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EXCELENTkgíUO gENnoR MINlgTRO oe rERNAUDK oo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR DO RECURSO
KPEeIAL REPETITIVO N' l.ggg.942AP.

QUKTÃO DE ORDEM

0 Miníetérío Público Federal, por meio do gubprocurador-

(geral da República que acta eubecreve, vem perante Vogea Excelência, êm

aditamento ao Pedido de Revíeão doe Temas 616 e 617 do Reeureo Eepeeíal

Repetitivo l.ggg.942/gP, com fundamento no arngo 2B6-g, e 256-T, do

RlgTJ, alterado pela Emenda Regimental n' 24, de 2g de setembro da

2016, expor e ao final requerer o eeguínte:

2. Og temas números 616 e 617 Íá foram obÍeto de

reconhecimento por ente gTJ, proeeeeadoe em razão do Recarga Repetitivo n'

1.29g.942/gP, que ee encontra em grau dÊ embargos de declaração nesta

geção.
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g. A revíeão de entendimerlto firmada ern tema repütítivo,

ocorrerá nog própríoe autor Cago ainda eeteÍa em tramitação og recureog, ou

gera obÍeto de Questão de Ordem, que não depende de proceeeo a ela

vinculado.

4. mete incidente terá Como relator o MínígtFO integrante do

órgão julgador ge ente o propõe, ou o geu Preeídente quando a proposta for

forrnulâda pelo representante do MPF.

S. No cago a proposta foi de iniciativa do MPt, portanto

aplicável a última parte do $ 2', do artigo 256 acima referido, uma vêz que o

acórdão proferido na Questão de Ordem gera ingerido Como peça eletrânica

Complementar, Rolei proeeeeo(el relacionado(el ao enunciado de tema

repetitivo.

6. A revíeão deve observar em relação ao Íulgarnento e à

publicação do acórdão, o dígpoeto nag geeeõee 111 e IV dieta Capítulo.

7. Na hipótese, o Cago preecínde de afetação, uma vêz que oe

embargos Íá foram afetadoe a efta geção, Corno ee vê no precedente no ProAfr

no Reeureo Especial n' 1.69g.g7g/gP, referente ao tema IB7 em que foi

relato o Mínietro gebaetião Pele Júnior.
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g. Diante dag premíeeae acima referídae, requer o MPF Como

autor do incidente, que gela gubmetída, antes do julgamento doe embargos,

Como questão de ordem preÍudicíal o Incidente de Revíeão do Tema, uma vêz

que no acórdão embargado eonetata-ee que a interpretação restrita adorada

pelo í. Míníetro Relator não levou em Conta que a matéria, embora não

Bxplíeitamente vennlada nag normal legais pertínentee ao tema, comporta

entretanto, na aueêneia de previsão legal, uma interpretação à luz dog

príncípíoe ggraíe do direito, da analogia e com oe preeedentee dieta Corte, com

relação aog profíeeíonaíe de farmácia, que amuam em idêntíeae eondíçõee nog

Betabeleeirnentog que Comercializam medícarnentoe para gerei humanos.

9. No entender do MPF, com razão a teca defendida pelo

CFMV por motivos além de íurídíeoe, tãmbérn og de suporte fátíeo que

aeeeguram aog adquítentee doe produtor veterináríoe, e anímaie vívoe em

geral, a segurança quanto ao ugo doe medícamentoe veterináríoe, a rotulação

doe produtor, de eondíçõee de aplicabilidade envolvendo poeología e

contraíndícaçõee, etc.

10. No que reepeíta à venda de animaíe qua não gelam

doméetícog a questão ainda ee põa de forma muito maio relevante, porque

envolve ag eondíçõeg de tratamento que og mumog devem receber apõe a eua

Comercialização.

PETIÇÃO NO RESP 1338942/SP 3



6
MINISTÉmO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIAGERALDAREPÚBLICA

11 . A interpretação gramatical reetrítâ doe díepoeítívog legaíe,

não pode ge ater unicamente ao eentído literal, ou mesmo Contido deeeae

noFmag, uma vêz que hígtoríeamente t8íe díplomag legaíe foram edítadoe em

uma época onde não ge tinha quantidade eufíeíente de profíeeionaíe

veterínáríoe, que atendeeeem à demanda exíetente no mercado de

comercialização de t8íe produtor.

12. Há outras coneideraçõee de 'bó/hr .á2'ávm"que poderiam

gür analíeadae no julgamento de Reeureo Eepeeíal, que auxíliariam numa

hermenêutica paFtíeularízada para ag eítuaçõee âtu8ie de laje eetabeleeimentog

eornercíaíe, que têm eído autuadoe pelo Concelho Federal de Medicina

Vaterínáría, e que rnQrecem um reflexão cobre og tem8g obÍetoe da revíeão

proposta.

lg. Finalmente, ratificando og termos doe embargos opoctoe

pelo CRMv/gP e também do C[MV, o Mírlíetérío Público Federal requer,

prelimínarmente, que no julgamento doe embargos gela acolhida a Questão de

Ordem, para que antes da análíee doe fundamentos doe aclaratóríoe, gela

submetida e julgada por efta geção, a Revíeão doe Temas, a fím de que eeÍarn

acolhídog e ahetadoe og fundamentos do acórdão embargado, e Corno tal,

deeafetado o recurso dieta geção, como repetinvo, para que retorne à gua

Condição de eimplee Recurso Eepeeial, no intuito de ger Conhecido e provido,
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para obrigar og eetabelecímentoe eomercíaíg a ter em gele quadros

profieeíonaíe eom formação em medicina veterinária, habílitadog e regíetradoe

perante oe Coneelhoe Regíonaíe e Federal de Medicina Veterinária.

Neetee Termos

Pede e espera deferimento

Btaeílía/Dl:, 17 de abril de golf

MOACIR eUIMARÃK MORAlg FILHO

gubprocurador-Geral da República
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