
 

 
12ª Vara Cível Federal de São Paulo
PROCEDIMENTO COMUM (7) Nº 5004142-09.2019.4.03.6100
AUTOR: NESTLE BRASIL LTDA.
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RODRIGO FREITAS DA SILVA - SP359586
RÉU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
 

 

D E C I S Ã O

           

 

Trata-se de procedimento comum proposta por NESTLE BRASIL LTDA em face da UNIAO FEDERAL - FAZENDA
NACIONAL objetivando suspensão da exigibilidade de multa imposta pela Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA, decorrente de auto de infração aplicada por fiscal federal agropecuário vinculado ao MAPA.

Consta da inicial que ao autor foi aplicado Auto de Infração nº 04/2016, convertido no Processo nº 21052.030386/2016-14,
lavrado pela unidade de Araraquara do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (doc. 1), no qual foi imposta
multa, sob o fundamento de que a autora teria violado o art. 876, parágrafo único, do Decreto nº 30.691/52.

A autora relata que, em 21/09/2016, recebeu Ofício nº 012/2016 solicitando relatório mensal da “estratificação de
reclamações do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)” diretamente à Inspeção Federal –IF (ID 15548739 - Pág. 2). Como
não teria atendido à solicitação do fiscal federal agropecuário, este reduziu a termo Auto de Infração nº 04/2016 (ID 15548739 - Pág.
3).

Consta dos documentos acostados à inicial que o autor ingressou com recurso administrativo sustentando, em síntese, a
nulidade do auto de infração por falta de competência do agente fiscal para a exigência contida no Ofício nº 012/2016, por
descumprimento dos termos do art. 50 da Lei n. 9.784/1999 (ausência de motivação) e razoabilidade. Em sede recursal, o autor de
infração e a multa aplicada foram mantidos.

Requer, assim, a concessão de tutela para a suspensão da multa com vencimento previsto para o dia 12/04/2019.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

O art. 300 do Novo Código de Processo Civil arrola os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos seguintes
termos:

 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente

não puder oferecê-la.

§ 2  A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.o

§ 3  A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitoso

da decisão.”

Portanto, a tutela de urgência de natureza antecipatória poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ressalvada as hipóteses em que poderá haver caução
real ou fidejussória, a fim de ressarcir eventuais danos à outra parte - dispensada se a parte hipossuficiente não puder oferecê-la.

A tutela antecipada, como medida excepcional, só deve ser deferida em casos extremos em que esteja emaçado o próprio
direito do requerente ou, quando o prejuízo seja demasiado de ser suportado.

Passo ao caso concreto.

A inspeção de produtos de origem animal no âmbito do Ministério da Agricultura é da competência do Departamento de
Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA, subordinado à Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA. Segundo informação
retirada do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, “as ações de Inspeção são desenvolvidas em todo o Brasil
com respaldo na legislação que regula as atividades a ela relacionadas e cabe ao DIPOA a coordenação, em nível nacional, da
aplicação das leis, normas regulamentadas e critérios para a garantia da qualidade e a da segurança dos produtos de origem animal” .[1]

Por sua vez, o Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.), vinculado ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
– DIPOA, é o órgão responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao
mercado interno e externo, bem como de produtos importados de modo que, todos os produtos de origem animal sob responsabilidade
do MAPA são registrados e aprovados pelo S.I.F.

Por fim, dentre outras atribuições, compete ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - Dipoa/DAS,
vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária – DAS, nos termos do art. 91 da Portaria MAPA Nº 99/2016,

“I - elaborar as diretrizes de ação governamental para a inspeção e a fiscalização de produtos e derivados de origem animal,
;inclusive aquícola e pesqueira

II - programar, coordenar, promover, acompanhar e avaliar a execução das atividades de inspeção e fiscalização sanitária e
industrial de produtos de origem animal, inclusive aquícola e pesqueira;

III - coordenar, monitorar e avaliar, diretamente ou por meio de unidades descentralizadas do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e órgãos e entidades estaduais, do Distrito Federal e municipais, vinculados ao Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, a realização de auditorias técnico-fiscal e operacional em estabelecimentos agropecuários,
pesqueiros e aquícolas, locais de fronteira, portos marítimos e fluviais, aeroportos internacionais e estações aduaneiras especiais, no
que se refere à inspeção de produtos de origem animal;

IV - formular propostas e participar de negociações nacionais e internacionais e implementar compromissos institucionais
concernentes às atividades de sua competência, em articulação com as demais unidades administrativas da Secretaria de Defesa
Agropecuária e com órgãos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e

V - subsidiar e apoiar as ações de controle de resíduos e contaminantes.”

Veja-se que a competência para a fiscalização de produtos de origem animal é bastante delimitada e modo que somente pelo
órgão autorizada pode ser executada.
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Neste momento processual de análise preliminar, pela própria natureza intrincada da estrutura organizacional do setor
público, deixo de analisar especificamente a alegação de (falta) competência do agente fiscal agropecuário vinculado a Unidade
Técnica Regional de Agricultura de Araraquara para a fiscalização de  Mesmo porque, como éprodutos e derivados de origem animal. 
cediço, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do Auto de Infração.

Nesse passo, não é dado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, ou seja, sobre a conveniência,
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, sob risco extrapolar sua competência jurisdicional. Cabe ao Judiciário, todavia, a
fiscalização quanto a legalidade do ato

Todavia, conforme já firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle, pelo Poder Judiciário, de
ilegalidade ou abusividade de ato administrativo de competência de outros Entes não afronta o princípio da separação, independência e
harmonia dos poderes constituídos. Antes, respeita o preceito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inc. XXXV).

Nesse trago à baila o seguinte julgado:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
279/STF. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa
necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe
recurso extraordinário). 2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a
apreciação pelo Poder judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se
aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da
nova codificação processual.  (RE 579593 AgR, Relator(a):   Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
22/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)”.

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO
DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte possui entendimento no
sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos
poderes. Precedentes. II – Consoante jurisprudência deste Tribunal, é inválido o enquadramento, sem concurso público, de servidor em
cargo diverso daquele de que é titular. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental
improvido” (RE nº 559.114/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/11).

 

Pois bem, analisando os argumentos trazidos na inicial, bem como da leitura do processo administrativo
21052.030386/2016-14 acostado aos autos, entendo existir evidências de distorção do Auto de Infração nº 04/2016, que aponta
infração ao disposto do art. 876 do então vigente Decreto nº 30.691/1952 (revogado pelo Decreto nº 9.013/2017). Dispõe a norma
invocada:

“Art. 876. As infrações ao presente Regulamento são punidas administrativamente e, quando fôr o caso, mediante
responsabilidade criminal.

Parágrafo único. Incluem-se entre as infrações previstas neste Regulamento, atos que procurem embaraçar a ação dos
servidores da D.I.P.O.A. ou de outros órgãos no exercício de suas funções, visando impedir, dificultar ou burlar os trabalhos de
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fiscalização; desacato, subôrno ou simples tentativa; informações inexatas sôbre dados estatísticos referentes a quantidade, qualidade e
procedência dos produtos e, de modo geral, qualquer sonegação que seja feita sôbre assunto que direta ou indiretamente interesse á,
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

 

Art. 877. As penas administrativas a serem aplicadas por servidores da D.I.P.O.A., da D.D.S.A. ou de outros órgãos do
D.N.P.A., quando houver delegação de competência para realizar as inspeções previstas neste Regulamento, constarão de apreensão ou
condenação das matérias primas e produtos, multas, suspensão temporária da Inspeção Federal e cassação do registro ou
relacionamento de estabelecimento.”

Ocorre que, segundo fundamento no Auto de Infração nº 04/2016, o fiscal federal agropecuário do MAPA defende que a
infração seu deu pelo autor “não fornecer a Inspeção Federal os dados de reclamações referentes ao SAC solicitado através do Ofício
012/2016”.  As informações a que se refere o fiscal os dados estratificados de reclamações do SAC da empresa autora.

Posteriormente questionado, o Sr. Fiscal Federal justifica que a solicitação decorreu de “A partir da observação desses

dados [foto ID 15548739 - Pág. 15) é que surgiu a necessidade de se conhecer melhor o teor de tais reclamações, visando a

identificar se podem se constituir ou não agravos a saúde pública de quem consuma tais produtos, até porque na foto anexada

.visualiza-se 88 reclamações de materiais estranhos e 27 reclamações sensíveis, estas a apenas um degrau abaixo do recall”[2]

Como dito anteriormente, de uma análise preliminar, considero que tanto a exigência de apresentação mensal de todos dos
dados das reclamações do SAC da Empresa autora quando a justificativa apresentada não se adequa à competência prevista para o
Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) e/ou ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA (a quem, em tese, o
agente fiscal deve responder).

Destacado alhures o texto do art. art. 91 da Portaria MAPA Nº 99/2016 que fixa a fiscalização de produtos e derivados de
, ou seja, em nada se relaciona com o pedido de pesquisa de satisfação e/ou reclamações que chegam até o SAC daorigem animal

empresa autora.

Melhor sorte não socorre a justificada de que as “88 reclamações de materiais estranhos e 27 reclamações sensíveis” nos
produtos comercializados pela empresa, pois de certo, a fiscalização dos    deve ser feita diretamenteprodutos de origem animal
nesses. Ou, ainda que fosse o caso de se oficiar a empresa por informações, esta deveria ter delimitado seu objeto e apresentada sua
motivação, requisitos não observados pelo Ofício nº 012/2016.

Outrossim, destaco o que dispõe a Lei nª 9.784/1999:

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

 

(...)
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Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...)

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

Diante das considerações acima delineadas, vislumbro a existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo na demora se justifica porque com o vencimento iminente da multa imposta , em 12/04/2019,[3]
acarretaria evidente prejuízo ao autor conforme apontado no item 32 da petição inicial, como a inscrição do débito em dívida ativa e
impedimentos na obtenção de Certidão Negativa de Débito.

Feitas estas considerações, cabível o deferimento da tutela requerida.

Ante o exposto, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo MINISTÉRIO DEFIRO A TUTELA 
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO , referente ao Auto de Infração nº 04/2016, no valor de R$  3.755,64[4]
(três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento para 12/04/2019.

CONCEDO, ainda, a tutela para determinar que o  CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2ª
se abstenha de ajuizar ação de execução fiscal, inscrever em dívida ativa do débito da multa oraREGIÃO-SP/CORECON-SP 

debatida ou, caso o tenha feito, determino que providencie a imediata retirada dos dados cadastrais da empresa autora da dívida ativa
da UNIÃO, comprovando nos autos.

 

DETERMINO o depósito judicial do valor da multa ora debatida como medida de garantir à parte vencedora o pagamento
devido e a efetividade da decisão judicial

Cite-se a UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL para apresentar defesa no prazo legal.

Apresentada a contestação ou decorrido o prazo legal, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar
réplica.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 

[1] http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/conheca-o-dipoa

[2] ID 15548739 - Pág. 17

[3] ID 15548739 - Pág. 66

[4] ID 15548739 - Pág. 61

São Paulo, 25 de março de 2019

 LEQ
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