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RESUMO

Este trabalho aborda algumas considerações sobre a prática do contrabando de substâncias agrotóxicas nas fronteiras brasileiras. Sendo o Brasil 
um país de dimensões continentais, o escopo da pesquisa é a região sul-mato-grossense. Através de um estudo bibliográfico e jurisprudencial, 
discute-se sobre a natureza jurídica do tipo, se penal-comum ou se está enquadrada como crime ambiental. A efetividade no controle destes 
crimes e a autuação pelas polícias federal, civil e militar e atuações administrativas são abordadas, além dos prejuízos das condenações majoradas 
ao agente delituoso e a competência para o processo e julgamento do feito. O setor de Agronegócios é um dos mais importantes da economia 
brasileira, mas nem por isso deixa de apresentar alguns problemas. O uso de fertilizantes ou agrotóxicos advindos de regiões fronteiriças é um dos 
grandes desafios no tocante ao controle e fiscalização. Uma das principais substâncias não permitidas por órgãos brasileiros são os defensivos 
agrícolas. Previsto no artigo 15 da Lei 7.802/1989, que trata sobre os agrotóxicos, tem, dentre os seus núcleos, os verbos comercializar, 
transportar, aplicar, substâncias não permitidas, repercutindo em prática delituosa. As discussões acerca da natureza penal ou ambiental penal. 
Por ter uma extensa área de fronteira seca, o estado de Mato Grosso do Sul tem sido um dos principais locais de entrada desses produtos, 
oriundos principalmente do Paraguai. Um dos atrativos dos consumidores é o valor reduzido quando comparado os produtos semelhantes 
autorizados e vendidos no Brasil, principalmente aqueles usados no combate de pragas em lavouras de soja. O valor e a facilidade de acesso dos 
defensivos agrícolas incentivam a pratica do contrabando na região. Importante destacar que em muitos casos há uma ausência ou precariedade 
de fiscalização por parte dos órgãos públicos brasileiros, o que acaba por tornar inefetiva a lei local. Ocorre que uma das grandes problemáticas 
acerca de qual natureza jurídica essa conduta possui está em definir de quem será a competência para processar e julgar. Em decisão no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região de 2010, no Recurso em sentido estrito de número 2829, foi decidido que a importação de agrotóxicos cujo 
ingresso é proibido no território brasileiro estaria tipificado no art. 56 da Lei 9.605/98, possuindo portanto natureza de crime ambiental. Sob este 
entendimento, a competência foi definida como da Justiça Federal para julgar casos similares, não sendo aplicado o artigo 334 do Código Penal. 
Imprescindível destacar que há alguns entendimentos no sentido que por atingir o setor econômico, onde haveria uma concorrência desleal, 
estaria o tipo configurado no art. 334 do Código Penal, sendo a competência residual da Justiça comum estadual. Além disso, cumpre destacar 
que é imprescindível o controle técnico por órgãos como ANVISA, para garantir que os danos à saúde pública serão mínimos se comparados a 
produtos não controlados. Sobre a questão ambiental, aplica-se também a Politica Nacional de Resíduos Sólidos que prevê o descarte de 
embalagens de substancias tóxicas, no caso os agrotóxicos e defensivos agrícolas, tutelando o meio ambiente natural. Destaca-se o disposto na lei 
de crimes ambientais (Lei 9.605/1998), onde as sanções imputadas àqueles que infringem as condutas apropriadas ao sistema ambiental é menor 
do que aquela que está disposta no artigo 15 da Lei de Agrotóxicos. Apesar de características semelhantes, a lei de Agrotóxicos (Lei 7.802/1989) é 
anterior, deixando a cargo do magistrado a discricionariedade acerca da condenação. Em muitos casos, aplica-se a lei de crimes ambientais, 
ocorrendo uma revogação tácita da lei de agrotóxicos. Por fim, é importante informar que órgãos fiscalizadores e de administração como o 
IBAMA tem atuado em áreas de produção rural aplicando sanções àqueles que utilizam de produtos em desconformidade à legislação brasileira, 
tipificando como crime ambiental.
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