Na mesma toada se manifestou o Ministério Público Federal em recente 
Nota Técnica sobre a PEC 65/2012:

“A participação direta da coletividade, no acompanhamento e na 
discussão da viabilidade ou não da implantação de empreendimentos 
potencialmente degradadores do meio ambiente, é regra básica e 
fundamental de qualquer avaliação de impactos ambientais, que não 
pode, em hipótese alguma, ser violada.”201 (grifo nosso)

A participação popular possibilitada em audiência pública é medida 
preventiva no que tange à geração de conflitos socioambientais e territoriais, 
ambos considerados problemas de longa data. Conflitos territoriais são 
marcados por situações em que há sobreposição de reivindicações de diversos 
grupos sociais, portadores de identidades culturais diferentes, sobre o mesmo 
recorte espacial: de um lado o empreendedor vê o território como mercadoria, 
de outro, a população defende seu uso para fins socioeconômicos, culturais, 
lazer, turismo, entre outros. Segundo a doutrina:

Ao evidenciar a desigualdade distributiva e os múltiplos sentidos que as 
sociedades podem atribuir a suas bases materiais, abre-se espaço para 
a percepção e a denúncia de que o ambiente de certos sujeitos sociais 
prevaleça sobre o de outros, fazendo surgir o que se veio denominar de 
“conflitos ambientais”202.

A realização de audiência pública e de seu paralelo dá robustez ao 
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública (artigo 37, caput, 
CR), guarda relação direta com o contexto democrático do Estado de Direito, 

201 http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/nota-tecnica-pec-65-2012/

202 ACSERALD, Henri. A ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça 
ambiental. Estudos Avançados, 24 (68), 2010.
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além de estar prevista no artigo 225 §1º, V, CR, primando sempre pelo interesse 
público, sem o qual a nulidade do processo de licenciamento deve ser declarada. 
A não realização de atos de publicidade do empreendimento viola, portanto, 
diferentes normas da Constituição da República.

Evidentemente, o princípio da publicidade não é um fim em si mesmo. Ele 
é pressuposto e instrumento de realização de outros princípios, especialmente 
do princípio da participação pública, e evita, assim, a participação desinformada, 
a viciar o processo de licenciamento.

Neste particular, conforme a doutrina de Leme Machado,

“a prática dos princípios da informação ampla e da participação 
ininterrupta das pessoas e organizações sociais no processo das decisões 
dos aparelhos burocráticos é que alicerça e torna possível viabilizar 
a implementação da prevenção e da precaução para a defesa do ser 
humano e do meio ambiente”203.

Tamanha sua importância, o princípio constitucional da publicidade é 
abordado em todas as Resoluções que versam sobre licenciamento ambiental, 
pois a participação popular é inevitável para a verificação do interesse público 
perante ações de particulares (no caso, do empreendedor). A Resolução 
CONAMA 09/1987, que dispõe sobre a realização de audiências públicas no 
processo de licenciamento ambiental, aduz:

Art. 2º Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade 
civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o 
Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública.

Com base nesta fundamentação, em análise das notas taquigráficas das 
três audiências públicas realizadas nos municípios de ..., de ... e de ..., foram 
apontadas críticas feitas ao EIA/RIMA pela população e consequentes pedidos 
de sua adequação, dentre os quais destaca-se:

203 MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro, 21a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2013, p. 121.
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Fl. 204 – problema qualitativo da água do reservatório.

Fl. 205 – turbidez na captação de Telêmaco Borba.

Fl. 205 – necessidade de vazão mínima de descarga durante o enchimento 
ou durante a construção.

Fl. 205 – ETE de Tibagi.

Fl. 278 – rede coletora de esgotos; supressão vegetal; indenização da 
população em relação à turismo, exploração de diamantes, exploração 
de areia, exploração de pesca e agricultura; supressão de mata atlântica.

Fl. 313 – compensação financeira a cada município atingido.

Fl. 315 – apicultura.

Fl. 318 – escada de peixes.

Fl. 321 – setor mineral e acúmulo de areia.

Fl. 331 – mineração.

Fl. 337 – mão de obra no município.

Fl. 338 – impacto biológico em espécies de aves.

Fl. 339 – mata atlântica.

Fl. 340 – impacto biológico em espécies de peixes.

Fl. 341 – impacto biológico em invertebrados aquáticos.

Veja-se que a Resolução conjunta SEMA/IAP 09/2010, específica 
para procedimentos de licenciamento de unidades de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná, expressa:

Art. 2º Para efeito desta Resolução entende-se por:

(…)

r. Audiência Pública – constitui-se em procedimento de consulta à 
sociedade, ou a grupos sociais interessados em determinado problema 
ambiental ou potencialmente afetado por um projeto, a respeito de 
seus interesses específicos e da qualidade ambiental competente, nos 
moldes da Resolução CONAMA nº 09/87 às expensas do empreendedor, 
para apresentação e discussão do EIA, o seu respectivo RIMA e demais 
informações, garantidas a consulta e participação pública.

(…)
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Art. 21. Para o caso de licenciamentos de Pequena Central Hidrelétrica 
– PCH (acima de 10MW), Usina Termelétrica – UTE (acima de 10MW), 
Usina Hidrelétrica de Energia – UHE, Linha de Transmissão (acima de 
230kV) deverão ser realizadas Reuniões Públicas e Audiências Públicas 
na forma da lei e conforme regulamentação própria, estabelecida pelo 
IAP. (…) §4º Em função da localização geográfica dos solicitantes da 
Audiência Pública ou da complexidade do tema, poderá haver mais de 
uma Audiência Pública sobre o projeto e respectivo RIMA.(…).

A Resolução CEMA/PR 65/2008, que estabelece critérios e 
procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, em consonância 
com o artigo 10, inciso VI, da Resolução CONAMA 237/1997204, estabelece, sobre 
audiências públicas:

Art. 4o O procedimento de licenciamento ambiental, autorização 
ambiental, conforme o caso, obedecerá às seguintes etapas:

(…)

VI – realização de audiência pública e/ou reunião pública, quando couber, 
de acordo com a regulamentação pertinente;

VII – solicitação pelo IAP de esclarecimentos e complementações 
decorrentes de audiências públicas, uma única vez, com prazo para 
apresentação de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) 
dias para atendimento; (grifos nossos)

É necessário salientar que a falta de publicidade revela o desinteresse do 
empreendedor (e do órgão ambiental) em expor à população local os impactos 
e alterações pretendidos na região, em decorrência do empreendimento. Mais 
que manter a sociedade ignorante sobre o destino de recurso tido como de 
domínio das populações locais, esta será privada de sua base material (água 

204 Art. 10 – O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: VI – 
Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes 
de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; (Resolução CONAMA 
237/1997).
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corrente e planícies alagadas) e terá seu patrimônio ambiental e cultural 
degradados caso o procedimento prossiga.

Em síntese, a Audiência Pública apresenta-se como verdadeira garantia 
constitucional da sociedade civil na proteção do Meio Ambiente, e que, por 
isso, não pode ser indiscriminadamente suprimida ou tolhida. Não é à toa que 
a própria Resolução CONAMA 09/1987, no seu artigo 2º, § 2º, prevê sanção 
grave para a sua não realização, estabelecendo que “Quando solicitada e não 
realizada a audiência, a licença ambiental será invalidada”.

Em adição a isso, observa-se que o artigo 2º da Resolução CONAMA 
09/1987, norma objeto do questionamento, estabelece que a Audiência Pública 
será realizada sempre que o órgão ambiental julgar necessário, “ou quando 
for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) 
ou mais cidadãos”. (grifo nosso). Parece-nos, portanto, que a interpretação 
constitucionalmente adequada deste dispositivo é a de que a Audiência Pública 
deve ser realizada sempre que houver o requerimento da sociedade civil ou do 
Ministério Público, ficando o órgão ambiental obrigado à sua realização.

Neste particular, a doutrina é clara ao estabelecer a vinculação do órgão 
ambiental. Vejamos:

Este dispositivo [art. 2º da Resolução 09/1987 do CONAMA], por sua 
vez, confirmou a discricionariedade do órgão ambiental para a realização 
da audiência pública (“sempre que julgar necessário”), mas cria, num 
segundo momento, uma situação que vincula o órgão, ou seja, “quando 
for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou 
mais cidadãos”. Essa solicitação, quer nos parecer, realmente vincula o 
órgão ambiental, pois a discricionariedade está expressa somente na 
primeira sentença do artigo. (…)

“A interpretação correta dos citados dispositivos nos leva a concluir que, 
no Brasil, a audiência pública deve ser realizada sempre que o órgão 
ambiental julgar necessário ou, obrigatoriamente, sempre que requerida 
por entidade civil, pelo Ministério Público ou por um grupo de 50 ou 
mais cidadãos.” 205 (grifos nossos)

205 Artigo “Audiência Pública como Direito de Participação”, da Revista Dos Tribunais, de Maria 
Goretti Dal Bosco, em Anexo.
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 A Jurisprudência segue essa mesma linha de raciocínio:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS. UHE BELO MONTE. 
COMPROMETIMENTO DO DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE AMBIENTAL. 
DESCONSIDERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
(AUDIÊNCIAS PÚBLICAS). POSTERGAÇÃO INDEVIDA DO PROGNÓSTICO 
DA QUALIDADE DA ÁGUA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
DA EFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MITIGADORAS DE IMPACTOS NEGATIVOS. 
INVALIDADE DA DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 
- DRDH. NULIDADE DA LICENÇA PRÉVIA Nº 342/2010. AGRESSÃO AOS 
PRINCÍPIOS DE ORDEM PÚBLICA DA PRECAUÇÃO, DA PREVENÇÃO, DA 
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO ECOLÓGICO E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (CF, ARTS. 170, INCISOS I E VI, E 225, CAPUT).

(…)

IX - Na visão científica de Luis Enrique Sánchez, os objetivos das 
audiências públicas, para a definição do licenciamento ambiental, 
podem ser assim resumidos: a) fornecer aos cidadãos informações 
sobre o projeto; b) dar aos cidadãos a oportunidade de se expressarem, 
de serem ouvidos e de influenciarem nos resultados; c) identificar as 
preocupações e os valores do público; d) avaliar a aceitação pública de um 
projeto com vistas a aprimorá-lo; e) identificar a necessidade de medidas 
mitigadoras ou compensatórias; f) legitimar o processo de decisão; g) 
aprimorar decisões; h) atender requisitos legais de participação pública.” 
(In Avaliação de Impacto Ambiental - Conceitos e Métodos - Ed. Oficina de 
Textos, p. 415, SP, 2011).

X - Conforme autorizada lição de Paulo Affonso Leme Machado, a 
respeito da importância das audiências públicas, como requisito de 
validade do licenciamento ambiental, “A Audiência Pública é a última 
grande etapa do procedimento do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 
Inserida nesse procedimento com valor igual ao das fases anteriores, é 
ela, também, base para a análise e parecer final. A Audiência Pública - 
devidamente retratada na ata e seus anexos - não poderá ser posta de 
lado pelo órgão licenciador, como o mesmo deverá pesar os argumentos 
nela expendidos, como a documentação juntada. Constituirá nulidade 
do ato administrativo autorizador - que poderá ser invalidada pela 
instância administrativa superior ou por via judicial - quando o mesmo 
deixar de conter os motivos administrativos favoráveis ou desfavoráveis 
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ao conteúdo da ata e de seus anexos” (In Direito Ambiental Brasileiro, 
Malheiros Editores - 2012 - São Paulo, 21ª Ed. - pág. 308).

XI - Por força do que dispõem o art. 225, § 1º, inciso IV, da Constituição 
Federal, e os arts. 4º e 5º, da Resolução CONAMA nº 9/1987, as 
conclusões da participação popular, colhidas em audiências públicas, 
deverão servir de base para a análise e decisão do órgão licenciador, 
sob pena de nulidade do licenciamento ambiental, não se podendo 
admitir, para essa finalidade a sua mera inclusão em condicionantes da 
Licença Prévia ou inserção em políticas públicas futuras, como no caso. 
(…) TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: AC 259997520104013900 PA 0025999-
75.2010.4.01.3900 (grifos nossos).

Portanto, considerando que houve vários pedidos de complementação 
aos estudos apresentados em audiência pública, entende-se pela necessidade 
de requisição de nova audiência pública, haja vista que o EPIA/RIMA deve 
estar atualizado para possibilitar a resposta dos pontos levantados, afinal as 
atualizações correspondem a fatos novos aos quais a população ainda não foi 
exposta, isto é, perante os quais não houve exercício da participação popular.

Evidentemente, no caso de ser deliberada a realização de estudos 
complementares ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental para lhes suprir 
omissões ou corrigir dados relevantes, como ocorreu para a UHE …., nova 
Audiência Pública deverá será realizada de acordo com a escorreita interpretação 
do microssistema normativo relacionado ao licenciamento ambiental, pautada 
pelos princípios ambientais da publicidade e da participação popular, da 
prevenção e da precaução.

Reforçando o entendimento do artigo 2º da Resolução CONAMA 
09/1987, que estabelece que a Audiência Pública será realizada sempre que 
o órgão ambiental julgar necessário, “ou quando for solicitado por entidade 
civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos”, não são 
vislumbrados óbices para a realização de nova Audiência Pública; pelo contrário, a 
transparência necessária quanto aos impactos ambientais, econômicos e sociais 
já questionados e que foram insuficientemente arguidos – dada a necessidade 
de complementação de seus estudos – exige novo debate com a população 
potencialmente afetada diretamente pelo pretenso empreendimento, nos três 
municípios.
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Tendo em mente que a situação fática retratada durante a realização do 
primeiro estudo prévio de impacto ambiental já foi naturalmente modificada, pois 
os Protocolos, objetos desta consulta, iniciaram seus trâmites em 04/02/2005 e 
05/07/2005206, isto é, 13 anos atrás, haja vista o desenvolvimento ambiental, 
urbanístico e social nas três municipalidades ocorrido pelo transcurso do tempo, 
as referidas complementações dos estudos devem estar a contento do novo 
contexto social, o que somente será vislumbrado por debates em Audiência 
Pública.

Importante considerar que consta no Estudo apresentado pelo 
empreendedor a seguinte observação207:

Em 2005 foi elaborado o Estudo de Impacto Ambiental- EIA e o respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA da UHE .... Entretanto, a análise 
dos estudos para o seu licenciamento não foi efetivada pelo IAP devido 
a diretrizes governamentais vigentes na época. Ao retomar o processo 
de licenciamento, o EIA outrora elaborado necessitou passar por uma 
atualização para atender a Resolução Conjunta SEMA/IAP Nº 005/2010 
que estabelece novos procedimentos para licenciamento de unidades 
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado do 
Paraná, juntamente com o Termo de Referência para empreendimentos 
acima de 10 MW.

(…)

Desta forma, foram realizadas adequações, bem como a inserção de 
novos itens, que na ocasião do estudo anterior não eram exigidos. Assim, 
no presente EIA, os itens apresentados a seguir foram incluídos ou 
atualizados conforme descrição:

– Meio Físico

− Climatologia: atualização dos dados referentes a vento, temperatura, 
umidade do ar, evaporação total;

− Hidrologia: atualização dos dados de vazão;

− Recursos Minerais: atualização dos dados e viagem de reconhecimento 

206 De acordo com consulta realizada no sítio eletrônico do Instituto Ambiental do Paraná em 13 
de março de 2018.

207 Conforme Estudo de Impacto Ambiental da UHE…., p. 80 e seguintes.
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de campo;

− Carsticidade: inclusão desse item;

− Pedologia: realização de novo mapeamento de uso do solo para a Área 
Diretamente Afetada, Área de Influência Direta e Indireta em escalas 
compatíveis;

− Usos da Água: atualização das informações sobre outorgas de uso 
das águas (localização e vazões) e descrição dos usos não consuntivos. 
Inclusão de dados sobre disponibilidade hídrica na região de inserção do 
empreendimento.

− Qualidade das águas: inclusão de mais duas campanhas atuais e de 
dados comparatórios, com todos os parâmetros requeridos no Termo de 
Referência: pH, temperatura da água e do ar, turbidez, oxigênio dissolvido, 
condutividade, DBO, fósforo total, nitrogênio orgânico, nitrito, amônia, 
dureza e parâmetros bacteriológicos, entre outros;

− Águas subterrâneas: inclusão desse item, contemplando a identificação 
e caracterização das unidades aquíferas sobre as quais está inserida a UHE 
…., descrição de áreas de recarga e descarga, estudos de disponibilidade 
hídrica, estimativas de demandas e uso das águas subterrâneas, bem 
como a caracterização da qualidade das águas e identificação de fontes 
de poluição.

– Meio Biótico

− Flora - revisão do inventário fitossociológico com atualização dos dados 
primários e atualização do capítulo de unidades de conservação, com 
inclusão das APP’s.

− Fauna terrestre: realização de mais uma campanha de mastofauna, 
avifauna e herpetofauna para atualizar os dados, incluindo todos os 
métodos de pesquisa consagrados;

− Entomofauna: inclusão da análise da entomofauna regional;

− Limnologia: inclusão da análise das comunidades fitoplanctônicas, 
zooplanctônicas e bentônicas;

− Ictiofauna: realização de mais uma campanha para atualização de dados 
e comparação de resultados que poderão servir com linha de base de 
monitoramentos futuros.

– Meio Socioeconômico

− Atualização com base em dados secundários para o diagnóstico 
da Área de Influência Indireta e da Área de Influência Direta para os 
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seguintes aspectos:  UHE ... Estudo de Impacto Ambiental – EIA Processo 
de Ocupação do Território, Dinâmica Demográfica e Migração, Saúde 
Pública, Educação, Abastecimento de Serviços Públicos, Desenvolvimento 
Humano (IPDM – Índice IPARDES de Desempenho Municipal), Circulação 
e Comunicação, Lazer e Turismo, Uso do Solo, Aspectos Econômicos, 
Segurança Pública, Investimentos e Programas, e Organização Social.

− Realização de novo cadastro socioeconômico de todas as propriedades 
da ADA com base em entrevista semiestruturada com os moradores e 
proprietários, assim como atualização do mapeamento das propriedades;

− Realização de novo levantamento da arqueologia conforme 
procedimento padrão do IPHAN.

– Cartografia. (grifos nossos)

Em que pese estes itens tenham sido inseridos no ano de 2011, conforme 
a atualização normativa mencionada, eles já contam com defasagem de 7 anos e 
compõem apenas uma parcela do Estudo Prévio de Impacto Ambiental original, 
pois o restante possui 13 anos. Deste modo, por ter sido elaborado em 2005 
e conter alguns itens inseridos em 2011, o EPIA/RIMA pode ser considerado 
ultrapassado e carente de integral aperfeiçoamento.

A título ilustrativo, sobre os efeitos do decurso do tempo em matéria 
ambiental, a Lei Federal 11.428/2006, Lei da Mata Atlântica, estabelece três 
estágios de regeneração da vegetação secundária do bioma Mata Atlântica: 
inicial, médio e avançado. A permanência em estágio inicial, conforme o tipo de 
solo, pode durar 5 anos208. Após este período, o meio ambiente, em constante 
expansão, adquire uma série de novas características fitogeográficas e novas 
espécies que caracterizam o estágio médio de regeneração209 começam a se 
desenvolver, o que inclusive enseja uma tutela normativa diferenciada.

Portanto, considerando que esta situação ilustrada compreende apenas 
um dos aspectos a serem contemplados no Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(Meio Biótico, Flora – revisão do inventário fitossociológico com atualização dos 

208 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Conceitos de Estágios Sucessionais de uma Formação 
Florestal. Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.br/pagina-479.html>. Acesso em 14 mar. 2018.

209 Conforme a Resolução CONAMA 02/1994, que estabelece a definição das formações vegetais 
primárias, bem como os estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar 
os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do Paraná.



275
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

dados primários e atualização do capítulo de unidades de conservação, com 
inclusão das APP’s), é de se imaginar que a defasagem dos outros aspectos seja 
grave e não retrate a realidade fática das áreas que seriam diretamente afetadas 
pela UHE.

Deste modo, mais que uma nova audiência pública para cada município 
diretamente afetado, a interpretação das normas ambientais em vigor à luz 
da principiologia constitucional incidente sobre a matéria requer que o antigo 
EPIA/RIMA seja reformulado na sua integralidade, considerando que, consoante 
pesquisa da equipe deste CAOPJ-MAHU no sítio eletrônico do Instituto Ambiental 
do Paraná, ainda não foi concedida licença prévia ao empreendedor.

Neste sentido, uma negativa do órgão ambiental público em realizar 
novas Audiências Públicas, torna nula eventual licença ambiental emitida pelo 
órgão público ambiental, vicia o processo de licenciamento ambiental, assim 
como constitui patente ilícito que deve ser removido, se necessário com a 
intervenção do Poder Judiciário.

Conforme a lição doutrinária, “a ligação da tutela inibitória a um 
ilícito em parte já praticado, não influi, de modo algum, sobre a sua natureza 
preventiva, uma vez que a tutela possui eficácia somente em face do possível 
ilícito futuro. A tutela prescinde dos efeitos do ato ou da atividade ilícita, sejam 
estes danosos ou não, porque se dirige unicamente contra o perigo de repetição 
ou continuação do ilícito”210.

Prossegue a doutrina:

(…) importa notar, entretanto, que a tutela de remoção do ilícito, assim 
como a tutela inibitória, não é uma tutela contra o dano. A tutela de 
remoção do ilícito objetiva a remover ou eliminar o próprio ilícito, isto é, 
a causa do dano. No caso de tutela de remoção do ilícito, é suficiente a 
transgressão de um comando jurídico, pouco importando se o interesse 
privado tutelado pela norma foi efetivamente lesado ou se ocorreu um 
dano211. (grifos nossos)

210 MARINONI, Luiz Guilherme, A Tutela Inibitória, Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 129.

211 MARINONI, 2012, p. 131.
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Há igualmente precedente jurisprudencial que ressalta a competência 
do Poder Judiciário para decidir sobre a validade de atos administrativos, 
sobretudo quando há evidente negligência da Administração Pública em 
proteger os direitos de atores envolvidos e bens jurídicos constitucionalmente 
protegidos, como é o caso do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado (art. 225, CR/88):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. OMISSÃO 
INEXISTENTE. LICENÇA AMBIENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA 
DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. 
INOBSERVÂNCIA DA MEDIDA MENOS GRAVOSA. SÚMULA 7/STJ. 
MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há a 
alegada violação do art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem abordou 
expressamente a questão da competência do DEPRN para concessão 
de licença, concluindo, porém, pela irregularidade do licenciamento 
concedido pelo citado órgão. 2. Entendimento contrário ao interesse da 
parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem. 3. A 
ilegalidade constatada pelo Tribunal de origem consistiu na autorização 
de medida incompatível com o legalmente viável, ao legitimar a instalação 
de cerca de divisa de alvenaria quando o correto seria, conforme laudo 
emitido por engenheiro agrônomo, “mourões de madeira, o que 
possibilitaria um menor impacto àquelas áreas ciliares”. 4. O Tribunal de 
origem não afastou a competência do referido órgão, mas sim destacou 
o papel da Administração de identificar, dentro da análise casuística 
dos fatos, qual é a opção a ser implementada de modo a salvaguardar 
o meio ambiente. 5. Neste diapasão, cabe relembrar que compete ao 
Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, ainda 
que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato, 
mormente quando as questões de cunho eminentemente ambientais 
demostram a incúria da Administração em salvaguardar o meio 
ambiente. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 476067 SP 2014/0032471-4, Relator: 
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/05/2014, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014) (grifos nossos).

Diante destes fundamentos, mesmo sabendo que ainda não houve 
a emissão de licença prévia pelo Instituto Ambiental do Paraná em favor do 
empreendedor, entendemos que eventual negativa do aludido órgão público 
ambiental quanto à necessária e indispensável realização de audiência pública nos 
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municípios diretamente afetados pelos impactos do pretenso empreendimento, 
constitui grave ilícito que vicia e impede a continuidade do trâmite do processo 
administrativo de licenciamento ambiental e, nessa medida, urge a intervenção 
judicial para a sua remoção.

É a consulta.

Curitiba....

Promotor de Justiça
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CONSULTA Nº 13/2016

CONSULTA - EXAME DE INQUÉRITO CIVIL - PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 
... - APURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA – OBRIGAÇÕES CORRESPONDENTES À ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE ... E ... – APLICABILIDADE E 
EXEQUIBILIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A RECOMPOSIÇÃO 
DE MATA CILIAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL 
DO AVENÇADO – MANIFESTAÇÃO PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO PROPOSTO.

Vieram os presentes autos de Inquérito Civil a este Centro de Apoio 
em razão de sua promoção de arquivamento pela ...ª Promotoria de Justiça da 
comarca de ..., tendo em vista a decisão do Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado do Paraná que, em face da complexidade do objeto do 
procedimento em estudo e, considerando os reflexos de seu adimplemento nos 
municípios impactados pelo avençado, antes da manifestação sobre o mérito 
da causa, entendeu imprescindível a submissão dos documentos anexados à 
análise do Centro de Apoio.

O referido Inquérito Civil MPPR-...foi instaurado com o objetivo de 
averiguar a indenização paga pela empresa ao Município de ... em virtude da 
construção da Usina Hidrelétrica ... e fiscalizar o cumprimento de TAC.

Ao final do trâmite, a Promotoria de Justiça concluiu que “(…) no 
que se refere ao Município de ...PR o Termo de Ajustamento de Conduta foi 
integralmente cumprido, porquanto todas as medidas previstas no compromisso 
foram implementadas e comprovadas pela empresa. ”



280
V. 6: AGROTÓXICOS, PROTEÇÃO DA FAUNA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

Adota-se, por brevidade, o relato estampado às f. 1786-1802, em 
despacho de promoção de arquivamento pela agente Ministerial que presidiu o 
feito, datado de 15 de fevereiro de 2016.

É o breve relatório.

Passa-se, diretamente, às ponderações.

Inicialmente cabe registrar que foi instaurado por este Centro de 
Apoio o Procedimento Administrativo nº ...para acompanhar o cumprimento 
integral de mencionado Termo de Ajustamento de Conduta, bem como houve 
a instauração de procedimentos, com o mesmo objetivo, pelas Promotorias de 
Justiça das comarcas de ..., ... e ....

Como se verifica dos autos em análise, com a finalidade de encerrar 
diversas ações civis públicas propostas por vários municípios e pelo Ministério 
Público em face da empresa, responsável pela exploração da Usina Hidrelétrica 
de ..., foi celebrado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta sob 
exame, ressaltando-se a previsão contida nas cláusulas 1ª a 11ª, 18ª e 20ª:

“Capítulo Primeiro Seção 01

Cláusula 1ª – O presente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
representa transação, nos termos do artigo 1025 do Código Civil, visando pôr 
fim a todas as demandas promovidas contra a empresa e/ou sua sucessora, 
pelos Municípios integrantes do ... e/ou Ministério Público do Estado do Paraná, 
tendo por objeto:

(i) todas e quaisquer perdas, danos e ou prejuízos aos Municípios 
integrantes do ..., em razão da construção da exploração da Usina Hidrelétrica 
de ..., compreendidos o Reservatório e toda a estrutura que a integra, até a 
presente data;

(ii) todos e quaisquer impactos ou alterações causadas direta ou 
indiretamente pela Usina Hidrelétrica de ... aos Municípios integrantes do ... e 
ao meio ambiente até a presente data, sem prejuízo do atendimento, pela ..., 
dos demais itens contemplados no Termo de Referência emitido pelo IBAMA, 
em ..., para o licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de ..., e que fica 
fazendo parte integrante deste TAC como anexo 5, e que demandem:
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- preservação e desenvolvimento da ictiofauna;

- implantação e desenvolvimento de mata ciliar e vegetação de 
preservação permanente ao longo e no entorno do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de ... e seus principais tributários;

- implantação e preservação de Unidade de Conservação na área de 
entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica de ...;

- serviços de destoca e limpeza no Reservatório da Usina Hidrelétrica 
de ....

(iii) toda e qualquer controvérsia acerca da plena legalidade, validade e 
eficácia da cisão da ... e de todos os atos que lhe são posteriores, em especial os 
que redundaram na constituição da ...

(...)

Cláusula 3ª – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, quanto a todas e quaisquer 
perdas, danos e ou prejuízos sofridos até esta data pelos Municípios que 
integram o ..., em virtude da construção e da exploração da Usina Hidrelétrica 
de ..., a ... implementará, por sua conta e risco, as medidas indicadas no anexo 
1 como “medidas a serem implementadas pela ...”, da forma estabelecida na 
cláusula 4ª, e repassará ao ..., a título de compensação, na forma estabelecida 
na cláusula 5ª, os recursos necessário à implementação das medidas indicadas 
também no anexo 1 como “medidas a serem implantadas pelo ...”.

(…)

Seção 02

Cláusula 4ª – A execução das ‘medidas a serem implementadas pela 
...indicadas no anexo 1,ficará inteiramente a cargo da ..., que arcará com os 
custos respectivos e fornecerá a mão de obra e os equipamentos necessários.

Cláusula 5ª – Para a adoção das ‘medidas a serem implementadas pelo 
...indicadas no anexo 1, a ... repassará ao ... os valores discriminados na coluna 
‘valores totais’ do anexo 1, que serão utilizados pelos municípios integrantes 
do ... unicamente para custear, sob administração exclusiva dos municípios, a 
execução das medidas.
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§1° - Serão elaborados conjuntamente pela ...e pelo ..., até a 
homologação judicial deste TAC, os cronogramas físico-financeiros das ‘medidas 
a serem implementadas pelo ...indicadas no anexo 1. Capítulo Segundo

Seção 01

Cláusula 6ª – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, quanto a todos e quaisquer 
impactos ou alterações causadas até esta data pela Usina Hidrelétrica de 
.... ao meio ambiente, no que se refere à preservação e desenvolvimento da 
ictiofauna, a ... firmará Convênio com a ...., para desenvolvimento de estudos 
de manejo e caracterização genética da ictiofauna do Reservatório e de seus 
principais tributários.

Cláusula 7ª- O convênio a que se refere esta cláusula acima será 
firmado com a ... no prazo de sessenta dias da homologação judicial do presente 
TAC, terá prazo de duração de cinco anos, e valor total de R$ 340.000,00, sendo 
R$ 250.000,00 destinados a custear os estudos de manejo a que se refere a 
cláusula 6ª, e 90.000,00 destinados a custear a caracterização genética também 
na referida cláusula 6ª.

§1° - Até o término do prazo de duração do convênio a ... emitirá 
Relatório de Conclusão, que deverá conter formas de manejo da ictiofauna 
em geral e indicação tecnicamente justificada daquela a ser adotada pela ...., e 
prazo respectivo

Cláusula 8ª – Paralelamente ao Convênio a ser firmado com a ..., a ... 
firmará convênio com o IBAMA, para que implemente programa de fiscalização 
e repressão à pesca predatória no Reservatório e seus principais tributários

(…)

§4° - Sem prejuízo do quanto estabelecido nesta cláusula, a ... delimitará 
zona de segurança a montante e a jusante da barragem do Reservatório, na qual 
se providenciará a sinalização de proibição da pesca e outras atividades afins, 
sob sua responsabilidade se proteção patrimonial

§ 5°- Ainda sem prejuízo das demais disposições desta cláusula, o plano 
de Zoneamento referido no §2° da cláusula 10 incluirá indicação dos pontos 
de pesca hoje existentes no Reservatório e seus principais tributários, com 
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definição dos pontos onde a pesca deverá ser reprimida pela fiscalização.

Seção 02

Cláusula 9ª – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo .... e os Municípios que o integram, quanto a todos e quaisquer 
impactos ou alterações causados até a presente data pela Usina Hidrelétrica 
de ... ao meio ambiente, no que se refere à implantação e desenvolvimento de 
mata ciliar e vegetação ao longo e no entorno do Reservatório e seus principais 
tributários no território do Estado do Paraná, a ... efetuará repasse de recursos 
financeiros ao ... para que coordene a implantação, pelos Municípios que o 
integram, sob administração exclusiva destes, de reflorestamento ciliar ao longo 
e no entorno do Reservatório, em terras de propriedade

da .... e em áreas de propriedade de terceiros, abrangendo e limitada a 
4.200 hectares, atendendo assim ao artigo 2º do Código Florestal e alterações 
posteriores, e ao artigo 3º da Resolução CONAMA nº 4. de 13.9.1985.

Cláusula 10 – O valor repassado pela … ao ..., para custeio do 
reflorestamento da área de 4.200 hectares a que se refere a cláusula acima, 
estará limitado a R$ 1.300,00(mil e trezentos) por hectare, e ao montante total 
de R$ 5.460.000,00(cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), atualizado 
anualmente com base na variação do IGPM- FGV”

(…)

§2° A atividade de reflorestamento terá início após a aprovação, pela 
... e apreciação pelo IBAMA e pelo IAP, de Projeto Técnico de Reflorestamento 
a ser preparado pelo ... no prazo de sessenta dias da homologação judicial 
do presente TAC. O início das atividades de reflorestamento dar-se-á sem 
prejuízo do preparo, pela ..., de Plano de Zoneamento do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de ...( “Plano de Zoneamento”), e até que o Plano de Zoneamento 
venha a ser elaborado as atividades de reflorestamento concentrar-se-ão em 
áreas de propriedade da ..., a serem indicadas pela ... ao ... até a homologação 
judicial deste TAC.(grifos nossos)

(…)

Cláusula 11 – O Plano de Zoneamento será elaborado pela .... no prazo 
de 180 dias contados da homologação judicial deste TAC
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§1°- Serão havidas como passíveis de serem reflorestadas as áreas que 
não apresentem afloramento e/ou exposição de rochas, e aquelas cujo uso atual 
recomende o reflorestamento pretendido.

§2°- Não serão reflorestadas as áreas em estágio médio e/ou avançado 
de regeneração da mata nativa, nem tampouco as áreas atualmente dedicadas 
à preservação do reservatório e de sua ictiofauna, e nem os locais de pouso 
e arribação de aves, de refúgio para a fauna e de proteção contra erosão e 
assoreamento.

§3°- A definição das áreas a serem reflorestadas obedecerá ainda a 
conjugação harmônica dos elementos ambiental social e econômico, na forma 
estabelecida na Resolução n°1, de 23.1.1986, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA”.

(…)

Seção 03

Cláusula 18ª – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, e ainda como compensação por 
todos e quaisquer impactos ou alterações causadas ao meio ambiente pela Usina 
Hidrelétrica de ... até esta data, no que se refere à implantação e preservação 
de Unidade de Conservação na área de entorno do Reservatório, a ... buscará 
adquirir, mediante prévia aprovação do IBAMA e do IAP, imóvel localizado na 
área de influência do Reservatório, no território do Estado do Paraná, com área 
correspondente a 100 hectares, no valor máximo de R$ 350.000,00, no qual 
implantará Unidade de Conservação.

(…)

Seção 04

Cláusula 20 – Para pôr fim a todas as ações promovidas pelo Ministério 
Público, pelo ... e os Municípios que o integram, quanto a todos e quaisquer 
impactos ou alterações causadas até esta data ao meio ambiente pela Usina 
Hidrelétrica de ..., no que se refere à realização de serviços de destoca e limpeza 
no Reservatório, a ... repassará recursos financeiros ao ... no valor total de 
R$ 1.000.000,00, para que este coordene a realização dos serviços referidos, 
pelos Municípios que o integram e sob administração exclusiva destes, em área 
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mínima de 200 hectares, nos locais em que, por se conferir uso público às áreas 
marginais do Reservatório, justifique-se a realização de tais serviços. (...)”

O nominado instrumento foi firmado junto ao Ministério Público do 
Estado do Paraná no ano de ..., por intermédio de 08 (oito) de seus Promotores 
de Justiça, cada qual titular das comarcas correspondentes aos municípios 
afetados pelos danos e impactos ambientais e socioambientais decorrentes da 
construção e funcionamento da aludida Usina Hidrelétrica.

Importante lembrar que a celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta contou com a assunção de obrigações pelo Consórcio Intermunicipal da 
... –  (...), composto pelos municípios de ..., ...e ainda com a participação como 
intervenientes anuentes do IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis, IAP – Instituto Ambiental do Paraná e ...

O mencionado Termo de Ajustamento de Conduta foi homologado 
judicialmente na data de ...

No que tange ao Inquérito Civil MPPR-...,instaurado pela Promotoria de 
Justiça da comarca de ... com o objetivo de averiguar a indenização paga pela 
empresa ... ao Município de ... em virtude da construção da Usina Hidrelétrica 
... e fiscalizar o cumprimento de TAC, verifica-se que houve a realização de um 
minucioso levantamento documental para a análise do cumprimento de cada 
uma das cláusulas que continham obrigações a serem adimplidas nos municípios 
de ....

A nosso aviso, não há qualquer dúvida em relação à demonstração, 
pela Promotoria de Justiça da comarca de ..., dos fundamentos aptos a justificar 
o cumprimento das cláusulas 1ª a 8ª, 18ª e 20ª do Termo de Ajustamento de 
Conduta em referência, já que foram acostados documentos firmados pelo 
Poder Público que atestaram a sua observância sem qualquer informação 
contraditória ou insuficiente.

De outro lado, no que se refere às cláusulas 9º, 10º e 11ª, a Promotoria 
de Justiça  fundamentou a promoção de arquivamento na  inaplicabilidade das 
obrigações contidas nas aludidas cláusulas aos municípios de ... e ..., e não no 
seu cumprimento propriamente dito. Para tanto, a douta Promotora de Justiça 
se utilizou, em síntese, dos seguintes argumentos: a) a informação prestada pelo 
IBAMA (fl. 732) de que “o município não se enquadrou nos critérios previstos 
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na Cláusula 11 do TAC em razão de abranger áreas de regeneração de mata 
nativa e possuir significativa cobertura florestal, além da faixa de concessão 
do reservatório neste município ser muito estreita, entre 10 a 30 metros”; b) 
a empresa ...se comprometeu a reflorestar 4.200 ha (quatro mil e duzentos 
hectares) através da realização de um Plano de Reflorestamento devidamente 
aprovado pelo IAP e pelo IBAMA, com a observância do contido na cláusula 11, 
no entanto, o referido termo não previu a indicação de áreas individualizadas por 
município ou a extensão mínima de reflorestamento em cada municipalidade; 
c) a informação prestada pelo Instituto Ambiental do Paraná e pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de ... sobre a existência de uma área de 16 ha 
(dezesseis) hectares de Área de Preservação Permanente na margem do 
reservatório da Usina Hidrelétrica ... sem qualquer mata ciliar, apesar de ter sido 
lavrado auto de infração ambiental pelo IAP, pode ser apurada em procedimento 
próprio; d) no tocante ao reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente 
(mata ciliar) do entorno do Reservatório da Usina ..., na área de abrangência 
das municipalidades de ..., não há obrigação líquida e certa a ser cumprida pela 
empresa.

A nosso aviso, nada obstante a robusta argumentação exposta pela 
Promotoria de Justiça da comarca de ..., não nos parece inaplicável ou inexequível 
a obrigação da empresa em promover, com base na aplicação das cláusulas 9º, 
10º e 11ª, o reflorestamento da citada área, situada no município de ..., de 16 
ha (dezesseis hectares) de Área de Preservação Permanente na margem do 
reservatório da Usina Hidrelétrica ... sem qualquer mata ciliar.

Primeiro, ressalta-se que a cláusula 9ª do Termo de Ajustamento de 
Conduta instituiu a obrigação geral de reflorestamento de 4.200 ha (quatro mil e 
duzentos hectares), especificando claramente a prioridade de seu atendimento 
por meio da “implantação e desenvolvimento de mata ciliar e vegetação ao 
longo e no entorno do Reservatório”.

Segundo, que a própria manifestação da ...emitida na data de ... (anexa), 
e que teve como destinatário esse Centro de Apoio, esclarece que:

“(…) as áreas reflorestadas são insuficientes para atingir os 4.200 
hectares previstos no TAC, o plantio avançou em propriedades de terceiros 
interessados em regularizem suas áreas de preservação permanente e de reserva 
legal. (…) Mesmo em constantes buscas por novos parceiros (proprietários de 
terras que fazem divisa com a UHE ...), a ... não encontrou interessados para 
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reflorestar os aproximados 800 hectares faltantes, e sem a colaboração dos 
lindeiros, não há terras disponíveis para o plantio no entorno do reservatório 
que façam sentido sob o ponto de vista ambiental e ecológico, para fomentar a 
criação de corredores florestais (…)”.

Assim, frente à informação prestada pela própria empresa de que não 
conseguiu alcançar a meta da extensão em hectares reflorestados em razão da 
dificuldade de encontrar imóveis aptos para a consecução dessa obrigação, bem 
como o registro de existência de imóvel situado no município de ... que possui 
a extensão 16 ha (dezesseis hectares) de Área de Preservação Permanente na 
margem do reservatório da Usina Hidrelétrica ... sem qualquer mata ciliar, o 
qual inclusive foi objeto de fiscalização e autuação pelo Instituto Ambiental 
do Paraná, somados ao fato de que a cláusula em testilha busca justamente 
a “implantação e desenvolvimento de mata ciliar e vegetação ao longo e no 
entorno do Reservatório”, parece-nos prematura a promoção de arquivamento 
do Inquérito Civil sob análise.

Assevere-se que o imóvel rural que possui 16 ha(dezesseis hectares) de 
Área de Preservação Permanente desprovido de mata ciliar, mesmo não sendo de 
dominialidade da empresa, possui situação de ilicitude permanente reconhecida 
e autuada pelo Instituto Ambiental do Paraná, razão pela qual é recomendável 
que haja atuação da Promotoria de Justiça para buscar o reflorestamento do 
local, inclusive com a utilização dos instrumentos extrajudiciais e judiciais em 
face do seu proprietário se necessário. Nesse particular, não se vislumbra a 
existência de óbices, ao menos prima facie, para que a empresa realize parceria 
com o aludido proprietário rural para a execução do referido reflorestamento.

Em face do exposto, sugerimos a não homologação do arquivamento.

É a consulta.

...

...
Promotor de Justiça
…
Procurador de Justiça
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CONSULTA Nº06/2016 – MEIO AMBIENTE

A Promotoria de Justiça de .. encaminhou e-mail a este Centro 
de Apoio em que apresenta questionamentos para instruir a Notícia de Fato nº 
..., que tem por objeto a averiguação de possíveis danos ambientais e infrações 
ambientais no processo de instalação das PCHs ..., ..., ..., ... e ....

 É o relato. Passa-se às respostas aos questionamentos.

1) O IAP informou que geração de energia até 10MW está sujeita 
ao licenciamento simplificado, e nele são feitas reuniões técnicas e 
informais, e não audiências públicas. Essa informação é verídica?

De fato, a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 09/2010 (cópia 
em anexo), que disciplina os procedimentos administrativos necessários 
para o licenciamento ambiental de unidades de geração, de transmissão e de 
distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná, prevê no seu art. 9º212 que 
as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) com potência instalada de até 10MW 
devem apresentar apenas o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para a 
obtenção de Licença Prévia.

Na mesma toada, o artigo 21213 da mesma Resolução Conjunta 
prevê a obrigatoriedade de realização de Reuniões Públicas e Audiências Públicas 

212 Art. 9º Empreendimentos caracterizados como CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA – CGH e 
como PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – PCH, com potência instalada de até 10 MW, deverão 
efetuar o requerimento de licenciamento ambiental da sua unidade geradora de energia através 
dos documentos dispostos no Art. 8º, acrescidos dos seguintes documentos: I LICENÇA PRÉVIA – LP 
a) Cadastro de Obras Diversas – COD; b) Registro do empreendimento, emitido pela ANEEL, no caso 
de CGH; c) Despacho da ANEEL aprovando os Estudos de Inventário Hidrelétrico no caso de PCH; d) 
Despacho da ANEEL contendo o aceite ou autorização do Projeto Básico para análise, no caso de 
PCH; e) Relatório Ambiental Simplificado – RAS;f) Apresentação do pedido (protocolo) de outorga 
prévia dos recursos hídricos ao órgão competente;

213 Art. 21 Para o caso de licenciamentos de Pequena Central Hidrelétrica – PCH (acima de 
10MW), Usina Termelétrica – UTE (acima de 10MW), Usina Hidrelétrica de Energia – UHE, Linha de 
Transmissão (acima de 230kV) deverão ser realizadas Reuniões Públicas e Audiências Públicas na 
forma da lei e conforme regulamentação própria, estabelecida pelo IAP.
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apenas para instruir os licenciamentos de Pequena Central Hidrelétrica – PCH 
acima de 10MW.

O Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), por sua 
vez, é disciplinado na Resolução CONAMA nº 279/2001 e aplicável aos 
empreendimentos genericamente definidos como de “pequeno potencial 
de impacto ambiental” (art. 1º). Vale lembrar que o enquadramento do 
empreendimento no procedimento de licenciamento ambiental simplificado 
depende de decisão fundamentada do órgão ambiental em parecer técnico 
(art. 4º).

A referida Resolução do CONAMA prevê ainda, no bojo do 
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), a possibilidade de realização de 
evento “similar” à Audiência Pública, denominado Reunião Técnica Informativa 
(art. 8º), que pode ser convocado nas mesmas hipóteses previstas no art. 2º 
da Resolução CONAMA nº 09/1987 para a Audiência Pública, contemplando, 
inclusive, a possibilidade de requerimento pelo Ministério Público.

2) Ainda assim eu poderia solicitar a realização de audiência pública 
com base no art. 2º da Resolução 09/1987 do CONAMA?

A resposta a este questionamento tem como ponto de partida 
obrigatório a hermenêutica constitucional da legislação ambiental, a partir de 
uma “compreensão sistêmica (= orgânica ou holística) e legalmente autônoma 
do meio ambiente”.214 Com efeito, não se pode olvidar que a Constituição da 
República de 1988 reconhece o meio ambiente “como bem jurídico autônomo, 
recepcionando-o na forma de sistema.”215

Neste particular, é sabido que o sistema de proteção ambiental da 
Constituição de 1988 recepcionou não só a tutela material do meio ambiente, 
através da consagração de direitos e deveres materiais substantivos como 
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), 
mas também direitos e deveres de caráter instrumental, “que se prestam à 

214 Antonio Herman De Vasconcellos E Benjamin, “O Meio Ambiente na Constituição Federal de 
1988”, cópia em anexo.

215 Idem.
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execução ou implementação dos direitos e obrigações materiais, alguns com 
feição estritamente ambiental, outros de aplicação mais ampla, não restritos ao 
campo da tutela do ambiente (por exemplo, o direito à informação ou o direito 
a audiências públicas).”216

Neste ínterim, nota-se que a realização da Audiência Pública 
se apresenta como corolário do direito à participação popular na escolha do 
conteúdo político ou administrativo das decisões do Poder Público (art. 1º, 
parágrafo único, CR/88),

exigível, por certo, no contexto da administração pública 
ambiental217 No âmbito da ordenação constitucional da proteção ao meio 
ambiente, inclusive, a participação popular está ligada ao direito de informação 
ampla, expressamente prevista no art. 225, §1º, inciso IV da CR/88, que 
consagra a obrigação do Poder Público de exigir estudos de impacto e dar-lhes 
publicidade.

Como leciona o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Antônio 
Herman de Vasconcellos e Benjamin, no âmbito da proteção constitucional 
ambiental, “(…) faz-se uma clara opção por processos decisórios abertos, 
transparentes, bem-informados e democráticos, estruturados em torno de um 
devido processo ambiental (= due process ambiental)”218

Nessa mesma linha de raciocínio, o jurista Augustín Gordillo, 
citado por Maria Gorette da Bosco, defende que “a Administração seja 
obrigada a realizar audiências públicas não apenas nos casos previstos em lei 
ou regulamento, mas em todos os demais casos em que os efeitos da decisão 
excederem o caso particular, e quando objetivamente seja necessário para o 

216 Idem.

217 Augustín Gordillo, citado por Maria Goretti Dal Bosco (texto Artigo “Audiência Pública como 
Direito de Participação”, da Revista Dos Tribunais, em anexo), afirma que o direito à audiência 
pública ainda está implícito, segundo o autor, no Pacto de San José da Costa Rica, art. 23.l Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; e Declaração de 
Direitos e Deveres do Homem. Também o Relatório Final da Comissão Especial dos “Atingidos por 
Barragens” (cópia em anexo) traz como primeiro direito essencial a este grupo a participação social 
na tomada de decisão de instalação das barragens.

218 Antônio Herman Benjamin, "Os princípios do Estudo de Impacto Ambiental como limites 
da discricionariedade administrativa", RF 317/34, 1992, e Antonio Herman De Vasconcellos E 
Benjamin, “O Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988”, ambos com cópia em anexo.
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exercício do direito de defesa dos usuários e outros afetados, colaborando para 
maior eficácia e legitimidade jurídica e política das decisões.”219

Além disso, em casos de evidentes e notórios impactos, como 
é o presente, a realização de Audiência Pública contribui de forma concreta 
para a efetivação dos princípios da prevenção e da precaução ambientais. Com 
efeito, não se pode olvidar que a proteção constitucional ambiental abarca o 
objetivo de antecipar-se adequadamente a quaisquer agressões ambientais, 
materializando-se na adoção de procedimentos e medidas que permitam evitar 
ou mitigar atividades com potencial degradador, sejam eles previsíveis ou não.

Sobre o tema, Paulo Affonso Leme Machado ressalta que “a prática 
dos princípios da informação ampla e da participação ininterrupta das pessoas 
e organizações sociais no processo das decisões dos aparelhos burocráticos 
é que alicerça e torna possível viabilizar a implementação da prevenção e da 
precaução para a defesa do ser humano e do meio ambiente”. 220

Em resumo, a Audiência Pública apresenta-se como verdadeira 
garantia constitucional da sociedade civil na proteção do Meio Ambiente, e que, 
por isso, não pode ser indiscriminadamente suprimida ou tolhida. Não é à toa 
que a própria Resolução CONAMA nº 9/1987, no seu art. 2º, § 2º, prevê sanção 
grave para a sua não realização, estabelecendo que “Quando solicitada e não 
realizada a audiência, a licença ambiental será invalidada”.

Na mesma toada se manifestou o Ministério Público Federal em 
recente Nota Técnica sobre a PEC 65/2012:

“A participação direta da coletividade, no acompanhamento e na 
discussão da viabilidade ou não da implantação de empreendimentos 
potencialmente degradadores do meio ambiente, é regra básica e 
fundamental de qualquer avaliação de impactos ambientais, que não 
pode, em hipótese alguma, ser violada.”221 (grifo nosso)

219 Artigo “Audiência Pública como Direito de Participação”, da Revista Dos Tribunais, em anexo.

220  In Direito Ambiental Brasileiro, 21ª edição. São paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 121.

221 Cópia em anexo, p. 10.
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O Princípio 10 da Declaração do Rio/92 traz a mesma diretriz:

“A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. 
No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações 
relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, 
inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas 
comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos 
decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, 
inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”222

Observa-se ainda que o art. 2º da Resolução nº 09/1987 do 
CONAMA, norma objeto do questionamento, estabelece que a Audiência Pública 
será realizada sempre que o órgão ambiental julgar necessário, “ou quando 
for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) 
ou mais cidadãos”. (grifo nosso). Parece-nos, portanto, que a interpretação 
constitucionalmente adequada deste dispositivo é a de que a Audiência Pública 
deve ser realizada sempre que houver o requerimento da sociedade civil ou do 
Ministério Público, ficando o órgão ambiental obrigado à sua realização.

Neste particular, a doutrina é clara ao estabelecer a vinculação do 
órgão ambiental, vejamos:

“Este dispositivo [art. 2º da Resolução 09/1987 do CONAMA], por sua 
vez, confirmou a discricionariedade do órgão ambiental para a realização da audiência 
pública (“sempre que julgar necessário”), mas cria, num segundo momento, uma 
situação que vincula o órgão, ou seja, “quando for solicitado por entidade civil, pelo 
Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos”. Essa solicitação, quer nos parecer, 
realmente vincula o órgão ambiental, pois a discricionariedade está expressa somente 
na primeira sentença do artigo.

(…)

“A interpretação correta dos citados dispositivos nos leva a concluir 

222 Disponível em http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf.
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que, no Brasil, a audiência pública deve ser realizada sempre que o órgão ambiental 
julgar necessário ou, obrigatoriamente, sempre que requerida por entidade civil, pelo 
Ministério Público ou por um grupo de 50 ou mais cidadãos.” 223

Retornando ao caso concreto, cumpre notar que, em consulta ao 
sítio eletrônico do IAP, na aba “transparência pública”, verificou-se que, no que 
toca à PCH ..., foi elaborado pelo empreendedor EIA/RIMA (cópia em anexo), em 
que consta que o potencial hidrelétrico da referida central é de 11 MW (mais 
de 10MW). Foi solicitada, inclusive, pela Promotoria de Justiça Consulente a 
análise do  referido EIA/RIMA, objeto do Procedimento Administrativo nº  ... 
que tramita neste Centro de Apoio.

Além disso, consta do mesmo sítio eletrônico o Edital de 
Convocação de Audiência Pública na data de 18 de fevereiro de 2016 para 
análise do referido estudo, conforme documento em anexo. No caso desta PCH, 
portanto, não há dúvida sobre a possibilidade da realização de Audiência Pública 
com base no referido art. 2º da Resolução 09/1987 do CONAMA.

Não obstante, não se pode deixar de levar em conta que, embora 
as demais PCHs em discussão no caso possam ser consideradas, isoladamente, 
em tese, como empreendimentos de “pequeno potencial de impacto ambiental”, 
em virtude de seu baixo potencial de geração de energia hidrelétrica, não se 
pode deixar de considerar que as referidas usinas, em conjunto, têm altíssimo 
potencial de impacto socioambiental no rio ... e na bacia hidrográfica respectiva.

Com efeito, vale lembrar que, embora as PCHs, individualmente, 
tenham potencial de geração de menos de 10MV, os potenciais das cinco 
PCHs somados ultrapassam em muito o referido limite, o que, a nosso aviso, 
seria suficiente para que fosse realizado um Estudo de Impacto Ambiental 
e, consequentemente, as Audiências Públicas para a discussão destes 
empreendimentos.

Deveras, em contextos como o do presente caso, afigura-se 
necessário que a análise dos impactos não seja realizada apenas individualmente, 
seja pelos RAS ou pelos EIAs/RIMAs individuais de cada PCH, mas também 

223 Artigo “Audiência Pública como Direito de Participação”, da Revista Dos Tribunais, de Maria 
Goretti Dal Bosco, em Anexo.
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abrangendo os cinco empreendimentos hidrelétricos que ali pretendem se 
realizar, considerando-se os inegáveis impactos sinérgicos cumulativos nas 
bacias, aspecto que deveria necessariamente ser discutido com a sociedade, 
por meio da Audiência Pública, e levado em conta pelo órgão ambiental.

Neste particular, vale lembrar que, a doutrina224 e a jurisprudência225 
apontam ainda para a necessidade de realização de Avaliação Ambiental 
Integrada das Bacias Hidrográficas no Paraná e de consideração desta avaliação 
pelo órgão licenciador nos empreendimentos hidrelétricos nestes casos.226

Reforça-se, com isso, portanto, a imprescindibilidade de 
realização da Audiência Pública no caso em tela, inclusive para que se exponha a 
complexidade dos impactos sinérgicos do conjunto do aproveitamento elétrico 
do Rio ..., permitindo à sociedade a apreciação desta temática em ambiente 
democrático e plural, com aptidão, se possível, para influenciar o licenciamento, 
seja na identificação de alternativas tecnológicas e locacionais, seja para a 
imposição de condicionantes e medidas compensatórias.

224  Ver, neste sentido, por todos, o texto de Cristina e Rafael Fillipin, com cópia em anexo.

225 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TIBAGI. USINA 
HIDRELÉTRICA. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. 
NECESIDADE. 1. "a gestão hídrica depende de planejamento institucionalizado, não podendo o 
uso das águas ser condicionado apenas a planos setoriais e, o que é pior, à decisão de cada caso 
concreto, sem vinculação com o planejamento do uso dos recursos hídricos da bacia. O Plano visa, 
entre outras coisas, a evitar ou a coibir casuísmos" (Édis Milaré. Direito do ambiente. 6. ed., RT, 2009, 
p. 499). 2. Compete ao Poder Judiciário verificar a conformidade com a lei e com a Constituição 
Federal dos atos ou omissões da Administração Pública, bem como dos órgãos e entidades 
que estejam participando ou concorrendo para tais ações ou omissões, inclusive no âmbito de 
licenciamento ambiental. O juízo não está determinando se tal ou qual empreendimento deve ou 
não ser executado. 3. Necessidade da realização de Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do 
Rio Tibagi como pré-requisito para a concessão de licença ambiental para construção de qualquer 
Usina Hidrelétrica nessa Bacia Hidrográfica, exceção feita a UHE de Mauá. 4. Apelações da Copel, 
da ANEEL e da União parcialmente providas para afastar as exigências postas na sentença apenas 
para a UHE de Mauá. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida para que, à 
exceção da UHE de Mauá, os órgãos ambientais não efetuem o licenciamento sem a realização 
prévia da Avaliação Ambiental Integrada. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 1999.70.01.007514-6, 3ª 
Turma, Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, POR UNANIMIDADE, D.E. 04/05/2011) (grifo 
nosso)

226 Neste espírito, inclusive, foram elaboradas – e se encontram disponibilizadas para consulta 
pública no site do Instituto Ambiental do Paraná – várias Avaliações Ambientais Integradas de 
Bacias Hidrográficas no Paraná, em que se levou em conta os potenciais hidrelétricos somados, 
como no caso da Bacia do Rio Piquiri.
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Cumpre notar, por fim, que o Ministério Público tem autonomia 
para a convocação de Audiência Pública, conforme previsto no art. 27, parágrafo 
único, da Lei nº 8625/93, regulamentado pela Resolução n° 965/2012-PGJ, 
prerrogativa que pode ser utilizada para atender à solicitação posta na Notícia de 
Fato em caso de impossibilidade de intervenção no licenciamento em trâmite.

Anexo a esta consulta estão as referências normativas e 
doutrinárias utilizadas, e a jurisprudência mencionada na íntegra.

É a consulta.

Curitiba, ...
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