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INQUÉRITO CIVIL

Objeto: Comercialização De Produtos De Origem Animal Impróprios ao Consumo
Humano

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO ESTADO  DO CEARÁ,  por  seu

Promotor de Justiça, no uso das atribuições de Curador de Defesa do Consumidor,

da Moralidade Administrativa, do Meio Ambiente, da Cidadania e Direitos Humanos,

tomando  conhecimento  da  existência  de  acondicionamento  e  comercialização

comercialização de produtos de origem animal impróprios ao consumo, tais como

carne bovina, suína, de aves, peixes, derivados de leite,  et. al.,  sem garantia de

origem, na cidade de Morrinhos e região, e:

1. CONSIDERANDO que nos termos do artigo 1º, parágrafo

único,  da  Lei  10.366/97:  “entende-se  por  defesa  sanitária  animal  o  conjunto  de

ações básicas a serem desenvolvidas visando à proteção dos animais, a diminuição

dos riscos da introdução e propagação de agentes causadores de doenças, bem

como a  redução das possibilidades  de transmissão  de  doenças  dos animais  ao

homem”

2. CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor, em

seu art.  6º, inciso I,  institui que é direito básico do consumidor, dentre outros, “a
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proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”; 

3.  CONSIDERANDO  que  o mesmo Diploma Legal, em seu art.

18,  parágrafo  6º,  inciso  II,  dispõe,  que  “são  impróprios  ao  uso  e  consumo:  os

produtos deteriorados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados,

nocivo  à  vida  ou  à  saúde,  perigosos  ou,  ainda,  aqueles  em desacordo  com as

normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.” 

4. CONSIDERANDO que a Lei nº 8.137/90, em seu art. 7º, IX, diz

constituir  crime  contra  as  relações  de  consumo:  “vender,  ter  em  depósito  para

vender  ou  expor  à  venda  ou,  de  qualquer  forma,  entregar  matéria-prima  ou

mercadoria, em condições impróprias ao consumo.” 

5. CONSIDERANDO que a Lei Federal 7.889/89, que dispõe

sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, em seu art.

7º,  dispõe que nenhum estabelecimento industrial  ou entreposto de produtos de

origem animal poderá funcionar no país, sem que esteja previamente registrado no

órgão competente para fiscalização prévia.

6. CONSIDERANDO  que  o  artigo  4º,  da  mesma  Lei,

estabelece que são competentes para realizar a fiscalização: 

6.1 o Ministério da Agricultura nos estabelecimentos mencionados

nas letras a, b, c, d, e e f, do art. 3º da Lei Federal 1.283/50, que façam comércio

interestadual e internacional; 
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6.2 a Secretária da Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e

territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior, que façam comércio

intermunicipal: 

6.3 a Secretária ou Departamento de Agricultura dos Municípios,

nos estabelecimentos  de que trata  a  alínea “a”  deste  artigo,  que façam apenas

comércio municipal; 

6.4  os  órgão  de  Saúde  Pública  ou  vigilância  Sanitária  dos

Estados,  Distrito  Federal  e  dos  Territórios,  nos estabelecimentos  de  que trata  a

alínea “g” do mesmo art. 3º da Lei 1283/50. No caso, portanto, de casas atacadistas

e varejistas (Supermercados), feiras livres, açougues, churrascarias etc.; 

7. CONSIDERANDO que o Código Penal, em seu art. 268,

protege a incolumidade pública no que tange à saúde da coletividade,  prevendo

infração de medida sanitária preventiva, assim dispondo: Infringir determinação do

poder  público,  destinada  a  impedir  introdução  ou  propagação  de  doença

contagiosa”;

8. CONSIDERANDO que somente pode-se expor à venda ou ao

consumo alimentos próprios, sendo assim considerados os que estejam em perfeito

estado  de  conservação;  por  sua  natureza,  composição  e  circunstâncias  de

produção,  fabricação,  manipulação,  beneficiamento,  fracionamento,  depósito,

distribuição, venda e quaisquer atividades relacionadas com os mesmos, não sejam

nocivos à saúde, não tenham o seu valor nutritivo prejudicado e não apresentem

aspecto repugnante; sejam provenientes de, ou se encontrem em estabelecimentos

licenciados pelo Órgão competente; obedeçam às disposições da legislação federal
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e  estadual  vigentes  relativas  ao  registro,  rotulagem  e  padrões  de  identidade  e

qualidade;

9. CONSIDERANDO que é obrigatória a prévia fiscalização sob o

ponto  de  vista  industrial  e  sanitário,  de  todos  os  produtos  de  origem  animal,

comestíveis  ou  não  comestíveis,  preparados,  transformados,  manipulados,

recebidos, acondicionados, depositados, em trânsito e comercializados;

10.  CONSIDERANDO  que  a  ingestão  de  produtos  de  origem

animal  impróprios  ao  consumo  pode  ocasionar  sérios  problemas  à  saúde  dos

consumidores,  tais  como salmonelose  (causadas  pela  bactéria  Salmonela,  cujos

sintomas são vômitos, cólicas e febre, podendo ocasionar a morte); gastroenterites

(causadas por agentes bacterianos como: Clostridium perfringens, Escherichia coli -

coliformes  fecais  -,  cujos  sintomas  são  cólicas,  náuseas  e  febre);  toxinfecções

alimentares  (causadas  por  bactérias  Clostridium  perfringes  e  Escheria  coli  -

coliformes fecais – cujos sintomas são cólicas, náuseas e febre); teníase – Solitária

(causada  pelos  vermes  Taenia  solium  e  Taenia  saginata,  cujos  sintomas  são

distúrbios de estômago, de fígado e emagrecimento); CISTICERCOSE (causada por

ingestão de carne com a parasita Taenia solium e Taenia saginata, cujos sintomas

são  dor  de  cabeça  contínua,  dificuldade  de  andar,  podendo  provocar  cegueira,

distúrbios mentais -  como a epilepsia -  e morte);  câncer  e alterações hormonais

(causados por hormônios usados para “tratamento” de animais antes do abate, sem

observação  dos  cuidados  técnicos  necessários),  e,  finalmente,  toxoplasmose

(causada pelo Toxoplasma gondii,  podendo provocar abortos, cegueira, dores de

cabeça e erupções cutâneas);

11.  CONSIDERANDO  que  o  abate  irregular  de  animais  pode

ocasionar, ainda, danos ao meio ambiente, pelo abandono das vísceras e sangue

dos animais em locais impróprios;
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12.  CONSIDERANDO  que  é  dever  institucional  do  Ministério

Público a instauração de inquérito civil e ação civil pública para a defesa e proteção

dos  interesses  difusos  dos  consumidores,  nos  termos  dos  arts.  129,  III,  da

Constituição Federal, 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/85, 82, I, do Código de Defesa

do Consumidor;

13. CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 55 do Código

de Defesa do Consumidor dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios  fiscalizarão  e  controlarão  a  produção,  industrialização,  distribuição,  a

publicidade  de  produtos  e  serviços  e  o  mercado  de  consumo  no  interesse  da

preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do

consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias,

RESOLVE INSTAURAR   I N Q U É R I T O  C I V I L, 

nos termos do artigo 129,  inciso III,  da  Constituição Federal  e

artigo  8º,  parágrafo  primeiro,  da  Lei  da  Ação  Civil  Pública,  objetivando  a  total

apuração  dos  fatos  para,  se  for  o  caso,  posterior  formalização  de  Termo  de

Ajustamento de Conduta, ajuizamento de ação civil  pública ou arquivamento dos

autos, além de adoção de outras providências que se entender convenientes, nos

termos da lei e determinando, inicialmente:

a) a autuação da portaria, registrando-a em livro próprio; 

b) a remessa de ofício à Corregedoria-Geral do Ministério Público,

com a cópia deste documento; 
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c) a remessa de ofício aos Centros de Apoio da Cidadania, Saúde

e Meio Ambiente, Consumidor, com a cópia deste documento;

d) Encaminhamento de ofício ao Setor de Tributação do Município

de  Morrinhos,  REQUISITANDO a  listagem  os  estabelecimentos  comerciais

REGULARES com  Alvará  de  Funcionamento  concedido  pelo  Município,  que

comercializam produtos de origem animal, cuja especificação deverá conter o nome

do  estabelecimento,  nome  do  proprietário,  endereço,  tipo  de  produtos  de

origem animal comercializados;

e) Encaminhamento de ofício à Vigilância Sanitária Municipal de

Morrinhos, a fim de que PROCEDA, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do

recebimento, em caráter de urgência, VISTORIA de todos os estabelecimentos que

comercializem  produtos  de  origem  animal  REGULARES  E  IRREGULARES no

Município de Morrinhos,  INICIANDO-SE PELOS AÇOUGUES e (super)mercados,

posteriormente  mercearias,  atestando  ou  não  especialmente  a  existência  de

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL:

•  Não rotulados, sem rótulos aprovados pelo SIF, SIE ou SIM e

sem a perfeita visualização de todos os dados que identificam sua procedência;

• Que não possuam carimbo legível, com perfeita identificação do

número de registro no SIF, SIE ou SIM e que não estejam acompanhados de nota

fiscal com a confirmação da procedência;

•  Que não possuam etiquetas lacres, em perfeitas condições de

leitura e identificação, mesmo que acompanhadas de nota fiscal de procedência;

• Que não possuam os cortes obrigatórios que identificam que as

vísceras, órgãos e carcaças foram devidamente inspecionados;

• Produtos provenientes de estabelecimento com inspeção, porém

em contato com produtos não inspecionados;

• Produtos com embalagens violadas;
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•  Produtos  com temperatura  acima do  limite  estabelecido  pela

legislação, produtos resfriados até 7ºC, produtos congelados até -12ºC;

• Produtos com prazo de validade vencido;

•  Produto  com características  organolépticas  (cor,  odor,  sabor)

visivelmente alteradas;

•  Carnes temperadas pelo estabelecimento comercial e expostas

à venda: somente é permitida a venda de carnes temperadas quando produzidas e

embaladas por indústria autorizada pelo serviço de inspeção (SIM, SIE ou SIF), em

sua embalagem original. 

e.1 Informem a esta Promotoria de Justiça, mediante listagem os

estabelecimentos  comerciais  IRREGULARES que  estejam  acondicionando  ou

comercializando  produtos  de  origem  animal  (ESPECIALMENTE  carnes),  cuja

listagem  deverá  conter  o  nome  do  estabelecimento,  nome  do  proprietário,

endereço, tipo de produto de origem animal comercializados; 

Destaca-se, caso necessário,  para o cumprimento das medidas

REQUISITADAS, que a Promotoria de Justiça nominada inicialmente coloca-se à

disposição para requisição de auxílio polícia, ou outro órgão competente a fim de

auxiliar na realização do trabalho se necessário; 

f) Seja oficiado a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do

Ceará – ADAGRI informando a instauração do presente procedimento requisitando-

se  seja  informado  acerca  da  existência  de  procedimentos  administrativos

envolvendo  a  Comercialização  de  Produtos  de  Origem  Animal  na  Cidade  de

Morrinhos;
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g) a anexação de documentos atinentes ao assunto e a legislação

específica,  notadamente as Leis  Federais  1.283/50 e 7.889/89,  e Leis  Estaduais

respectivas;

h) publicação da presente Portaria no átrio do Fórum, como de

costume.

i) após, retornem os autos para posterior deliberação.

Morrinhos, 19 de agosto de 2016.

OIGRÉSIO MORES

Promotor de Justiça
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