
 

 

 
São Paulo, 7 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

O FÓRUM PAULISTA DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS 

AGROTÓXICOS E TRANSGÊNICOS, formado por entidades da sociedade civil 

organizada, instituições públicas e privadas, com o objetivo de proporcionar, no âmbito 

do Estado de São Paulo, o debate das questões relacionadas aos agrotóxicos, produtos 

afins e transgênicos, de modo a fomentar ações integradas de tutela à saúde do 

trabalhador, do consumidor, da população e do ambiente ante os males causados por 

estes produtos, por suas representantes, vem se manifestar sobre o Projeto de Lei nº 

1227/2019, após discussão em sua reunião ordinária de 02/06/21, pelos fundamentos 

jurídicos a seguir:  

Segundo o artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal, é 

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

 

Ainda, o artigo 225, § 1º, inciso V, da Constituição Federal 

estipula que incumbe ao poder público, sem limitar a esfera de atuação, “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”. 

 

Nesse contexto, em harmonia com esses dispositivos 

constitucionais, o artigo 10, da Lei nº 7.802/1980, prescreve que “Compete aos Estados 

e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre 

o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o 

armazenamento e o transporte interno”. 

 

A literalidade desses dispositivos, por si só, já é suficiente para 

concluir que os Estados e o Distrito Federal possuem autonomia para legislar sobre o 

regime jurídico dos agrotóxicos, no âmbito de seus respectivos territórios. 
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Essa conclusão, entretanto, deve se harmonizar com os 

princípios da suficiência e da progressividade da proteção ambiental, bem como o da 

vedação ao retrocesso, os quais impõem que, no concurso de normas ambientais 

editadas por entes federativos diversos, prevalece a mais protetiva. 

 

Dessa forma, a competência concorrente estabelecida pela 

Constituição permite aos Estados e ao Distrito Federal estabelecerem patamares de 

proteção ambiental mais elevados que os fixados pela União, ainda que, para tanto, 

restrinjam o alcance dos registros de agrotóxicos concedidos pelo órgão federal. 

 

Corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, 

no Recurso Extraordinário nº 761.056/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, 

reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 1.711/2005, do Município de Tangará-SC, 

que proibiu o uso, a comercialização, o armazenamento, o transporte e a distribuição 

em qualquer de suas formas, de herbicidas derivados da composição química de sal 

dimetilamina do ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D). 

 

Segue a ementa do acórdão: 

 

 

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental e 

Constitucional. 3. Competência do Município para legislar sobre 

assuntos de interesse local: agrotóxico. Competência implícita e 

suplementar. Interesse local na edição da legislação. 4. Negado 

provimento ao agravo regimental. Sem fixação de verba honorária. 

(RE 761056 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065  DIVULG 

19-03-2020  PUBLIC 20-03-2020) 

 

 

Nesse importante julgado foi reconhecida a competência dos 

municípios para legislar sobre agrotóxicos e biocidas, inclusive para restringir a 

legislação federal ou até mesmo proibir agrotóxicos registrados pela União, no exercício 

da competência suplementar concedida constitucionalmente aos municípios. 

 

Destaque-se o seguinte trecho do voto do Relator: 
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Como já demonstrado na decisão ora agravada e na jurisprudência 

supracitada, o município, além da competência político-

administrativa, possui competência legislativa para estabelecer 

diretrizes de proteção ao meio ambiente e de combate à poluição. 

Há que se observar, ainda, que a legislação em questão é o 

cumprimento da competência implícita estipulada no artigo 30, I, da 

Constituição Federal. Logo, sendo o município um dos maiores 

produtores de uva do Estado, atividade suscetível ao uso do defensivo 

mencionado, é cristalino o interesse local. 

Assim, não ocorre usurpação de competência da União e do 

Estado para legislar sobre agrotóxicos e biocidas, mas tão 

somente o exercício da competência suplementar concedida ao 

Município que, como demonstrado, possui interesse fundamental 

na edição da legislação. 

 

 

Por sua vez, é relevante destacar que o Projeto de Lei nº 

6.299/2002, que está tramitando na Câmara dos Deputados, propõe, entre diversos 

pontos, a alteração da Lei n° 7.802/1989 para impedir que os Estados e o Distrito 

Federal estabeleçam restrições à distribuição, comercialização e uso de produtos 

devidamente registrados ou autorizados pela União. 

 

Ora, sem olvidar da inconstitucionalidade dessa e de outras 

proposições contidas nesse projeto, certo é que sua discussão só tem cabimento porque 

não há, atualmente, nenhum impedimento, constitucional ou infraconstitucional 

dessa natureza para os entes federativos.  

 

Assim, não há óbices para que o Estado de São Paulo institua 

em sua Política de Redução de Agrotóxicos dispositivos que determinem um registro 

estadual de substâncias agrotóxicas e afins, desde que coincidente ou mais restritivo 

que o registro nacional, em conformidade com os princípios e dispositivos 

constitucionais já mencionados acima. 

 

Pontue-se que esses mesmos argumentos se aplicam às 

demais questões, assegurando também a constitucionalidade do projeto em relação à 

disciplina mais restritiva, ou seja, mais protetiva, da capina química e da pulverização 

de agrotóxicos.  
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Destaque-se, no que se refere à capina química, que a Nota 

Técnica ANVISA nº 4/2016 confirma a proibição dessa prática em ambientes urbanos 

de livre circulação (praças, jardins, logradouros etc.), considerando sua periculosidade 

e a impossibilidade de assegurar o adequado isolamento ou a adoção de medidas que 

garantam condições ideais de segurança da população que reside ou circula. 

 

Nesse sentido, a ilegalidade da capina química em meio urbano 

também é atestada por meio da Nota Técnica CVS/Toxicovigilância nº 1/2017, emitida 

pelo Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (anexo 1). 

 

Reitere-se que, ainda que ANVISA permitisse a capina química 

em meio urbano e periurbano, o que não é o caso, não haveria óbice para sua proibição 

pela norma estadual por ser mais protetiva ao meio ambiente e à saúde pública, 

conforme já explicado.  

 

Com relação à pulverização aérea de agrotóxicos, por sua vez, 

também há outros fundamentos que reforçam a possibilidade dos Estados e do Distrito 

Federal estabelecerem patamar protetivo mais elevado que o fixado pela União, os 

quais devem ser somados aos anteriormente expostos. 

 

Nesse sentido, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos 

Agrotóxicos e Transgênicos emitiu a Nota Técnica nº 1/2020 (anexo 2), apresentando 

argumentos para confirmar a competência legislativa dos Estados e Municípios em 

matéria de pulverização aérea de agrotóxicos. 

 

Além de discorrer sobre os malefícios decorrentes da 

pulverização aérea de agrotóxicos, referida nota atesta que Estados e Municípios 

podem legislar sobre a matéria, em especial para estabelecer restrições maiores do que 

as previstas na legislação geral, sem, contudo, contrariar a disciplina geral estabelecida 

na Lei Federal. 

 

Nesse ponto, como bem levantado, está em tramitação no STF 

a ADI nº 6137, questionando a constitucionalidade da Lei nº 16.820/2019, do Estado do 

Ceará, que veda essa prática no seu âmbito territorial. 
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Sobre essa ação, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, que acompanha esse processo por meio do Grupo de 

Trabalho Agroecologia, também proferiu Nota Técnica (anexo 3) apontando a 

constitucionalidade formal e material da lei cearense. 

 

Como demonstrado na Nota Técnica, a proibição da 

pulverização aérea de agrotóxicos não interfere na gestão da navegação aérea de 

aeronaves, cuja competência é, de fato, da União. Tampouco interfere no exercício de 

qualquer profissão.  

 

Segundo a 4ªCCR, o que a norma veda é que a aviação, tal 

como regulada pela União, seja utilizada como meio para a pulverização de agrotóxicos, 

considerando a periculosidade, os riscos e a ineficiência dessa prática. 

 

Não se olvida que a Procuradoria-Geral da República 

apresentou parecer pela inconstitucionalidade formal da norma cearense, ignorando a 

robusta fundamentação apresentada pela 4ªCCR. 

 

Entretanto, ainda que a independência funcional assegure a livre 

manifestação dos membros do Ministério Público, os argumentos trazidos não deverão 

prevalecer, seja pela fragilidade jurídica, demonstrada pela mera leitura comparativa 

com a nota emitida pela 4ªCCR, seja pelo descompasso com a jurisprudência do STF. 

 

De fato, sobre esse tema, já decidiu o STF: 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 1.646/2008 DO MUNICÍPIO DE 

LAGOA DA PRATA. VEDAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 

AGROTÓXICOS POR VIA AÉREA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 

CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO 

RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL 

VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO 

VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, VI, 24, VI E XIII, E 30, I E II, 
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DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A 

VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão 

agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal 

Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura 

fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa 

eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o 

conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não 

se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão 

agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito 

da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) 

dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos 

no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual 

concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno 

conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 

1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. 

(RE 1045719 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado 

em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027  DIVULG 14-02-

2018  PUBLIC 15-02-2018) 

 

 

Merece destaque o seguinte trecho do voto da relatoria: 

 

 

O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da 

jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de que “O município é competente para legislar sobre o meio 

ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e 

desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida 

pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição 

Federal)” (RE 586.224-RG), razão pela qual não se divisa a alegada 

ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. 

 

 

Diante de todo o exposto, verifica-se que não há óbices para que 

o Estado de São Paulo institua, em sua Política de Redução de Agrotóxicos, dispositivos 

mais protetivos, do ponto de vista do meio ambiente e da saúde pública, no regime 

jurídico dos agrotóxicos e substâncias afins. 
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Essa conduta, ademais, de maior proteção de direitos funda-

mentais, não é apenas constitucionalmente permitida como também desejável e louvá-

vel, mormente diante do terrível cenário fático que se apresenta, reforçando a necessi-

dade, urgente, de aprovação de projetos de leis como o de nº 1.227/2019, em tramitação 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

Nesse sentido, o Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos 

Agrotóxicos e Transgênicos vem manifestar publicamente apoio a discussões sobre me-

didas legislativas ambientais e de saúde mais protetivas em relação ao tema dos agro-

tóxicos, como o Projeto de Lei e de outras medidas protetivas, a fim de concretizar, em 

âmbito estadual, os princípios e normas constitucionais supramencionados. 

 

 

São Paulo, 7 de junho de 2021. 
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