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MERITÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE

CAMPO MOURÃO – PR

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  por

intermédio da sua Agente Ministerial que esta subscreve, com fundamento nos

artigos 37,  caput  e parágrafo 4º, artigos 127 e 129, inciso III e 15, inciso V,

todos  da  Constituição  Federal;  no  artigo  1º  inciso  I  da  Lei  Federal  nº

7.347/1985,  no  artigo  25,  alínea  “a”  e  “b” da  Lei  nº  8.625/1993  e  na  Lei

8.429/1992 e artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil,  além de

outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, com base nos documentos do

Procedimento Administrativo nº MPPR-0024.18.000256-0, vem perante este r.

juízo propor:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULADA COM RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA, em face de:

INÁCIO  AFONSO  KROETZ,  brasileiro,  portador  da  cédula  de

identidade nº 64283650 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 169.716.800-06, filho

de Jacob Aloisio Kroetz e Marta Maria Kroetz,  com endereço na Rua Dona

Alice  Tibiriçá,  nº  450,  apto  705,  Bigorrilho,  CEP:  80.730-320,  na  cidade de

Curitiba – PR;
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AGÊNCIA  DE  DEFESA  AGROPECUÁRIA  DO  PARANÁ  –

ADAPAR,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

15.496.101/0001-72,  representada  por  seu  Diretor  Presidente,  INÁCIO

AFONSO KROETZ, com sede na Rua dos Funcionários, nº 1559, Cabral, CEP:

80.035-050,  na  cidade  de  Curitiba-PR, pelos  fatos  e  fundamentos  a  seguir

expostos:

1. DOS FATOS

No dia 02 de março de 2018, a Coordenação Regional da Bacia

Hidrográfica do Alto Ivaí – Projeto Estratégico Institucional Rede Ambiental do

MPPR expediu  a  Recomendação  Administrativa  sob  nº  01/2018  (MPPR-

0024.18.000256-0) ao Diretor da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná –

ADAPAR e Presidente do CREA/PR, representados por Inácio Afonso Kroetz e

Ricardo  Rocha  de  Oliveira,  respectivamente,  a  fim  de  que,  atendo-se  a

imprescindibilidade  de  diagnóstico  da  propriedade,  assistência  técnica  e

responsabilidade  dos  profissionais  que  encontram-se  aptos  a  emitir

Receituários Agronômicos, fosse expedida orientação técnica determinando a

todos  os  profissionais  responsáveis  pela  emissão  de  Receituários

Agronômicos, a necessidade de assistência técnica precedida de diagnóstico e

visitas  as  propriedades  rurais,  delimitando  o  número  de  receituários  e

propriedades  que  podem  ser  diariamente  atendidas  por  um  mesmo

profissional.

A  Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Paraná  –  ADAPAR

encaminhou resposta em fls. 28/39, informando que o diagnóstico prévio para

prescrição de receitas que autorizam o uso de agrotóxicos em observância ao

art.  66,  inciso  II,  do  Decreto  Federal  nº  4.074/2002,  consta  no  Manual  de

Procedimentos  para  Fiscalização  do  Uso,  do  Comércio  de  Agrotóxicos,  do
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Receituário  Agronômico  e  de  Empresas  Prestadoras  de  Serviços

Fitossanitários,  disponível  no  endereço  eletrônico  www.adapar.pr.gov.br >

Defesa  Agropecuária  >  Sanidade  Vegetal  >  Agrotóxicos  e  Serviços

Fitossanitários,  nas  Orientações  para  Emissão  do  Receituário  Agronômico,

disponível  no  endereço  www.siagro.adapar.pr.gov.br e  no  Manual  de

Orientação  Sobre  Receituário  Agronômico,  editado  em  parceria  com  o

Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Paraná  –   CREA/PR.

Relatou ainda, que as atividades de educação sanitária, incluem palestras aos

profissionais  e  usuários,  contemplando  alerta  sobre  a  necessidade  do

profissional conhecer o usuário, o local de aplicação e seu entorno, analisando

o  trinômio  “praga  –  cultura  suscetível  –  ambiente”  para  avaliar  a  real

necessidade do controle químico, sem que isso signifique, no entanto, que em

todas  as  situações  haja  a  necessidade  do  profissional  prescrever  a

receita no local da aplicação. Alegou, por fim, que propicia a redução do uso

de agrotóxicos, consoante aos objetivos do Programa Nacional de Redução de

Agrotóxicos – PRONARA e, que não há na legislação federal e estadual norma

que  ampare  a  atuação  na  delimitação  para  o  número  de  receituários  e

propriedades  que  podem  ser  diariamente  atendidas  por  um  mesmo

profissional.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná –

CREA/PR enviou resposta em fls. 41/68 sustentando que encaminhou boletim

informativo  aos  profissionais  circunscritos  ao  CREA-PR,  que  encontram-se

aptos a emitir receituários agronômicos, informando-os acerca da necessidade

de  assistência  técnica  precedida  de  diagnóstico  e  visitas  as  propriedades

rurais.  Alegou  ainda,  que  o  Sistema  Confea/Crea  não  possui  instrumentos

jurídicos para proceder a delimitação do número de receituários e propriedades

que podem ser diariamente atendidas por um mesmo profissional, sustentando

que  já  tentou  limitar  administrativamente  tal  acesso  a  outras  modalidades
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profissionais,  sendo  propostas  ações  judiciais  julgadas  procedentes  e,  em

alguns casos, com condenação em danos materiais.

Entretanto,  apesar de a ADAPAR disponibilizar orientações aos

profissionais  nos  sites  e  manuais  impressos,  esta  deixa  de  fiscalizar os

profissionais  habilitados quando  não adota qualquer  outra  medida  que visa

coibir o uso indiscriminado de agrotóxicos.

Isto posto, diante da recusa da Agência de Defesa Agropecuária

do Paraná – ADAPAR, através do seu Diretor, Sr. Inácio Afonso Kroetz, ora

requerido,  em cumprir  integralmente a Recomendação Administrativa sob nº

01/2018,  não resta alternativa ao Ministério Público do Estado do Paraná, 1ª

Promotoria de Justiça de Campo Mourão, que não seja o ingresso de Ação

Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com Responsabilidade por Atos

de Improbidade Administrativa.

2. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por força do disposto no artigo 127,  caput,  da Constituição da

República Federativa do Brasil, o Ministério Público é instituição permanente,

incumbindo-lhe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Ainda, o artigo 129, inciso III, do mesmo dispositivo, afirma ser

função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil  e a ação

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente

e de outros interesses difusos e coletivos, eito subjetivo indisponível.

A Constituição Federal estabeleceu também em seu artigo 225 e

parágrafos, a necessidade da conservação do meio ambiente ao defini-lo como

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo

ao poder público e a coletividade a preservação e defesa do meio ambiente e

da saúde pública.
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O Ministério  Público  é  uma instituição  permanente  de  funções

essenciais ao bom desenvolvimento da justiça, o qual defende os interesses

sociais indisponíveis, bem como mantêm a ordem jurídica e zela pela ordem do

regime democrático.

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nº 8.625 de 12 de

fevereiro  de  1993,  também  definiu  o  Ministério  Público  como  instituição

permanente  essencial  à  atividade  jurisdicional,  discorrendo  acerca  da  sua

organização interna, sua autonomia e seus princípios institucionais.

Diante desse contexto, extrai-se que o Ministério Público pode e

deve promover todas as medidas necessárias – extra ou judiciais – a fim de

resguardar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde

pública.

3. DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

3.1 – DO DEVER DE FISCALIZAR

A Lei  6.938,  de 31 de agosto de 1981,  que instituiu  a Política

Nacional  do  Meio  Ambiente  “tem  por  objetivo  a  preservação,  melhoria  e

recuperação da qualidade ambiental  propícia  à vida,  visando assegurar,  no

País,  condições  ao  desenvolvimento  socioeconômico,  aos  interesses  da

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana…” (Artigo 2º).

Em seu art. 3º, inciso V, dispõe que são recursos ambientais: a

atmosfera,  as  águas  interiores,  superficiais  e  subsolo,  os  elementos  da

biosfera, a fauna, flora e o solo.

A Lei sob nº 7.802/89, em seu art. 2º considera agrotóxico e afins:
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a)  os  produtos  e  os  agentes  de  processos  físicos,  químicos  ou
biológicos,  destinados  ao  uso  nos  setores  de  produção,  no
armazenamento  e  beneficiamento  de  produtos  agrícolas,  nas
pastagens,  na proteção de florestas,  nativas  ou implantadas,  e  de
outros  ecossistemas  e  também de  ambientes  urbanos,  hídricos  e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da
fauna,  a  fim  de  preservá-las  da  ação  danosa  de  seres  vivos
considerados nocivos;
b)  substâncias  e  produtos,  empregados  como  desfolhantes,
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;
II  –  componentes:  os  princípios ativos,  os produtos técnicos,  suas
matérias-primas,  os  ingredientes  inertes  e  aditivos  usados  na
fabricação de agrotóxicos e afins.

Os  agrotóxicos  são  produtos  utilizados  na  agricultura,  com

objetivo de controlar insetos, doenças ou plantas daninhas que causam danos

às plantações.

Não obstante, conforme preceituam Aluer Baptista Freire Júnior e

Jarbas  de  Sá  Viana  Filho,  “o  exagero  e  a  falta  de  controle  do  uso  de

agrotóxicos nas lavouras brasileiras vêm causando altos índices de intoxicação

verificados entre produtores e trabalhadores rurais, provocam a contaminação

dos  alimentos  que  são  consumidos  pela  população  e  causam a  perda  da

biodiversidade se transformando em um problema de saúde pública, ecológico

e econômico”.

De  acordo  com  a  notícia  abaixo,  publicada  em  27/04/2018,  o

Paraná é o segundo Estado que mais consome agrotóxico1:

1 Disponível em: <https://www.oparana.com.br/>.
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Segundo  a  Carta  Capital,  “a  OIT  e  a  OMS  indicam que,  nos

países em desenvolvimento, anualmente há 70 mil intoxicados que chegam a

óbito, além das doenças agudas, estimadas em 7 milhões de casos”,2 veja-se:

2 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-mito-do-uso-seguro-70-mil-
mortes-por-intoxicacao-ao-ano>.
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A Constituição Federal em seu art. 225, inciso V dispõe que:

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras
gerações.
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V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente;

Dessa maneira, quem tem o dever de controlar e fiscalizar o uso

dos agrotóxicos?

Preceituam os  artigos  71,  inciso  II  e  74,  inciso  III  do  Decreto

4.074/2002 que a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins é de

competência do Distrito Federal  e dos órgãos estaduais responsáveis pelos

setores de agricultura, saúde e meio ambiente, veja-se:

Art. 71. A fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins é
da competência:
II  –  dos órgãos estaduais e do Distrito Federal responsáveis pelos
setores de agricultura, saúde e meio ambiente, dentro de sua área de
competência,  ressalvadas  competências  específicas  dos  órgãos
federais desses mesmos setores, quando se tratar de:
a) uso e consumo dos produtos agrotóxicos, seus componentes
e afins na sua jurisdição;
b) estabelecimentos de comercialização, de armazenamento e de
prestação de serviços;
c) devolução e destinação adequada de embalagens de agrotóxicos,
seus  componentes  e  afins,  de  produtos  apreendidos  pela  ação
fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso;
d) transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins, por qualquer
via ou meio, em sua jurisdição;
e) coleta de amostras para análise de fiscalização;
f) armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização
de  embalagens  vazias  e  dos  produtos  apreendidos  pela  ação
fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso; e
g)  resíduos  de  agrotóxicos  e  afins  em produtos  agrícolas  e  seus
subprodutos.
Parágrafo único. Ressalvadas as proibições legais, as competências
de que trata este artigo poderão ser delegadas pela União e pelos
Estados.

Art. 74. Os agentes de inspeção e fiscalização, no desempenho de
suas atividades, terão livre acesso aos locais onde se processem, em
qualquer fase,  a industrialização,  o comércio,  a armazenagem e a
aplicação  dos  agrotóxicos,  seus  componentes  e  afins,  podendo,
ainda:
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III  –  verificar  o  cumprimento  das  condições  de  preservação  da
qualidade ambiental; (…). (grifo nosso).

Por  sua  vez,  a  Lei  nº  17026  de  20  de  dezembro  de  2011,

publicado no Diário Oficial nº. 8613 de 20 de Dezembro de 2011, cria a Agência

de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR estabelecendo em seu artigo 2º

e 3º, dentre suas finalidades políticas públicas de fiscalização, credenciamento

e descredenciamento de empresas e produtos, veja-se3:

Art.  2º.  A Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Paraná  tem  por
finalidade a promoção da defesa agropecuária e da inspeção sanitária
dos  produtos  de  origem  animal,  a  prevenção,  o  controle  e  a
erradicação de doenças dos animais e de pragas dos vegetais  de
interesse  econômico  ou  de  importância  à  saúde  da  população  e
assegurar a segurança, a regularidade e a qualidade dos insumos de
uso na agricultura e na pecuária.

Parágrafo  único.  Constitui,  também,  finalidade  da  Agência  de
Defesa  Agropecuária  do  Paraná,  o  exercício  das  funções  de
entidade  que  estabelecerá  e  fiscalizará  o  cumprimento  das
ações, dos procedimentos, das proibições e das imposições que
importem  à  defesa  sanitária  animal  e  vegetal,  à  inspeção  de
produtos  e  subprodutos  de  origem  animal  e  vegetal  e  à
qualidade  dos  insumos  destinados  à  produção  e  uso
agropecuários, a critério das autoridades técnicas.

Art. 3º. Compete à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná:
I  –  propor,  planejar,  coordenar,  supervisionar,  promover  e
fiscalizar políticas, programas, ações e procedimentos de defesa
agropecuária  que  importem  à  saúde  humana  e  ao  bem-estar
animal,  à  sanidade  animal  e  vegetal,  à  qualidade  higiênico-
sanitária  dos  produtos  e  subprodutos  de  origem  animal  ou
vegetal,  comestíveis  ou  não  comestíveis,  ao  comércio  e  à
qualidade  intrínseca  e  extrínseca  dos  insumos  utilizados  nas
explorações  agropecuárias  e  dos  produtos  destinados  à
alimentação animal;
II – promover e fiscalizar a preservação e o uso do solo agrícola;
III – fiscalizar a certificação sanitária animal e vegetal e o trânsito de
animais e vegetais e de produtos e insumos agropecuários;
IV  –  estabelecer  normas,  padrões,  critérios  e  procedimentos
técnicos  de  defesa  agropecuária,  de  inspeção  sanitária,  de
rastreabilidade,  de  classificação,  de  credenciamento  e

3 Disponível em: <http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?
action=exibir&codAto=62723&codItemAto=478567>.
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descredenciamento de  prestadoras  de  serviços afins  à  defesa
agropecuária  e  de  certificação  de  estabelecimentos,  matérias
primas, insumos agropecuários de produtos e subprodutos de
origem animal e vegetal;
V  –  instituir  e  manter  o  cadastro  de  propriedades,
estabelecimentos  comerciais  de  insumos  agropecuários,  de
empresas prestadoras de serviços afins à defesa agropecuária;
VI – credenciar, fiscalizar e auditar laboratórios de análise de produtos
e insumos agropecuários e de entidades certificadoras de produtos e
serviços de defesa agropecuária;
VII –  implantar, coordenar e manter a Rede Estadual de Informação
de  Defesa  Agropecuária  –  REIDA,  para  integrar  as  ações  de
entidades  promotoras  da  defesa,  inspeção  e  certificação
agropecuárias;
VIII – acompanhar e disciplinar, em caráter normativo e em sua esfera
de  competências,  o  Sistema  Estadual  de  Defesa  Agropecuária  –
SEDA;
IX  –  celebrar,  nas  condições  que  estabelecer,  termos  de
compromissos e ajustes de conduta e fiscalizar o cumprimento;
X – promover a educação conservacionista e sanitária e a divulgação
da legislação e serviços de defesa agropecuária;
XI  –  apurar  e  punir  infrações  à  legislação  das  relações  de
consumo no âmbito de suas finalidades.
Parágrafo  único As  ações  e  os  procedimentos  de  defesa
agropecuária, de inspeção sanitária dos produtos e subprodutos de
origem animal  e  vegetal  e  de  garantia  da  qualidade  dos  insumos
agropecuários são considerados de interesse público. (grifo nosso).

A ADAPAR, através do Diretor Presidente  Inácio Afonso Kroetz,

ora  requerido, tem o  dever  institucional  de  estabelecer  normas,  padrões  e

procedimentos,  que  determinam  a  adoção  das  medidas  de  prevenção  e

preservação  que  contribuem  para  a  sanidade  da  produção  agropecuária

paranaense.

Mesmo assim, através de um ato contrário aos princípios básicos

da Administração Pública4, a ADAPAR apesar das orientações disponibilizadas

aos profissionais nos sites e manuais impressos, não adotou qualquer outra

medida, visando coibir o uso indiscriminado de agrotóxico, alegando que não

há  na  legislação  federal  e  estadual  norma  que  ampare  a  atuação  na

4 Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (…).
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delimitação  para  o  número  de  receituários  e  propriedades  que  podem  ser

diariamente atendidas por um mesmo profissional (fls. 28/39).

A delimitação de número de receituários emitidos e propriedades

que podem ser diariamente atendidas é perfeitamente cabível e está amparada

pela Lei nº 17026 de 20 de dezembro de 2011.

Inclusive, o Ministério Público em 2006 expediu a Recomendação

Administrativa  sob  nº  04  ao  CREA-PR,  para  que  orientasse,  fiscalizasse  e

determinasse  aos  profissionais  (Engenheiros  Agrônomos)  que  somente

prescrevessem  agrotóxicos  após  vistoria  em  campo,  com  a  percepção

diagnóstica da cultura ou plantação a ser protegida. O CREA-PR, em 2006,

encaminhou Carta aos profissionais acerca dessa recomendação, mas o que

mudou de 2006 até agora? Não adianta criar apenas cartilhas, manuais com

orientações, se na prática não agem como órgão fiscalizador.

O principal  objetivo  da emissão do receituário  agronômico é  a

redução das aplicações de agrotóxicos. Por conta disso, antes da emissão de

qualquer  receituário  agronômico  o  profissional  habilitado  deverá  realizar

diagnóstico  na  propriedade  rural,  sendo  esse  diagnóstico  um  pré-requisito

essencial  para a prescrição dessa receita,  conforme artigos 64, 65 e 66 do

Decreto 4.074/2002, veja-se:

Art.  64. Os  agrotóxicos  e  afins  só  poderão  ser  comercializados
diretamente ao usuário, mediante apresentação de receituário próprio
emitido por profissional legalmente habilitado.

Art. 65. A receita de que trata o art. 64 deverá ser expedida em no
mínimo duas vias, destinando-se a primeira ao usuário e a segunda
ao estabelecimento comercial que a manterá à disposição dos órgãos
fiscalizadores referidos no art. 71 pelo prazo de dois anos, contados
da data de sua emissão.

Art. 66. A receita, específica para cada cultura ou problema, deverá
conter, necessariamente:
I - nome do usuário, da propriedade e sua localização;
II – diagnóstico;
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III – recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a
bula do produto;
IV – recomendação técnica com as seguintes informações:
a)  nome  do(s)  produto(s)  comercial(ais)  que  deverá(ão)  ser
utilizado(s) e de eventual(ais) produto(s) equivalente(s);
b) cultura e áreas onde serão aplicados;
c) doses de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas;
d) modalidade de aplicação, com anotação de instruções específicas,
quando  necessário,  e,  obrigatoriamente,  nos  casos  de  aplicação
aérea;
e) época de aplicação;
f) intervalo de segurança;
g)  orientações  quanto  ao  manejo  integrado  de  pragas  e  de
resistência;
h) precauções de uso; e
i) orientação quanto à obrigatoriedade da utilização de EPI; e
V – data, nome, CPF e assinatura do profissional que a emitiu, além
do seu registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.
Parágrafo  único.  Os  produtos  só  poderão  ser  prescritos  com
observância das recomendações de uso aprovadas em rótulo e bula.
(grifo nosso).

A emissão indiscriminada de receituários agronômicos demonstra

a  inobservância  desse  pré-requisito,  pois  o  profissional  habilitado  emite

receituário  agronômico no  “balcão da revendedora/distribuidora/cooperativa”,

sem realizar o diagnóstico na propriedade rural.

Com  o  intuito  de  provar  tal  premissa,  em  novembro/2016,  a

Coordenação Regional da Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí – Projeto Estratégico

Institucional  Rede  Ambiental  do  MPPR,  realizou oitivas  com  15  (quinze)

Engenheiros Agrônomos  que  emitiram  maior  número  de  receituários

agronômicos  em  2015/2016  no  município  de  Luiziana,  nos  autos  de

Procedimento Administrativo sob nº 0046.16.045485-9 (Anexo II), onde estes

indicaram que são realizadas de 5 (cinco) a 10 (dez) aplicações de agrotóxicos

por lavoura (fls. 70/132).

De acordo com a oitiva realizada com representantes da Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – Soja, que é uma instituição

pública  de  pesquisa  vinculada  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
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Abastecimento  do  Brasil,  que  tem  como  objetivo  o  desenvolvimento  de

tecnologias, conhecimentos e informações técnico-científicas voltadas para a

agricultura  e  a  pecuária  brasileira, o  ideal  seriam  de  5  (cinco)  a  6  (seis)

aplicações de agrotóxicos por safra na região (fls. 133/135).

De todas as oitivas realizadas, um dos profissionais alegou que

atendia em média 50 a 80 produtores, com aplicação de agrotóxicos de 8 a 10

vezes por safra (fls. 92/94).

Considerando  que  numa  safra  01  (um)  profissional  atenda  80

(oitenta) produtores, com 10 (dez) aplicações de agrotóxicos, esse profissional

emitiria  numa safra 800 (oitocentos)  receituários agronômicos,  sendo que a

EMBRAPA – Soja informa que o ideal seriam de 5 (cinco) a 6 (seis) aplicações

de agrotóxicos por safra. Dessa maneira, 01 (um) profissional que atenda 80

(oitenta)  produtores,  com  6  (seis)  aplicações  de  agrotóxicos,  emitiria  480

(quatrocentos e oitenta) receituários agronômicos.

Verifica-se,  que  seriam  emitidos  320  (trezentos  e  vinte)

receituários  agronômicos  a  mais  numa  safra,  sendo  40%  acima  do

recomendado.

Extrai-se ainda das oitivas:

- “que há períodos que a cooperativa oferece agrotóxicos a preço

reduzido,  havendo a  compra antecipada para  toda a  safra;  que o  principal

incentivador da venda de agrotóxicos são as multinacionais (…); que ocorre

cobrança sobre os colaboradores técnicos na venda dos produtos; que a venda

de agrotóxicos em algumas empresas, principalmente em revendas, é baseada

em baixa remuneração casada com percentual na venda de agrotóxicos pelo

engenheiro  agrônomo,  fazendo  com  que  haja  interesse  na  venda

indiscriminada, ou seja, sem critérios e parâmetros; que empresa/revendedora

(…),  entre  outras  cooperativas  fornecem  bonificação  pelas  vendas  de

agrotóxicos” (fls. 92/94);
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- “(…) que realiza assistência técnica comparecendo em cerca de

90% das propriedades para realizar o diagnóstico, e os outros 10% o agricultor

é atendido na própria revendedora apresentado informações referentes ao tipo

de cultura, fotos, tipo de inseto, lagarta ou a própria cultura (folha da soja),

dentre outros; que algumas empresas multinacionais possuem um sistema de

estímulo de venda de seus produtos, em relação a seus concorrentes, em que

a  revenda/distribuidora  recebe  benefícios,  tais  como,  viagens,  automóveis,

dentre outros, normalmente repassados ao engenheiro agrônomo; (…) que o

salário do funcionário da empresa e engenheiro agrônomo é fixo, não havendo

participação  ou  vantagem  vinculada  ao  volume  de  venda  de  agrotóxico,

todavia, possui metas em valores anuais, divididas entre classes de produtos a

serem atingidas” (fls. 129/131).

Diante dos dados apresentados, além da configuração da venda

antecipada  realizada  pelas  revendedoras/distribuidoras/cooperativas,

evidencia-se  que  é  impossível  que  os  profissionais  que  emitem  números

elevados de receituários agronômicos realizem diagnóstico prévio  adequado

nas propriedades, requisito este essencial descrito no inciso II do Art. 66, do

Decreto 4.074/2002.

Segundo Aluer Baptista Freire Júnior e Jarbas de Sá Viana Filho5:

“O  uso  indiscriminado  de  agrotóxicos  é  muito  nocivo  aos
trabalhadores  rurais,  consumidores  e,  consequentemente,  ao  meio
ambiente. Esse consumo normalmente se dá sem acompanhamento
técnico,  de maneira  aleatória,  na  maioria  das  vezes  receitada  por
vizinhos,  balconistas,  leigos  de  toda  espécie.  As  campanhas
publicitárias que são feitas nas diversas mídias induzem ao uso de
agrotóxicos sem nenhuma ressalva ou indicação especial, como as
que são feitas em propagandas de medicamentos, cigarro e bebidas
alcoólicas, que avisam o consumidor sobre os riscos do produto.”

5 Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13142>.
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A  ADAPAR  possui o  sistema  SIAGRO  –  Sistema  de

Monitoramento do Comércio e Uso de Agrotóxicos do Estado do Paraná, que é

uma  ferramenta  informatizada  onde  profissionais  que  emitem  receituários

agronômicos e empresas que comercializam agrotóxicos cumprem os deveres

de encaminhar informações sobre o comércio e uso, conforme exigência da

legislação paranaense.

Existem diferentes perfis de usuários no SIAGRO e os níveis de

acesso são diferenciados, sendo eles: Administrador,  Fiscal ADAPAR, Fiscal

CREA, Profissional  de Agronomia,  Comerciante e Tecnologia da Informação

(TI).  São  perfis  fornecidos  para  as  equipes  de  fiscalização  da  ADAPAR  e

CREA-PR.

Somente profissionais habilitados para a emissão de receituário

agronômico junto ao CREA-PR poderão emitir receitas no SIAGRO. O cadastro

para  profissionais  é  de  responsabilidade  do  CREA-PR.  O  profissional

interessado deve entrar em contato com o CREA-PR através do telefone 0800

041  0067  ou  através  da  página  do  CREA-PR  (http://www.crea-pr.org.br)  e

solicitar usuário e senha para o SIAGRO (não é a mesma do sistema de ART

on-line). Importante salientar que este órgão somente realiza o cadastro sob

demanda, ou seja, ele não é feito no momento do registro do diploma. Para o

usuário habilitado como “Profissional”, estão disponíveis as abas “Receituário –

Receituário”.

Inclusive, foi através desse sistema que a ADAPAR enviou o ofício

sob  nº  011/2016-GSV  a  pedido  da  Coordenação  Regional  da  Bacia

Hidrográfica  do  Alto  Ivaí,  relacionando  os  profissionais  que  mais  emitiram

receituários agronômicos no ano de 2015/2016 (fls. 70/83).

De acordo com o Decreto Estadual nº 6.107 de 19 de janeiro de

2010,  publicado  no  Diário  Oficial  nº  8143  de  19/01/2010,  o  envio  das
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informações para o SIAGRO é semanal, portanto atrasos no envio poderão ser

passíveis de processo administrativo e multa.

O próprio Manual de Orientação Sobre o Uso do SIAGRO, emitido

pela  ADAPAR,  dispõe  que  com  o  SIAGRO  o  profissional  pode  emitir

diretamente no sistema suas receitas de maneira segura, sem a necessidade

de  nenhum software  pago,  sendo  valorizado  o  diagnóstico  e  a  assistência

técnica, possibilitando ainda a rastreabilidade e certificação6.

A legislação  regulamenta  que  para  ser  permitida  a  venda  de

agrotóxicos, deverá estar amparada por um receituário agronômico. O SIAGRO

segue esta mesma lógica, assim, para realizar o cadastro no sistema, deve-se

anexar o receituário agronômico, vinculado à nota fiscal.

Essas ações de inspeção e fiscalização têm caráter permanente,

devendo ser uma atividade rotineira do órgão, conforme preceitua o artigo 72

do Decreto nº 4.074/2002.

 Se houvesse pela ADAPAR fiscalização através do seu próprio

sistema SIAGRO em relação a  emissão  dos  receituários  agronômicos,

coibiria  os  maus profissionais  que emitem receituários  agronômicos apenas

para  fins  lucrativos,  deixando  de  considerar  os  danos  que  o  volume

indiscriminado de agrotóxicos acarreta ao meio ambiente e a saúde pública.

Dispõe o art. 83 do Decreto Federal nº 4.074/2002:

Art. 83. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa,
civil e penalmente conforme o disposto nas Leis nos 7.802, de 1989,
e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e nos regulamentos pertinentes,
nos  casos  em  que  a  infração  seja  cometida  por  decisão  de  seu
representante  legal  ou  contratual,  pessoa  individual  ou  órgão
colegiado, no interesse ou em benefício da sua entidade.

6 Disponível em: 
<http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/GSV/Agrotoxicos/Manual_Siagro_Rev01_15.pdf>.
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As pessoas jurídicas a que se refere a Lei Federal nº 7.802/1989,

regulamentada  pelo  Decreto  Federal  nº  4.074/2002,  são  as  prestadoras de

serviços na aplicação de agrotóxicos, que produzam agrotóxicos, que formulem

agrotóxicos,  que  manipulem  agrotóxicos,  que  importem  agrotóxicos,  que

exportem agrotóxicos ou que comercializem agrotóxicos.

As  infrações  administrativas  previstas  no  art.  85  do  Decreto

Federal nº 4.074/2002 aplicáveis aos comerciantes de agrotóxicos e àqueles

que para eles trabalham são: prescrever, armazenar, comercializar, transportar,

fazer  propaganda  comercial,  manipular,  prestar  serviço  e  dar  destinação  a

resíduos  em  desacordo  com  a  legislação  pertinente.  Considera-se,  ainda,

infrações  administrativas  a  omissão  e  prestação  de  informação  de  forma

incorreta às autoridades fiscalizadoras.

O  art.  56  da  Lei  Federal  nº  9.605/1998,  que  dispõe  sobre  as

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao

meio  ambiente,  também conhecida  por  “Lei  de  Crimes  Ambientais”,  possui

estreita relação com as infrações previstas na Lei Federal nº 7.802/1989 e no

seu regulamento:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer,  transportar,  armazenar,  guardar,  ter  em depósito  ou  usar
produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou
ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas
em leis ou nos seus regulamentos:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I  -  abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os
utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança;
II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza,
recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa
da estabelecida em lei ou regulamento.
§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é
aumentada de um sexto a um terço.
§ 3º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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O  art.  56  da  Lei  Federal  no  9.605/1998  trata  de  produto  ou

substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente.

Agrotóxicos  são  substâncias  tóxicas  à  saúde  humana,  porquanto  possuem

classificação toxicológica e são produtos perigosos ao meio ambiente. Conclui-

se, então, que o art. 56 trata, também, de agrotóxicos.

Em relação aos comerciantes  de agrotóxicos,  o  art.  56  da Lei

Federal  nº  9.605/1998  estabelece  que  é  crime  comercializar,  fornecer,

transportar,  armazenar,  guardar,  ter  em  depósito  ou  usar  agrotóxicos  em

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos,

notadamente a Lei Federal nº 7.802/1989 e Decreto Federal nº 4.074/2002.

O  comerciante  e  funcionário  de  empresa,  autuado

administrativamente pela ADAPAR por comercializar, transportar ou armazenar

agrotóxicos em desacordo com a Lei Federal nº 7.802/1989 e Decreto Federal

nº 4.074/2002, deve ser processado criminalmente pelo Ministério Público.

O número excessivo de Receituários Agronômicos emitidos,

constatado no sistema SIAGRO, apresentado pela ADAPAR ao Ministério

Público  da  Comarca  de  Campo  Mourão,  confirmados  nas  oitivas

realizadas nos Autos de Procedimento Administrativo nº 0046.16.045485-9

(Anexo  II),  impõe  a  necessidade  e  imprescindibilidade  da  adoção  de

sanções administrativas, disciplinares, civis e criminais pelas autoridades

competentes  e  ações  fiscalizatórias,  monitoramento  e  controle  pela

Agência Fiscalizadora do Paraná – ADAPAR, claramente não realizadas ou

realizadas  de  forma  ínfima  e  insatisfatória  viabilizando  a  aplicação

abusiva,  excessiva  e  ilegal  de  agrotóxicos  e  implicando  em  graves

questões de saúde pública e ambiental.

A  ausência  de  atuação  da  ADAPAR  de  fiscalização,

monitoramento,  controle  da  aplicação  de agrotóxicos  por  intermédio  de  um

instrumento colocado à sua disposição, qual seja, o SIAGRO, constitui ato de
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improbidade administrativa eis que, viola o disposto na Lei nº 17026 de 20 de

dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial nº. 8613 de 20 de Dezembro de

2011,  que  cria  a  Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Paraná  –  ADAPAR

estabelecendo em seu artigo 2º e 3º, dentre suas finalidades políticas públicas

de fiscalização, credenciamento e descredenciamento de empresas e produtos,

propor,  planejar,  coordenar,  supervisionar,  promover  e  fiscalizar  políticas,

programas, ações e procedimentos de defesa agropecuária que importem à

saúde humana.

O  artigo  1º  da  Lei  sob  nº  8.429/1993  dispõe  que  os  atos  de

improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a

administração  direta,  indireta  ou  fundacional  de  qualquer  dos  Poderes  da

União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal,  dos  Municípios,  de  Território,  de

empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou

custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento

do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da referida lei.

Considerando que o requerido, Sr.  Inácio Afonso Kroetz, Diretor

Presidente da ADAPAR,  praticou ato de improbidade administrativa  contrário

aos princípios básicos da Administração Pública (art. 11 da Lei nº  8.429/92),

deverá sofrer as sanções legais cabíveis.

3.2. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, é

regida por um sistema jurídico peculiar, de direito público, o qual encontra-se

fundada e estruturada por princípios constitucionais e infraconstitucionais que

lhe inferem um caráter especial. Destaca-se, dentre outros, todos os princípios

devem ser primados e obedecidos pelos agentes que se encontram às rédeas

da Administração Pública, conforme prevê o artigo 37 da Carta Maior.
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Já  dizia  Hans  Kelsen,  na  obra  Teoria  Pura  do  Direito,  que  os

princípios, em essência, constituem proposições básicas, verdadeiros alicerces

do sistema jurídico, sendo utilizados para limitar e direcionar sua aplicação,

sendo explícitos ou implícitos, conforme estejam expressamente previstos no

direito7.

Por sua vez, Celso Antônio Bandeira De Mello8, ensina que:

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um
específico  mandamento  obrigatório,  mas  a  todo  o  sistema  de
comandos.  É  a  mais  grave  forma  de  ilegalidade  ou  de
inconstitucionalidade,  conforme  o  escalão  do  princípio  atingido,
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço
lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isso porque, com ofendê-lo
abatem  as  vigas  que  o  sustêm  e  alui-se  toda  a  estrutura  nelas
esforçada”.

A Constituição Federal estabeleceu no parágrafo 4º do art. 37 que

os  atos  de  improbidade  administrativa  sujeitam  o  infrator  nas  sanções  de

suspensão dos direitos políticos9, a perda da função pública, a indisponibilidade

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,

sem prejuízo da ação penal cabível.

Considerando  que  o  bem  jurídico  maior  protegido  pela  Lei  nº

8.429/1992 é a moralidade administrativa, há situações in concreto que, apesar

da  ausência  de  previsão  legal  específica,  notadamente,  podem  mostrar-se

suficientemente  graves  e  desonestas  ao  ponto  de  configurar  ato  de

improbidade administrativa.

7 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins
Fontes, 1991.
8 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 5ª edição,
1994, p.451.

9 Nos termos da Constituição Federal: Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos de: […] V - improbidade administrativa, nos termos
do art. 37, § 4º.
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A partir deste raciocínio, é plenamente possível que o agente seja

punido,  tão  somente,  por  violar  os  princípios  da  administração  pública,

independentemente de prejuízo ou enriquecimento ilícito. Para tanto, o agente

deve atuar  com dolo,  mas não se trata de um dolo específico,  e sim, dolo

genérico.

Além  disso,  prescinde-se  a  demonstração  de  má-fé.  Nesse

sentido, é o impecável ensinamento de Rodrigo Leite Ferreira Cabral10:

“[...] sendo que a consciência da antijuridicidade do ato não é um dos
elementos necessários para a caracterização do dolo. E é justamente
neste  momento  que  se  chega  a  uma  importante  conclusão  com
relação  ao  dolo  e  a  responsabilização  por  ato  de  improbidade
administrativa: o dolo da improbidade não se confundo com o dolus
malus, o dolo da improbidade não depende da existência de má-fé do
agente público,  ou seja,  não tem como um dos seus elementos a
potencial consciência da ilicitude. [...]”

O  autor  complementa  que  o  dolo  genérico,  como  elemento

caracterizador da improbidade, não confunde-se com má-fé:

“Assim,  com  essa  posição  vencedora,  supera-se  uma
equivocadíssima  posição  jurisprudencial  que  exigia  para  a
caracterização do dolo na improbidade administrativa, a existência de
má-fé do agente público, ou seja, o dolus malus, totalmente alheio a
qualquer gramática de imputação dos atos ilícitos adotada em nosso
sistema atual. De tal maneira, vale repetir, o dolo na improbidade
nada tem a ver com má-fé. [...] O dolo é a consciência e vontade
de realizar os elementos dos tipos abertos da Lei de Improbidade
Administrativa. [...] Com essas considerações, superando-se a tese
do dolo com má-fé, adotando-se a visão do dolo como consciência e
vontade e extraindo-se a comprovação do dolo das circunstância de
fato e dos critérios acima indicados, não há dúvida de que existirá um
salto de qualidade na análise da imputação subjetiva dolosa.” (grifo
nosso).

10 CABRAL,  Rodrigo  Leite  Ferreira.  O  elemento  subjetivo  do  ato  de  improbidade
administrativa. In: Aspectos controvertidos da lei de Improbidade Administrativa: uma análise
crítica a partir dos julgados dos tribunais superiores. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. p. 103-130.
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Ademais,  destaca-se  o  entendimento  pacífico  dos  Tribunais

pátrios que a improbidade administrativa se configura com a existência de dolo

genérico. Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  AUSÊNCIA DE REPASSE DAS
VERBAS  REFERENTES  AO  IMPOSTO  DE  RENDA RETIDO  NA
FONTE.  ATO  CONTRA  OS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  DOLO GENÉRICO.  PREJUÍZO AO ERÁRIO.  1.  Para  a
configuração  das  condutas  tipificadas  o  artigo    11   da  Lei  nº
8.429  /92, exige-se a presença do elemento subjetivo, qual seja, o
dolo genérico,  no qual  o  agente  age livre  e  conscientemente,
sendo desnecessária a exigência do dolo específico, ou seja, a
má-fé.  2.  [...]  Em face  do  exposto,  com  fundamento  no  art.  253,
parágrafo  único,  II,  b,  do  RISTJ,  conheço  do  Agravo  para  negar
provimento ao Recurso Especial. I. (grifo nosso) (STJ. Brasília-DF, 23
de maio de 2017. Min. Rel. Assusete Magalhães).

Vale  frisar  ainda  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  adota  o

mesmo  entendimento,  asseverando  que  a  configuração  da  improbidade

administrativa possui como elemento o dolo subjetivo, sem existência de má-fé,

conforme verifica-se no julgamento dos Recursos Especiais n° 765.212/AC e

951.389/SC, ambos de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

3.2.1 Violação ao princípio da legalidade

Sobre o tema, o saudoso jurista Hely Lopes Meirelles11 ensinava:

“A legalidade,  como  princípio  de  administração  (CF,  art.37,  caput)
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional,  sujeito aos mandamentos da lei e as exigências do bem
comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso.”

11 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 20. Edição, Malheiros, p. 82/83.
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Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.

Enquanto  no  âmbito  particular  é  lícito  fazer  tudo  que  a  lei  não  proíbe,  na

Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

A lei como pressuposto de validade dos atos estatais, estabelece

que os atos administrativos devem ser praticados com a estrita observância à

legalidade,  ou seja,  os atos devem ser  praticados e compatibilidade com a

legislação vigente.

É límpido que os atos praticados pelo requerido foram contrários

às  disposições  legais,  em  especial  à  Lei  8.429/92,  e,  por  consequência,

desviaram-se  da  finalidade  pública.  O professor  José  dos  Santos  Carvalho

Filho12 leciona:

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta
dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade
administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é
ilícita.”

Deste modo, resta claro que o princípio da legalidade limita os

atos e as ações do administrador diante de uma finalidade específica, da qual

não se pode afastar. Neste sentido, o jurista José Cretela Júnior13 ensina:

“Elemento integrante e indispensável do ato administrativo, erige-se o
fim ou finalidade como a bússola que assinala o caminho certo da
Administração. Desvirtuado o fim, desnatura-se o ato, eiva-o de vício
inconvalidável configura-se o denominado desvio de fim, desvio de
finalidade ou desvio de poder”.

Vale salientar que pela dicção do artigo 12 da Lei 8.429/1992, as

penas da lei de improbidade são aplicáveis independentemente das sanções

penais, civis e administrativas previstas na legislação específica.

12 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual  de Direito Administrativo,  13ª ed,  Rio  de
Janeiro; Editora Lúmen Júris, 2005. p. 241-242.

13 CRETELLA JUNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo, Vol. II. Forense: Rio de 
Janeiro, 2002, p. 210.
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No  caso,  o  requerido  Sr.    Inácio  Afonso  Kroetz,  Diretor

Presidente  da  ADAPAR,    praticou  ato  de  improbidade  administrativa

quando omitiu-se em fiscalizar (atribuição defina na Lei nº 17026 de 20 de

dezembro de 2011), através do seu próprio sistema SIAGRO, a emissão

dos receituários agronômicos, visando coibir os maus profissionais que

emitem receituários agronômicos apenas para fins lucrativos, deixando

de  considerar  os  danos  que  o  volume  indiscriminado  de  agrotóxicos

acarreta ao meio ambiente e a saúde pública.

Apesar  das  orientações  disponibilizadas  aos  profissionais

nos sites e manuais impressos,   Inácio Afonso Kroetz, primeiro requerido

e    a ADAPAR, segunda requerida, não adotaram qualquer outra medida,

visando reprimir o uso indiscriminado de agrotóxicos, alegando que não

há  na  legislação  federal  e  estadual  norma  que  ampare  a  atuação  na

delimitação para o número de receituários e propriedades que podem ser

diariamente atendidas por um mesmo profissional, todavia a Lei nº 17026

de 20 de dezembro de 2011, que instituiu a ADAPAR aponta como uma de

suas funções o dever de fiscalizar.

Conclui-se, portanto, que o requerido infringiu as normas legais,

incorrendo, destarte, em ato ímprobo consistente na desobediência ao princípio

da legalidade.

3.2.2 Da violação ao princípio da moralidade

O direito, como bem define o ilustre jus-filósofo Miguel Reale, é

fato, valor e norma. A teoria tridimensional do direito impede que seu intérprete

afaste  qualquer  um de  seus  elementos  fundamentais,  pois,  a  cada  análise

observa-se, conforme a ótica, um de seus conteúdos em evidência.
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Assim,  o  legislador  constituinte  positivou  a  moralidade  como

princípio  constitucional  a  ser  rigorosamente  obedecido  pelo  Administrador

Público. Não ao acaso, eis que o valor inerente ao direito se aproxima muito do

campo da moral.

O princípio da moralidade pressupõe que o administrador público

não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta.

Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em

suas ações, mas também distinguir o que é honesto ou desonesto14.

Assim, a moral tem por objeto o comportamento humano regido

por  regras  e  valores  morais,  que  se  encontram  gravados  em  nossas

consciências, e não apenas nos códigos. Sobre o conteúdo jurídico do princípio

da moralidade nos explica Lúcia Valle Figueiredo15:

“O princípio da moralidade vai corresponder ao conjunto de regras de
conduta da Administração que, em determinado ordenamento jurídico
são  considerados  os  standards  comportamentais  que  a  sociedade
deseja e espera.”

Desta forma, não pode o agente público desprezar o elemento

ético de sua conduta. Ao revés, deve repudiar a prática de atos desonestos ou

imorais, mesmo que amparados por lei, sob pena de incorrer em violação de

um  princípio  constitucional  que  rege  a  Administração  Pública,  e  via  de

consequência,  ficar  sujeito  às  penas  pela  prática  de  ato  de  improbidade

administrativa.

Evidentemente  não  é  moral,  não  é  honesto,  não  está  de

acordo com as regras de conduta da Administração e não corresponde

aos  padrões  comportamentais  que  a  sociedade  deseja  e  espera  ver,

14  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo,  13ª ed, Rio de
Janeiro; Editora Lúmen Júris, 2005. p. 15.
15 FIGUEIREDO, Lucia Valle. “Curso de Direito Administrativo”. São Paulo; Malheiros Editores.

1994. p. 45.
____________________________________________________________________________

Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão
Rua Harrison José Borges, 326 – Cep: 87300-380 – Fone: (44) 3525 1882



1.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão
_______________________________________________________________________________________________

agentes  públicos  deixando  de  fiscalizar  os  profissionais  que  emitem

receituários agronômicos sem realizar o diagnóstico na propriedade rural,

fazendo com que haja interesse apenas para fins lucrativos na venda de

agrotóxicos, sem qualquer critério e parâmetro a ser observado.

O  ato  de  deixar    de  fiscalizar  a  emissão  dos  receituários

agronômicos,  visando  reprimir  os  maus  profissionais,   não  atende  o

princípio da moralidade pública.

3.2.3 Da violação ao princípio da Eficiência

O princípio da eficiência passou a ser previsto no artigo 37, caput

da  Constituição  Federal  a  partir  da  EC  nº  19/98,  que  visou  implementar

também no setor público a otimização da gestão da coisa pública para alcançar

de forma mais rápida e menos dispendiosa a consecução das necessidades

coletivas. Nesse sentido, destaca-se:

“A  negligência  e  o  amadorismo  não  têm  lugar  na  Administração
Pública, mas não há como esconder que, em diversos setores, ainda
vicejam condutas administrativas assinaladas pela imperícia e pela
desorganização,  circunstância  que,  se  não  pode  ser  relegada  ao
esquecimento dos órgãos controladores, também não pode ser objeto
de radicalismos punitivos, senão de aprimoramentos correcionais. […]
Também é o caso de trazer à colação o art. 167 da Carta Magna, que
veda  expressamente  o  início  de  programas  ou  de  projetos  sem
previsão  orçamentária,  obstando  o  comprometimento  irresponsável
de recursos públicos”16.

Do  exposto  resulta  que  a  diretriz  constitucional  da  eficiência

encontra suas melhores possibilidades na tríade: transparência, planejamento

e equilíbrio17.

16 FAZZIO JUNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa. São Paulo: Atlas. 2012. P. 95-96.
17 Op. cit.
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Assim,  ao  contrário  da  atuação  do  requerido,  administrar

com eficiência significa o ato de maximizar o resultado social colimado

pelas leis. A eficiência conforme a lei é indutora da eficácia na materialização

do interesse público.

Os números de Receituários Agronômicos emitidos por um único

profissional,  registrados no sistema da ADAPAR, SIAGRO, dentre os quais,

com o CPF nº 07468743916 implica na média de 17 (dezessete) receitas por

dia (4317 receitas agronômicas emitidas no ano de 2015 divididas por 252 dias

uteis, resultando no valor de 17.13) e demonstra que não houve o diagnóstico,

assistência  técnica  precedendo  a  aplicação  de  agrotóxicos,  adotando  o

profissional  responsável  um único critério,  ou seja,  o  econômico e a venda

indiscriminada de agrotóxicos. A ADAPAR embora tenha acesso a todos esses

dados e haja recomendação do Ministério Público para o cumprimento de suas

obrigações estabelecidas na  Lei  nº 17026/2011, deixa de atuar e aplicar as

sanções previstas na citada norma legal.

3.2.4 Da violação ao princípio da impessoalidade

O princípio da impessoalidade, expressão sinônima de princípio

da finalidade, é aquele que impõe ao administrador público apenas a prática de

atos para o seu fim legal. A finalidade, portanto, terá sempre o objetivo certo e

inafastável de qualquer ato administrativo: o interesse público.

Ao dissertar  sobre o princípio  da impessoalidade,  a  professora

Maria Sylvia Zanella Di Pietro18 ensina que:

“Significa que a Administração Pública não pode atuar com vistas a
prejudicar  ou  beneficiar  pessoas  determinadas,  uma  vez  que  é
sempre  o  interesse  público  que  tem  que  nortear  o  seu
comportamento”.

18 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 5ª edição, Editora Atlas, p. 64
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Nesse sentido, importante frisar que o atributo da impessoalidade

é consequência  do dever  de  imparcialidade,  ou  seja,  exige-se  que os  atos

administrativos  sejam  atribuídos  ao  ente  administrativo,  não  à  pessoa  do

administrador,  o  qual  é  mero  instrumento  utilizado  para  implemento  das

finalidades próprias do Estado. O professor Carvalho Filho19 ensina que:

“A referência a esse princípio no texto constitucional, no que toca ao
termo impessoalidade, constituiu uma surpresa para os estudiosos,
que não o empregavam em seus trabalhos. Impessoal é ‘o que não
pertence para uma pessoa em especial’, ou seja, aquilo que não pode
ser  voltado  especialmente  a  determinadas  pessoas.  O  princípio
objetiva  a  igualdade  de  tratamento  que  a  Administração  deve
dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação
jurídica.  Nesse  ponto,  representa  uma  faceta  do  princípio  da
isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade,
deve  a  Administração  voltar-se  exclusivamente  para  o  interesse
público, e não para o privado”.

Destarte, é defeso que a administração pública seja utilizada para

benefício particular ou ilegal. Percebe-se, portanto, o claro desvio de finalidade

do interesse público nos atos praticados em prol  do benefício  particular  do

requerido, visto que, houve uma grande irregularidade, ou seja, ao contrário do

interesse público.

Portanto,  por  disposição  expressa  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa (artigo 4º), é dever de todos os agentes públicos, de qualquer

nível  e  esfera  hierárquica,  exercer  as  suas  funções  com  observância  dos

princípios  da legalidade,  moralidade,  impessoalidade e  eficiência,  tendo em

vista sempre o interesse público e o bem-estar social.  No caso em tela, o

requerido não atendeu o interesse público quando deixou de fiscalizar a

emissão  abusiva  de  receituários  agronômico  e,  consequentemente,  a

19 Op. cit.
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aplicação  indiscriminada  de  agrotóxicos,  causando,  dessa  maneira,

danos ao meio ambiente e a saúde pública.

Prevalece,  diante dessa forma de atuação, o interesse dos

grupos  multinacionais  para  a  venda  indiscriminada  de  agrotóxicos.

Entendimento esse reforçado e comprovado mediante diversas ações a

nível  nacional,  como por  exemplo,  o  Projeto  de  Lei  nº  6670/2016,  que

flexibiliza o registro, controle e facilita a venda desses produtos.  20

4. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Existe  a  obrigação  constitucional  de  não  se  degradar  o  meio

ambiente  e  dessa  obrigação  solidária  decorre  o  dever  de  defendê-lo  e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme reza o artigo 225,

caput e  §3º, da Constituição Federal:

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras
gerações.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados.

Visando  assegurar  o  direito  fundamental  a  um meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado e  a  saúde pública,  a  Coordenação Regional  da

Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí-Projeto Estratégico Institucional Rede Ambiental

do MPPR expediu a Recomendação Administrativa sob nº  01/2018 (MPPR-

0024.18.000256-0) ao Diretor da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná-

ADAPAR,  Sr.  Inácio  Afonso  kroetz  e  Presidente  do  CREA/PR,  Sr.  Ricardo

20http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1523748.pdf 
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Rocha de Oliveira, solicitando a expedição de orientação técnica determinando

a  todos  os  profissionais  responsáveis  pela  emissão  de  Receituários

Agronômicos, a necessidade de assistência técnica precedida de diagnóstico e

visitas  as  propriedades  rurais,  delimitando  o  número  de  receituários  e

propriedades  que  podem  ser  diariamente  atendidas  por  um  mesmo

profissional.

A ADAPAR e o CREA/PR acolheram, em parte, a recomendação

expedida,  sustentando  que  já  possuem  em  sites  e  manuais  impressos

orientações  técnicas  apontando  a  necessidade  de  assistência  técnica

precedida de diagnóstico e visitas as propriedades rurais antes da emissão do

receituário  agronômico,  porém,  alegaram  a  impossibilidade  de  delimitar  o

número de  receituários  agronômicos  e  propriedades  que  podem  ser

diariamente atendidas por um mesmo profissional.

Entretanto,  apesar da  disponibilização  de  orientações  aos

profissionais  nos  sites  e  manuais  impressos,  a  ADAPAR está  deixando  de

fiscalizar os profissionais habilitados quando não adota qualquer outra medida

que visa coibir o uso indiscriminado de agrotóxico.

O simples fato de possuir orientações em sites ou em manuais

impressos não é o suficiente para coibir  os  maus profissionais que emitem

receituários agronômicos apenas para fins lucrativos, deixando de considerar

os  danos  que  o  volume  indiscriminado  de  agrotóxicos  acarreta  ao  meio

ambiente e a saúde pública.

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR possui

dentre outras finalidades, as de políticas públicas de fiscalização definidas na

Lei  nº  17026/2011,  conforme  já  abordado  nos  tópicos  anteriores.  Dessa

maneira,  tem  o  dever  institucional  de  estabelecer  normas,  padrões  e

procedimentos,  que  determinam  a  adoção  das  medidas  de  prevenção  e
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preservação  que  contribuem  para  a  sanidade  da  produção  agropecuária

paranaense.

Enquanto não houver fiscalização rigorosa pela ADAPAR, através

do  seu  próprio  sistema  SIAGRO,  os  profissionais  continuarão  emitindo

receituários agronômicos no “balcão da revendedora/distribuidora/cooperativa”

sem realizar o diagnóstico na propriedade rural.

A delimitação de número de receituários emitidos e propriedades

rurais que podem ser diariamente atendidas é perfeitamente cabível e, está

amparada pela Lei nº 17026 de 20 de dezembro de 2011.

Dispõe o art. 536 do CPC que:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela  pelo  resultado  prático  equivalente,  determinar  as  medidas
necessárias à satisfação do exequente.

Atendo-se a situação narrada nos autos e, objeto desta Ação Civil

Pública, pugna o Ministério Público do Estado do Paraná que seja determinada

a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR a Obrigação de Fazer

consistente em fiscalizar os profissionais habilitados na emissão de receituário

agronômico,  diante  da  necessidade  de  assistência  técnica  precedida  de

diagnóstico  e  visitas  as  propriedades  rurais,  delimitando  o  número  de

receituários  e  propriedades  que  podem  ser  diariamente  atendidas  por  um

mesmo profissional.

5. DOS PEDIDOS

Em face dos fundamentos acima mencionados, requer o

Ministério Público do Estado do Paraná:

____________________________________________________________________________
Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão

Rua Harrison José Borges, 326 – Cep: 87300-380 – Fone: (44) 3525 1882



1.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Mourão
_______________________________________________________________________________________________

a) A citação pessoal  dos  requeridos  para,  querendo,

oferecerem resposta à presente ação;

b) Seja  julgada  PROCEDENTE  A PRESENTE  AÇÃO,

condenando/determinando:

b.1)  O requerido INÁCIO AFONSO KROETZ às penas

estipuladas  no  artigo  12,  III,  da  Lei  nº  8.429/92,  em  razão  dos  atos  de

improbidade que violaram os princípios da Administração Pública;

b.2) A requerida Agência de Defesa Agropecuária do

Paraná  –  ADAPAR a  Obrigação  de  Fazer  consistente  em  fiscalizar  os

profissionais  habilitados  na  emissão  de  receituário  agronômico,  diante  da

necessidade  de  assistência  técnica  precedida  de  diagnóstico  e  visitas  as

propriedades rurais, delimitando o número de receituários e propriedades que

podem ser diariamente atendidas por um mesmo profissional;

c) Requer  que  a  requerida  Agência  de  Defesa

Agropecuária do Paraná – ADAPAR seja condenada, com fulcro no artigo

497 do Código de Processo Civil, ao pagamento da pena pecuniária, no valor

correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso no cumprimento

das obrigações;

d) Requer em caso de desobediência, a determinação de

que  o  não  cumprimento  do  provimento  judicial  que  fixar  o  prazo  para

cumprimento  das  obrigações,  configure  ato  atentatório  ao  exercício  da

jurisdição, fazendo incidir multa de 20% sobre o valor da causa (art. 77, inc. IV

e parágrafos 2º  a  5º,  do CPC) a ser  suportada pela requerida  Agência de

Defesa  Agropecuária  do  Paraná  –  ADAPAR, a  quem  compete  o

adimplemento das obrigações, requerendo desde já, a prévia advertência da
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multa acima, para prevenir conduta processual que prejudique o andamento do

processo;

e) Protesta  pela  produção  de  provas  consistentes,

principalmente  no  depoimento  pessoal  dos  requeridos,  na  oitiva  de

testemunhas,  cujo  rol  será  oportunamente  apresentado  e  na  juntada  de

documentos  que  se  fizerem  necessários,  além  daqueles  que  embasam  a

presente  ação,  bem  como  de  eventuais  provas  periciais  que  se  fizerem

necessárias;

f) A  condenação  dos  requeridos  a  cumprir  com  suas

obrigações  assumidas,  bem  como  no  ônus  da  sucumbência,  nas  custas

processuais  e  honorários  advocatícios  a  serem  arbitrados  por  Vossa

Excelência,  sendo que estes  deverão ser  recolhidos ao Fundo Especial  do

Ministério Público do Estado do Paraná – FUEMP/PR, nos termos do art. 3º da

Lei Estadual nº 12.241, de 28/8/98, dispensando-se o autor do pagamento de

custas e de outras despesas processuais,  na forma do artigo 18 da Lei  nº

7.347/85.

6. DO VALOR DA CAUSA

Observada, quanto às despesas processuais, a norma dá-

se a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Termos em que pede deferimento.

 Campo Mourão, datado e assinado digitalmente

Rosana Araújo de Sá Ribeiro

Promotora de Justiça
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