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Inquérito Civil nº 06.2012.0002054-2
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 005/2018
O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,  de  um  lado,
representado pelo Promotor de Justiça da Comarca de Baraúna/RN, Dr. José Alves de Rezende
Neto,  ao  final  assinado,  no  uso  de  suas  atribuições,  doravante  denominado  TOMADOR  DO
COMPROMISSO, e do outro lado, Sr. Benedito Martins de Oliveira Júnior, CPF nº 012.467.624-
39,  RG nº  2160997  SSP/RN,  telefone:  084  99424  5344,  residente  e  domiciliado  na  Rua  José
Romão, 981, Centro, em Baraúna/RN, doravante denominado COMPROMITENTE, tendo em vista
o que consta dos autos do Inquérito Civil nº  06.2012.00002054-2, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei
7.347/1985, do art. 41 da Resolução nº 002/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a proteção do meio ambiente e de outros
interesses  difusos,  coletivos  e  individuais  homogêneos,  podendo tomar  as  medidas  cabíveis  na
defesa destes direitos, especialmente instaurar o inquérito civil e propor a ação civil pública;
CONSIDERANDO o art. no 225 da Constituição da República Federativa do Brasil prescrever que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à 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;
CONSIDERANDO o art. 196 da Constituição Federal dispor que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de
doença e  de outros agravos,  e ao acesso universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços para a  sua
promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que o art. 2.º, 3.º, da Lei n.º 8.080/90, dispõe que a saúde tem como fatores
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia,  o saneamento básico, o
meio ambiente, o trabalho, a educação, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais;
CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor “a proteção da vida,  saúde e segurança
contra  os  riscos  provocados  por  práticas  no  fornecimento  de  produtos  e  serviços  considerados
perigosos ou nocivos” (art. 6º, I, da lei nº 8.078/90);
CONSIDERANDO que a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA n.º
237,  de  19/12/1997,  que  dispõe  sobre  a  revisão  de  procedimentos  e  critérios  utilizados  pelos
Sistemas de Licenciamento Ambiental, instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º
6.938/81), relaciona os matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem
animal como atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;
CONSIDERANDO que os arts. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, permitem a tomada de compromisso de
ajustamento  de  conduta  às  exigências  legais,  mediante  cominações,  que  terá  eficácia  de  título
executivo extrajudicial;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 03, de 17/01/2000, do Ministério da Agropecuária,
Pecuária e Abastecimento – MAPA, que versa acerca dos métodos de insensibilização para o abate
humanitário;
CONSIDERANDO  a  vigência  do  Decreto  nº  21.653,  de  05/05/2010,  que  regulamenta  a  Lei
Estadual nº 6.270, de 12/03/1992, que versa acerca da inspeção industrial, artesanal e sanitária dos
produtos de origem animal no Estado do Rio Grande do Norte;
CONSIDERANDO tramitar  nesta  Promotoria  o  Inquérito  Civil  Público  nº  06.2012.00002054-2
com o fito de averiguar denúncia de abatedouro clandestino de aves no Município de Baraúna/RN;
CONSIDERANDO que o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Rio Grande do
Norte – IDIARN constatou o funcionamento do abatedouro clandestino, sem licença ambiental, sem
condições higiênico-sanitárias e em desacordo com a legislação pertinente;



CONSIDERANDO que a situação em apreço já perdura por mais de 05 (cinco) anos sem que haja
uma resolução efetiva para a regularização do abatedouro clandestino;
RESOLVEM em comum acordo ajustar o seguinte:
CLÁUSULA  PRIMEIRA:  DAS  INSTALAÇÕES  FÍSICAS  E  INSUMOS  PARA
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO
CLÁUSULA 1.1.  O  Compromitente  se  implica  a  adequar-se,  adaptando  a  estrutura  de  seu
abatedouro  nos  parâmetros  determinados  pela  legislação  vigente  e,  em especial  observando  as
determinações  do  Decreto  nº  21.653,  de  05/05/2010,  que  regulamenta  a  Lei  nº  6.270,  de
12/03/1992, que dispõe sobre a inspeção industrial, artesanal e sanitária dos produtos de origem
animal do Estado do Rio Grande do Norte, em 18 (dezoito) meses a contar da assinatura deste
Termo.
CLÁUSULA 1.2. A referida estrutura deverá:
1.2.1  –  localizar-se  longe  de  fontes  de  mau  cheiro  e  de  contaminações,  sendo  construída  de
alvenaria ou outro material aprovado pelo IDIARN, com área compatível com o volume máximo da
produção e equipamentos adequados;
1.2.2 – possuir paredes lisas, impermeáveis, de cor clara e de fácil higienização, forro que não seja
de madeira não impermeabilizada ou gesso e sistema de vedação contra insetos e outras fontes de
contaminação, com piso antiderrapante, sem batentes, impermeável e com declive adequado, além
de pé direito com altura que permita a adequada instalação dos equipamentos necessários;
1.2.3 – ter portas e janelas de alumínio ou pintadas com tintas impermeabilizantes para facilitar a
sua higienização, fechadas com telas à prova de insetos, devendo ter molas nas portas para mantê-
las sempre fechadas;
1.2.4 – conter área de higienização que anteceda o acesso às áreas de processamento, com lavatório
e lava-botas;
1.2.5 – dispor de água potável  encanada,  em quantidade suficiente  para atender  à  demanda do
estabelecimento, cuja fonte de canalização e reservatório deverão ser protegidos, evitando quaisquer
tipos de contaminação;
1.2.6 – dispor de sistema de escoamento de água servida, sangue, soro, resíduos, efluentes e rejeitos
da  elaboração  de  produtos  artesanais,  interligados  ao  sistema de  infiltração,  de  acordo  com as
recomendações do órgão de defesa do meio ambiente do Estado do RN;
1.2.7 – possuir, quando necessário, sistema de frio, que poderá ser composto de freezer, geladeira
industrial ou câmara fria;
1.2.8  –  conter  instalações  sanitárias  completas  dotadas  de  fossas  sépticas  exclusivas  para  os
funcionários;
1.2.9 – dispor de fonte de energia compatível com a necessidade do estabelecimento;
1.2.10 – dispor de equipamentos e  recursos essenciais  ao funcionamento da indústria artesanal,
composto  de  materiais  resistentes,  impermeáveis,  que  permitam  uma  perfeita  limpeza  e
higienização (plástico, aço inoxidável, alumínio ou outro adequado);
1.2.11 – observar  as determinações da segurança do trabalho, segundo o porte  e a natureza do
estabelecimento, com o uso de EPIs, a manutenção da carga de extintores, além do controle dos
dispositivos de segurança e a integridade das instalações elétricas, dos pisos e outros.
CLÁUSULA 1.3. O compromitente deverá zelar pela manutenção das instalações, procedimentos,
equipamentos e utensílios, primando pela higienização total do ambiente, mantendo-o sempre limpo
e em perfeitas condições de funcionamento, atendendo às normas vigentes, e em plena observância
aos padrões higiênico-sanitários.
CLÁUSULA 1.4.  O compromitente submeterá,  periodicamente,  a  água  utilizada  na produção à
análise  físico-química  e  bacteriológica,  nos  termos  da  legislação  vigente,  devendo  realizar  a
higienização  de  caixas  d’água,  cisternas  e  similares  a  cada  06  (seis)  meses  ou,  sempre  que
necessário.
CLÁUSULA 1.5. O compromitente deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, elaborar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS do abatedouro, onde devem constar, no mínimo, tipo e
quantidade de resíduos gerados, forma de acondicionamento dentro do empreendimento, transporte



e destinação final dos resíduos. No caso em que a destinação seja o lixão municipal, deve constar
documento em que o Município de Baraúna/RN declare estar ciente da disposição e da forma como
deverá ser realizada.
CLÁUSULA 1.6. O compromitente se obriga a fazer a ligação de esgoto e águas servidas na rede
pública coletora de esgotos e, na impossibilidade física de fazê-lo, deverá construir fossas sépticas
suficientes e necessárias para impedir o descarte de esgoto e águas servidas a céu aberto, em 45
(quarenta e cinco) dias.
CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DO  REGISTRO  DO  ESTABELECIMENTO  NOS  ÓRGÃOS
COMPETENTES
CLÁUSULA 2.1.  O compromitente  deverá  proceder  o  registro  do  estabelecimento  nos  moldes
estabelecidos pelo art. 3º, do Decreto nº 21.653, de 05/05/2010, que regulamentou a Lei Estadual nº
6.270, de 12/03/1992, que versa acerca da inspeção industrial, artesanal e sanitária dos produtos de
origem animal no Estado do Rio Grande do Norte, para o qual será necessário:
§ 1º Para obter o registro no Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte –
IDIARN, o estabelecimento deverá formalizar pedido instruído
com os seguintes documentos:
I - requerimento dirigido ao Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte –
IDIARN, solicitando o registro e a inspeção; Coordenadoria de Controle dos Atos Governamentais
– CONTRAG/GAC
II - registro no CNPJ ou CPF e Inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda, como produtor rural
ou empresa;
III - documento que ateste as condições sanitárias dos animais, sobretudo os que vão dar origem a
matéria-prima a ser utilizada no processamento artesanal de alimentos de origem animal;
IV - Planta baixa ou croqui do estabelecimento e memorial descritivo da área de processamento;
V - Outros documentos, atestados ou exames.
CLÁUSULA 2.2. Em posse dos documentos supramencionados, o compromitente deverá apresentá-
los a esta Promotoria de Justiça em 150 (cento e cinquenta) dias;
CLÁUSULA  TERCEIRA  –  DA  FISCALIZAÇÃO  E  DAS  PENALIDADES  PELO
DESCUMPRIMENTO DESTE TAC
CLÁUSULA 3.1.  O  Ministério  Público  fiscalizará  o  cumprimento  deste  acordo,  tomando  as
providências legais cabíveis, sempre que necessário, podendo requisitar a fiscalização aos órgãos
competentes,  especialmente  o  IDIARN,  utilizando-se,  inclusive,  de  seu  poder  de  polícia
administrativo.
CLÁUSULA 3.2. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste instrumento sujeitará o
Compromitente ao pagamento de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem
prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis.
CLÁUSULA 3.3. Este acordo tem eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do parágrafo
6o do artigo 5o da Lei nº 7.347/85 e artigo 784, inciso IV, do Código de Processo Civil.
E por estarem todos de acordo com as cláusulas acima ajustadas, foi determinado o encerramento
do  presente  termo,  que,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  vai  assinado  pelo  tomador  do
compromisso, por todos os compromitentes e intervenientes, em 03 vias de igual teor.
Baraúna/RN, 13 de junho de 2018.
___________________________________
Benedito Martins de Oliveira Júnior - Compromitente
___________________________________
José Alves de Rezende Neto - Promotor de Justiça


