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PL 6.299/02 retira as competências do Ibama e da Anvisa na avaliação de agrotóxicos 

 

Dia 09/02/2022 foi aprovado na Câmara dos Deputados o PL 6.299/2002, conhecido como o Pacote do Veneno. 

O PL 6.299/2002 altera significativamente as competências dos órgãos responsáveis pela avaliação e controle dos 
agrotóxicos, Ibama e Anvisa, comprometendo com seriedade os mecanismos de proteção à saúde humana e ao meio 
ambiente.  

O texto confere exclusivamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o poder decisório 
quanto à concessão e manutenção do registro, à reavaliação (substituída pelo termo “reanálise”) e à fiscalização 
dos agrotóxicos de uso agrícola terrestre. 

A proposta está suprimindo competências dos órgãos federais ligados à saúde e ao meio ambiente, ao substituir 
a avaliação dos estudos ecotoxicológicos e toxicológicos pela simples homologação de pareceres técnicos 
apresentados pelo setor privado (empresas), ou seja, caberia ao Ibama validar os documentos apresentados 
pelo registrante do produto, conforme o disposto no inciso XI, do Art. 2° do Projeto de Lei. Assim, durante a 
análise para fins homologatórios, o Ibama não estaria autorizado a pedir complementação de informações. Cabe 
ressaltar que a competência do Ibama, no processo de concessão de registro de agrotóxicos para uso agrícola, 
restringe-se apenas em homologar e “estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês de ecotoxicologia”, 
uma vez que as diretrizes e exigências do Ministério do Meio Ambiente (inciso II, do Art.5°, do D.4074) não 
precisariam mais ser atendidas para a concessão do registro, de acordo com a exclusão dessa prerrogativa na 
redação do inciso IV, do Art 5° do Projeto de Lei. 

A homologação fragiliza ou mesmo elimina ferramentas de controle da qualidade ambiental, sendo estritamente 
contrária a princípios importantes da Administração Pública, como a indisponibilidade do interesse público e a 
indelegabilidade do poder de polícia ao setor regulado. Não pode o Estado renunciar aos seus mecanismos de 
avaliação e controle prévio de substâncias nocivas ao meio ambiente (e à saúde), contentando-se apenas com o 
ato homologatório de uma avaliação conduzida pelo particular, distante do interesse público. 

O texto exclui a possibilidade do Ibama decidir sobre os pedidos e critérios, bem como realizar a reavaliação 
ambiental. A figura da reavaliação seria substituída pela “reanálise”, sendo competência do órgão federal que 
atua na área da agricultura adotar as providências de reanálise dos riscos, considerando apenas aspectos 
econômicos - fitossanitários e a possibilidade de uso de produtos substitutos (§ 14, do Art.3° do PL). A título de 
exemplo, não seria possível ao Ibama dar início à reavaliação de agrotóxicos para proteção de organismos não 
alvo, como os polinizadores. A reanálise, como foi proposta, enfraquecerá o poder e controle do Ibama e da 
Anvisa por não prever a necessidade de manifestação das autoridades de saúde e meio ambiente no processo 
de reanálise dos produtos. 

A redação do texto reduziu a chamada à reanálise apenas quando houver um alerta proveniente de organizações 
internacionais, tirando a competência das autoridades de meio ambiente e saúde de iniciarem este processo 
quando observarem, no território nacional, indícios, não detectados anteriormente, de que o produto possa 
causar danos afetos às suas áreas de competência. Além disso, apenas o MAPA poderá fazer este chamamento 
e poderão ser solicitadas as informações necessárias dos órgãos de saúde e de meio ambiente para 
complementar sua análise. Portanto, não há uma determinação legal de atender às demandas do meio ambiente 
e da saúde, ficando a cargo da discricionariedade do MAPA quanto à necessidade de consultar o Ibama e a 
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Anvisa. Não é razoável que o órgão federal do setor da agricultura realize a avaliação técnica sobre questões 
toxicológicas ou ecotoxicológicas. 

Além disso, não caberá mais ao MMA e ao Ministério da Saúde a divulgação dos resultados de monitoramento. 
De acordo com o texto aprovado pelos deputados, caberá ao MAPA “monitorar conjuntamente com o órgão 
federal de saúde os resíduos de produtos fitossanitários em produtos de origem vegetal, sendo responsabilidade 
do órgão registrante a divulgação dos resultados do monitoramento.” (art. 5, IX) 

A proposta também extingue a possibilidade de proibição de um produto ou de um ingrediente ativo em função 
de sua periculosidade, ou seja, em função de suas características intrínsecas, uma vez que todas as possibilidades 
de proibição de registro de agrotóxicos ficaram associadas à avaliação de risco, sendo que, para algumas 
substâncias as características de toxicidade intrínseca, tais como mutagênese, carcinogênese e teratogênese, 
independem da dose, inviabilizando assim a avaliação de risco. 

A prevalência do interesse econômico ou político sobre aspectos relativos à segurança ao ser humano e ao meio 
ambiente, contraria a norma contida no texto Constitucional (art. 225, § 1°, V) que determina ao Poder Público 
o exercício do controle sobre 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. Ou seja, o controle desses produtos pelo 
Poder Público deve ter por finalidade primordial a proteção da vida, da qualidade de vida e do meio ambiente.  

Fato que corrobora o interesse econômico em nível de superioridade frente à proteção da saúde  e do meio 
ambiente é o Registro ou Autorização temporária quando “não houver a manifestação conclusiva pelos órgãos 
responsáveis pela Agricultura, Meio Ambiente e Saúde dentro dos prazos estabelecidos no § 1° do Art. 3°” do PL. 
Ressalta-se que a definição de prazos para a conclusão dos pleitos de registro definidas no PL não leva em 
consideração fatores publicados recentemente pelo  Decreto 10.833/2021, que altera o Art. 15 do Decreto 
4074/2002, como categorias prioritárias e ordinárias, bem como a data do registro do produto técnico. 

Outro ponto relevante é que o PL exclui a normatização quanto à propaganda comercial dos produtos agrotóxicos 
que hoje está regida pelo art. 8° da Lei 7.802/89, eliminando, consequentemente, a obrigatoriedade de clara 
advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, animais e ao meio ambiente, o que irá incentivar a 
propaganda irrestrita de agrotóxicos e, consequentemente, fomentar o aumento do uso desses produtos. 

Nos últimos anos, o Ibama vem avançando no aprimoramento da avaliação ambiental, incorporando técnicas e 
ferramentas mais modernas para a avaliação de risco ambiental de agrotóxicos, formando um quadro de 
servidores altamente qualificados, o que traduz o esforço institucional para o alcance dos melhores resultados 
na avaliação e controle desses produtos. O PL, conforme aprovado pela Câmara dos Deputados, é um retrocesso 
para a garantia da qualidade dos serviços públicos e do meio ambiente. 

Há diversas questões incluídas no PL mais adequadas à uma regulamentação ou, até mesmo, a normas 
complementares. 

Atualmente a fila de pedidos de avaliação e registro de agrotóxicos está mais relacionada ao interesse de um 
portfólio de determinadas empresas do que propriamente o suporte às necessidades do setor produtivo.  

Assim, o que se faz de fato urgente é a definição de uma política pública que envolva a participação ativa dos 
setores produtivo, de pesquisa, de meio ambiente e de saúde, nos moldes como também se tramita na mesma 
Casa que aprovou um retrógrado PL, a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos – PL 6670/16, que por sua 
vez está pronta para votação no Plenário. 
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Diante do exposto, é mister que o Senado Federal faça as discussões necessárias para que o chamado pacote do 
veneno não prospere para que a segurança alimentar, saúde pública e meio ambiente equilibrado sejam 
garantidos aos brasileiros. 
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