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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
41a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL - RN

“O problema fundamental em
relação aos direitos do homem,
hoje, não é tanto o de justificálo, mas o de protegê-los.”
Norberto Bobbio

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, pela sua
41ª Promotoria de Justiça com atribuições junto a uma das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente desta Comarca de Natal/RN, com fundamento nos art. 129, III, da
Constituição Federal; no art. 84, III da Constituição Estadual; no art. 67, IV, d da Lei Complementar Estadual n° 141 de 09 de fevereiro de 1996; art. 5°, caput da Lei 7.347 de 24 de
julho de 1985, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, interpor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

contra o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Rio
Grande do Norte – IDIARN, autarquia com personalidade jurídica de direito público
interno, criada pela Lei Complementar nº 324, de 29 de março de 2006, a ser citada na

Este documento foi assinado digitalmente por JOAO BATISTA MACHADO BARBOSA. Protocolado em 30/11/2011 às 16:25:11.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0805683-67.2011.8.20.0001 e o código 7DC60.

Exmo. Sr. Juiz de Direito de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, por
distribuição e privatividade, em razão da pessoa
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pessoa do seu Diretor-Geral, Rui Sales Júnior, situado no Centro Administrativo do Estado,
no prédio da Secretaria de Agricultura, CEP 59064-901, pelas razões fáticas e jurídicas

1.

DOS FATOS

1.1.

A partir de denúncias anônimas encaminhadas a esta Promotoria de Justiça,

relatando o funcionamento de abatedouros clandestinos nesta capital, acompanhadas de
respectiva relação de estabelecimentos apontados como irregulares, foi registrada a Peça de
Informação nº 062/08, que instrui o presente feito, assim como o procedimento preparatório
nº 03/08, instaurado a partir de denúncias anteriores da mesma natureza, com o fim de
apurar os fatos alegados e proceder às providências cabíveis.
1.2

Por esses fatos, foi solicitado ao IDIARN e à COVISA que procedessem à

identificação dos respectivos proprietários e endereços dos estabelecimentos constantes da
relação retro mencionada, o que se mostrou bastante trabalhoso, inclusive não logrando o
êxito necessário, dada a exiguidade das informações fornecidas nas denúncias, conforme
apontado pelo primeiro órgão (fl. 07).
1.3

Pela COVISA mucipal foi informado que a fiscalização e regulamentação

da atividade de abate em Natal e na Grande Natal é da competência do IDIARN, ora
demandado, por se tratar do órgão para o qual são encaminhados todos os casos de abate
clandestino notificados durante as atividades de Vigilância Sanitária (fl. 11). Assim, a
Secretaria Municipal de Saúde enviou relação de frigoríficos, logradouros de criação de
animais e abatedouros eventualmente identificados nas fiscalizações do órgão municipal
(fls. 12 e 13)
1.3

A despeito disso, outros estabelecimentos clandestinos voltados às

atividades supramencionadas já haviam sido objeto de investigação nesta Promotoria de
Justiça, por estarem exercendo atividade em desconformidade com a legislação ambiental e

Este documento foi assinado digitalmente por JOAO BATISTA MACHADO BARBOSA. Protocolado em 30/11/2011 às 16:25:11.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0805683-67.2011.8.20.0001 e o código 7DC60.

adiante aduzidas.
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proteção animal pertinente, tendo aqueles firmado Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC).
1.4

Em audiência realizada no dia 16/10/2008 com os representantes da

COVISA e IDIARN (fl. 14), foi agendada com os referidos órgãos uma vistoria nos
estabelecimentos relacionados pelo órgão municipal em atendimento à solicitação do
Ministério Público (fls. 12 e 13), bem como nos estabelecimentos que firmaram TAC junto
avençadas por estes.
A referida vistoria foi realizada no dia 23/10/2008, conforme relatório de fls.
18 a 22. Na ocasião, três dos estabelecimentos constantes na mencionada relação enviada
pela COVISA, sobre os quais não haviam procedimentos administrativos, foram notificados
para audiência de conciliação, ocorrida no dia 18/12/2008, na qual os respectivos
proprietários firmaram TAC (fls. 42 e 43).
1.5

Nada obstante, embora tenham sido realizados compromissos de ajustamento

de conduta com diversos estabelecimentos irregulares, buscando adequar o funcionamento
dos mesmos à legislação, a prática demonstrou que, para muitos, as obrigações assumidas
restaram inócuas, ante a inércia dos proprietários no sentido de cumpri-las. Inclusive, no
relatório da supramencionada inspeção realizada por esta Promotoria de Justiça, constam os
registros dos estabelecimentos que insistiram na situação que ensejou o referido
compromisso, certamente contando com a incapacidade do réu em fiscalizar a atividade.
1.6

Em relação a outros estabelecimentos que não firmaram TAC o estado de

irregularidades é tão ou mais crítico. Uma amostra da gravidade da situação consta do
relatório de inspeção elaborado pela COVISA, em 06/12/2007 (fls. 49 a 55), em um
abatedouro clandestino fornecedor de produtos de origem animal para feiras livres desta
capital, na qual se constatou total irregularidade de procedimentos técnicos e sanitários,
sendo possível mesmo a qualquer pessoa média constatar, principalmente pelas fotos
juntadas, a total exposição dos produtos a toda sorte de contaminação, e,
consequentemente, a exposição dos consumidores ao risco de contrair diversas doenças
infecciosas.
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a esta 41ª Promotoria de Justiça, com o fim de verificar o cumprimento das obrigações
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1.7

Durante a instrução da referida peça de informação, em atenção à requisição

desta Promotoria de Justiça, a Secretaria Municipal de Saúde enviou apresentou uma lista
de locais de criação de animais ungulados no Município de Natal (fl.), com os respectivos
endereços, responsáveis e tipos de criação, cujos dados foram coletados a partir de
denúncias recebidas pela Central de Atendimento da Vigilância Sanitária, nos anos de 2006
e 2007, sendo estas motivadas precipuamente em razão das condições ambientais das

1.8

Posteriormente, a referida secretaria municipal apresentou relatório técnico

(fls.) a respeito de levantamento dos criadouros e abatedouros de porcos identificados pela
Vigilância Sanitária nos Distritos Sanitários Norte, Sul e Oeste da capital, a partir do
Programa de agentes Comunitários de Saúde e de denúncias encaminhadas ao Disque –
Denúncia do órgão municipal.
1.9

No referido documento, destacou a secretaria municipal que a maioria dos

abatedouros e criadouros funciona em “fundos de quintal”, estado a totalidade desprovida
de alvará sanitário, em virtude da proibição expressa de atividade pelo Código Sanitário
Municipal (Lei Municipal 5.132/99). Ademais, independentemente da proibição legal,
apontou o citado relatório que nenhum dos criadouros verificados apresentava as condições
higiênico-sanitárias exigidas em normas técnicas específicas para tal atividade, não
obstante, os produtos elaborados nestes locais são comercializados na capital e região
circunvizinha.
1.10

Com efeito, por ocasião do referido levantamento, o órgão municipal

identificou mais de 50 locais de criação clandestina de animais ungulados,
especificamente suínos, os quais, certamente, se não são abatidos clandestinamente no
próprio local, são destinados ao abate igualmente clandestino por terceiros. Isto porque,
neste caso, se os animais para abate são adquiridos de criadouros clandestinos,
consequentemente, o processo de abate também é clandestino, uma vez que abatedouros
registrados estão sujeitos à apresentação de certificado zoosanitário e de vacinação
dos animais que adquirirem, conforme determinado pela Lei Estadual 7.838, de 05 de
junho de 2000.
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1.11

A Secretaria Municipal de Saúde, ao apresentar as medidas administrativas

adotadas pelo órgão, inclusive, destacou o fato anteriormente apontado, e, bem como, em
razão disto, a necessidade de envolvimento do IDIARN, para, dentro de suas atribuições,
contribuir na solução do problema em tela.
1.12

Dentro das suas atribuições, ou seja, coibir a criação de animais ungulados

no Município, a Secretaria Municipal procedeu à notificação dos infratores para
respectiva autuação e aplicação da pena de advertência.
1.13

Entretanto, tais medidas não coibiram, de modo eficiente, a criação

clandestina desses animais, tendo vários proprietários, permanecido com as criações nos
mesmos locais ou simplesmente transferido a atividade para outros ainda dentro do
perímetro urbano, apenas para burlar a fiscalização. Diante de tal fato, depreende-se, então,
que ainda está a ocorrer, e em número elevado, abate clandestino na capital, sem
qualquer fiscalização por parte do IDIARN.
1.14

Novo relatório técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e

enviado a esta Promotoria de Justiça em 17.12.08 (fl.), inclusive, aponta terem sido
identificados pela equipe de fiscalização criadouros clandestinos com até 500 animais.
1.15

Havendo um real interesse por parte do réu, muitas soluções podem ser

tomadas, como a sugerida em dia 6.11.09, como alternativa para a cessação do abate
clandestino pelos pequenos produtores em Natal, foi o arrendamento pelo Estado de um
frigorífico sifado, no caso, o frigorífico Potengi – o único do Rio Grande do Norte, em
razão de ser um estabelecimento dotado de estrutura devidamente legalizada.
1.16

A referida proposta consistia em conceder ao criador a oportunidade de

abater, em estabelecimento certificado, os animais de sua propriedade pelo mesmo valor
que seria pago pelo abate de forma clandestina, cabendo ao Estado pagar a diferença
entre esse valor e o cobrado pelo frigorífico arrendado. No entanto, o Estado não se
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encerramento da atividade e, para o caso que descumpriram a determinação do órgão, a
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manifestou formamelmente a respeito de tal proposta, mesmo tendo sido concedidas várias
oportunidades para tanto.
1.17

Em audiência realizada no dia 21.9.10, novamente, foram discutidas novas

alternativas para resolver o problema da ausência de abatedouro público regularizado com o
devido registro estadual capaz de atender a demanda dos pequenos produtores da capital.
Novas alternativas nesse sentido foram apontadas, todas porém descartadas, em virtude de
Ainda na referida ocasião, não havendo, pois, consenso entre os presentes
quanto ao referido aspecto, a despeito da gravidade do risco sanitário ora verificada na
capital em decorrência das atividades irregulares em discussão, o Ministério Público
recomendou ao IDIARN que, por ora, procedesse à fiscalização e interdição dos
abatedouros clandestinos em Natal, no prazo de 1 (um) ano, a contar de 1.11.10,
apresentando relatórios mensais das ações desenvolvidas pelo órgão em tal mister.
1.18

Já em relação à carne abatida clandestinamente em outros municípios e

comercializada em Natal, foi requisitado ao órgão estadual que apresentasse em 60 dias um
relatório, especificando os responsáveis pela atividade, locais e data em datas em que foram
identificadas, para posterior encaminhamento às respectivas Promotorias de Justiça.
1.19

Conforme avençado, o IDIARN informou, mensalmente, esta Promotoria de

Justiça acerca da atuação do órgão em relação à recomendação expedida pelo Ministério
Público.
Todavia, a despeito de todos os dados coletados, em mais de uma
oportunidade, pela Secretaria Municipal de Saúde, acerca da criação clandestina de animais
para abate na capital e em outros municípios, em número considerável (reitere-se que foram
identificados mais de 50 locais, alguns deles chegando a possuir até 500 animais), o
IDIARN procedeu à comunicação a esta Promotoria de Justiça somente entre os meses de
dezembro de 2010 e maio de 2011.
Ademais, neste período, conforme informado pelo órgão estadual, este não
efetuou nenhuma interdição.
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inviabilidades legais ou técnicas.
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1.20

Observe-se que o IDIARN nem mesmo apresentou um levantamento ou

o resultado de uma ação fiscalizatória, de modo a justificar, ainda que em tese, a não
identificação de estabelecimentos irregulares, claramente, porque tal ação, em nenhum
momento, foi empreendida pelo órgão para atender a recomendação ministerial.
Com a devida vênia, é logicamente impensável considerar a hipótese de
mais de 50 estabelecimentos1 terem, em sua totalidade, de fato, paralisado as atividades de
criação clandestina e, consequentemente, terem cessado as respectivas atividades

1.21

Com efeito, ainda que surpreendentemente a atuação da Secretaria

Municipal de Saúde – que se limitou a distribuir notificações e advertências – tivesse
provocado o fechamento de todos os criadouros clandestinos, tal fato não faria cessar a
prática de abate ilegal, uma vez que as pessoas que o praticam o fazem de modo habitual,
como fonte de sustento de várias famílias. O único resultado que, de fato, se observaria,
assim, seria tão somente a mudança de um fornecedor clandestino para outro, seja da
capital ou de um município vizinho.
1.22

Ressalte-se, então, que, em relação à requisição ministerial para

levantamento de abatedouros irregulares localizados em outros municípios, que forneçam
carne para Natal, apenas um estabelecimento foi interditado, o abatedouro municipal de São
Gonçalo do Amarante (fl.), quando é de conhecimento público e notório que abate ilegal é
prática frequente e disseminada em vários municípios do Rio Grande do Norte, como
demonstram as matérias jornalísticas em anexo (fl.).
1.23

Diante de todos os fatos ora expostos, não resta dúvida acerca da deliberada

omissão do IDIARN no seu dever de fiscalização e exercício do poder de polícia de
1

Vale lembrar que este número se refere apenas aos criadouros de suínos, além de, certamente, não
representarem a totalidade de estabelecimentos clandestinos dessa natureza na capital, mas os que foram
possíveis identificar por ocasião do levantamento feito pela Vigilância Sanitária. Tal restrição se deu, ainda,
pelo fato do procedimento no âmbito do qual tal levantamento foi requisitado tratar, especificamente, sobre
criação irregular de animais ungulados. Com efeito, há de se considerar que inúmeros outros estabelecimentos
também realizam o abate clandestino de aves, conforme constatado na mencionada vistoria realizada pelo
Ministério Público e demaisvistorias realizadas pela SEMURB e COVISA no decorrer da instrução do
Procedimebnto Preparatório 03/08, cabendo aos citados órgãos municipais fiscalizar e emitir eventuais
sanções cabíveis apenas no que tange a criação irregular de animais e ausÊncia de licença ambiental dos
estabelecimentos.
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vigilância aninmal, com relação às atividades de abate clandestino na capital, pois o
órgão estadual, nos ofícios enviados à esta Promotoria de Justiça nem mesmo tentou
justificar sua total inoperância, tendo praticamente declarado que se manteve inerte.
É o mais lógico a se depreender dos citados documentos, pois é certamente impensável
cogitar a hipótese de terem cessado, de uma hora para outra e definitivamente, todas as
atividades de abate clandestino na capital, ou estarem estas a ser realizadas de maneira tão

1.24

Percebe-se, portanto, que todas as negociações e planejamento possíveis, no

plano administrativo, foram postos pelo Ministério Público junto ao IDIARN, para que este
viesse a exercer de maneira prática e eficiente a sua função fiscalizatória e reguladora, de
modo a assegurar a saúde e a sanidade ambiental no Município, bem como, nesse mister,
proceder à correção ou coibição das irregularidades verificadas.
No entanto, a despeito dos esforços empreendidos pelo Ministério Público, o
IDIARN, deliberadamente, manteve-se inerte, não tendo sequer tentado apresentar qualquer
justificativa para tanto, certamente, porque não há outra senão a sua própria falta de
interesse na solução do problema em tela.
1.25

Ressalte-se que essa situação é mais do que urgente, pois a carne

clandestina abatida é integralmente vendida nos pequenos açougues e nas feiras livres,
sendo que uma grande quantidade delas apresentando doenças, como a brucelose, que
não são identificadas pelo comprador.
Além disso, a qualquer momento pode ocorrer uma epidemia por
doença animal e outras tragédias voltadas à contaminação do meio ambiente pelo
despejo dos resíduos decorrentes do abate clandestino de animal, demandando do Poder
Judiciário uma resposta rápida e efetiva para coibir essa atividade ilegal.
1.26

Por todo o exposto, tendo restado frustradas as tratativas no plano

administrativo, busca-se com a presente ação civil pública a correção, pela via judicial, da
atitude omissiva do réu ora relatada.
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disfarçada, a ponto de tornar impossível qualquer fiscalização pelo órgão estadual.
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2.

DOS

RISCOS

SANITÁRIOS

E

AMBIENTAIS

DO

ABATE

CLANDESTINO
2.1

O abate clandestino, isto é, aquele que não é feito sob inspeção federal

ou estadual, não passa por um controle sanitário, impossibilitando a certificação da
qualidade da carne comercializada, tanto pela ausência de exame adequado da carcaça dos
animais abatidos, procedimento que permite identificar possíveis agentes transmissores de
procedimentos sanitários durante a manipulação do animal, gerando risco de
contaminação por várias doenças, através de vetores, do despejo irregular dos resíduos
dela decorrentes, do comércio ilegal, dentre outras formas.
2.2

Deve-se ainda considerar o fato de que a instalação e manutenção de

estruturas adequadas ao funcionamento da atividade de abate requerem investimentos, em
geral, elevados, variando de acordo com o porte do empreendimento e tipo de animal
abatido, uma vez que são necessários equipamentos específicos para cada etapa dos
processos de abate e beneficiamento da carne, equipamentos específicos para a
insensibilização de animais em função do porte, profissionais devidamente capacitados para
a utilização destes, acompanhamento por médico veterinário. Isto apenas para citar algumas
das medidas necessárias ao regular funcionamento dentro das normas ambientais e
sanitárias vigentes, o que certamente implica em consideráveis investimentos por parte do
empreendedor.
2.4

Contudo, o abate clandestino é, sobremaneira realizado pela população de

baixa renda, para os quais a instalação e manutenção de um estabelecimento dessa natureza
dentro das normas técnicas vigente é inacessível.
O que se observou, assim, na totalidade desses abatedouros clandestinos
visitados tanto pela Secretaria Municipal de Saúde quanto por esta Promotoria de Justiça,
foram estabelecimentos funcionando em condições absolutamente precárias, sem o
mínimo de condições higiênico-sanitárias, sendo, em muitos deles, os animais abatidos
no mesmo espaço em que são criados, em meio às próprias fezes, totalmente expostos à
contaminação.
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doenças infecciosas para o homem, quanto pela não-observância de normas e
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2.5

A ingestão de carne e derivados contaminados expõe o consumidor ao risco

de uma ampla gama de doenças infecciosas como a linfagite ulcerosa, turberculose,
peripneumonia contagiosa, raiva, neurocisticercose e toxoplasmose. São doenças cuja
gravidade variam de acordo com o agente infeccioso e com o organismo de cada indivíduo,
podendo causar diarréias, vômitos, dores abdominais, hemorragias ou mesmo levar à morte.
2.6

Em verdade, as práticas inadequadas nessa área, não se limitam à ameaça à

à saúde do trabalhador, crueldade contra os animais, abatidos de modo não
humanitário, e degradação ambiental, devido a destinação inadequada dos resíduos
provenientes do abate. Os cuidados com esses produtos, por isso mesmo, devem,
necessariamente, se estender a todas as fases do ciclo produtivo, iniciando com a saúde do
animal no campo, passando pelo abate, a adequação do transporte, culminando com o
momento da comercialização. Todo esse processo, por disposição da própria legislação
estadual, deveria ter o acompanhamento do IDIARN, que, no entanto, deliberadamente,
tem ignorado tal dever.
2.7

Ambientalmente, uma das principais implicações do abate clandestino são as

águas residuárias e os resíduos sólidos gerados nas diversas etapas do processo, além dos
efluentes gerados com a limpeza e higienização das instalações e equipamentos, que
constituem, pela sua composição, fontes de poluição e contaminação que ameaçam
constantemente o meio ambiente, e em particular, os corpos receptores. Conforme
observado, em mais de uma oportunidade, nas fiscalizações realizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde, vários estabelecimentos clandestinos direcionam os efluentes
produzidos para área de mangue.
Ademais, o descarte dos resíduos sólidos é frequentemente feito de maneira
inadequada, a céu aberto, provocando mau cheiro, atraindo insetos, e até mesmo, ensejando
situações de perigo aviário, uma vez que os resíduos animais em decomposição, sobretudo
se em quantidade considerável, constituem um forte atrativo para urubus. Casos dessa
natureza, inclusive, já foram denunciados a esta Promotoria e devidamente constatados,
conforme documentos em anexo.
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saúde dos consumidores, mas, também, implicam problemas igualmente sérios, como riscos
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2.8

Vale lembrar, ainda, que, conforme já é de conhecimento do órgão estadual,

os abatedouros clandestinos são os principais fornecedores de produtos cárneos para as
feiras livres da capital, onde, por sua vez, o produto de origem clandestina é novamente

3.

DA OMISSÃO DO RÉU

3.1

Com efeito, o dever de fiscalização e o exercício do poder de polícia, no que

tange a defesa sanitária dos produtos de origem animal em todo o seu processo produtivo, é
competência expressamente atribuída ao IDIARN pela própria lei que determina a criação
do órgão estadual, sendo o diploma bastante claro, ao estabelecer, verbis:

LEI COMPLEMENTAR Nº 324, DE 29 DE MARÇO DE 2006.
Cria o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do
Rio Grande do Norte (IDIARN), a Categoria Funcional de Fiscal
Estadual Agropecuário e dá outras providências.
............................................................................................
Art. 2º O IDIARN passa a exercer o poder de polícia
administrativa referente à defesa e inspeção agropecuárias,
cabendo-lhe:
I - promover e executar a defesa sanitária animal e vegetal;
II - controlar, inspecionar e fiscalizar os produtos e subprodutos de
origem animal e vegetal;
III - planejar, elaborar, coordenar e executar programas voltados
para a promoção e proteção da saúde animal e vegetal, bem como a
educação sanitária animal e vegetal;
............................................................................................
IX - aplicar sanções administrativas aos infratores das normas
jurídicas de defesa sanitária animal e vegetal ou de produtos
correlatos, que regem as atividades do IDIARN;
X - interditar, por descumprimento de medida sanitária,
profilática ou preventiva, estabelecimento público ou particular
e proibir o trânsito de animais, vegetais, além de seus produtos e
subprodutos, em desacordo com a legislação sanitária;
............................................................................................
Art. 6º Compete à Diretoria de Defesa e Inspeção Sanitária Animal
(DISA) planejar, coordenar, controlar, orientar e supervisionar as
atividades operacionais próprias a uma política estadual de saúde
animal, bem como inspecionar os produtos e subprodutos de origem
animal, e especialmente:
............................................................................................
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exposto à contaminação, pois, na maioria das feiras, este é vendido sem refrigeração.

IV - supervisionar a execução das atividades operacionais relativas
à inspeção e controle da qualidade de produtos e subprodutos de
origem animal;
............................................................................................
Art. 10. Cumpre à Unidade Local de Saúde Animal e Vegetal
(ULSAV):
............................................................................................
V - fiscalizar a aplicação e o cumprimento de sanções
administrativas previstas na legislação sanitária animal e
vegetal, bem como naquela referente à fiscalização e inspeção de
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal;
............................................................................................
Art. 13. Compete aos Diretores e Coordenadores do IDIARN,
bem como aos Chefes de ULSAV do Instituto:
II - cumprir e fazer cumprir as normas, diretrizes e
procedimentos técnicos, administrativos e financeiros adotados
pelo Instituto;
Art. 16. Compete ao Fiscal Estadual Agropecuário:
I - executar a defesa sanitária animal e vegetal;
............................................................................................
IV - aplicar as sanções administrativas, lavrando auto de infração,
bem como de apreensão e interdição, respectivamente, de produtos
e estabelecimentos, quando
constatado o descumprimento de obrigação legal relacionada com
as atribuições descritas neste artigo e na legislação pertinente;
(grifos)
3.2
No mesmo sentido, a legislação estadual que regulamenta as atividades de
proteção sanitária animal:
Lei nº 7.838, de 05 de junho de 2000.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da prevenção e do combate às
doenças em animais domésticos de notificação obrigatória, e dá
outras providências.
............................................................................................
Art. 6.º Os estabelecimentos produtores de laticínios, entrepostos e
abatedouros são obrigados a exigir de seus fornecedores os
certificados de vacinação ou atestados negativos de doenças de
notificação obrigatória, conforme critério a ser fixado em
regulamento.
Art. 7.º Os adquirentes de animais da espécie bovina ou de outras
sujeitas a controle sanitário oficial são obrigados a exigir dos
vendedores os documentos zoosanitários, com prazo de validade
não expirado, correspondentes aos animais comercializados.
Art. 8º Os estabelecimentos abatedores de animais apresentarão,
mensalmente, ao IDIARN os documentos zoosanitários que lhes

Este documento foi assinado digitalmente por JOAO BATISTA MACHADO BARBOSA. Protocolado em 30/11/2011 às 16:25:11.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjrn.jus.br/esaj, informe o processo 0805683-67.2011.8.20.0001 e o código 7DC60.

fls. 12

fls. 13

DECRETO Nº 21.653, DE 05 DE MAIO DE 2010
Regulamenta a Lei nº 6.270, de 12 de março de 1992, que dispõe
sobre a inspeção industrial, artesanal e sanitária dos produtos de
origem animal do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências.
…........................................................................................
Art. 2º Compete ao Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do
Rio Grande do Norte – IDIARN exercer ações pertinentes ao
cumprimento das normas de implantação, registro, funcionamento,
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos de processamento
artesanal de alimentos de origem animal.
Art. 3º Para o funcionamento da agroindústria artesanal de produtos
de origem animal o estabelecimento deverá registrar-se no Instituto
de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte –
IDIARN.
§ 1º Para obter o registro no Instituto de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Rio Grande do Norte – IDIARN, o
estabelecimento deverá formalizar pedido instruído com os
seguintes documentos:
I - requerimento dirigido ao Instituto de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Rio Grande do Norte – IDIARN, solicitando o
registro e a inspeção;
…........................................................................................
III - documento que ateste as condições sanitárias dos animais,
sobretudo os que vão dar origem a matéria-prima a ser utilizada
no processamento artesanal de alimentos de origem animal;
(grifos)
3.3

Verifica-se, ainda, que ao se omitir no seu dever de fiscalização e de

exercício do poder de polícia administrativo, o IDIARN não apenas desrespeita as suas
próprias normas regulamentares, mas também a legislação federal, sobremaneira o disposto
na Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, verbis:
LEI Nº 7.889, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1989.
Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem
animal, e dá outras providências.
Art. 1º A prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de
origem animal, de que trata a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de
1950, é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição.
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forem exigidos, em decorrência dos abates efetuados. (alterado pela
Lei Complementar Estadual nº 324, de 29 de março de 2006)

Art. 2º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à
legislação referente aos produtos de origem animal acarretará,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
............................................................................................
IV - suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de
natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação
fiscalizadora;
V - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a
infração consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto
ou se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela
autoridade competente, a inexistência de condições higiênicosanitárias adequadas.
…........................................................................................
Art. 37. As infrações às normas previstas neste Regulamento serão
punidas, isoladas ou cumulativamente, com as seguintes sanções:
I - advertência – nos casos de primeira infração, em que não se
configure dolo ou má-fé e desde que não haja risco iminente de
natureza higiênico-sanitária, devendo a situação ser regularizada
no prazo estabelecido pela fiscalização;
…........................................................................................
V – interdição – total ou parcial do estabelecimento, na hipótese
de adulteração ou falsificação de produto ou de inexistência de
condições higiênico-sanitárias;
(grifos)

4.

DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO

4.1

Dispõe o art. 225, da CF, que "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 suas presentes e futuras gerações".
Esse direito é, portanto, fundamental, pois é um mais que o simples direito à
vida, garantido no art. 5º da Carta Magna, é o direito à vida sadia.
4.2

Nesta quadra, é importante destacar que o conceito de meio ambiente não

pode ser confundido apenas com flora e fauna, como é senso comum.
Hodiernamente, meio ambiente é definido como o solo, água, ar atmosférico,
flora e fauna (meio ambiente natural); o patrimônio cultural e histórico (meio ambiente
cultural); e pelas edificações, equipamentos urbanos e comunitários (meio ambiente
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artificial). É nesse contexto que se insere também o homem, tornando o meio ambiente um
“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 6.938/81, art. 2°).
4.3

Desta forma, o meio ambiente se caracteriza como um bem difuso, aqui

defendido nesta ação coletiva, uma vez que a omissão do réu implica, indiretamente,
na lesão ao direito difuso à saúde da população, que é exposta à contaminação
las.
4.4

É o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, verbis:
Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título
coletivo.
Parágrafo único - A defesa coletiva será exercida quando se tratar
de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos
deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias
de fato;

5.

DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIVISÃO

DE PODERES

5.1

Nada obstante o fato de a atual Carta Magna não ter recepcionado, em toda a

sua pureza, o princípio montesquiano da divisão de poderes, vez que os Poderes
Constitucionais exercem não só suas atribuições específicas e primordiais, mas,
subsidiariamente, atribuições privativas de outros Poderes, como nos casos das CPI (em
relação ao Poder Judiciário) e Medidas Provisórias (em relação ao Poder Legislativo),
comumente, quando se promove uma ação civil pública cujo objeto é uma obrigação de
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fazer ou não fazer, alega o Poder Público a ingerência indevida na Administração
Pública por ato judicial.
5.2

De fato, assim como a ação civil pública não pode ser o remédio para todos

os males na Administração Pública e reclamados pela coletividade, o juiz não pode
ilegalmente interferir na gestão do Órgão Estatal, sob pena de ferir o princípio da separação

5.3

Não obstante sempre haja tal alegação por parte do Poder Público, com

bastante propriedade leciona Hugo Nigro Mazzilli2 que:
Como a Emenda Constitucional n. 19/98 incluiu a eficiência entre
os princípios da Administração Pública, se houver desvio dessa
meta, sujeita-se o administrador a controle até mesmo jurisdicional.
Com efeito, a “Administração Pública não pode se afastar dos
princípios expressos e implícitos da Constituição Federal, com
ênfase aos previstos no seu art. 37: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
Resulta de tais princípios, em especial com a inclusão, através da
Emenda Constitucional n. 19/98, do princípio da eficiência, o dever
jurídico de boa gestão administrativa (princípio constitucional
implícito). O dever jurídico de boa gestão administrativa consiste na
obrigação do agente público, observando os princípios
constitucionais que regem a sua atuação, direcionar sua ação para a
medida mais adequada e eficiente para atender o interesse público.
A discricionariedade implica na liberdade de atuação do agente
público, conferida pela lei ou em face de conceitos jurídicos
indeterminados de valor (de significado impreciso), em certas
situações, mas sempre vinculada ao dever de boa gestão. A atuação
discricionária está limitada, externamente, à lei, e, internamente, ao
dever jurídico de boa gestão administrativa. Os princípios
constitucionais expressos e implícitos que regem a Administração
Pública constituem o limite interno da atuação discricionária do
agente público e sua violação pode constituir ato de improbidade
administrativa”.
5.4

Também Nesse sentido, Dinamarco3 aponta que a jurisdição, enquanto

expressão do poder estatal, que é uno, caracteriza-se como uma das funções do Estado, não
2

Mazzilli, Hugo Nigro. A defesa dos direitos difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio
cultural, patrimônio público e outros interesses. - 16. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2003, p.
122-123.
3
DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p.
171.
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se distinguindo ontologicamente da administração e da legislação. O que a identifica e
distingue é sim a sua vocação para voltar-se aos casos concretos, às situações de conflitos
interpessoais.
5.5

Também Marchesan4, citando Mirra, discorre que, “ao se admitir a

determinação dos governos, por intermédio das ações judiciais, da adoção de
determinadas medidas destinadas à supressão da omissão danosa ao meio ambiente, como
implantação definitiva e real de um certo espaço protegido já instituído ou a preservação
de um bem de valor cultural, não se está atribuindo ao Judiciário o poder de criar
políticas ambientais, mas tão só de impor a execução daquelas já estabelecidas na
Constituição ...”.
Mais adiante, a mesma jurista afirma a respeito do segundo: “esse autor
percebe, como nenhum outro o fizera anteriormente, que, ao acolher esse tipo de pleito
veiculado pelo Ministério Público ou por outro qualquer co-legitimado à ação civil
pública, ou por cidadão, no caso da ação popular, não é propriamente o Judiciário quem
está suprindo a omissão dos demais poderes, mas sim a sociedade organizada, numa
atuação legitimada constitucionalmente pela possibilidade de participação direta no
exercício do poder ...”.

5.6

De fato, se um dano concreto está a ocorrer em razão da omissão do Poder

Público e o Juiz não pudesse intervir, determinando sua correção, seria a negação do
princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, expresso no inciso XXXV do art. 5°
da Carta Magna, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito".

4

MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez
de Oliveira, 2002, p. 378, apud MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural sob o
enfoque do Direito Ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2007, p. 252
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6.

DO PEDIDO

6.1

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

6.1.1

Sendo bastante relevante o fundamento da lide, o Juiz pode conceder o

pedido liminarmente, à vista da presença dos indissociáveis requisitos do fumus boni juris e
do periculum in mora, nos termos do art. 12 da LACP; bem como do art. 287, caput, no que
sentença, além do art. 21 da LACP c/c art. 87 do CDC.
6.1.2

A plausibilidade do direito é manifesta, pois restou comprovada a deliberada

omissão do réu em exercer o seu dever de fiscalização e de polícia administrativa,
conferido pelas legislações estadual e federal, com a identificação das atividades ilegais e
aplicação concreta das devidas sanções aos responsáveis.
6.1.3

Isto posto, resta demonstrado o fumus boni iuris, através da documentação

acostada aos autos, além dos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos. Resta, ainda,
configurado o periculum in mora, em razão dos perigos constantes e crescentes de
exposição à doenças, seja pelo consumo de carne contaminada ou através da contaminação
do próprio ambiente, a que está submetida a população.
Além disso, é importante que o Poder Judiciário dê respostas rápidas e
adequadas à prevenção da degradação ambiental, tornando-se imperiosa sua imediata
intervenção, para que seja preservado o meio ambiente, bem como a saúde da população.
6.1.4

Portanto, requer o Ministério Público a concessão da ANTECIPAÇÃO DAE

TUTELA, no sentido de que o réu apresente, em prazo a ser definido por Vossa Excelência:
a) um inventário atualizado e pormenorizado dos estabelecimentos
de abate clandetino existentes no Município de Natal, com a
devida e completa identificação dos endereços, proprietários, tipo e
origem dos animais abatidos, condições estruturais e sanitárias do
local, forma de abate e manipulação dos produtos originados,
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demais atividades realizadas no local, destinação dos resíduos
descartados e dos efluentes produzidos, destinação dos produtos.
b)

estabeleça

estabelecimentos

uma
que

fiscalização
abatem

rigorosa

em

clandestinamente

relação
em

aos

Natal,

publicando na rede mundial de computadores (internet) no site por
eles administrados um relatório semanal das atividades realizadas
para coibir essa atividade ilegal, como notificações, autuações,
competentes por crime ambiental, etc.

6.2.

DOS DEMAIS PEDIDOS
Requer ainda o Ministério Público, ao final da ação, a confirmação da

tutela antecipada e a procedência dos pedidos adiante arrolados com a:
1) a condenação do réu nas obrigações de fazer, consistentes em
manter uma fiscalização rigorosa em relação aos estabelecimentos
que abatem clandestinamente em Natal, publicando na rede mundial
de computadores (internet) no site por eles administrados um
relatório semanal das atividades realizadas para coibir essa
atividade ilegal, como notificações, autuações, embargos de obra,
encaminhamento de representação aos órgãos competentes por
crime ambiental, etc.
2) a citação do réu, na pessoa do seu Diretor Geral, para responder
aos termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia;
3) a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, para declarar se
há interesse do ente público em ingressar o pólo ativo da presente
demanda, uma vez que o réu integra a administração indireta
estadual;
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4) a produção de todas as provas admitidas em direito, como
documentos, depoimento do representante do réu, oitiva de
testemunhas, realização de perícias e inspeções judiciais;
5) a publicação da liminar - que confia seja concedida - nos jornais
de grande circulação da cidade, às expensas do réu, haja vista o
grande efeito pedagógico e preventivo que esta medida certamente

6) a publicação de edital no Diário Oficial, sobre o teor deste pedido, na forma do art. 94 da Lei 8.078/90 (CDC), a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por
parte dos órgãos de defesa do consumidor;
7) requer, ao final, seja julgada procedente a presente ação em todos
os seus termos, condenando-se o réu no ônus da sucumbência e demais cominações legais; e
8) a condenação do réu ao pagamento de custas e demais despesas
judiciais, inclusive, honorários de peritos.

Dá-se o valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos
legais.

Pede deferimento,
Natal, 30 de novembro de 2011

JOÃO BATISTA MACHADO BARBOSA
Promotor de Justiça
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irá proporcionar na defesa do meio ambiente;

