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APELAÇÃO  CÍVEL.  ARGUIÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  IMPUGNAÇÃO
DO ART. 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
08/2004 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. PROIBIÇÃO
DA  CAMA  DE  AVIÁRIO  COMO
ALIMENTAÇÃO  PECUÁRIA.
REGULAMENTAÇÃO  FUNDADA  NA
FINALIDADE  DE  PREVENÇÃO  DE
EPIDEMIOLOGIA  DA  ENCEFALOPATIA
ESPONGIFORME  BOVINA  (MAL  DA  VACA
LOUCA).  ATIVIDADE  CONSIDERADA
NOCIVA  À  SAÚDE  PÚBLICA.  EXERCÍCIO
LEGÍTIMA  E  PROPORCIONAL  DO  PODER
REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
LEGALIDADE. REJEIÇÃO.

- Não havendo violação aos princípios constitucionais
da legalidade e da proporcionalidade, na edição de ato
normativo pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento  (MAPA),  proibindo  a  utilização  da
“Cama  de  Aviário”,  a  partir  de  estudos  que
relacionam essa prática com a epidemia do “Mal da
Vaca  Louca”,  há  de  ser  rejeitada  a  arguição  de
inconstitucionalidade do art.  1º, parágrafo único, da
Instrução Normativa nº 08/2004.

MÉRITO.  PODER  DE  POLÍCIA.  ATO  DE
INTERDIÇÃO.  MEDIDA  CAUTELAR.
CONTRADITÓRIO  DIFERIDO  OU

Apelação Cível nº 0002054-32.2011.815.0301                                                                    1



POSTERGADO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.
NATUREZA  URGENTE  DA  MEDIDA.
DESPROVIMENTO.

-  Não  há  que  se  cogitar  nulidade  do  Termo  de
Interdição por ausência do contraditório prévio, tendo
em vista justamente a urgência do ato restritivo, em
decorrência  da  necessidade  de  manutenção  da
incolumidade da saúde pública, tratando-se de medida
cautelar  legitimamente  adotada  pela  Administração
Pública.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em
rejeitar a arguição incidental de inconstitucionalidade e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Medeiros Filho
contra sentença (fls. 49/51) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Pombal que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo” ajuizada
em face do Estado da Paraíba, julgou improcedente o pedido autoral.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/12),  o  autor  relatou  que  é
proprietário de  imóvel  rural,  localizado no Município de  Pombal  e  que os
agentes  da  Defesa  Agropecuária  Estadual  da  Paraíba  realizaram  uma
fiscalização  na  localidade,  constatando  que  animais  estariam  sendo
alimentados com “cama de aviário”. Aduziu que, em consequência, foi lavrado
um Termo de Interdição da propriedade.

Alegou  o  cerceamento  de  defesa  no  procedimento
fiscalizatório, não tendo chances de explicar a situação, ou mesmo apresentar
qualquer argumento, ressaltando que  “não existe nenhuma lei que proíba o
uso da Cama de Aviário com alimento para ruminantes. Tal proibição é dada
por força da Instrução Normativa nº 8, publicada em 25 de março de 2004,
na qual proíbe em seu artigo 1º, parágrafo único, o uso da Cama de Aviário,
todavia, não faz menção à interdição de propriedade ou estabelecimento”.

Ao final,  pleiteou a procedência da demanda para declarar  a
nulidade do termo de interdição, ante a ausência do contraditório e da ampla
defesa,  declarando-se  a  inconstitucionalidade  das  Instruções  Normativas  nº
8/2004 e 41/2009.

Contestação apresentada (fls. 26/31), enfatizando a legitimidade
do ato de interdição, consectário do poder de cautela da administração, sendo
razoável  a  intervenção  imposta.  Enfatizou  a  questão  de  saúde  pública
evidenciada, inexistindo violação ao princípio da legalidade, por se tratar de
poder implícito conferido pela Constituição Federal às agências reguladoras.
Concluiu pela inexistência de nulidade, por ser o contraditório, nesse tipo de
atuação, diferido ou postergado.
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Sobreveio, após, sentença de improcedência, cuja ementa assim
restou redigida:

“ATO  ADMINISTRATIVO.  INSPEÇÃO.  USO  DE
CAMA  AVIÁRIA  NA  ALIMENTAÇÃO  DE
RUMINANTES.  INTERDIÇÃO  PARCIAL  DA
PROPRIEDADE.  URGÊNCIA  PÚBLICA.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
- É legal a interdição de empresa agropecuária, com
base no interesse público e na urgência da medida,
pelo  órgão  de  fiscalização,  em  inspeção  que
constatou irregularidade em seu funcionamento, isto
decorre  do  Poder  de  Polícia  da  Administração
Pública  convolada na auto-executoriedade de  seus
atos”.

Inconformado, o demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
56/63),  alegando  a  nulidade  do  procedimento,  a  violação  aos  princípios
administrativos,  mais  especificamente  à  proporcionalidade,  levantando  a
necessidade de declaração de  inconstitucionalidade  da Instrução Normativa
que autoriza a interdição. Por fim, pugna pelo provimento do apelo e reforma
da sentença.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  ente  federado  não
apresentou contrarrazões (fls. 67).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 71/74).

Tendo em vista a arguição incidental de inconstitucionalidade,
bem  como  o  tema  afeto  à  saúde  pública,  foi  dada  oportunidade  de
manifestação pelo  Parquet, que ofertou novo parecer (fls. 78/81), opinando
pela rejeição da arguição de inconstitucionalidade e pelo desprovimento do
apelo.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  destacar  que,  tendo  a  sentença  sido
publicada antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, os requisitos
de  admissibilidade  dos  recursos  devem  observar  as  normas  processuais
vigentes à época da codificação de 1973, não sendo cabível a majoração por
honorários recursais, consoante Enunciado Administrativo nº 7 do Superior
Tribunal  de  Justiça.  Assim  sendo,  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade,  conheço  do  apelo,  passando  à  apreciação  de  seus
argumentos.

Conforme  se  infere  dos  autos,  a  presente  demanda  tem  por
objeto  o  inconformismo  em  relação  ao  ato  administrativo  de  interdição,
veiculado por meio do Termo de fls. 15/17. Tal ato de polícia foi efetivado a
partir  de inspeção local,  realizada em 10/08/2011 por  agentes da Gerência
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Executiva de Defesa Agropecuária, os quais constataram “alimento suspeito
(com indícios) de ter na sua composição proteína de origem animal (cama de
aviário. Os animais 45 vacas, 1 bezerra e 2 touros estavam se alimentando
com o alimento suspeito” (fls. 16).

- Do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade

A  proibição  da  conduta  agropecuária  que  deu  ensejo  à
interdição questionada advém da Instrução Normativa nº 08/2004, de origem
do Ministério da Agricultura,  Pecuária e  Abastecimento,  cujo art.  1º  assim
dispõe: 

“Art.  1º  Proibir  em  todo  o  território  nacional  a
produção,  a  comercialização  e  a  utilização  de
produtos  destinados  à  alimentação  de  ruminantes
que  contenham  em  sua  composição  proteínas  e
gorduras de origem animal.
Parágrafo único. Incluem-se nesta proibição a cama
de aviário, os resíduos da criação de suínos, como
também qualquer produto que contenha proteínas e
gorduras de origem animal”.

Como relatado, o demandante questiona a constitucionalidade
de tal  norma, ressaltando que inexiste lei  sobre o tema, vedando a prática
referida, invocando a incidência do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal,
que prevê que  “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei”.

Em regulamentação  das  relações  particulares,  o  princípio  da
legalidade  apresenta  um  maior  espaço  de  atuação,  na  medida  em  que
possibilita aos cidadãos a prática de quaisquer atos, apenas existindo restrição
quando decorra de lei. A expressão “lei”, prevista pelo constituinte, é aplicada
em  sentido  amplo,  abrangendo  qualquer  norma  jurídica,  e  não  apenas  a
espécie normativa lei complementar, ordinária ou delegada.

A  finalidade  da  previsão  constitucional  foi  possibilitar  um
amplo  espaço  de  atividade  por  cada  membro  da  sociedade,  porém,  em
situações nas quais o interesse público exija regulamentações restritivas em
matérias relevantes para a ordem interna, deixou margem à função legislativa
para a imposição de limites à atuação particular. Tal função legislativa pode
decorrer do desempenho típico, realizado pelo Poder Legislativo, ou atípico,
exercido pela manifestação do Poder Normativo na seara administrativa.

A partir do momento em que o Poder Executivo, por meio do
Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  edita  Instruções
Normativas, sobretudo em matérias afetas à saúde pública, não há qualquer
violação ao princípio da legalidade.

Sobre o tema, confira-se o aresto:

“ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
DROGARIAS  E  FARMÁCIAS.  VENDA  DE
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PRODUTOS  E  FORNECIMENTO  DE  SERVIÇOS
COM  NATUREZA  ESTRANHA  À  DEFINIDA  EM
LICENÇA  EXPEDIDA  PELO  PODER  PÚBLICO.
VEDAÇÃO  CONTIDA  NA  LEI  Nº  5.991/73.
DEFINIÇÃO  DE  PRODUTOS
COMERCIALIZÁVEIS  NA  INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 09/2009 E NA RDC Nº 44/2009. 
I.  Trata-se  de  avaliar  a  possibilidade  de
comercialização  de  produtos  de  conveniência  e
gêneros alimentícios, além de locação de espaço em
imóvel  para  prestação  de  serviços  por  terceiros
(Caixa  24h)  por  farmácias,  à  luz  dos  preceitos
contidos na Lei n. º 5991/73, na Instrução Normativa
n. º 09/2009 e na RDC n. º 44/2009.
II.  Embora  seja  livre  a  atividade  econômica,  a
Constituição Federal, em seu artigo 174, impõe ao
Estado a tarefa de agente normativo e regular, com o
exercício  de  funções  de  fiscalização,  incentivo  e
planejamento.  Desse modo, é possível a fixação de
regulamentações  específicas  para  o  exercício  de
determinadas  atividades,  sobretudo  quando
diretamente afetam o interesse público, entre elas a
comercialização  de  medicamentos  e  correlatos  por
farmácias.  A  observância  de  tais  limitações  não
constitui  violação  ao princípio  da  legalidade,  mas
sim seu fiel cumprimento, vedando-se ao particular
o  desempenho  de  atividades  consideradas  nocivas
por normas editadas pela Agência Reguladora.
III. A Lei n. º 9.782/99 dispõe em seu artigo 7º, inciso
III, que a ANVISA tem como atribuição ‘estabelecer
normas, propor, acompanhar e executar as políticas,
as  diretrizes  e  as  ações  de  vigilância  sanitária’,
sendo  possível,  assim,  o  controle  sanitário  do
funcionamento,  dispensação  e  comercialização  de
produtos  e  da  prestação de serviços  farmacêuticos
em farmácias e drogarias.
IV.  Diante  disso,  a  ANVISA  editou  a  Instrução
Normativa n. º 09/2009, que promove a delimitação
dos  produtos  que  podem  ser  fornecidos  por
farmácias  e  drogarias,  vedando,  ainda,  a
comercialização  de  itens  que  destoem  da  listagem
contida na portaria.
V.  Ademais,  os  arts.  21  e  55  da  Lei  nº  5.991/73
impossibilitam  que  farmácias  e  drogarias  utilizem
suas  dependências  para  fins  diversos  do
licenciamento, que, no caso vertente, permite apenas
a Dispensação de medicamentos sujeitos a controle
especial  (Port.  344/1998).  ‘Dispensação  de
medicamentos  não  sujeitos  ao  controle  especial.
Comércio  de  correlatos,  perfumes,  produtos  de
higiene  e  alimentos  permitidos  pela  legislação
vigente  (RDC  44/2009  e  suas  Instruções
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Normativas).  Prestação  de  serviços  farmacêuticos,
administração  de  medicamentos,  aferição  de
parâmetros fisiológicos e bioquímicos e perfuração
de lóbulo auricular para colocação de brincos (RDC
44/2009)’.
VI. Inviabilizada, portanto, a venda de produtos de
conveniência  e  gêneros  alimentícios,  bem  como  o
fornecimento de serviços distintos daqueles definidos
pela legislação e em licença concedida pelo Poder
Público.
VII. Recursos providos”. 
(TRF 2ª R.; AC 0000796-93.2012.4.02.5006; Oitava
Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira
da Silva; Julg. 25/10/2017; DEJF 14/11/2017).

No  mesmo  sentido,  o  parecer  ministerial,  ao  ressaltar  a
relevância das ações e serviços de saúde, “cabendo ao Poder Público dispor,
nos  termos  da  lei,  sobre  REGULAMENTAÇÃO,  FISCALIZAÇÃO  E
CONTROLE. Tal é a importância, que a doutrina orienta para duas vertentes
dos direitos sociais, especialmente no que tange a saúde, natureza negativa e
natureza positiva, a primeira duz que o Estado e o particular devem se abster
de praticar atos que prejudiquem terceiros, já a segunda preconiza o Estado
como prestacionista para implementar direito social” (fls. 80/81).

Além  de  não  existir  desrespeito  ao  princípio  da  legalidade,
tendo  em  vista  o  exercício  do  poder  de  polícia  através  de  ato  normativo
limitando a atividade privada em prol da saúde pública, igualmente não há
violação à proporcionalidade. Isso porque o ato em questão foi devidamente
motivado pela “epidemiologia da Encefalopatia Espongiforme Bovina EEB e
a necessidade de”. Trata-se da doença popularmente conhecida como “Mal da
Vaca Louca”.

A preservação do valor  constitucional  vida  e  preservação da
saúde coletiva contra fundadas suspeitas de causa epidemiológicas se revela
suficiente a justificar o ato normativo questionado. A propósito da aplicação
da Instrução Normativa impugnada, confira-se o aresto:

“ADMINISTRATIVO.  INSPEÇÃO
FITOSSANITÁRIA.  MINISTÉRIO  DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
MAPA.  ‘CAMA  DE  AVIÁRIO’.  PRODUTO  DE
ORIGEM  ANIMAL.  MATERIAL  PROIBIDO  NA
ALIMENTAÇÃO  BOVINA.  PROCEDIMENTO  DE
ABATE.  LEGALIDADE.  INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. Durante a fiscalização realizada pelo Ministério
da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento.  MAPA,
constatou-se  a  presença  de  ‘cama  de  aviário’ em
determinado local (cocho) da propriedade do autor,
razão  pela  qual  a  autoridade  de  defesa  sanitária
determinou a identificação de todo o rebanho.
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2. O resultado da análise da amostra da prova e da
contraprova  deu  positivo  para  a  presença  de
subproduto de origem animal. ‘ossos não calcinados’
e  ‘penas  não  hidrolisadas’,  implicando  no
procedimento previsto no artigo 5º do Anexo II da IN
MAPA n. 41/2009.
3. O impedimento para a alimentação de ruminantes
com  materiais  compostos  por  proteína  de  origem
animal, constante da IN MAPA 41/2009, decorreu da
necessidade  de  se  impedir  a  introdução  e
alastramento  da  enfermidade  ‘encefalopatia
espongiforme bovina’ (EEB), vulgarmente conhecida
como ‘Mal da Vaca Louca’, doença transmissível e
sem cura.
4. Cumpre asseverar que o artigo 5º do Anexo II da
IN  MAPA  41/2009,  que  determina  o  abate  de
ruminantes  alimentados  com  ração  à  base  de
proteína animal, foi elaborado em conformidade com
o  artigo  87,  parágrafo  único,  II,  da  Constituição
Federal, e com a Lei n. 6.198/74, que dispõe acerca
da  inspeção  e  da  fiscalização  obrigatórias  dos
produtos destinados à alimentação animal, de modo
que não há ofensa ao princípio da estrita legalidade.
5.  O  autor,  ao  alimentar  o  rebanho  com material
proibido,  deu  causa  à  aplicação  da  IN  MAPA  n.
41/2009.  A  própria  norma  prevê  que  o  resultado
financeiro  do  abate  caberá  ao  proprietário,  sendo
indevida qualquer indenização a esse título. In casu,
o  autor  recebeu  o  valor  obtido  com  o  abate  dos
animais, não fazendo jus, portanto, ao ressarcimento
dos prejuízos que alega ter sofrido.
6. Apelação desprovida”. 
(TRF 3ª R.; AC 0008762-43.2010.4.03.6108; Terceira
Turma; Rel.  Des.  Fed. Nelton Agnaldo Moraes  dos
Santos; Julg. 10/11/2016; DEJF 28/11/2016).

Assim sendo, em estrita consonância com o parecer ministerial,
por não considerar violados os princípios constitucionais da legalidade e da
proporcionalidade, na edição de ato normativo pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA),  proibindo  a  utilização  da  “Cama  de
Aviário”, a partir de estudos que relacionam essa prática com a epidemia do
“Mal  da  Vaca  Louca”,  REJEITO a  Arguição  de  Inconstitucionalidade,
declarando constitucional a Instrução Normativa nº 08/2004.

- Do Mérito Recursal

Uma  vez  rejeitada  a  arguição  de  inconstitucionalidade,
conforme previsto no art. 949, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
passa-se ao julgamento do apelo, considerando constitucional a proibição da
utilização da Cama de Aviária na atividade agropecuário, estabelecida no art.
1º da Instrução Normativa nº 08/2004, do MAPA.
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Em se tratando de Administração Público, é sabido que, dentre
os “Poderes Administrativos”, destaca-se o de Polícia, consistente, definido
pelo  art.  78  do  Código  Tributário  Nacional  como  “a  atividade  da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público  concernente  à  segurança,  à  higiene,  à  ordem,  aos  costumes,  à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”.

Dentre  as  características  do  Poder  de  Polícia,  observa-se  a
autoexecutoriedade, que possibilita aos agentes administrativos agir com seus
próprios meios, executando suas decisões sem a necessidade de intervenção do
Poder  Judiciário.  A autoexecutoriedade (exceção no âmbito  administrativo)
exsurge  sobretudo em situações  de  emergência,  nas  quais  a  efetividade do
comando administrativo exige uma atuação direta em face do particular, sob
pena de ineficácia da medida. A apreensão de mercadorias e a interdição de
estabelecimentos são exemplos desse atributo do ato de polícia.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, há muito destacou a
diversidade de situações entre uma medida administrativa sancionatória e uma
conduta cautelar, autorizando que estas últimas sejam efetivadas ainda que não
oportunizado o contraditório prévio,  em respeito  a  urgência da tutela a  ser
concedida. A propósito, confira-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RÁDIO
COMUNITÁRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO,
PERMISSÃO  OU  AUTORIZAÇÃO  DO  PODER
PÚBLICO. OPERAÇÃO CLANDESTINA. MEDIDAS
DE NATUREZA CAUTELAR.
1. Não se pode confundir sanção administrativa com
medida  cautelar  da  Administração.  A
indispensabilidade de prévia oportunidade de defesa
como  requisito  de  legitimidade  da  aplicação  de
sanções administrativas não inibe o Poder Público
de tomar medidas de natureza cautelar visando, em
nome  do  interesse  e  da  segurança  pública,  a
sustação de atos ilegítimos, como o de transmissões
de rádio comunitária que opera sem autorização do
poder concedente.
Aplicação do parágrafo único do art. 175 da Lei n.º
9.472/97.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento”.
(STJ,  REsp  1058938/MG,  Rel.  Ministro  TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/08/2012, DJe 27/08/2012)

Não há que se cogitar em nulidade do Termo de Interdição por
ausência  do  contraditório,  tendo  em  vista  justamente  a  urgência  do  ato
restritivo, em decorrência da necessidade de manutenção da incolumidade da
saúde pública, tratando-se de medida cautelar.
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- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, REJEITO a Arguição Incidental
de Inconstitucionalidade e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à Apelação,
mantendo na íntegra a sentença apelada.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao Exmo Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da  Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de
2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado Relator
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