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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
RESOLUÇÃO Nº 96/1996-PGJ, DE 05 DE SETEMBRO DE 1996 

 (PT. Nº 47.751/96) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019 
 Dispõe sobre a criação do Grupo Especial dos 

Agrotóxicos e das Práticas Rurais 
Antiambientais 
 

 

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais: 

 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público a proteção do meio ambiente 

na forma do inciso III do artigo 129 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o princípio constitucional da função socioambiental da propriedade rural 

(CF, art. 170, inciso III, c.c. art. 186, incisos I a IV) E a necessidade de assegurar a 

sustentabilidade da produção agrosilvopastoril; 

 

CONSIDERANDO o uso indiscriminado de agrotóxicos e a existência de múltiplos práticas 

seguras não sustentáveis em nosso Estado, que além de causarem contaminação, 

degradação, erosão e esgotamento do solo, também poluem a atmosfera e a água, 

prejudicando a qualidade e a produtividade da Terra e dos recursos ambientais em geral, em 

detrimento dos próprios proprietários, da coletividade e das gerações futuras; 

 

CONSIDERANDO a premente necessidade de restauração e conservação, nos termos do 

Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e da Lei Agrícola (Lei nº 8.171/91), das áreas de 

preservação permanente e da reserva legal; 

 

CONSIDERANDO que a Lei de Agrotóxicos (Lei nº 7.802/89) em grande medida permanece 

letra-morta, em face do descumprimento de seus dispositivos pelos destinatários e da 

ausência de implementação pela Administração agrícola, sanitária e ambiental; 

 

CONSIDERANDO a tecnicidade, a ausência de sistematização, as lacunas os conflitos 

normativos da legislação ambiental aplicável à atividade agrosilvopastoril;  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm
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RESOLVE:  

 

Art. 1º. Criar, junto ao seu Gabinete e sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, o grupo Especial dos Agrotóxicos e das 

Práticas Rurais Antiambientais.  

 

§ 1º. O Grupo Especial será integrado por Membros do Ministério Público, designados pelo 

procurador Geral de Justiça, sem prejuízo de suas atribuições normais. 

 

§ 2º. A participação neste Grupo Especial não importará no recebimento de qualquer 

remuneração ou gratificação. 

 

Art. 2º. Compete ao Grupo Especial, dentre outras atividades:  

 

I – identificar as prioridades específicas da ação ministerial no combate ao uso indiscriminado 

de agrotóxicos e às práticas rurais antiambientais, bem como no trabalho de recuperação e 

conservação de áreas de preservação permanente e de reserva legal; 

 

II – compilar, sistematizar e analisar a legislação e a jurisprudência relativas aos agrotóxicos, 

às práticas rurais e à agricultura sustentável, para distribuição às Promotorias de Justiça do 

Meio Ambiente; 

 

III – sugerir alterações legislativas, acompanhando Projetos de Lei e de regulamentação em 

tramitação; 

 

IV – elaborar roteiros de investigação, sem caráter vinculativo; 

 

V – fornecer subsídios à atuação dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente com atuação 

na área de agrotóxicos e práticas rurais antiambientais; 

 

VI – auxiliar na formação de um quadro pericial próprio para o Ministério Público e na 

celebração de convênios com entidades e instituições públicas ou privadas, visando a 

obtenção de subsídios técnicos aos órgãos de execução; 
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VII – promover encontros de especialização e atualização nas várias áreas do conhecimento 

associadas à agricultura sustentável. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

 

Publicado em: Diário Oficial, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, v. 106, n. 171, p.33, de 5 de setembro de 1996. 
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