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EMENTA:    

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSULTA 

PÚBLICA ANVISA Nº 76, DE 23/12/08: PROPOSTA 

DE REVISÃO DA RDC Nº 18, DE 29/02/00, QUE 

APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO QUE 

DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS PARA 

FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E 

PRAGAS URBANAS.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

 A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mediante a 

Consulta Pública nº. 76, de 23 de dezembro de 2008, submete, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 

proposta de revisão da Resolução RDC nº 18, de 29 de fevereiro de 2000, que “Dispõe sobre 

Normas Gerais para funcionamento de Empresas Especializadas na prestação de serviços de 

controle de vetores e pragas urbanas”, para que sejam apresentadas críticas e sugestões. 

 

 Após análise da proposta de resolução, observamos serem necessárias alterações 

no texto sugerido, visando garantir que o regulamento técnico em discussão seja construído em 

respeito à legislação vigente. 

 

 Preliminarmente, manifestamos nossa concordância quanto à necessidade de 

aprimorar a regulamentação das empresas que atuam no controle de vetores e pragas urbanas, 

visando o cumprimento de boas práticas operacionais. Não poderíamos deixar de ressaltar que 

esse aprimoramento da regulamentação é, também, forte aliado no combate à clandestinidade.  

 

 Discordamos, porém, da tentativa de discriminação em relação aos profissionais 

da Química de nível técnico. Os autores da proposta, simplesmente, demonstram ignorar o fato 

de existirem em todo o Brasil centenas de profissionais com formação de Técnico em Química 

atuando como responsáveis técnicos por empresas controladoras de vetores e pragas urbanas 

legalizadas perante os órgãos sanitários. 
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DA PROPOSTA DE REGULAMENTO TÉCNICO PELA ANVISA: 

 

 A proposta de Regulamento Técnico constante da Consulta Pública nº 76/08, em 

seu item 3, ao definir o Responsável Técnico,  limita a responsabilidade técnica aos portadores 

de título de nível superior, excluindo, dessa forma, os profissionais de nível técnico que já atuam 

nessa função. 

Responsável Técnico – Profissional de nível superior que responde diretamente 

pela execução dos serviços, treinamento dos operadores, aquisição de produtos 

saneantes desinfestantes e equipamentos e, orientação da forma correta de 

aplicação dos produtos no cumprimento das tarefas inerentes ao controle de 

vetores e pragas urbanas. 

 

  No subitem 4.3.2, alínea “a”, ao definir funções e responsabilidades, a proposta de 

Regulamento Técnico confunde conhecimentos necessários para assumir determinada função 

com as responsabilidades inerentes a ela. 

 

4.3.2 – O Responsável Técnico terá as seguintes funções e responsabilidades: 

a) Conhecimento de Biologia, ecologia e etologia das pragas e vetores, 

tecnologia de aplicação, toxicologia e formulações dos saneantes desinfestantes 

e legislação vigente; 

(...)  

 

DAS MODIFICAÇÕES PLEITEADAS PELO CRQ-IV:  

 

1ª Proposta de alteração – Substituição do termo “Profissional de nível superior” por 

“Profissional devidamente habilitado pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional”  
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Justificativa: 

 

 A proposta da ANVISA fere o disposto na legislação que rege a profissão de 

Químico, já que a definição das atribuições profissionais é prerrogativa do Conselho Federal de 

Química. 

 A profissão de Químico foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T., sendo que na época haviam sido 

reconhecidos como profissionais da Química os portadores de diploma de químico, químico 

industrial, químico industrial agrícola ou engenheiro químico. 

 

 Com a publicação da Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956, foram criados o 

Conselho Federal de Química e os Conselhos Regionais de Química, sendo reconhecidos 

também como profissionais da Química, os engenheiros industriais – modalidade química, os 

bacharéis em química e os Técnicos Químicos. 

 

 De acordo com a Lei nº. 2.800/56, a definição das atribuições profissionais dos 

egressos de cursos da área da Química é competência legal do Conselho Federal de Química, 

cabendo aos Conselhos Regionais de Química, todas as atribuições estabelecidas no Decreto-Lei 

nº 5.452/43 referentes ao registro, à fiscalização e à imposição de penalidades, quanto ao 

exercício da profissão de químico. 

 

 A Lei nº. 2.800/56, em seu artigo 241, conferiu ainda, ao Conselho Federal de 

Química, competência legal para definir ou modificar as atribuições ou competência dos 

profissionais, conforme as necessidades futuras. 

                                                
1 “Art.24 - O Conselho Federal de Química em resoluções definirá ou modificará as atribuições ou competências dos 
profissionais da química, conforme as necessidades futuras. 
Parágrafo único – Fica o Conselho Federal de Química, quando se tornar conveniente, autorizado a proceder a revisão de suas 
resoluções de maneira a que constituam um corpo de doutrina, sob a forma de Consolidação.” 
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 Com o decorrer dos anos, devido à criação de novos cursos de formação 

profissional na área da Química e, também, considerando mudanças que ocorreram na legislação 

de ensino, o Conselho Federal de Química publicou a Resolução Normativa - RN nº 36/74, que 

estabeleceu o elenco de atividades profissionais, bem como definiu critérios para concessão das 

atribuições aos profissionais da Química. 

 

 No caso dos portadores de diploma de Técnico Químico, a competência para 

assumir a responsabilidade técnica é assegurada pela Lei nº. 2.800/56, observado o disposto no 

artigo 20, parágrafo 2º, item “c” e parágrafo 3º 2. Aliás, o citado parágrafo 3º confere, inclusive, 

competência ao Conselho Federal de Química para ampliar o limite de competência conferida 

nos parágrafos precedentes aos Técnicos Químicos, conforme o currículo escolar. 

 

 O Conselho Federal de Química, mediante a RN nº 36/74, em seu artigo 10, inciso 

I, definiu as atribuições dos portadores de diploma de Técnico Químico, conferindo-lhes 

competência para o exercício das atividades relacionadas artigo 1º, de números 05, 06, 07, 08 e 

09: 

(...) 

05 – Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições 

respectivas. 

                                                
2 “Art.20 – Além dos profissionais relacionados no Decreto-Lei nº 5452, de 1 de maio de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho -, são também profissionais da Química os bacharéis em química e os técnicos químicos. 
§ 1º - (...) 
§ 2º - Aos técnicos químicos, diplomados pelos Cursos Técnicos de Química Industrial, oficiais ou oficializados, 
após registro de seus diplomas nos Conselhos Regionais de Química fica assegurada a competência para: 
a) (...); 
b) (...); 
c) responsabilidade técnica, em virtude de necessidades locais e a critério do Conselho Regional de Química da 
jurisdição, de fábrica de pequena capacidade que se enquadre dentro da respectiva competência e especialização. 
§ 3º - O Conselho Federal de Química poderá ampliar o limite de competência conferida nos parágrafos 
precedentes, conforme o currículo escolar ou mediante prova de conhecimento complementar de tecnologia ou 
especialização prestado em escola oficial.” 
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06 – Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de métodos e 

produtos. 

07 – Análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, 

toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade. 

08 - Produção, tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos. 

09 – Operação e manutenção de equipamentos e instalações, execução de 

trabalhos técnicos. 

(...) 

 

 Já no inciso II, do artigo 10 da citada RN 36/74, ficou estabelecido que o Técnico 

Químico tem competência para o exercício das atividades de 01 e 10, com limitações impostas 

pelo item “c”, do parágrafo 2º, do artigo 20, da Lei nº 2.800/56: 

  

01- Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e 

responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas. 

(...) 

10- Condução e controle de operações e processos industriais, de trabalhos 

técnicos, reparos e manutenção. 

(...)  
  

 Nota-se, portanto, que o art. 20, § 2º, alínea “c”, combinado com a RN 36/74 

preservou o direito do Técnico Químico assumir a responsabilidade técnica, desde que 

observadas necessidades locais e conforme critério do Conselho Regional de Química da 

jurisdição. 

 

 No caso da jurisdição do CRQ-IV, que compreende o estado de São Paulo, as 

indicações para assunção de responsabilidade técnica são submetidas individualmente à 

avaliação pelo Plenário do CRQ-IV, levando em conta o porte da empresa, do tipo de produto 

fabricado ou serviço prestado ou do título do diploma do profissional indicado. 
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 Para a aprovação da indicação do responsável técnico, são consideradas as 

seguintes informações, levantadas quando da vistoria ao estabelecimento: 

 

 Características e propriedades de matérias-primas, aditivos, insumos e produtos; 

 Complexidade do processo; 

 Grau de risco envolvido, tanto em relação ao processo quanto em relação aos produtos 

envolvidos; 

 Características de efluentes, emissões gasosas e resíduos sólidos; 

 Equipamentos e respectivas capacidades; 

 Número de empregados; 

 Volume de produção e/ou dos serviços prestados. 

 

 Uma vez caracterizada a atividade da empresa, é analisado pelo Plenário do CRQ-

IV se o profissional da Química indicado para assumir a responsabilidade técnica possui 

formação profissional compatível com as atividades a serem desenvolvidas. Esta fase é bastante 

criteriosa, pois a análise não restringe simplesmente em apurar o título profissional, mas se o 

indicado possui as atribuições profissionais para assunção da responsabilidade técnica requerida, 

concedidas mediante a avaliação dos componentes curriculares efetivamente cursados. 

 

 Tais considerações demonstram que o Plenário do CRQ-IV não se limita, 

portanto, a verificar se o profissional é graduado em curso superior ou curso técnico, mas sim, 

realizada uma análise mais abrangente do currículo cumprido pelo profissional.  
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 Embora entendamos ser inquestionável a competência legal dos Conselhos 

Regionais de Química para definir quais profissionais da Química podem assumir 

responsabilidade técnica por empresas sujeitas ao controle pelas autoridades sanitárias, somos 

obrigados a nos manifestar sobre o assunto, pois este parece não ser o entendimento dos 

representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 

 De qualquer forma, independentemente do entendimento dos representantes da 

ANVISA, cumpre esclarecer que uma resolução não tem o poder de revogar ou mesmo de 

modificar uma lei. Portanto, nos pontos em que houver conflito com a lei, a resolução não poderá 

ser aplicada. 
 

 Além do mais, cumpre acrescentar que compete ao órgão de vigilância sanitária 

cadastrar e licenciar estabelecimentos que desenvolvam atividades de interesse à saúde e 

assistência à saúde; jamais a fiscalização do exercício profissional, por ser esta atribuição dos 

Conselhos de Fiscalização Profissional.  

 

 Vale ressaltar o estabelecido nos artigos 1º, 2º e 4º, do Decreto nº. 77.052/76, que 

dispõe sobre a fiscalização sanitária das condições e ocupações técnicas, relacionadas 

diretamente com a saúde. 

 

Art. 1º - A verificação das condições de exercício de profissões e ocupações 

técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde, por parte das 

autoridades sanitárias dos órgãos de fiscalização das Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios Federais, obedecerá em todo o 

território nacional, ao disposto neste Decreto e na legislação estadual.  

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto neste Decreto as autoridades 

sanitárias mencionadas no artigo anterior no desempenho da ação 

fiscalizadora, observarão os seguintes requisitos e condições: 
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I – Capacidade legal do agente, através do exame dos documentos de habilitação 

inerentes ao seu âmbito profissional ou ocupacional, compreendendo as 

formalidades intrínsecas e extrínsecas do diploma ou certificado respectivo, tais 

como, registro expedição por estabelecimento de ensino que funcionem 

oficialmente de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes no País e 

inscrição de seus Titulares, quando for o caso, nos Conselhos Regionais 

pertinentes, ou em outros órgãos competentes previstos na legislação federal 

básica de ensino. (grifo meu) 

(...) 

Art. 4º - Para o cabal desempenho da ação fiscalizadora estabelecida por este 

Decreto as autoridades sanitárias competentes deverão abster-se de outras 

exigências que impliquem na repetição, ainda que para efeito de controle, de 

procedimentos não especificados neste Regulamento ou que se constituam em 

atribuições privativas de outros órgãos públicos, tais como exames para aferição 

de conhecimentos, provas de suficiência, constituição e participação de bancas 

examinadoras em cursos não reconhecidos pelos Conselhos Federal, ou Estaduais 

de Educação, registros de diplomas  e inscrições dos habilitados nos órgãos 

sanitários, sem expressa previsão de lei.”(grifo meu) 

 

 Como pode ser observado, não cabe às autoridades sanitárias fazer exigências que 

são de competência de outros órgãos, como a habilitação e capacitação técnica dos profissionais 

indicados como responsáveis técnicos por empresas, cuja competência é dos respectivos 

Conselhos Profissionais. 

 

 As empresas que atuam na prestação de serviços em áreas de interesse da saúde, 

como é o caso de empresas controladoras de pragas, desenvolvem atividades que requerem 

conhecimentos na área da Química, onde o profissional habilitado a responder tecnicamente é o 

profissional da Química. Neste caso, compete aos Conselhos Regionais de Química estabelecer 

quais os profissionais da Química possuem formação compatível para assumir a responsabilidade 

técnica, em função da atividade desenvolvida pela empresa.   



 10

 Ao tentar impedir que os Técnicos Químicos continuem a atuar como 

responsáveis técnicos pelas empresas controladoras de vetores e pragas urbanas, a proposta de 

Regulamento Técnico constante da Consulta Pública 76/2008 confronta não apenas a legislação 

profissional que rege a atuação dos Conselhos de fiscalização do exercício das diversas 

profissões, mas também, tenta ignorar a legislação que rege o ensino profissionalizante. 

 

 A Resolução CEB nº 4, de dezembro de 1999, do Conselho Nacional de 

Educação, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível 

técnico destacou um campo específico à área profissional Química, atribuindo ao técnico da área 

Química, inúmeras competências profissionais de alta complexidade. 

 

(...) 

15 ÁREA PROFISSIONAL: QUÍMICA  

15.1 Caracterização da área 

Compreende processos físico-químicos nos quais as substâncias puras e os 

compostos são transformados em produtos. Engloba, também, atividades 

ligadas à biotecnologia, a laboratórios farmacêuticos, a centros de pesquisa, a 

laboratórios independentes de análise química e a comercialização de produtos 

químicos. Uma característica relevante da área é o alto grau de periculosidade 

e insalubridade envolvidas nos processos. Como conseqüência, a atuação na 

área requer conhecimento aprofundado do processo, incluindo operações de 

destilação, absorção, adsorção, extração, cristalização, fluidização etc. dos 

reatores químicos, dos sistemas de transporte de fluidos, dos sistemas de 

utilidades industriais, dos sistemas de troca térmica e de controle de processos. 

Inclui, também, manutenção de equipamentos ou instrumentos e realização de 

análises químicas em analisadores de processos dispostos em linha ou em 

laboratórios de controle de qualidade do processo. As atividades de maior 

destaque são as de petroquímica, refino do petróleo, alimentos e bebidas, papel 

e celulose, cerâmica, fármacos, cosméticos, têxtil, pigmentos e tintas, vernizes, 
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plásticos, PVC e borrachas, fibras, fertilizantes, cimento, reagentes, matéria 

prima para a industria química de base, polímeros e compósitos. Destacam-se, 

também, as de tratamento de efluentes, processos eletroquímicos 

(galvanoplastia), análises para investigação, inclusive forenses, 

desenvolvimento de novos materiais para desenvolver novos produtos, para 

obtenção de matéria prima ou para obter produtos ambientalmente corretos. 

15.2 Competências profissionais gerais do técnico da área 

- Operar, monitorar e controlar processos industriais químicos e sistemas de 

utilidades. 

- Controlar a qualidade de matérias primas, reagentes, produtos intermediários 

e finais e utilidades. 

- Otimizar o processo produtivo, utilizando as bases conceituais dos processos 

químicos. 

- Manusear adequadamente matérias primas, reagentes e produtos. 

- Realizar análises químicas em equipamentos de laboratório e em processos 

“on line”. 

- Organizar e controlar a estocagem e a movimentação de matérias primas, 

reagentes e produtos. 

- Planejar e executar a inspeção e a manutenção autônoma e preventiva 

rotineira em equipamentos, linhas, instrumentos e acessórios. 

- Utilizar ferramentas da análise de riscos de processo, de acordo com os 

princípios de segurança. 

- Aplicar princípios básicos de biotecnologia e de gestão de processos 

industriais e laboratoriais. 

- Aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 

conduta do profissional da área. 

- Aplicar técnicas de GMP (“Good Manufacturing Pratices” – Boas Práticas 

de Fabricação) nos processos industriais e laboratoriais de controle de 

qualidade. 
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- Controlar mecanismos de transmissão de calor, operação de equipamentos 

com trocas térmicas, destilação, absorção, extração e cristalização. 

- Controlar sistemas reacionais e a operação de sistema sólido-fluido. 

- Aplicar princípios de instrumentação e sistemas de controle e automação. 

- Controlar a operação de processos químicos e equipamentos tais como 

caldeira industrial, torre de resfriamento, troca iônica e refrigeração 

industrial. 

- Selecionar e utilizar técnicas de amostragem, preparo e manuseio de 

amostras. 

- Interpretar e executar análises instrumentais no processo. 

- Coordenar programas e procedimentos de segurança e de análise de riscos de 

processos industriais e laboratoriais, aplicando princípios de higiene 

industrial, controle ambiental e destinação final de produtos. 

- Coordenar e controlar a qualidade em laboratório e preparar análises, 

utilizando metodologias apropriadas. 

- Utilizar técnicas micro biológicas de cultivo de bactérias e leveduras. 

- Utilizar técnicas bioquímicas na purificação de substâncias em produção 

massiva. 

- Utilizar técnicas de manipulação asséptica de culturas de células animais e 

vegetais. 

(...) 

 

 Nota-se, pela simples leitura da Resolução CEB nº 4/99 do CNE, que os Técnicos 

em Química são preparados em cursos devidamente reconhecidos pelos Órgãos da Educação 

para desempenharem, inclusive, outras atividades de complexidades muito maiores que as 

verificadas no decorrer da prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. Assim, 

qualquer medida restritiva que venha a ser imposta pela Anvisa quanto ao exercício das 

atividades profissionais do Técnico Químico contraria, também, o estabelecido pelo órgão 

competente da educação.   
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 Outro aspecto a ser considerado é o fato de já existirem diversos Técnicos 

Químicos atuando como responsáveis técnicos, inclusive perante as autoridades sanitárias. 

Apenas no Estado de São Paulo, jurisdição do Conselho Regional de Química – 4ª Região, há 

aproximadamente 350 empresas registradas em situação regular perante o CRQ-IV, sendo que 

cerca de 60% dessas empresas desenvolvem suas atividades sob a orientação e responsabilidade 

técnica de profissionais da Química com formação técnica. Muitos desses profissionais atuam no 

segmento há anos, tendo direcionado toda sua experiência profissional para o setor de controle 

de vetores e pragas urbanas. A tentativa de subtrair-lhes essa condição de responsável técnico, 

conforme prevê a proposta de Regulamento Técnico pela Anvisa, representará na maioria dos 

casos o desemprego e, muitas vezes, o fim de suas carreiras profissionais, acarretando-lhes, 

inclusive, danos de ordem moral e material irreparáveis, que provavelmente poderão vir a ser 

objeto de ações judiciais contra o Governo Federal.  

 

 Pelo exposto, fica evidente que a exigência contida no Regulamento Técnico que 

a Diretoria Colegiada da Anvisa pretende aprovar deve ser reformulada, no que se refere à 

definição de Responsável Técnico com exclusividade a “profissional de nível superior” , por ser 

ilegal, conforme também já decidido pelo Judiciário (vide decisões anexas).   

 

2ª Proposta de alteração – Em relação ao subitem 4.3.2, que trata das funções e 

responsabilidades do Responsável Técnico, entendemos ser necessária a supressão da alínea “a”. 

 

Justificativa: 

 Ao definir funções e responsabilidades, a proposta de Regulamento Técnico 

confunde conhecimentos necessários para assumir determinada função com as responsabilidades 

inerentes a ela. Ou seja, conhecimento de Biologia, ecologia e etologia das pragas e vetores, 

tecnologia de aplicação, toxicologia e formulações dos saneantes desinfestantes e legislação 

vigente não são funções ou responsabilidades, mas, devem ser inerentes à formação de cada um 

dos profissionais aprovados para atuarem como responsáveis técnicos.  
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DAS DECISÕES JUDICIAIS EM VIGOR QUE JUSTIFICAM O ACOLHIMENTO DA 1ª 

PROPOSTA: 

 

Corroborando com as justificativas acima expostas, é nosso dever trazer à lume, as ações 

judiciais a respeito da ilegal proibição de profissionais da química de nível médio assumirem a 

responsabilidade técnica em diversas atividades, como também no segmento da prestação de 

serviços de controle de vetores e pragas urbanas, por exigência de órgãos sanitários. 

 

O Judiciário tem decidido que tais exigências são ilegais, cujas decisões judiciais estão 

em vigor, as quais a Anvisa e os órgãos sanitários das diversas esferas (Estadual e Municipal) 

têm o dever de cumpri-las. 

 

1.) Ação Ordinária movida contra a Anvisa  

 

No ano de 1998, alguns órgãos subordinados a época à Secretaria de Vigilância Sanitária, 

atual atribuição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passaram a indeferir as 

autorizações de funcionamento de empresas de pequeno porte que tivessem como responsáveis 

técnicos profissionais Técnicos em Química, fazendo a exigência de substituí-los por 

profissionais de nível superior. 

 

Tal recusa recaia sobre empresas de todos os ramos de atividade, previstos na Lei nº 

6.360 de 23/09/1976, tanto sobre as que já tinham profissionais de nível médio atuando como 

responsáveis técnicos, como para as que apresentavam novos responsáveis perante os órgãos.  

 

Diante de tais fatos, o CRQ-IV, os outros Conselhos Regionais de Química do país e o 

Conselho Federal de Química, ingressaram com ação para questionar a referida discriminação. 
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Ao apreciar o caso, no mesmo ano de 1998, o Juízo da 1ª Vara Federal de Brasília 

concedeu a tutela antecipada (doc.01), assegurando, desde aquele momento, que as  diversas 

empresas (atividades previstas na Lei nº 6.360 de 23/09/1976) mantivessem os Técnicos em 

Química que nelas atuavam como responsáveis técnicos, obrigando, a Anvisa, em esfera 

nacional, a aceitar tais profissionais como novos responsáveis técnicos até que a questão fosse 

definitivamente decidida pelo Poder Judiciário.  

 

Portanto, a referida tutela antecipada impedia (e impede até os dias atuais pois continua 

em vigor), que a Anvisa recuse a aceitar Técnicos em Química como responsáveis técnicos, 

garantindo a assunção da responsabilidade técnica conferida aos profissionais de nível médio por 

todos os Conselhos Regionais de Química. 

  

Em 21/11/2002, houve a decisão de mérito da questão (doc.02), tendo sido confirmada a 

tutela antecipada concedida,  com o reconhecimento da ilegalidade da exigência de profissional 

de nível superior para a função de responsável técnico como condição de licenciamento e outros 

atos administrativos das empresas de pequena capacidade, enquadradas na Lei nº 6.360 de 

23/09/1976,  tendo em vista que a própria legislação não contempla tal restrição, sendo, portanto, 

reconhecido o direito atribuído legalmente aos profissionais da Química de nível médio, para 

exercerem a responsabilidade técnica nestes tipos de empresas, inclusive na prestação de 

serviços objetos desta Consulta Pública.   

 

A referida ação ainda encontra-se em andamento, com recurso interposto pela Anvisa, 

vigorando e devendo ser cumprida, sob pena das responsabilizações cabíveis.  
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2.)  Mandado de Segurança impetrado contra o Centro de Vigilância Sanitária de São 

Paulo (CVS-SP)  - Portaria nº 09 /GESP/CVS de 16.11.2000 (estabelece normas gerais para 

funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviços de controle de pragas 

urbanas) 

 

No Estado de São Paulo foi editada a Portaria acima, que em seu item 3.11, exigia 

profissionais de nível superior para atuarem como responsáveis técnicos por empresas 

controladoras de pragas urbanas. 

 

Foram feitas várias tentativas administrativas pelo CRQ-IV perante a Diretoria do CVS-

SP para reverter a exigência, demonstrando que a Portaria contrariava a decisão judicial 

proferida na ação existente contra a Anvisa, além de desrespeitar o artigo 20, parágrafo 2º, alínea 

“c” da Lei nº 2.800/56,  entretanto, não foi obtido qualquer êxito. 

 

Como o CVS-SP passou a recusar as responsabilidades técnicas concedidas para 

profissionais de nível médio, o CRQ-IV ajuizou mandado de segurança contra aquele órgão, 

pleiteando medida liminar para assegurar a continuidade do funcionamento das empresas deste 

segmento com a preservação dos Técnicos em Química como responsáveis técnicos. 

 

A decisão liminar foi concedida em 19/12/2001 (doc.03), pelo Juízo da 5ª Vara da Seção 

Judiciária de São Paulo, proibindo a aplicação do item 3.11 da Portaria nº 09/GESP/CVS, em 

relação aos profissionais inscritos no CRQ-IV naquilo que concernia à exigência de curso 

superior para assunção de responsabilidade técnica.   

 

 

 

 



 17

Embora o CVS-SP tenha tentado revogar a liminar concedida, por meio do Incidente de 

Suspensão de Execução de Liminar, a mesma foi mantida integralmente pela Presidência do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em decisão datada de  17/10/2003 (doc.04), que 

indeferiu o pedido apresentado, consignando que não é da alçada do órgão de fiscalização 

sanitária “disciplinar” acerca da assunção de responsabilidade técnica dos profissionais da 

química. 

 

Em agosto de 2007, foi pronunciada a sentença de mérito confirmando a liminar 

concedida (doc.05),  no sentido de que a competência para a fiscalização do exercício da 

profissão de químico, incluindo a atribuição para conferir a responsabilidade técnica aos 

Técnicos em Química é exclusiva dos Conselhos Regionais e Federal de Química.  

 
O Juízo Federal ainda julgou ilegal a exigência do item 3.11 da Portaria (obrigatoriedade 

de profissional da química de nível superior) e determinou que a CVS-SP  “aceite e valide os 

Certificados de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART´s emitidos pelo Conselho 

Impetrante em relação às empresas que contêm técnicos em química como responsáveis técnicos 

por suas atividades”.  

 
Houve apresentação de recurso pelo CVS-SP, o qual encontra-se pendente de apreciação 

pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, permanecendo, portanto, em pleno vigor, os termos 

contidos na decisão liminar concedida, bem como na sentença proferida em prol de todas as 

empresas prestadoras de serviços de controle pragas urbanas e dos profissionais Técnicos em 

Química envolvidos neste segmento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Pelos motivos expostos, solicitamos que nosso pleito seja acolhido e 

aprovado, com a finalidade de serem incorporadas nossas propostas ao Regulamento Técnico 

para funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e 

pragas urbanas.  

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2009. 

 

MANLIO DE AUGUSTINIS, 
Engenheiro Industrial – modalidade Química 

CRQ-IV nº 04301062 
Presidente do CRQ-IV 

 

 

 

 

 

Anexos:  

-Doc.01 - decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal do Distrito Federal concedendo 

tutela antecipada contra a Anvisa;   

-Doc.02 - sentença de mérito proferida na ação ordinária movida contra a Anvisa;  

-Doc.03 - decisão liminar concedida no Mandado de Segurança impetrado contra o CVS-SP; 

-Doc.04 – decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região indeferindo pedido de 

suspensão da liminar concedida contra o CVS/SP; 

-Doc.05 - sentença de mérito proferida no Mandado de Segurança impetrado contra o CVS/SP; 
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