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EXCELENtiSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA

VARA DA FAZENDA E REGISTRO PUBLICO DA COMARCA DE

ARAGUAiNA/TO

O MINXSTERIO PUBLICO DC ESTADO DO

TOCANTIMS, por seu Promotor de Justica que a esta subscreve, no uso de

suas atribuicoes legais, com base nos artigos 127, caput e 129, inciso II e III, da

Constituigao Federal, no art. 25, IV, alJnea "a", da Lei n° 8.625/93, e nas

disposigoes contidas no art. 3° da Lei n° 7.347 de 24 de julho de 1985 e na Lei

n° 8.078/90, vem propor a presente

o
3:

em desfavor do MUNJCfPIO DE ARAGUAJNA, represenlaao

pelo Prefeito Municipal, que pode ser encontrado na sede da prefeiturs tie

Araguafna/TO, pelos segiiintes funclamentos faticos ejuridicos.

I- 3INOPSE FA78CA .

—i

-o

o

Em cumprimento as atnbuiQoe's. legais do Ministerio

Publico Estadual, foi instaurado o Pracedimento Preparatoric n° 015/07, para

fiscatizar e apurar as irregularidades cometidas por alguns supermercados

situados neste Municfpic, consistente em expor a venda produtos de origom

animal senri que tenham passado por ssrvigo de inspepao o rotuiaoem

fidentlficacao de dados como produtos. enderepo. data de fabricapao e
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data de validade e ingredientes). em franco desrespeitos as normas de

direito do consumidor.

Foram expedidos offcios ao Coordenador de- Divisao da

Vigilancia Sanitaria e ao Delegado Regional da Receita Estadual solicitando

inspecao sanitaria e fiscalizacap, respectivamente, em alguns supermercados de

Araguafna. ' '

A Divisao de Vigilanci^ Sanitaria juntou relatdrio de

inspegao sanitaria realizada nos supermercados Campelo, Cardoso (feirinha),

Cardoso (Bairro JK), Cardoso (entroncamento), Batutao e Super Feirao da

Economia, onde apontou irregularidades apenas no supermercado Cardoso

(Bairro JK e Feirinha).

Por sua vez, a Delegacia da Receita Estadual encaminhou

relatdrio de verificagao fiscal dos referidos estabelecimentos.

Em 30 de marco deste ano, foi realizada audi§ncia_<

ministerial com a presenca da Diretora da Vigilincia e Saude, do

Representante da Vigilincia Sanitaria e com o Representante da Secretaria

Municipal de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, em cujo termo (fl. 348)

ficou consignado que NO MUNICJPIO DE ARAGUAINA HA VARIOS

ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DE ORIGEM

ANIMAL DE FORMA IRREGULAR. CONSTOU. AINDA. A FALTA DE

ESTRUTURA DO MUNICtPIO QUE POSSIBILITE INSPECIONARr FISCALIZAR

E COMBATER A REFERIDA COMERCIALIZAQAO DESSES PRODUTOS. POR

FIM. FOI MENC1ONADO QUE A FISCALIZACAO DEVE SER MAIS INTENSA

EM TODAS AS "FEIRAS LIVRES" DE ARAGUAlNA. PRINCIPALMENTE. NA

MUNICIPAL. ONDE HA MAIOR CONCENTRACAO DE VENDA DE PRODUTOS

1MPR6PRIOS AO CONSUMO x

Assim, diante das infragoesapontadas no incluso termo

de audiencia lavrado por este Parquet, veriflca-se que a Municipalidade nao
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vem cumprindo a sua obriqacao legal de exercer a fiscalizacao sanitaria

dos estabelecimentos. o que coloca em risco a saude da populacao local.

Com efeito, a omissao do poder publico municipal esta

caracterizada justamente em razao das irregularidades encontradas pela

Viailancia Municipal, pols. se o reu estivesse exercendo a devida

fiscalizacao. 6 certo que o orgao municipal nao teria constatado nenhuma

anormalidade.

E lamentavel que os consumidores locais nao estejam

sendo assistidos preventivamente pelo reu, atraves do exercfcio do seu poder de

fiscalizacao, e, muitas vezes, t§m sido prejudicados com a aquisicao e ingestao

de alimentos sem as condigdes sanitarias devidas e ate improprios ao consumo

humano, ou pelo menos com duvidosa qualidade, principalmente na feira livre

municipal, onde fluxo de consumidores e bastante intenso.

£ preciso observar que o Ministerio Publico h^ tempos

vem se preocupando com a saude publica e a qualidade dos alimentos

comercializados na cidade. Basta analisar os autos n° 01/06 (em anexo), em

que este 6rqao de Execucao firmou inumeros termos de ajustamento de

conduta com estabelecimentos comerciais com a finalidade destes

passarem a cumprir as normas leqais referentes a comercializacao de

produtos alimentfcios aos consumidores.

II- DO DIREITO

I) DA LEGITIMIDADE DO MINISTERIO PUBLICO

Inicialmente, cumpre observar a existencia de interesses

de elevada abranggncia e repercussao, que aproveitam em maior ou menor

medida a toda coletividade, sendo que o legislador regrou, em uma serie de

dispositivos, o exercfcio do direito de acao por meio de instrumento coletivo, a

ser utilizado pelo 6rgao estatai incumbido da defesa do interesse social.

3
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O artigo 127 da Carta Polltica atribuiu ao Ministerio

Publico a fungao de promover acao civil, publica para a protegao de interesses

difusos e coletivos, como um dos instrumentos ensejadores da consecucao das

finalidades institucionais, conforme determina a Constituicao Federal:

Art. 127. O Ministerio Publico e instituicao

permanente, essencial a funcao • jurisdicional do

Estado, incumbihdo-lhe a defesa da ordem juridica,

do regime democratico e dos interesses sociais e

individuals indisponiveis.

E, em seu artigo 129, inciso II, preceitua que incumbe ao

Ministerio PCiblico zelar pelo efetivb respeito dos poderes publicos e dos servigos

de relevdncia publica, aos direitos assegurados na mesma Constituigao,

promovendo as medidas assecurat6rias a sua garantia.

Assim, na medida em que se discute na presente agio a

protecao dos direitos difusos dos consumidores que foram e, doravante,

poderao ser expostos aos riscos oriu'ndos das atividades nao fiscalizadas

dos comerciantes gue colocam a venda orodutos de oriaem animal de

forma irregular, ineaavel a adeauapao do meio processual utilizado e a

leaitimidade do Ministerio Publico.

No campo .infraconstitucional, temos a Lei Federal

8.625/93, que, em seu art. 25, IV, letra "a", atribui ao Ministerio Publico a fungao

de promover ag§o civil pdblica para defesa dos interesses difusos, coletivos e

individuals indisponiveis e homog§neos.

A Lei n° 7.347/85 prev§ a possibilidade de propositura de

agio civil publica para tutela de todo e qualquer interesse difuso ou coletivo

(artigo 1°, IV), bem assim a legitimidade do Ministerio Publico para seu

ajuizamento (artigo 5°).
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A Lei Organica Naciona! do Ministerio Publico (Lei n°

8.625/93), por outro lado, atribuiu ao Ministerio Publico a fungao de promover a

agao civil publica destinada a protegad, prevengao e reparacao dos.danos

causados a interesses difusos, coletivos e individuais indisponfveis e

homogSneos. , - ' .

Desta forma, chegamos a inevitcivel conclusao de que o

Ministerio Publico e instituicao legitimada a propor a presente Agao Civil Publica

com o objetivo de garantir o direito dos consumidores.

II) O DIREITO A SAUDE PREVISTO NA CARTA DA

REPUBLICA

De acordo com a Constituigao da Republica, a saude e

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante polfticas sociais e

economicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao

acesso universal e igualit£rio as agoes e servigos para sua promocao, protegao

e recuperagao (art. 196). ■

Segundo ainda o art. 198 da Lei Maior, as agoes e servigos

publicos de saude integram uma rede regionalizada e hierarquizada e

constituem urn sistema unico, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralizagao, com diregao unica em cada esfera.de governo; II -

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem

prejuizo dos servigos assistenciais; III - participagao da comunidade.

E ao sistema unicd de saude compete, alem de outras

atribuicoes, executar as agoes de* vigildncia sanitaria e epidemiolbgica,

consoante regra do art. 200, II, da Constituigao Federal.

Outrossim, a Carta Cidada estabelece que ecompetencia

comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios cuidar da

saude e assistencia publica (art. 23, II).
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Portanto, o direito pleno a saude e previsto e garantido

constitucionalmente, com prioridade para as atividades preventivas, sem

prejuizo dos servigos de tratamento e recuperagio.

III) DA LEGISLAQAO FEDERAL

A Lei, na esfera Federal, ja retratou fortemente o assunto.

Veja-se:

A Lei federal n° 1.283/50. versando sobre a ins'pegao

industrial e sanitaria dos produtos de oriaem animal, determinou que:

"Art 1? E estabelecida a obriqatoriedade da previa

fiscallzacao. sob o ponto de vista industrial e

sanitario. de todos dos produtos de oriqem animal,

comestiveis e nao comestiveis. sejam ou nao

adicionados de produtos veqetais. preparados.

transformados. manipulados. recebidos.

acondicionados. depositados e em transito" (grifos).

A Lei 7.889/89/por sua vez. estabeleceu o seauinte:

"Art. 1° A previa inspecao sanitaria e industrial dos

produtos de oriqem animal, de que trata a Lei n° 1.283,

de 18 de dezembro de 1950, e da competencia da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municfpios. nos termos do art. 23, inciso II, da

ConstituiQao"(grifos).
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Ja a Lei n° 8.080/90. aue disooe sobre as condicoes para

a promocao. protecao e recuoeracao da saude. a oraanizacao e o

funcionamento dos servicos corresoondentes e d£ outras provid6ncias. assim

preceitua:

"Art. 18 A diregao municipal do Sistema de Saude

(SUS) compete: •"-'■".'

•••

IV - executar servicos:

a) de vigilancia epidemiologica;

b) vigilancia sanitaria".

IV) DA OBRIGATORIEDADE DE FISCALIZAQAO

SANITARIA POR PARTE DO MUNICiPIO

"Constituicao Federal - art. 30. Compete aos

Municipios:

I - leqislar sobre assuntos de interesse local:

II - suplementar a legislacao federal e a estadual no

-que couber;

,.;■ , (■••)

VII - prestar, com a cooperagao tecnica e financeira da

Uniao e do Estado, servicos de atendimento a saude da

populagao".

Registre-se que o artigo acima citado preceitua caber ao

municipio suplementar a legislacao federal e estadual, no que couber, podendo

o municfpio suprir as omissoes e lacunas da legislacao federal e estadual.

Assim, a Constituicao Federal prev§ a chamada competencia suplementar dos
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municfpios, consistente na autorizagao de regulamentar as normas legislativas

federals ou estaduais, para ajustar sua execugao a peculiaridades locais,

sempre em^concordSncia com aquelas e desde que presente o requisito

primordial de fixacao de competSncia desse ente federativo: interesse local.

Assim, valendo-se do princfpio da predominincia do

interesse local, sera de compet§ncia do municfpio. atendendo suas

peculiaridades locais. a prMica gen6rlca de viqilSncia sanitaria em relaqao

aos alimentos de consumo imediato. inclusive com o poder de fiscalizacao

das condicoes de hiaiene de restaurantes e similares.

Ressalte-se que, no caso de servlcos de atendimento a

saude da populacao. a proprla Constitulcao Federal presume, no art. 3(0,

VII. a existenciade interesse local, leoitimados da atuacao do Municfpio.

Assim, na utilizacao dessa competencia suplementar, o

Municfpio pode, atendendo as peculiaridades locais e em respeito a legislacao

federal e estadual, estabelecer normas de fiscalizagao para vigilancia sanitaria

de alimentos. . '. . . .

Seguindo a orientacao definida pela Constituicao da

RepOblica, a legislagab infraconstitucional (federal, estadual e municipal)

tambem ESTABELECE A OBRIGApAO DO PODER PQBLICO MUNICIPAL- DE

EXERCER A FISCALIZAQAO E ZELAR PELAS CONDICQES SANITARIAS

DOS ESTABELECIMENTOS. ESPECIALMENTE DAQUELES QUE PRATIGAM

COMERCIO DE ALIMENTOS.
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V) DA LESAO AOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES

- DIREITO A PROTEQAO DA SAUDE PUBLICA/CDC

O C6digo de Defesa do Consumidor e aplicavel a presente

demanda, por ser prbprio de suas garantias a forte protegao a saude do

consumidor.

O artigo 4° traz como objetivo da Polftica Nacional das

Relacoes de Consumo. "o atendimento das necessidades dos consumidores,

o respeito a sua dignidade, saude e seguranga, a protegao de seus

interesses econdmicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a

transparency e harmonia das relagoes de consumo", sendo especffico em

trazer como princlpio daquela a "agao governamental no sentido de proteger

efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e servigos com

padroes adequados de qualidade. seguranga, durabilidade e desempenho"

O art. 6° indica como direito basico .do consumidor a

"protegao da vida, saude .e seguranga contra os riscos provocados por

priticas no fornecimento de produtos e servigos considerados perigosos

ou nocivos".

Ja o artigoi 18, § 6°, inciso II, enfatiza que "sSo

improprios ao'uso e consumo os produtos deteriorados, atterados,

adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos a

vida ou a saude, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as

normas regulamentares de fabricagao, distribuigao ou apresentagao".

De se ressaltar, assim. aue a ausencia de fiscalizacao

por parte do reu traz serios riscbs a saude dos consumidores locals.

estando eles. em razao da flaqrante omissao da Municioalidade. suieitos ao

consumo de carnes e/ou outros orodutos nao insoecionados e em

desacordo com as exlaencias sanitdrias. e portanto exoostos ao per/go

constante de doencas.








