
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO 

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  FEDERAL  CARLOS  MOREIRA

ALVES  –  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL  DA  PRIMEIRA

REGIÃO

Manifestação nº 454/2018/GABPRR47-APMS (cota)

SLAT nº 1024317-50.2018.4.01.0000

Processo Originário nº 0021371-49.2014.4.01.3400

REQUERENTE: Uniãão Federãl

REQUERIDO: Juíízo dã 7ª Vãrã Federãl dã Seçãão Judiciãí riã do Distrito Federãl

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelã Procurãdorã Regionãl dã Repuí bli-

cã subscritã, vem expor e requerer o seguinte:

Iniciãlmente, cumpre relãtãr que nos diãs 10, 17 e 23 de ãgosto corrente, re-

presentãntes do Ministeírio Puí blico Federãl e dã Ageênciã Nãcionãl de Vigilãênciã Sã-

nitãí riã (ANVISA) reunirãm-se pãrã trãtãr de ãspectos relãcionãdos ão cumprimen-

to dã decisãão que orã se pretende suspender, buscãndo ã soluçãão definitivã pãrã ã

questãão dãs reãvãliãçoã es dos ingredientes ãtivos tirãm, ãbãmectinã e glifosãto.

Diãnte dã complexidãde do temã e buscãndo umã solução consensual efi-

ciente e segura, que ãtendã ão interesse puí blico tutelãdo nã ãçãão civil puí blicã em

trãmitãçãão perãnte ã Justiçã Federãl do Distrito Federãl e tãmbeím gãrãntã ã quãli-

dãde necessãí riã ãà s reãvãliãçoã es ão encãrgo dã ãutãrquiã sãnitãí riã, ã Procurãdoriã

dã Repuí blicã no Distrito Federãl ãpresentãrãí  nã dãtã de hoje solicitãçãão de desig-

nãçãão de ãudieênciã, com ã presençã dos representãntes do  Parquet e dã ANVISA,
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pãrã que sejãm debãtidos e esclãrecidos os ãspectos teícnicos que envolvem ã de-

mãndã, sempre nã buscã de um desfecho que possã ser ãcordãdo entre ãs pãrtes.

Diãnte de tãl contexto, cãusã estranheza o pedido formulãdo pelã Advocã-

ciã-Gerãl dã Uniãão tendo em vistã ãs trãtãtivãs extrãjudiciãis em curso desde o de-

ferimento  dã  ãntecipãçãão  dos  efeitos  dã  tutelã  nos  ãutos  nº  0021317-

49.2014.4.01.3400 pelo Juíízo dã 7ª Vãrã Federãl dã Seçãão Judiciãí riã do Distrito Fe-

derãl.

Tãis ãs circunstãênciãs, inclusive pãrã que Vossã Exceleênciã possã ter ãcesso

ãàs informãçoã es detãlhãdãs sobre ãs trãtãtivãs em curso, o que propiciãrãí  umã me-

lhor compreensãão do temã, o Ministeírio Puí blico Federãl requer, com ã urgeênciã

que ã hipoí tese reclãmã, a concessão de vista dos autos, ãntes dã ãnãí lise do pedi-

do formulãdo pelã Uniãão  Federãl,  conforme ãutorizã o ãrtigo 4º,  §2º dã Lei  nº

8.437/921.

Brãsííliã/DF, 24 de ãgosto de 2018.

Ana Paula Mantovani Siqueira
Procuradora Regional da República

1 Lei nº 8.437/92 – Artigo 4º. Compete ão Presidente do tribunãl, ão quãl couber o conhecimento do
respectivo  recurso,  suspender,  em  despãcho  fundãmentãdo,  ã  execuçãão  dã  liminãr  nãs  ãçoã es
movidãs contrã o Poder Puí blico ou seus ãgentes, ã requerimento do Ministeírio Puí blico ou pessoã
juríídicã de direito  puí blico interessãdã,  em cãso de mãnifesto interesse puí blico ou de flãgrãnte
ilegitimidãde, e pãrã evitãr grãve lesãão ãà  ordem, ãà  sãuí de e ãà  segurãnçã e ãà  economiã puí blicã.
§2º. O Presidente do Tribunãl poderãí  ouvir o ãutor e o Ministeírio Puí blico, em setentã e duãs horãs.
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