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EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA DICOL

 
Conforme decisão da Diretoria Colegiada em Reunião Ordinária Pública – ROP 7/2022, realizada no
dia 27/4/2022, informo:
 
Item deliberado: 2.2.1
 
 II. ASSUNTOS DELIBERATIVOS DE REGULAÇÃO:
 

2.2. Análise de Impacto Regulatório:
 

2.2.1
Retorno de vista dos Diretores Alex Campos e Meiruze Freitas
Diretora Relatora: Cris�ane Rose Jourdan Gomes 
Processo: 25351.945793/2019-57
Assunto: Relatório de Análise de Impacto Regulatório sobre a reavaliação do Ingrediente
A�vo Carbendazim.  
Área: CREAV/GEMAR/GGTOX/DIRE3  
Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 2.4 - Reavaliação toxicológica dos
ingredientes a�vos de agrotóxicos. 
Deliberação anterior: 
- ROP 3/2022 - A Diretoria Colegiada tomou conhecimento do voto da Diretora Relatora e
concedeu vista ao Diretor Alex Machado Campos e à Diretora Meiruze Sousa Freitas.
Deliberação:
O Diretor Alex Campos proferiu o Voto nº 59/2022/SEI/DIRE5/Anvisa.
A Diretora Cris�ane Jourdan proferiu Manifestação Complementar ao Voto nº
22/2022/SEI/DIRE3/Anvisa.
A Diretora Meiruze Freitas, destacou que a deliberação não tratava da reavaliação
toxicológica do carbendazim, mas de questões processuais do AIR; proferiu voto no
sen�do de complementar informações quanto ao uso do carbendazim no tratamento
de sementes e de ampliar as diligências, propostas pelo Diretor Alex Campos, à
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Ministério da Saúde (MS),
responsável Polí�ca Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. O Diretor Alex
Campos recolheu as sugestões da Diretor Meiruze Freitas em seu voto.
O Diretor Rômison Mota parabenizou e reconheceu o excelente trabalho realizado
pelos servidores da CREAV e da GGTOX. Ressaltou que a legislação vigente sobre
agrotóxicos traz critérios que, se presentes, são proibi�vos para registro e manutenção
de registro de determinados produtos no mercado brasileiro e que à Anvisa cabe seguir
o princípio da legalidade, portanto se ficar demonstrado que há critério proibi�vo no
produto caberá à  Anvisa no momento oportuno decidir sobre o banimento do produto,
assim como já fez em outras oportunidades; ressaltou que nesse momento a Dicol não
está deliberando sobre o banimento ou a con�nuidade do carbendazim no mercado
brasileiro, mas que o que está em deliberação  é a aprovação do relatório de AIR ou a
conversão da deliberação em diligências; somente após a aprovação da AIR é que o
processo seguirá para sorteio de diretor relator  que dará andamento às demais fases
do processo regulatório com posterior submissão da proposta à deliberação da Dicol;
alertou que a decisão da Dicol deve ser pautada em um processo instruído com
bastante robustez e que as sugestões trazidas nos votos dos Diretores Alex Campos e
Meiruze Freitas contribuirão para que o processo tenha essa robustez para uma futura
deliberação da Dicol; votou acompanhando o voto do Diretor Alex Campos.

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/atas/2022/ata-da-reuniao-ordinaria-publica-no-3-de-23-de-fevereiro-de-2022/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/votos/2022/copy5_of_rop-07.2022/item-2-2-1-voto-59-2022-dire5.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/votos/2022/copy5_of_rop-07.2022/item-2-2-1-voto-22-2022-dire3.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-diretoria/votos/2022/copy2_of_rop-03.2022/item-2-2-1-voto-22-2022-dire3.pdf
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O Diretor-Presidente Antonio Barra defendeu que não há discussão no mérito da
matéria, havendo unanimidade entre a Diretoria, mas por maioria, há necessidade de
complementação de informações ampliando a abrangência da discussão e a
possibilidade de par�cipação da sociedade, proferiu seu voto no sen�do de
acompanhar o voto do Diretor Alex Campos.
- A Diretoria Colegiada decidiu, por maioria:
I) pela COMPLEMENTAÇÃO da AIR pela Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX),
mediante realização de tomada pública de subsídios (TPS) pelo período de 30 dias;
II) pela DIVULGAÇÃO da Nota Técnica Preliminar e dos Pareceres Técnicos elaborados
pela GGTOX que subsidiaram a elaboração do AIR, resguardadas as informações
protegidas, de acordo com a classificação da área técnica nos termos da Lei de Acesso à
Informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2021; e
III) que, no âmbito da realização da TPS, sejam REALIZADAS DILIGÊNCIAS direcionadas
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao Ins�tuto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), à Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e ao Ministério da Saúde, obje�vando a obtenção
de informações necessárias para a complementação do Relatório de AIR da reavaliação
toxicológica do ingrediente a�vo de agrotóxico Carbendazim.
 

Documento assinado eletronicamente por Lilian Nazare Sadalla Peres Pimentel, Secretário(a)-Geral
da Diretoria Colegiada, em 11/05/2022, às 06:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1863174 e o código CRC 059B44D4.

Referência: Processo nº 25351.900041/2022-62 SEI nº 1863174
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