MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MATO GROSSO

Cuiabd — MT, 11 de Maio de 2010.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Ref.: Procedimento Administrativo N°. 1.20.000.000391/2007-07

0 MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, atravês dos Procuradores da
Repdblica subscritos, no regular exercicio de suas atribuicOes institucionais, coal base nos
artigos 127, 129. incisos II e III, e 225, caput e § 3°, da Constituicdo Federal, nos artigos
5°, incisos III, alinea d, V, alinea a, e 6°, inciso VII, alinea b, e XX, da Lei Complementar
no 75/1993, bem como corn fundament° no disposto na Lei Federal n° 7.347/1985
doravante denominado ("MPF"); e MARFRIG ALIMENTOS S/A, pessoa juridica de
direito privado, inscrito no cadastro de pessoa juridica CNPJ sob n° 03.853.896/0024-36, e
de Inscricao Estadual 148.653.627-110, localizado a Av. Chedid Jafet — n° 222 — Bloco A —
5° andar — Vila Olimpia — Sao Paulo — SP CEP 04551-065, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, Marcos Antonio Molina dos Santos. doravante denominado
("MARFRIG").
CONSIDERANDO:

que cabe ao Ministerio Pnblico, como determinado no art. 129, III, da
Constituicao da RepUblica Federativa do Brasil de 1988. atuar na
protecdo e defesa dos interesses sociais e difusos, bem como,
especificamente, na tutela do meio ambiente, visando
ampla
prevencao e reparacdo dos danos eventualmente causados, bem como a
fiscalizacao de sua utilizacdo por parte do particular, no interesse de
toda a sociedade;
que o Ministerio PUblico deve promover a protecâo dos direitos difusos,
dentre os quais esta incluido o direito ao meio ambiente ecologicamente
eql.:Thrado, como prevë o art. 225 da Constituic - t
Repdblica
Federativa do Brasil de 1988, bem como o art. 2°, da Lei ° 6.938/81
(Politica Nacional de Meio Ambiente);
3. que "Todos tern direito ao meio ambiente e logicamente 4uilibrado,
bem de use comum do povo e essencial a sadia quali • .de de vida,
impondo-se ao Poder Palle() e a coletividLe
de o clever 4- defendé-lo e
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preservd-lo
para as presentes e futuras geracks" (art. 225 da
Constituicdo da RepUblica Federativa do Brasil de 1988);
que a competéncia material para a protecao ambiental é comum a todos
os entes da federacão (art. 23, VI, da Constituicào da Repdblica
Federativa do Brasil de 1988);
que a protecao do meio ambiente e principio que deve nortear todas as
relacOes sociais, inclusive as econOmicas, e, em especial, as voltadas
exploracao de recursos naturais (art. 170 da Constituicdo da Repdblica
Federativa do Brasil de 1988);
que o inciso IV do art. 3° da Lei n°. 6.938/81 ( Politica Nacional do
Meio Ambiente) define como poluidor toda " a pessoa fisica ou juridica,
de direito pdblico e privado, responsavel, direta ou indiretamerite, ou
por atividade causadora de degradacao ambiental";
que o art. 2° da Lei n°. 9.605/98. prevendo ampla cadeia de
responsabilidades, estabelece que "quem, de qualquer forma, concorre
para a pratica dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o
administrador, o membro de conselho e de Orgâo tecnico, o auditor, o
gerente, o preposto ou mandatario de pessoa juridica, que, sabendo da
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando
podia agir para evita-la";
que o art. 54 do decreto n°. 6.514/08 caracteriza como infracão
ambiental "Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto
ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre area objeto
de embargo", prevendo aplicacao de multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por programa ou unidade, a partir da divulgacdo dos dados do
imOvel rural, da area ou local embargado e do respectivo titular de que
trata o § 1° do art. 18 e estard limitada a area onde efetivamente ocorreu
o ilicito;
que, corn base no disposto nos dispositivos normativos
supramencionados, verifica-se que todos os agentes da cadeia produtiva
são responsaveis pelos danos ambientais gerados corn o seu
consentimento;
que as atividades agropecuarias devem perseguir praticas ambientais
sustenta\ eis de modo a diminuir ou excluir os riscos socio-ambientais;
que, corn base no disposto no art. 225 da Constituicao da Repdblica
Federativa do Brasil. o principio do usuario-pagador/poluidor-pagador,
consagrado na doutrina e jurisprudéricia patrias, est ► : que aquele que
utilizar-se de materia prima natural deve int alizar os prejuizos e
socializar os lucros, de forma a não pr udicar a o • ade pela
exploracäo econOmica por si depreendida;
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que, corn base no disposto nos arts. 225, da Constituicão da ReptIblica
Federativa do Brasil, e 14, § 1°, da Lei n°. 6.938/81 ( Politica Nacional
do Meio Ambiente), o principio da responsabilidade objetiva pelo dano
ao meio ambiente preconiza que o causador de dano ao bem ambiental,
mesmo de forma indireta, sera por ele responsabilizado sem a
necessidade de comprovacão de culpa, em virtude do dever de cautela a
todos imposto para corn o meio ambiente;
que, corn base no disposto no COdigo de Defesa do consumidor (Lei n°.
8.078/90). ern seus arts. 4°, III, e 6°, II, a informacdo é tanto urn
principio das relacOes de consumo quanto ao direito do consumidor,
devendo ser adotadas todas as medidas necessarias a identificacao da
proveniencia, qualidade e legalidade de qualquer produto fornecido ao
consumo;
o
conteado nos
autos
1.20.000.000391/2007-07;

do

Procedimento

Administrativo

que diversas empresas ligadas ao setor agropecuario vem desenvolvendo
programas que incorporam criterios de sustentabilidade secio-ambiental
excluindo da cadeia produtiva bens e servicos provenientes de
atividades que tern sua base de producao associada ao trabalho escravo,
a grilagem de terras, a violencia agraria, desmatamento ilegal, bem
como origem em terras indigenas e unidades de conservacao;
considerando os esforcos despendidos pelas empresas no sentido de
manter uma agenda de sustentabilidade sOcio-ambiental;
RFSOLVEM, nos termos do art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347, de 24 de
julho de 1985, ajustar suas atividades econOrnicas para a producao e
comercializacdo do rebanho bovino de acordo corn os preceitos
estabelecidos no presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 - 0 presente TAC tem por objeto ajustar a conduta da cadeia de producäo pecuaria
perante o MPF a fim de que a producao e comercializaeäo do rebanho bovino obedeca as
normas estabelecidas na Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988, COdigo
Florestal (Lei n°. 4.771/65), Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n°. 6.938/81),
Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo — SNUC (Lei n°. 9.985/00). Lei n°.
6.011/73, Convencao 169, Convencao Interamericana dos Direitos Humanos.
1.2 — Este TAC somente tera efeito para os fornecedores e unidade
no Estado de Mato Grosso.

triais localizados
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CLAUSULA SEGUNDA— DO COMPROMISSO DA MARFRIG:

2.1 — DAS HIPOTESES DE SUSPENSAO IMEDIATA DE COMPRA DE GADO
BOVINO:
2.1.1 — A MARFRIG se compromete a tido adquirir gado bovino proveniente de imOveis
rurais que:
figurem na lista divulgada no site oficial, de areas embargadas pelo IBAMA ou SEMA,
ou submetidas a sancdo administrativa de embargos. 0 MPF e o MPE poderdo informar
eventuais omissOes no site de divulgacdo oficial;
figurem na lista "suja do trabalho escravo" divulgado no site oficial do MTE (Ministerio
do Trabalho e Emprego);
estejam localizados no Estado de Mato Grosso nas quais sejam objeto de awes judiciais
criminais ou civis oferecidas pelo Ministerio Pak() Federal, Ministerio PUblico do
Trabalho e Ministêrio PUblico Estadual contra seus respectivos proprietarios, gestores e
empregados pela pratica de trabalho escravo;
provenientes de cria, recria e engorda em areas indigenas reconhecidas objeto de
portaria declarathria do Ministerio da Justica ou objeto de interdicdo por ato da Presidencia
da Fundacao Nacional do Indio (FUNAI), bem como de areas reconhecidas por ato
administrativo federal, estadual e municipal como unidades de conservacão (exceto
aquelas em que a legislacão permita o exercicio da atividade pecuaria) ou objeto de
interdicao;
e) tenham condenacdo judicial de primeiro grau - tido reformada pelas instancias superiores
- ou corn decisdo liminar em vigor, por invasao em areas indigenas e unidades de
conservacdo, por violencia agraria, por grilagem de terra e/ou por desmatamento ilicito e
outros conflitos agrarios;
0 estejam causando lesdo, nao compreendida nas clausulas anteriores, mas apurada em
procedimento administrativo corn relatOrio conclusivo, mediante contraditOrio e ampla
defesa, do Ministerio Palk() Federal, Ministerio PUblico do Trabalho e Ministerio PUblico
Estadual, a interesses difusos e coletivos afetos a questdo indigena, a comunidades
quilombolas e populacOes tradicionais e desde que a lesao nao tenha sido paralisada ate o
momento da exclusào;
g) tenha ocorrido desmatamento irregular a partir de 27 de dezembro de 2007, desde de
que seja dado conhecimento, pelo site oficial, pelo IBAMA e SEMA (aos Frigorificos)
e/ou comunicado ao Ministerio PUblico Federal e Estadual;
§ 1° - Nas hipOteses das alineas "c", "d", "e" e "f', a exclusdo
imediatamente apOs a comunicacdo do MPF as empresas.

fornece or far-se-a

§ 2° - A exclusdo dos fornecedores deverd ser comunicada o Minister
C

Federal.

2.2 — DA REGULARIZACAO FUNDIARIA E AMBIENTAL DOS
FORNECEDORES DE GADO BOVINO:

2.2.1 — A MARFRIG somente adquirird gado bovino de fornecedores que:
tenham aderido ao Programa Mato-grossense de Regularizacao Ambiental Rural - MT
LEGAL mediante a apresentacdo do Cadastro Ambiental Rural - CAR de sua propriedade
ou posse, na forma do art. 8°, caput e paragrafo nnico do Decreto n° 2.238 de 13 de
novembro de 2010 e Lei Complementar n° 343/2008.
tenham providenciado a localizacdo da reserva legal de suas propriedades, mediante a
apresentacdo dos documentos exigidos pela SEMA-MT, nos seguintes prazos, contados da
formalizacdo do cadastramento do imOvel no Cadastro Ambiental Rural — CAR conforme
as disposicOes do MT LEGAL:
I - 01 (urn) ano para propriedades acima de tres mil hectares;
II - 02 (dois) anos para propriedades acima de quinhentos ate tres mil hectares;
III - 03 (tres) anos para propriedades de ate quinhentos hectares.
c) obtenham a Licenca Ambiental Unica — LAU nos prazos e nas formas estabeleci4 pela
Lei Complementar n° 343/2008, pelo Decreto n° 2.238/2009, ou seja:
I - 01 (urn) ano para propriedades acima de tres mil hectares;
II - 02 (dois) anos para propriedades acima de quinhentos ate tees mil
hectares;
III - 03 (tres) anos para propriedades de ate quinhentos hectares
d) A MARFRIG se compromete a ndo adquirir gado bovino das propriedades rurais que
tenham tido o CCIR inibido em processos administrativos de fiscalizacäo cadastral do
INCRA/INTERMAT em razdo de litigios e/ou sobreposieão as terras indigenas, unidades
de conservacdo, areas de comunidades tradicionais (quilombolas) e areas pnblicas (terras
devolutas, em processo de arrecadacào ou arrecadadas), ressalvadas as hipOteses de
suspensdo da medida no 'ambito judicial.
§ 1° Ape's cada prazo estabelecido acima, a MARFRIG deverd deixar de manter relacOes
comerciais corn os fornecedores que nap tiverem se adequado as exigencias;
§ 2° Dentro do prazo estabelecido acima, a MARFRIG deverd deixar de manter reslacOes
comerciais corn os fornecedores que tiverem seus pedidos de licenciamento ambiental e
regularizacdo fundidria indeferidos. A MARFRIG efetuard consulta
dos Orgãos
pUblicos, sendo que a informacdo podera ser complementada pelo M

§ 3° A MARFRIG podera adquirir gado bovino dos fornecedores que ndo tenham
cumprido os prazos previstos no MT LEGAL desde que o atraso seja imputável
exclusivamente a SEMA e/ou outro Orgao pUblico.
2.3 DA EXIGIBILIDADE DO SISTEMA PUBLICO DE RASTREAMENTO:
2.3.1 A MARFRIG se compromete somente adquirir gado bovino acompanhado da Guia
de Transito Animal — GTA, onde disponivel.
2.3.2 No prazo de 24 (vinte e quatro) meses, o MPF e a MARFRIG envidarao esforcos
para incentivar a implementacdo de um sistema pUblico de rastreabilidade, que tenha por
finalidade garantir dados sobre a origem e destino do gado, desde a fazenda de producao
ate o consumidor final.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO E NOTIFICACOES:
3.1 A MARFRIG se compromete a manter, no prazo de cinco anos, registros auditaveis de
lotes exportados relacionando a propriedade de origem do gado e outros elementos de
controle para fins de averiguacao do cumprimento do presente instrumento.
§ 1° A MARFRIG deverd remeter ao Ministeriolico Federal e Estadual,
semestralmente, a contar da assinatura deste termo, lista de fornecedores credenciados,
bem como dos fornecedores descredenciados.
3.2 A MARFRIG se compromete a informar aos seus clientes, por meio da internet, a
localizacao do lote dos imOveis rurais que fornecem rebanho bovino comercializado, no
prazo de 12 (doze) meses.
3.3 Todas as notificacifies e demais comunicacOes entre as PARTES deverao ser por escrito
e enviadas para os seguintes enderecos e pessoas:
3.3.1 — NotificacOes e demais comunicacOes direcionadas a quaisquer pessoas juridicas e
fisicas integrantes do MARFRIG:
MARFRIG ALIMENTOS S/A,
A/c Depto Juridico — Divisao Bovinos
Av. Chedid Jafet — n° 222 — Bloco A — 5° andar — Vila Olimpia
Sao Paulo — SP - CEP 04551-065
Tel. (11) 3728-8600
3.3.2 — NotificacOes e demais comunicacOes direcionadas ao MPF:
MinisterioIblico Federal no Estado do Mato Grosso

Ref.: PA n° 1.20.000.000391/2007-07„,,
At. : Dr. Mario Liicio de AvelayRua Estevao de Mendonca n° ,830
Cuiaba — MT — Quilombo — CEP: 78043-405
Tel. (65) 3612 5000

L
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3.4 A alteracäo de endereco, das pessoas fisicas as quais os documentos devem ser
direcionados e dos telefones indicados nos itens 3.3.1 e 3.3.2 por qualquer uma das
PARTES, devera ser de imediato comunicado por escrito a outra PARTE. Ate que seja
feita essa comunicacao, serdo validos e eficazes os avisos, as comunicacOes, as
notificacOes e as interpolacOes enviadas para o endereco e na forma acima indicada.
3.5 A MARFRIG se compromete a participar e financiar a implementacao de urn sistema
de auditoria anual, independente, para verificacao do cumprimento do presente TAC, tendo
como base o Termo de Referéncia anexo, parte integrante do presente TAC.
§ 1° A empresa de auditoria que realizard o trabalho devera ter autorizacâo para atuar em
Sociedade An&lima de capital aberto, nos termos da legislacão aplicavel, devendo ser
previamente aprovada pelo MPF.
§ 2° A auditoria sera realizada respeitando as disposicOes legais, administrativas e
procedimentais aplicaveis as auditorias independentes das Sociedades AnOnimas de capital
aberto.
§ 3° A empresa de auditoria sera escolhida apOs um processo de concorrOncia entre as
interessadas, corn avaliacão de preco e notOria capacidade.
§ 4° A auditoria tera inIcio ap6s 01 (um) ano da data de assinatura do presente instrumento.
3.5.1 0 sistema de auditoria fard andlise, se necessario, das propriedades rurais localizadas
no Estado do Mato Grosso cadastradas entre os fornecedores de bovinos da MARFRIG,
que ja apresentem o CAR e/ou a LAU para verificacdo do cumprimento das clausulas do
TAC.
3.5.2 A MARFRIG se compromete a nao adquirir gado daquele que tenha sido reprovado
na auditoria realizada. devendo efetivar a exclusao apOs comunicacdo do Mirristerio
PUblico Federal, que, por sua vez, deverd instruir procedimento administrativo assegurando
a ampla defesa e contraditOrio as partes envolvidas corn a possibilidade da vedacab ser
cancelada caso seja provada a regularidade do fornecedor.

CLAUSULA QUARTA — DA CLAUSULA PENAL E TITULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL:
4.1 0 descumprimento ou violacdo dos compromissos assumidos implicard no pagamento
de multa no montante de duas vezes o valor da arroba de gado por cabeca de gado
adquirido da fazenda forncoedora cuja aquisicao tenha sido realizada sem a observancia
dos termos previstos neste instrumento, a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos
financiamento
Difusos. Este pagamento nao implica em diminuicao da
assumida na clausula terceira.
§ 1° No caso do descumprimento implicar em violacao direitos indigen s, populacOes
tradicionais e unidades de conservacao o valor da/multa sera revertido para essas
comunidades.
f
§ 2° A penalidade ora estabelecida nao é de natureza compensatOria.
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§ 3° A referida multa nao sera devida caso o atraso de qualquer obrigacdo prevista neste
TAC nao seja atribuivel exclusivamente a MARFRIG ou decorra de casos fortuitos de
forca maior ou de ato de terceiros devidamente comprovados.
4.2 0 MPF e o MPE dardo ciëncia, por meio de recomendacao, a toda cadeia produtiva
caso haja o descumprimento de qualquer clausula do presente instrumento.
4.3 0 Presente TAC tera eficãcia de titulo executivo extrajudicial, na forma dos arts. 5° e
6° da Lei n° 7.347/85. e art. 585, VII. do COdigo de Processo Civil.
CLAUSULA ()UINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS:
5.1 Fica autorizada a divulgacao do presente TAC para terceiros e pdblico em gera• pelas
partes. 0 MPF disponibilizard publicacao de seu extrato no Diario Oficial da Uniao, bem
como em seu sitio eletrOnico na internet.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONSIDERACOES FINAIS:
6.1 As disposicOes constantes deste TAC referentes a regularizacao fundiaria nao implicam
o reconhecimento, pelo MPF, da regularidade ou de pretenso direito de qualquer dos
fornecedores da MARFRIG sobre as areas que venham a ser georeferenciadas. A discussao
sobre tal regularizacao, inclusive quanto a viabilidade, devera ser objeto de procedimento
especifico junto ao Orgdo fundiario estadual ou federal, cuja regularidade podera ser
aferida pelo MPF, em atuacOes individualizadas;
6.2 As disposicOes referentes ao licenciamento ambiental nao implicam no reconhecimento
pelo MPF de qualquer legalidade quanto a ausencia de licenciamento, area de preservacao
permanente e reserva legal. A discussao sobre tal regularizacao, inclusive quanto
viabilidade, devera ser objeto de procedimento especifico junto ao Orgao ambiental
estadual ou federal, cuja regularidade podera ser aferida pelo MPF, em atuacOes
individualizadas;
6.3 As disposicOes desse TAC tern efeitos para todos os acionistas, administradores e
conselheiros da MARFRIG.
6.4 A assinatura do presente nao implica em reconhecimento pelo MARFRIG das questOes
constantes dos procedimentos administrativos 1.20.000.000391/2007-07, de quaisquer
responsabilidades ou incgularidades, seja natureza d ye', administrativa ou penal, rendncia
de direitos e/ou confissao e decorre dnica e exclusivamente da vontade das partes de buscar
um desfecho imediato e negociado
6.5 0 cumprimento do presente termo implica em ausencia de r sponsabilizacao dos
adquirentes dos produtos da empresa signataria.
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6.6 Em decorrencia da assinatura e do cumprimento do presente Termo de Ajustamento de
Conduta, o MPF it'd() encaminhard recomendacOes e nao ajuizard qualquer tipo de acdo
judicial contra a MARFR1G em relacdo as questOes constantes do procedimento
administrativo 1.20.000.000391/2007-07.
6.7 Em caso de eventuais alteracOes normativas na Legislacdo Ambiental de prazos e
termos relativos as clausulas constantes no presente TAC, as partes se comprometem a
renegociar os termos deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA — DO FORO:
7.1 Fica eleita a Seca) Judiciaria do Estado de Mato Grosso para dirimir quaisquer ddvidas
ou questOes que possam originar do presente compromisso, renunciando as PARTES a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou que venha a ser.
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente TAC, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, elaboradas em 9 (nove) laudas, todas devidamente rubricadas, juntamente corn as
testemunhas abaixo indicadas.
Cuiabd, 11 de Maio de 2010.
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