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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº  5026342-78.2017.4.03.6100 / 13ª Vara Cível Federal de São Paulo

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 

RÉU: UNIAO FEDERAL

 

     D E C I S Ã O

 

 

Trata-se de  envolvendo o uso do antibiótico colistina como aditivo zootécnicoAção Civil Pública
melhorador de desempenho. Em decisão anterior (Id 3833097) foi feito o detalhamento do objeto da ação e
analisada a dicotonomia presente no caso: saúde pública  interesse econômico.versus

Ainda, conforme tal decisão, ficou comprovada, nessa etapa processual, a gravidade e a urgência na
interrupção do uso da colistina para a saúde pública da população, ante o grave perigo de dano ao se proibir
sua importação e fabricação, porém, ao mesmo tempo, permitir o uso dos estoques existentes que, ressalte-se,
não possuem sequer quantificação por parte da Ré, conforme essa mesmo afirma no Id 3780483.

Desse modo, e considerando que se procedeu à expedição eletrônica para a manifestação da parte Ré em
12/12/2017, mas que essa, até a presente data, quedou-se inerte, bem como levando-se em conta a
proximidade do recesso forense, o que levaria ao adiamento da prestação jurisdicional em tal caso, como já
dito, grave e urgente, entendo ser imperioso o deferimento da tutela antecipada quanto aos itens (a) e (b) dos
pedidos feitos pelo Autor, com a suspensão do artigo 2º da Instrução Normativa MAPA nº 45/2016 e a
apreensão dos estoques existentes nas empresas indicadas pela parte Ré no Ofício nº 6/2017/CPE – MAPA
(Id 3780483).

Anoto que os produtos aprendidos devem ficar sob a custódia da União Federal, por meio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, facultando que as empresas que prestaram as informações ao MAPA
também figurem como depositárias de produtos que têm em estoque, nos termos do artigo 159 do Código de

 mediante a lavratura dos respectivos autos de apreensão, que deverão detalhar a quantidade eProcesso Civil,
valor de mercado dos produtos apreendidos,.

Num. 3984200 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: FERNANDO MARCELO MENDES - 19/12/2017 12:47:18
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17121912471824100000003778785
Número do documento: 17121912471824100000003778785



Por fim, esclareço que os pedidos indicados nos itens (c) e (d) não devem ser deferidos em sede de tutela de
urgência, por encontrarem óbice no § 3º, do artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que constituiriam
medidas de caráter irreversível.

Isto posto,  pleiteada para:DEFIRO PARCIALMENTE A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
(a) suspender de modo imediato os efeitos do artigo 2º da Instrução Normativa MAPA nº 45/2016, com a
proibição da fabricação, comercialização e uso de aditivos zootécnicos melhoradores de desempenho que
contenham colistina, em todo o território nacional; e (b) condenar a União Federal, por meio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que apreenda todo o estoque existente de sulfato de colistina, em
sua finalidade de aditivo zootécnico melhorador de desempenho, seja na forma de matéria-prima, seja na
forma de produto acabado, existente nas empresas importadoras e produtoras, bem como recolha todo os
produtos acabados nas empresas que os comercializam, ficando autorizado que figurem como depositária dos
produtos, na forma acima explicitada.

Com a adoção das medidas expostas acima, determino, ainda, que a Ré indique a quantidade de produtos
apreendidos e recolhidos, bem como a sua localização. 

CITE-SE.

São Paulo,

 

FERNANDO MARCELO MENDES

Juiz Federal
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