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Prefácio

Quando se tem na vida um porquê vive-se
sem dificuldades o como.

Nietzche

A função destas palavras é introduzir o leitor na obra, uma vez que o
autor, homem que vim conhecer na extinta Secretaria de Vigilância Sanitária,
dispensa apresentações - tanto pelo seu perfil íntegro e impoluto como pelo
seu singular saber jurídico. Ambos neste curto espaço de tempo aprendi a
admirar e respeitar.

Mas disse que ia falar desta obra. Aí defronto-me com sua contem-
poraneidade. Os “Flagrantes” são exatamente o que dizem ser - um conjunto de
vivência e construções do saber jurídico dentro da mais moderna doutrina, disto
que está sendo para todos nós uma nova travessia - a construção da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

Interessante observar, por sua propriedade neste momento, e pelo número
de vezes que me perguntaram, que do ponto de vista do objeto, do substantivo,
a Agência e a Secretaria são absolutamente idênticas. E isto diferencia a ANVISA
das outras agências, cujo objeto com elas nasceu.

A Secretaria e a ANVISA que a sucedeu têm como objeto gerenciar o
risco sanitário no qual incorre a população ao consumir produtos e serviços de
interesse sanitário e portanto têm como compromisso participar das ações
típicas de Estado voltadas para gerar bem estar social. E neste caso não cabe a
discussão reducionista do tamanho do Estado. É, era e será. No mais, estão os
sofismas e as tergiversações.

Mas ela tem taxas, a outra também tinha, portanto aí não se diferencia,
embora, parte do saber jurídico captado por Dr. Helio aí está depositado,
mas creio que o motor que fez disto um fenômeno observável, foi mais a
voragem predatória, que a novidade.

Portanto esta é uma parte importante dos “Flagrantes”, ou seja, a
observação do evoluir e do construir do arcabouço jurídico da transição da
Secretaria para o exercício da Lei 9.782, neste processo de reconstrução do
Estado brasileiro.

Mas a Agência também é o novo. E aí não cabe como o querem os peque-
nos o reducionismo, de que se trata de uma recuperação da figura da autarquia,
uma vez que embora autônoma como aquela, é cingida pelo novo na constru-
ção da autonomia centrada na responsabilidade gerada pelo fato de que o
órgão político e definidor desta é  o Ministério da Saúde e a Agência é execu-
tora através do contrato de gestão, que aliás a diferencia das suas congêneres
temporais.



76

ABREVIATURAS, EXPRESSÕES, SIGLAS E SINAIS

CONVENCIONAIS USADOS NESTA PUBLICAÇÃO

“ad hoc” - Para isso, para esse caso, de propósito
ALADI - Associação Latino Americana de Integração
ALCA - Área de Livre Comércio das Américas
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
ANP - Agência Nacional de Petróleo
ANVS – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
A/C – aos cuidados
Art. – artigo
CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público
Federal
CARICON – Comunidade do Caribe
CC – Código Civil
c/c – combinado com
CCA – Comissão do Codex Alimentarius
CEP – Código de Endereçamento Postal
CEP – Comitê de Ética e Pesquisa
cf.  – confronte, compare
CF – Constituição Federal
cit. - citado
CODEX -  Codex Alimentarius
CONAR -  Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária
CONEP -  Comissão Nacional de Ética e Pesquisa
CP – Código Penal
CPC – Código de Processo Civil
CPF – Cadastro de Pessoa Física
CNPJ/CGC – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica / Cadastro Geral de
Contribuintes
CTN -  Código Tributário Nacional
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
DCB - Denominação Comum Brasileira
DCI - Denominação Comum Internacional
DETEN – Departamento Técnico-Normativo
DILEG – Divisão Legal
DOU  -  Diário Oficial da União
“ex vi” - Por força, por efeito, por determinação expressa
“ex vi legis” - Por força da lei
FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura

E é aqui que esta obra revela-se na sua plenitude trazendo um impor-
tante saber e indagações sobre a nova construção que sem dúvida serão ali-
mento para a construção e perscrutação de novos horizontes jurídicos na área
do direito sanitário.

Melhor que isto, só o fato que o autor quer continuar a enriquecer a
obra através da agrupação de novos tópicos no continuum desta travessia para
a transformação, para o novo. Termino citando Sêneca “- As condições para a
realização são sempre simples. Só devemos trabalhar um tempo, suportar um
tempo, crer sempre e retroceder jamais”. Creio que esta obra e seu autor são
exatamente isso.

GONZALO VECINA NETO
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Introdução

O presente trabalho, intitulado FLAGRANTES DO ORDENAMENTO
JURÍDICO-SANITÁRIO, pretende ser, conforme o seu autor, um repositório
de informações relevantes sobre as normas no campo administrativo e da legisla-
ção sanitária, sua evolução, na época da  Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, bem assim da jurisprudência dominante sobre a matéria, antes e após a
criação da novel autarquia. O autor tece breves comentários  sobre os principais
assuntos que vêm sendo regulados pela Agência, contribuindo, assim, para a
difusão de conhecimentos necessários a todos  que por força do seu desempenho
funcional ou profissional, devam conhecê-los.

HELIO PEREIRA DIAS
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I - Poder de Polícia da ANVISA

O ordenamento jurídico como um todo, desde a Constituição(037) às leis
infraconstitucionais, oferece, confere, outorga a todos os administrados, uma
série de direitos relacionados com a propriedade, com a liberdade, o uso e o gozo
desses direitos.

A Constituição Federal(037) e a  legislação ordinária não outorgam a todos
nós todos esses direitos para que possamos usá-los de uma forma ilimitada; ao
contrário, há uma preocupação em todo o texto constitucional de limitar o
exercício da liberdade, o gozo, o uso e a disposição da propriedade

Não se pode fazer o que bem quiser com a propriedade de cada um.
De outra parte, é uníssono na doutrina que o uso, o gozo e a disposição da

propriedade estão vinculados exatamente à função social da propriedade. A for-
ma, o instrumento adequado para restringir os abusos da propriedade, o gozo, a
disposição, e também o exercício da liberdade, é exatamente o poder de polícia.
Portanto, o poder de polícia não pode afrontar o direito, porque ele normalmen-
te é um ato infralegal.

O poder de polícia se exercita através de um ato administrativo, e por ser
um ato infralegal, ele não pode afrontar o direito gizado referente à
propriedade.

O exercício do poder de polícia é sempre em razão do interesse públi-
co, sempre buscando o interesse público. Deve incidir sobre a propriedade e
sobre a liberdade, não sobre o direito de propriedade ou sobre o direito de
liberdade e deve ser imposto coercitivamente – estas são as características do
que é o poder de polícia. O motivo do exercício desta atividade é exatamente
o interesse público; só pode haver o exercício da atividade  de polícia se hou-
ver o interesse público.

Essa lição de Diógenes Gasparini(134), In Poder de Polícia – Atributos e
Formas de Atuação, Boletim de Direito Municipal, Fevereiro de l997, Belo Ho-
rizonte, MG, que estamos aqui a respigar, vem bem a propósito deste
trabalho.

O Poder de Polícia se concretiza em Ato de Polícia que só pode ser
praticado por quem, efetivamente, detenha a competência para a sua realiza-
ção. O Ato de Polícia é ato administrativo. É, regra geral, ato discricionário,
sujeito pois aos princípios da legalidade, realidade e razoabilidade. Mesmo
que o ato de polícia não possa ter a sua ilegalidade aferida diretamente pela
sua comparação com o comando constitucional ou infraconstitucional, é pos-
sível submetê-lo aos dois outros princípios, objetivamente, quanto ao da
razoabilidade, com o que haverá uma tutela indireta ou oblíqua da
ilegalidade.
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difere da discricionariedade político-administrativa tradicional, quando lhe
comete poderes regulatórios podem ser assim traduzidos:

1– um poder normativo geral, previsto no Art.,  7O, caput, c/c
Art. 2O, III, da Lei 9.782/99, nos seguintes termos: “incumbe  à
Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, contro-
lar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvem riscos à saúde
pública”;
2– poderes normativos específicos, definidos no Art.  7o, inciso
III, idem, nos seguintes termos: “estabelecer normas, propor, acom-
panhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilân-
cia sanitária”;
3– poderes normativos específicos, definidos no Art., 7O, inciso
IV, ibidem, como segue:  “estabelecer  normas e padrões sobre li-
mites de contaminação, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pe-
sados e outros que envolvem riscos à saúde”.

Questionar a legalidade e legitimidade dos atos das autoridades sanitárias
da ANVISA que exigem o cumprimento das normas regulamentares aprovadas
acerca dos produtos sujeitos por força de lei ao regime de vigilância sanitária  é,
no mínimo, falta de bom-senso e um desrespeito à ordem jurídica.

Exatamente porque os produtos sujeitos a tal regime especial de controle
são potencialmente nocivos à saúde, é que as autoridades sanitárias brasilei-
ras, louvadas em estudos científicos e na legislação sanitária específica, podem
e devem exigir a adequação de produtos entregues ao consumo por não se
adequarem aos padrões de identidade e qualidade  estabelecidos, ou por não
possuirem as indicações e advertências exigidas na sua rotulagem, que, ade-
mais,  não devem conter afirmações enganosas, de maneira acintosa, contrari-
ando de frente as normas estabelecidas em regulamentos técnicos aprovados
pela ANVISA, após a realização de consultas públicas, portanto, com a maior
transparência, ocasião em que as empresas e segmentos interessados têm opor-
tunidade de oferecer sugestões para o aperfeiçoamento do ato.

Dessarte, as intervenções da ANVISA se fazem com base no poder de
polícia, em defesa dos interesses coletivos, a fim de evitar que a saúde do povo
sofra riscos indesejáveis.

Agindo assim, os atos porventura impugnados são legítimos e regulares,
não podendo pois ferir direitos líquidos e certos, suscetíveis de proteção pela via
estreita do Mandado de Segurança.

A Vigilância Sanitária é um imperativo constitucional e legal. Inserida no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde conforme o artigo 200, I e II, da
Constituição(037), está assim definida pela Lei nº 8.080(073), de 19 de
setembro de 1990, in verbis:

Seja porém, por que motivo for a arbitrariedade, quem a cometer sujei-
ta-se às sanções penais, administrativas e civis por abuso de poder, quer este
ocorra por excesso ou desvio de poder. O abuso de autoridade, a prevaricação,
a usurpação de função pública, a condescendência criminosa, seja qual for o
ilícito penal ou administrativo, não podem ser tolerados em relação a quem
use de arbítrio no exercício do Poder de Polícia, quer quem praticou o ato,
quer quem o aprovou, expressa ou tacitamente.

O Poder de Polícia, em outras palavras, tem os seus limites ou barreiras
na legislação de regência da atividade policiada e, em especial, na CF(037), não
se descartando o exame da realidade e se a ordem de polícia é razoável.

Compete à própria Administração Pública, pelos órgãos superiores, fisca-
lizar, preventiva ou sucessivamente,  o ato de polícia, controlando, assim, even-
tual abuso de poder por parte do órgão que ele está subordinado. Esse controle
cuidará, portanto, dos aspectos de legalidade e conveniência do ato de polícia
quanto aos seus efeitos.

Quem se sinta prejudicado com o ato de polícia, também, pode pedir ao
Poder Judiciário que proceda ao controle jurisdicional do mesmo ato, quan-
do, então,  a posteriori, fixar-se-á, em juízo, os limites do Poder de Polícia
exercido para o caso concreto, que ele é levado pelo administrado e pela
Administração Pública.

De qualquer modo, para conhecer os seus limites, mister se torna co-
nhecer a doutrina do Poder de Polícia. Só assim a Administração Pública
saberá o que exigir legitimamente do administrado e este saberá até que pon-
to deve obediência ao ato de polícia, como exteriorização do Poder de Polícia
(Limites do Poder de Polícia, Álvaro Lazzarini(135), In: Direito  Administrativo
na Década de 90, Editora RT, 1997, fls. 210/211).

Com efeito, como já se disse alhures, a saúde é um bem inalienável, de
interesse público, que não pode encontrar barreiras quando se trata da sua
promoção, proteção e recuperação, no direito de  propriedade.

As normas legais e regulamentares em matéria de saúde são de ordem
pública e devem prevalecer quando em confronto com outras normas de igual
validade formal, de direito privado, inclusive quando questionadas no Poder
Judiciário, posto que têm como fundo o poder de polícia, legítimo e sustentado,
das autoridades sanitárias federais no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, especialmente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,
recém-criada, dotada por força da Lei n. 9.782(061), de l999,  de poderes
regulatórios, de fiscalização e controle de produtos e serviços, que oferecem
risco para a saúde, portanto, com perfil de excepcional interesse e relevância
público, como aliás está declarado expressamente na Constituição Federal(037)

relativamente às ações e serviços de saúde.
Bem é de ver que o tipo de competência normativa derivada, exercido

modernamente pelas Agências reguladoras, como é caso da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, baseado no exercício da discricionariedade técnica, que
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em nome da União Federal, o Poder de Polícia indispensável à consecução dos
seus fins que coincidem com as atribuições que lhe foram conferidas por lei.

A Agência deve pautar sua atuação sempre em observância das diretri-
zes estabelecidas pela Lei nº 8.080(073), de 19 de setembro de 1990, para dar
seguimento ao processo de descentralização da execução de atividades para
Estados, Distrito Federal e Municípios, observadas as competências indelegáveis
previstas no § 1º, do Art. 7º, da Lei nº 9.782(061), de 1999.

A descentralização é efetivada somente após manifestação favorável dos
respectivos Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde. (Redação
dada pela MP nº 2.039-19(093), de 28 de julho de 2000 ao § 6º do Art. 7º,
da Lei supracitada)

No mesmo sentido, na apreciação pelo Poder Judiciário, esse mesmo
poder de polícia afeto atualmente à ANVISA, vem sendo confirmado, não
impressionando laudos contrários, americanos ou europeus. Ausente a prova
técnica, produzida pelo Poder Público brasileiro, por meio de seus especialis-
tas, tem-se afirmado que não cabe ao Poder Judiciário a condição de aferir o
nível de prejuízo do produto à saúde humana, bem como a ausência de risco
à saúde. Têm-se denegado liminares e seguranças, nesses casos, por concluí-
rem os Magistrados que a via eleita do Mandado de Segurança  é inadequada,
por demandar o pleito  (fórmula de composição do produto em desacordo
com os padrões oficiais aprovados) dilação probatória. No mesmo sentido, se
o direito perseguido depende de prova, carece  de liquidez e certeza ( MS
1998.34.00.0l8330-4ª Vara Federal-DF).

Mais recentemente, para reforçar o elenco de penalidades previsto na Lei
nº 6.437(081), de l977, a Lei nº 9.655(064), de 2 de junho de l998, que acrescentou
incisos ao artigo lº, da Lei nº 8.072(075), de 25 de julho de l990, que dispõe sobre
crimes hediondos, alterou aquela primeira, para prever mais a penalidade admi-
nistrativa de INTERVENÇÃO  no estabelecimento que receba recursos públi-
cos de qualquer esfera de governo. A Lei nº 9.782(061), de l999, que regulamenta
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, estende a hipótese de intervenção, temporária, a essa autarquia
especial, quando se tratarem de entidades produtoras, que sejam financiadas,
subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, assim como prestadores de
serviços ou produtores exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do
mercado nacional, obedecido, contudo o disposto no artigo 5º da Lei
6.437(081), de l977, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.695(062),
citadas, ou seja, a intervenção deve ser decretada por ato do Ministro de Esta-
do da Saúde, que designará interventor, o qual ficará investido de poderes de
gestão, afastados os sócios, gerentes ou diretores que contratual ou
estatutariamente são detentores de tais poderes,  não podendo a intervenção
exceder a cento e oitenta dias, renováveis por igual período.

Em se tratando de medida excepcional, a penalidade de intervenção só
deve ser aplicada nas hipóteses previstas da lei  especial que a criou e quando

“Art. 6º  Estão incluídas ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:

I – a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de inter-
vir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da pro-
dução e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da
saúde, abrangendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos,
da produção ao consumo; e
II- o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde.”

Então, para que o Poder Público possa dar cumprimento a tarefas tão
diversificadas e complexas que abrangem as mais diversas ações de natureza
preventiva e repressiva, tais como o controle de medicamentos, drogas, insumos
farmacêuticos, aparelhos e instrumentos utilizados em medicina, cosméticos,
alimentos, águas e bebidas para consumo humano, e de determinados locais
como indústrias, fábricas, estabelecimentos que atuem em qualquer fase, des-
de a produção até o consumo, dos bens acima descritos, bem assim realizar o
controle sanitário de portos, fronteiras e aeroportos, embarcações, aeronaves e
outros meios de transporte com o objetivo de impedir a introdução de doen-
ças provenientes do exterior, além de participar da liberação de produtos im-
portados, torna-se necessário um aparelhamento estatal à altura dos avanços
tecnológicos e conhecimentos científicos, com estruturas ágeis e flexíveis, qua-
dros de pessoal especializados, equipes treinadas para o trabalho de inspeção,
fiscalização e controle, rede de laboratórios analíticos e certificadores, normas
e regulamentos técnicos atualizados.

Todas essas incumbências se traduzem em diversos atos administrati-
vos, a exemplo das licenças, autorizações, certificações, análises, registros, alvarás
e outros procedimentos que configuram atos do poder de polícia, demanda-
dos pelos particulares, ensejando a cobrança de taxas de fiscalização sanitária
em razão dos fatos geradores especificados em lei.

Nesse sentido o governo federal houve por bem instituir a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia de natureza especial, que exerce,



Flagrantes do Ordenamento Jurídico-Sanitário

18
19

II - Impedimentos Legais e Éticos

A Lei nº 5.991(084), de 17 de dezembro de 1973, no seu artigo 53, veda o
exercício, nos órgãos de vigilância sanitária, de servidores públicos que forem
sócios ou acionistas de qualquer categoria, ou que prestam serviços a empresa ou
estabelecimentos que explorem o comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos.

No mesmo sentido, a Lei nº 6.360(083), de 23 de setembro de 1973, no seu
artigo 74, mantém aquele impedimento, estendendo-o, explicitamente, aos ser-
vidores que tenham exercício em “laboratórios de controle”, ou a empresas que
exerçam atividades sujeitas ao regime de vigilância sanitária, por ela instituído,
conforme seu artigo 1º, envolvendo medicamentos, drogas, insumos farmacêu-
ticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Tal vedação foi am-
pliada abrangendo, não somente os sócios acionistas ou interessados, como
também, por qualquer forma, os prestadores de serviços, com ou sem vínculo
empregatício a tais empresas.

Tem-se, por conseguinte, que os profissionais de saúde (v.g. farmacêuti-
cos, químicos, médicos, nutricionistas, psicólogos, odontólogos etc), quando no
exercício de cargos ou funções nos serviços de vigilância sanitária, estão impe-
didos de exercer, simultaneamente, suas atividades profissionais, sob os rigo-
res das leis mencionadas.

Esses impedimentos que a primeira vista poderiam significar violação
ao direito assegurado pelo artigo 5º, XIII, da Constituição Federal(037), do
livre exercício profissional, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, em
verdade constituem princípios éticos erigidos pelo legislador como normas
jurídicas a serem observadas pela Administração Sanitária, em todos os níveis
de governo.

No mesmo sentido, o artigo 117, X, da Lei nº 8.112/90(072), que veda aos
servidores públicos federais, stricto sensu, a participação de gerência ou admi-
nistração de empresa privada, de sociedade civil ou o exercício do comércio,
exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, e XVIII (idem),
que proíbe o exercício  de atividades que sejam incompatíveis com o exercício
do cargo ou função  e com o horário de trabalho.

De notar, que a lei estatutária federal não exige do servidor, no ato da
posse, qualquer declaração a não ser quanto ao exercício ou não de outro cargo,
emprego ou função pública (Art. 13, § 5º, da Lei nº 8.112/90(072)). Tampouco,
tem sido feita tal exigência a profissionais contratados pelo PNUD para exercício
na Secretaria de Vigilância Sanitária, mas, o instrumento de contrato proíbe o
exercício de atividades incompatíveis com aquelas do contrato, não prevendo,
contudo, o regime de dedicação exclusiva do contratado (Cláusula X da minuta

não caiba outra medida mais branda, com  o mesmo efeito desejado, como,
por exemplo, a interdição do estabelecimento.

O ato de interdição deverá ser publicado no Diário Oficial da União,
cf. § 7º, do Art. 8º, da Lei nº 9.782(061), de 1999, com a redação dada pela
MP nº 2.039-19(093), de 28 de julho de 2000.

No âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão autori-
zados a exercer o Poder de Polícia, segundo a Resolução da Diretoria Colegiada
nº 1(026), de lº de outubro de l999, com os temperamentos devidos em face
da reestruturação operada pelo novo Regimento Interno aprovado pela Porta-
ria nº 593(007), de 2000, atuando nas ações de inspeção, fiscalização, autuação
de infratores e outras, os Gerentes-Gerais, os Gerentes por áreas de atuação,
exceto os da área de finanças e da Procuradoria, e, após designação específica,
servidores do quadro de pessoal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e
outros que para ela tenham sido formalmente redistribuídos ou cedidos.

Eventualmente, o pessoal contratado para exercer funções temporárias,
mediante regime jurídico especial previsto na Lei nº 8.745(071), de 8 de dezembro
de 1993, selecionado para suprir funções específicas da Agência conforme o
Art. 49 do Decreto nº 3.029(044), de l6 de abril de l999, poderá vir a exercer
atribuições de inspeção, fiscalização e autuação de infratores, desde que para
tanto sejam designados por autoridade competente. Esses servidores confor-
me o Art. 11 da Lei n º 8.745(071), de l993, se aplica inclusive, o disposto na
Lei n º 8.112(072), de l990 (Regime Jurídico Único), nos seus artigos ll6
(deveres), 117 (proibições); l2l (responsabilidades), e l27 ( penalidades).

Conforme a melhor doutrina, “ O que precisa estar patente, entretanto, é
que os contratados com base na Lei n º 8.745(071), de l993, enquanto contrata-
dos, são servidores públicos, ainda que não no sentido a essa expressão empres-
tado pela Lei nº 8.112(072), de l990 – estatuto dos servidores federais, mas em
sentido puramente constitucional, conforme previsto no Art. 37, IX, da Car-
ta(073) de l988.” (cf. Ivan Barbosa Rigolin(153), in Direito Administrativo na Dé-
cada de l990, Editora Revista dos Tribunais, pág. 289. Ed.  1997).
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III - Procuradoria da ANVISA

Com a implantação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em de-
corrência da aprovação do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução n.º
1(009), de 26 de abril de 1999, publicada no DOU de 27 de abril de 1999, nos
termos da Lei n.º 9.782(061), de 26 de janeiro de 1999, foi criada a Procuradoria
da Agência que conta com duas Gerências, uma de Contencioso e outra de
Consultoria e Contencioso Administrativo-Sanitário.

A essa nova Procuradoria incumbe, além da defesa da autarquia em juízo,
com prerrogativas de Fazenda Pública, inscrever e cobrar as dívidas ativas da
Agência, resultantes de multas e outros encargos previstos em lei, bem assim
proferir o julgamento nos processos administrativo-sanitários, instaurados em
todo o país pelas autoridades sanitárias competentes da ANVISA, impondo as
penalidades da Lei n.º 6.437(081), de 1977, em substituição à antiga Divisão
Legal da SVS, que foi extinta.

Além disso, incumbe à Procuradoria o trabalho de consultoria interna e
articulação com o Ministério Público Federal e a Advocacia-Geral da União, à
qual está tecnicamente subordinada.

de contrato).
Demais disso, em se tratando de servidor público, regido pela Lei nº

8.112/90(072), conforme o artigo 19, desse diploma, o ocupante de cargo de
provimento efetivo está sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
Ao ocupante do cargo em comissão se exigirá integral dedicação (diferente de
dedicação exclusiva) ao serviço, podendo o servidor ser convocado sempre que
houver interesse da administração (Art. 19).

A  clareza das normas legais supramencionadas dispensa maiores co-
mentários e esforços de interpretação, mas, em cada caso concreto, poderão sur-
gir dúvidas que entretanto deverão ser esclarecidas, à vista de tais princípios
éticos e legais para elucidação dos casos concretos.

Nesse sentido, a Lei nº 9.782(061), de 1999, que cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária no seu artigo 35 veda a contratação de pessoal com
vínculo empregatício ou contratual  junto a entidades sujeitas à ação da Vigilân-
cia, bem como os respectivos proprietários ou responsáveis, ressalvada a partici-
pação em comissões de trabalho criadas com fim específico, duração
determinada e não integrantes da sua estrutura organizacional.
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IV- Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo da ANVISA de que trata o Art. 78, do Regi-
mento Interno aprovado pela Resolução nº 1(009), de 26 de abril de 1999, é o
órgão de participação institucionalizada da sociedade na Agência. É integra-
do por doze conselheiros que foram designados pela Portaria nº 143(019), de
12 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial do dia seguinte. Integram
o Conselho representantes dos Ministérios da Saúde, da Agricultura e Abas-
tecimento, da Ciência e Tecnologia; do Conselho Nacional de Secretários de
Saúde, do Conselhos Nacional de Secretários Municipais de Saúde, da Confe-
deração Nacional das Indústrias, da Confederação Nacional do Comércio, da
Comunidade Científica, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, da
Fundação Procon-SP e do Conselho Nacional de Saúde.



24
25

V- Ministério Público e os Direitos Difusos

Relacionados com a Vigilância Sanitária

Modernamente, é função do Ministério Público promover o inquérito
civil e a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao consumi-
dor, inclusive à saúde. Essa mesma ação pode ter por objetivo a condenação em
dinheiro  ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tal como pres-
creve a Lei n.º 7.347(079), de 24 de julho de 1985.

A regra do Art. 129, inciso II, da Carta Magna(037) de 1988 confere ao
Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito aos servi-
ços de relevância pública, aos direitos constitucionalmente assegurados, pro-
movendo as medidas necessárias à sua garantia; a mesma norma, em seu inciso
III, estatui o poder-dever do Ministério Público de promover a ação civil
pública para a proteção dos interesses difusos e coletivos.

Vale observar que a saúde pública é um direito social (Art. 6º da CF(037))
e o exercício fiscalizador sanitário de toda produção de medicamentos se cons-
titui no instrumento materializador de tal garantia social.

De outra parte, tal hipótese guarda os traços característicos dos denomi-
nados interesses difusos, posto que as marcantes doutrinárias, como a
transindividualidade e a indivisibilidade, assim como a indeterminação de seus
titulares, se acham presentes.

Para argumentar, como um indeterminado número de pessoas pode vir a
adquirir medicamentos produzidos em desacordo com as prescrições legais, é de
clareza lapidar que se trata de um interesse difuso que pede tutela.

Disso decorre patente a legitimidade “ad causam” do Ministério Público,
na forma do disposto nos Arts. 129, III, da CF(037), 5º, caput, da Lei n.º
7.347/85(079) e 81 e 82 da Lei n.º 8.078/90(074).

Muitas são as questões que envolvem aspectos ligados à proteção da saúde
do consumidor, especialmente no que diz respeito à propaganda enganosa por
alterações de fórmula de composição dos produtos industrializados, à quali-
dade da substâncias empregadas na fabricação dos mesmos, prazos de valida-
de e situações de risco.

De acordo com o Código do Consumidor, aprovado pela Lei n.º 8.078/
90(074), os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não devem
acarretar risco à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e
previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedo-
res, em qualquer hipótese, a dar informações adequadas e necessárias a seu res-
peito.

O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, e o impor-
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VI-Taxas de Vigilância Sanitária

As taxas cobradas em conformidade com a Lei nº 9.782/99(061) são com-
patíveis com cada fato gerador e proporcionam, em larga medida, o financia-
mento da Agência, aprimorando o controle sanitário, garantindo a saúde dos
usuários e, assim se espera, propiciando mais rápido atendimento das empre-
sas que demandam tais serviços.

Além disso, as taxas de vigilância sanitária são devidas em conformida-
de com o respectivo fato gerador e devem ser recolhidas nos prazos dispostos
em regulamento próprio da Agência, sendo sujeitos passivos daquele tributo
as pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividades de fabricação, importa-
ção, distribuição e venda de produtos e a prestação de serviços, que envolvam
risco à saúde pública, tudo em conformidade com os artigos 23 a 26 da Lei nº
9.782/99(061), citada e as demais leis específicas (Decreto-lei nº 986(056), de
21 de outubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimentos; Lei nº
6.360(083) de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre o controle sanitário
de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos e saneantes
domissanitários; Lei nº 6.437(081), de 20 de agosto de 1977, que configura
infrações de natureza sanitária, o processo para sua apuração e fixa penalida-
des, alterada pela Lei nº 9.695(062), de 20 de agosto de 1998.

No que concerne à exação das taxas de vigilância sanitária, instituídas
pela Lei 9.782/99(061), em que pesem manifestações em contrário sobre a
legalidade e constitucionalidade, alguns juizes e membros do Ministério Pú-
blico já se posicionaram  favoravelmente  à cobrança. Nessas condições, come-
çam a ser confirmadas sua legitimidade pelo Poder Judiciário as taxas em
questão.

Assim, o MM Juiz da 4ª Vara Federal, ensina que o preceito do § 2°, do
Art. 145, da CF(037) l988, deve ser cotejado com o princípio da capacidade
contributiva, registrado constitucionalmente com referência expressa aos tribu-
tos da espécie imposto, mas doutrinariamente reconhecido como aplicável a to-
das as exações (v., anotações de Leandro Paulsen(151) ao § l°, do Art. 145, da
CF(037), l988, em Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à luz da
jurisprudência, Livraria do Advogado, Porto Alegre, l998, p.35).

A propósito da variação do valor das taxas de  vigilância sanitária aquele
Magistrado manda que seja cotejado com o previsto no inciso IX, do Art. 170
da Constituição(037), que prevê tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.

Identifica ainda o ilustre Magistrado, supracitado, “sofisma de parte das
autoras da Ação Cautelar em causa, ao pretender associar a fixação da taxa em

tador respondem, independentemente da existência de culpa (responsabili-
dade objetiva) pela reparação dos danos causados aos consumidores por defei-
tos decorrentes de projetos, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por infor-
mações insuficientes ou  inadequadas sobre sua situação e risco.

O mesmo Código configura crimes contra as relações do consumo, sem
prejuízo daqueles dispostos no Código Penal(057) e em leis especiais, aprova nor-
mas para a defesa do consumidor em Juízo e sobre a proposição de ações civis
coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos.

Nesse sentido, a ação do Ministério Público é fundamental para refor-
çar as ações da ANVISA na defesa da saúde dos consumidores e usuários, no
que diz respeito aos produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância
sanitária.

Exemplificando: “fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informa-
ção relevante, sobre a característica, qualidade ou quantidade, segurança, desem-
penho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços”, “fazer ou
promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva”, “dei-
xar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou
periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no
mercado “omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade
de produtos, nas embalagens, invólucros, recipientes ou publicidade” consti-
tuem crimes contra as relações do consumo.

Tais situações de risco são igualmente matéria infracionada na legislação
sanitária federal (Lei n.º 6.437/77(081)), mas a ação do Ministério Público para
responsabilização criminal dos recalcitrantes é relevante e indispensável, sendo
assim bem recebida pela ANVISA.

De notar que a ANVISA, já vem colaborando intensamente com o Mi-
nistério Público em diversas situações, prestando-lhe as informações por ele soli-
citadas a fim de instruir procedimentos investigatórios, inquéritos civis públicos
e ações civis públicas.

Portanto, a operacionalização de ações conjuntas entre a ANVISA e o
Ministério Público são desejáveis e estratégicas para responsabilizar os infratores
das normas sanitárias e outras, conexas, do Código do Consumidor, em todos os
níveis de governo.
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colocações acima referidas e, dessa forma, serão mais detidamente
analisadas por ocasião do julgamento do mérito.

Assim, utilizo-me das razões já manifestadas quando da apre-
ciação do efeito suspensivo no agravo de instrumento, para conce-
der a liminar a fim de que se suspenda a execução dos efeitos da
sentença mandamental.”

Ainda, no que diz respeito especificamente à cobrança da taxa de fiscaliza-
ção (Lei n° 9.782/99(061)) sobre os produtos fumígenos – fumo, tabaco e
similares, o Ministério Público Federal, em recente pronunciamento no MS
nº 1990.34.00.03.l20l-0-l3ª Vara, teve ocasião de acentuar que “não obstante
o § 1° do Art., 23 e Anexo II da Lei 9.782/99(061) se referirem ao registro
como fato gerador do tributo (taxa), são constitucionais a sua instituição e
cobrança, pois, numa interpretação lógico-teleológica da norma, o fato jurígeno,
na realidade, é a fiscalização e a vigilância sanitária como um todo, não haven-
do, por conseguinte, que se falar em ofensa ao princípio da igualdade de
tratamento, porquanto, na hipótese, trata-se de contribuintes em situação
diversa. Segundo entendimento do STF, também não há falar em ofensa à
proibição de se utilizar o lucro das empresas como parâmetro para fixação da
taxa pela atividade de fiscalização e vigilância sanitária decorrente do poder
de polícia do Estado, pois o patrimônio da empresa serve apenas como
indicativo do valor a ser cobrado quando da aplicação da tabela”. “A respeito
do tema, bastante elucidativo é o excerto da decisão do STF quando do julga-
mento dos RE. n°s. 177.835, l79.l77, 203.081- Informativo STF  nº 146,
de l9 a 23 de abril de l999, versando semelhante critério na fixação do valor
da taxa a ser cobrada em razão da fiscalização exercida pela Comissão de Valo-
res Mobiliários –CVM. Concluindo o julgamento de recursos extraordinários
em que se discutia a constitucionalidade da taxa de fiscalização do mercado
de títulos e valores imobiliários, instituída pela Lei 7.940/89(077), o Supremo
Tribunal Federal, por maioria, mantendo as decisões recorridas, entendeu
constitucional a referida taxa . Considerou-se : l) que o fato de a taxa variar em
função do patrimônio líquido da empresa não significa que esse patrimônio
líquido constitua sua base de cálculo – serve, apenas, de elemento informati-
vo do montante a ser pago, quando da aplicação da tabela prevista na lei; 2)
que o critério adotado para cobrança de taxa  observa o princípio da capacida-
de contributiva, que também pode ser aplicado a essa espécie de tributo,
principalmente quando se tem como fato gerador o poder de polícia (CF(037),
Art. 145, § 1º- “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à ad-
ministração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objeti-
vos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”
Vencido o Min. Aurélio, que declarava a inconstitucionalidade da Lei.”).

questão de acordo com o faturamento da empresa .Em verdade, o  valor da
exação não tem relação com a capacidade contributiva de cada contribuinte, e
não há reiteração periódica que indique associação ao fenômeno descrito. A
taxa pressupõe o uso dos serviços associados ao poder de polícia estatal, even-
tual e acidental, e não usual e repetitivo. Não há, pois, inconstitucionalidade
evidente, desautorizando o reconhecimento, pelo menos nesta fase processu-
al.  E conclui – Já a obediência ao princípio da anualidade (Art. 104,III,
CTN(086)) não é aplicável à hipótese das taxas, que não tem fato gerador emer-
gente de situações associadas com períodos de tempo, mas de eventuais e
acidentais usos dos serviços estatais (Ação Cautelar n° l.999.71.021.937-0-4ª

Vara Federal, Porto Alegre).
No que pertine à grave lesão à economia pública, exigida como uma

das condições para o pedido de suspensão de liminar na Lei n° 4.348/64(088),
no caso da ANVISA, fica patente essa situação, quando se verifica que  a Taxa
da Fiscalização de Vigilância Sanitária, representa,  aproximadamente, con-
forme estudos apresentados pela Diretoria de Administração, 77% dos recur-
sos necessários ao funcionamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

A respeito da constitucionalidade e legalidade das taxas de vigilância sani-
tária instituídas pela Lei nº 9.782(061), de 1999, o Poder Judiciário vem tomando
posição a respeito quando do exame de diferentes ações judiciais propostas con-
tra a ANVISA. Nesse sentido é de ressaltar a decisão do Tribunal Regional da 1ª
Região, da lavra do Juiz Relator Cândido Ribeiro (Medida Cautelar nº
2.000.01.00.032416-9-Distrito Federal), in verbis:

“Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, contra liminar proferida em sede de mandado de segurança,
onde a MM. Juíza a quo entendeu ilegal o valor da taxa cobrada
em razão de fiscalização exercida sobre a importação e
comercialização de produtos e equipamentos médico-hospitalares,
nos patamares previstos na Lei 9.782/99(061), com as alterações pro-
movidas pela MP nº 1.814(098), de 26/02/99.

Neste juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo,
posto que a cobrança da referida taxa encontra embasamento legal
e as principais considerações contra ela formuladas na exordial do
processo originário ou na decisão agravada dirigem-se à sua moti-
vação ou intenção, matéria de estrita competência do legislador;
além disso, descabe infirmar a validade de taxa com base no quan-
titativo anteriormente cobrado, ainda que formalmente pelo mes-
mo serviço, pois esta espécie tributária justifica-se como cobertura
de custo inerente ao exercício do poder de polícia.

No que diz respeito às outras considerações formuladas, não
me parecem suficientemente capazes de, no momento, afastar as



Flagrantes do Ordenamento Jurídico-Sanitário

30

Taxas de Vigilância Sanitária

31

pública. Logo, mais uma razão para tê-la como contraprestação
de toda as ações de fiscalização decorrentes do exercício do poder
de polícia administrativa do Estado, não apenas para cobertura
dos custos com o registro.”

Em conseqüência, e pelas mesmas razões já expostas, não se pode falar
em desigualdade de tratamento pela variação das taxas cobradas das demais
empresas que exploram a produção igualmente sujeitas à vigilância sanitária
nem em desvio de finalidade. Ademais, além da taxa instituída ter por escopo
a cobertura de toda a atividade de vigilância sanitária, a fiscalização dos pro-
dutos fumígenos é bastante custosa não só pela dinâmica que envolve a sua
produção, mas pela incipiente e escassa tecnologia oficial existente mundial-
mente para a análise das substâncias componentes do produto. Com efeito,
merece aqui transcrever um pequeno excerto do Parecer do Instituto Nacional
de Câncer (Ofício 129, de 16.02.95), acerca da dificuldade que se  tem de
dar efetividade à fiscalização do fumo e seus derivados, verbis:

“No Brasil, não há exigência governamental de informa-
ções sobre os teores de alcatrão, de nicotina e de monóxido de
carbono existentes por cigarro fumado, motivo pelo qual a in-
dústria cigarreira se abstém de fazê-lo.

A dosagem da nicotina e do alcatrão na fumaça de produtos
do tabaco é feita através das máquinas de fumar. Estas máquinas
são encontradas em poucas instituições oficiais do mundo, dado o
seu alto custo. Nas Américas, as dosagens do conteúdo dos produtos
do tabaco são feitas no Canadá. Não existem portanto no Brasil e
mesmo na América Latina (a não ser as máquinas de propriedade
da indústria), uma forma de se obter estas dosagens de forma
oficial.”

Destarte, diante da falta de estrutura tecnológica do poder público que
lhe dê condições e autonomia para análise dos produtos fumígenos, e consi-
derando os malefícios notoriamente sabidos que causam à saúde, embora tar-
dia, a ação da Administração com vista a implementar efetivamente a vigilância
no setor é algo imprescindível ao cidadão. Com efeito, estando a fiscalização a
depender de complexa estrutura, tanto organizacional quanto tecnológica ainda
inexistente, pois ainda em vias de implantação, a necessitar de vultosos recur-
sos para sua efetividade, mais que demonstrado está a necessidade de fixação
da taxa em comento em patamares superiores aos dos demais produtos sujei-
tos à vigilância sanitária, não havendo, por conseguinte, na hipótese vertente,
que se falar em tratamento igualitário, porquanto trata-se de contribuintes
em situação juridicamente diversa, não enquadrável no Art. 150, II da
Constituição Federal(037).

Por final, em relação as bases de cálculos para fixação das taxas de vigi-
lância sanitária, bem é ver que não são as mesmas utilizadas para a exação de
impostos.

Ainda sobre a exigência do pagamento da taxa do valor em moeda cor-
rente de 100.000,00 para fins de registro previsto na Lei nº 9.782/99(061) e
Resoluções da ANVISA, bem como sob a renovação anual deste mesmo regis-
tro, o Juiz da 13ª Vara Federal, no Mandado de Segurança nº 206/00,
processo nº 99.34204-0, acolhendo as razões apresentadas pela Procuradoria
da ANVISA, denegou a segurança e cassou a liminar concedida às empresas
SOUZA CRUZ S.A e PHILIP MORRIS BRASIL S.A.

Da decisão supramencionada colhem-se as seguintes razões principais do
julgado:

“Com efeito, apesar do anexo II da Lei º 9.782/99(061) se refe-
rir ao registro do tabaco e similares como fato gerador da taxa,
malgrado também o título desse anexo versar sobre “TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA”,  a verdade é
que o legislador apenas se utilizou do registro, que é também um
dos atos integrantes da vigilância sanitária e obrigatório para a
produção e comercialização dos produtos fumígeros, como elemen-
to informativo do montante a ser pago quando da aplicação da
tabela. Conquanto não muito feliz, a eleição do registro como ato
imediato (próximo), capaz de dar nascimento à obrigação tributá-
ria, conforme regrado no § 1º do Art. 23 e anexo II da lei, fazen-
do referência a ele como fato gerador do tributo, a verdade é que,
numa interpretação lógico-teleológica da norma, não é difícil per-
ceber que o equívoco do legislador não chega a macular de
inconstitucionalidade a exação. Isso porque não podemos olvidar
que, além do caput do artigo dispor expressamente que “Fica ins-
tituída a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária”, o regis-
tro dos produtos sujeitos à fiscalização, além de integrar atividades
de fiscalização de vigilância sanitária, é apenas um ato objetivo
capaz de chancelar a regularidade do produto a ser comercializado.
Talvez por isso tenha sido equivocadamente eleito pelo legislador
como fato gerador do tributo, mas tal fato representa apenas mera
irregularidade, não tendo o condão de impor a pecha de
inconstitucionalidade da norma por desrespeito à proporcionalidade
da taxa, pelo simples fato de que o registro é ato integrante das
atividades de fiscalização de vigilância sanitária, não fato jurígeno.
Em virtude do que, não há que se cogitar da sua cobrança para
cobrir apenas os custos dele decorrente. Até porque, não existe ne-
nhuma outra taxa instituída para as demais atividades de fiscali-
zação e comercialização dos produtos que envolvam risco à saúde
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taxas que constituíam autênticos impostos.
Até a Emenda Constitucional n.º 18/65(040) era comum as pessoas ju-

rídicas da Federação recriarem impostos já existentes, rotulando-os de taxas,
com o que se tinha a impressão de que se estava perante uma nova exação.

A Lei n.º 5.172/66(086) (CTN), que ganhou eficácia de lei complemen-
tar com a Constituição de 1967(038), em seu Art. 4º atalhou, todavia, tal
expediente, repetidas vezes condenado pelos Tribunais.

A propósito, Ives Gandra Martins(137) comenta:

“Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determi-
nada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes
para qualificá-la:
I – a denominação e demais características formais adotadas pela
lei;
II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

A Constituição de 1967(038) e a Emenda Constitucional n.º
1/69(039), esta última pelo § 2º do Art. 18, adotaram redação
semelhante à do atual texto. O § 2º do Art. 18 estava assim
redigido:

§ 2º. Para cobrança de taxas não se poderá tomar como base
de cálculo a que tenha servido para a incidência dos impostos”.

A atual redação me parece melhor que a do § 2º do Art. 18
da Emenda Constitucional n.º 1/69(039), visto que, sobre ser mais
elegante, é mais técnica.

Próprio vocábulo utilizado na atual redação do § 2º do A rt.
145 da Constituição Federal(037), é a adjetivação adequada à ex-
clusão pretendida.”

No mesmo sentido leciona Cretella  Junior(132) (“Comentários à Consti-
tuição de 1988(037)”). “A base de cálculo do tributo é a grandeza econômica
ou numérica sobre a qual se aplica a alíquota para se obter a quantia devida. A
base de cálculo está tão vinculada ao fato gerador que ela é sempre uma decor-
rência deste, isto é, ao ser criado um tributo com a descrição de uma situação,
a base de cálculo há de ser a grandeza econômica dessa mesma situação descri-
ta, sem o que haveria um divórcio: o tributo não seria sobre o fato gerador
descrito, porque a base de cálculo não seria a expressão ou medida do respec-
tivo fato gerador” (cf. Rui Barbosa Nogueira, Direito Financeiro(148), 2ª ed.,
revista e atualizada, 1969, os. 102-103 e Curso de direito tributário(149), 4ª
ed., 1976, p. 114; cf. ainda 10ª ed.(150 ), São Paulo, Saraiva, 1990).

Tem-se, pois, até diante dessa doutrina, que as taxas de vigilância sani-
tária não são inconstitucionais, não transgredindo a vedação do § 2º do Art.
145, nem do Art. 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional(086).

Quanto à necessidade de renovação anual de registro, está ela a justifi-
car-se pelo fato de que tanto no cultivo quanto na industrialização os produ-
tos fumígenos há sujeição de alteração da sua substância, inclusive
geneticamente, de modo a sofrer variações diversas, mormente quanto ao teor
de nicotina, substância essa cancerígena.

No mesmo sentido, duas outras decisões favoráveis à Agência foram
prolatadas recentemente pelos Juízes da Segunda e Quinta Varas Federais
confirmando a legalidade da cobrança das taxas para o registro de produtos
fabricados pelas empresas SUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CI-
GARROS LTDA E OUTROS e COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FUMOS
JAUENSE LTDA (Mandado de Segurança nº 200.11560-2 e Mandado de
Segurança Individual 2.100 e proc. 1999.34.00.039362-7).

No mesmo sentido, existem decisões favoráveis à Agência, cassando ou
denegando liminares e seguranças concedidas as seguintes empresas: CIBAHIA
TABACOS ESPECIAIS LTDA. (2000.34.00.020400-0); INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE FUMOS PAPAGAIO LTDA. (1999.39363-0); SWEDISH
MATCH DO BRASIL S/A (1999.34.00.035235-9).

Conforme tem sido reiteradamente justificado pela Procuradoria da
ANVISA nas defesas apresentadas perante o Poder Judiciário os fatos geradores
das taxas mencionadas foram efetivamente os respectivos serviços públicos de-
mandados à ANVISA pelas empresas, tais como o registro de produtos (medica-
mentos, cosméticos, saneantes domissanitários, aparelhos e instrumentos
utilizados em medicina, ou produtos correlatos), a autorização de funciona-
mento de empresas, que desenvolvam atividades submetidas ao regime de
vigilância sanitária, e outros serviços especificados no Anexo à Lei n.º 9.782/
99(061). Trata-se de cobrança dirigida aos atos de competência da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, leia-se:

“Lei n.º 9.782/99(061), Art. 23, § 1º -  Constitui fato gera-
dor de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a prática dos
atos de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria constantes do Anexo II”.

Apenas por princípio de justiça tributária, estabeleceu a citada Lei
gradação do valor daquelas mesmas taxas em função do faturamento anual das
empresas. Tal procedimento entretanto, não configura base de cálculo stricto
sensu, conforme o critério utilizado para fixação de impostos mas, parâmetros
para redução dos valores fixados às taxas de vigilância sanitária, em face do
porte econômico dos sujeitos passivos desse tributo.

De conseguinte, não ocorre, no caso, a situação vedada pelo artigo 145,
§ 2º da Constituição(037).

A vedação do § 2º, supra, objetivou apenas eliminar, de vez, a possibilida-
de de se retornar ao antigo e condenável recurso de o poder tributante instituir
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VII - Contratação Temporária de Técnicos de Nível

Superior para a ANVISA - Legalidade

A legalidade do cadastramento com vistas à seleção de técnicos de nível
superior, para contratação temporária pela ANVISA, foi recentemente contesta-
da por sete Procuradores da República no Distrito Federal. Em que pesem os
altos e nobilitantes propósitos das Recomendações dos ilustres Representantes
do Parquet, ao exame do Procurador-Geral da ANVISA, em parecer aprovado
pelo Diretor-Presidente, não procediam as admoestações. Em primeiro lugar,
porque tais cadastramentos e futuras contratações temporárias encontram res-
paldo na Constituição Federal(037) (Art. 37,IX ), na Lei nº 8.745(071), de l993,
e na Lei nº9.782(061), de l999, que instituiu a ANVISA. Ademais, já existiam
decisões judiciais em contrário, ainda que em Primeira Instância, envolvendo
a ANATEL e a ANP. As liminares requeridas foram indeferidas por inexistir
sequer a aparência de bom direito, inexistindo provas de que tais agências não
pretendiam afastar o concurso público ou burlar a lei, afrontando os princípi-
os de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade  que informam a
Administração Pública. Em verdade lá, tal  como aqui, o que se pretende é,
temporariamente, suprir a atual força de trabalho da ANVISA, para atendi-
mento das funções da nova entidade, quando da sua implantação.

Apreciando o Agravo de Instrumento interposto pela Procuradoria da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contra decisão do Juiz Federal Substi-
tuto da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil
Pública supramencionada, proposta pelos Procuradores da República, contra
Gonzalo Vecina Neto e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária questionando
a contratação de pessoal, sem concurso público, para o exercício de funções típi-
cas e permanentes do Serviço Público na ANVISA, que havia deferido o pedido
de Antecipação de Tutela para determinar a suspensão de processo seletivo, me-
diante análise curricular, aberto pelo Edital nº 01/99, bem como a suspensão de
atos que visavam admitir ou contratar qualquer servidor sem concurso público,
até sentença final, o MM Juiz Relator Aloisio Palmeira Lima, em Despacho
proferido no dia 18 de abril de 2000, no Agravo de Instrumento nº
2000.01.00.034574-1/DF, acolhendo as razões apresentadas pela Procuradoria
da ANVISA, assim se manifestou:

“3. A. Lei nº 9.782/99(061) que criou a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, previu a possibilidade de contratação de especia-
listas para a execução de trabalhos nas áreas técnicas, científica,
econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados e, em seu
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VIII - Da Estrutura Organizacional da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária. Dos Empregos

Públicos de Nível Superior da ANVISA

Com o advento da MP 2.039-20(092), de 25 de agosto de 2000, que alte-
rou parcialmente a Lei nº 9.782(061), de 26 de janeiro de 1999 e do Decreto
nº 3.571(042), de 21 de agosto de 2000, o Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ficou incumbido de exercer a gestão
operacional da autarquia, bem assim de elaborar, aprovar e promulgar o regi-
mento interno da entidade, o que foi feito por intermédio da Portaria nº
593(007), de 25 de agosto de 2000, publicada em 28 seguinte.

Em face da nova organização aprovada, deixaram de existir as Diretorias
criadas pela Resolução-RDC nº 61 (021), de  30 de junho de 2000, com
embasamento no Art. 14, do Regulamento da ANVISA ,aprovado pelo De-
creto 3.029(044), de 16 de abril de 1999, que foi revogado expressamente pelo
Decreto nº 3.571(042), de 2000, supracitado. Em razão disso, e com base  no
Art. 8º, Inciso X e do Art. 107, inciso  I, alínea “a”, do novo Regimento
Interno, a Diretoria Colegiada, conforme a Resolução-RDC n º 87(029), de
2000, indicou os Diretores da Diretoria Colegiada para exercerem a supervi-
são dos diversos órgãos da estrutura organizacional aprovada. Tais Diretores,
foram designados pela Portaria nº 668(004), de 1º de setembro de 2000,
publicada no DOU de 4 seguinte do Diretor-Presidente da ANVISA, com
fulcro no Art. 89, VIII e IX, do Regimento Interno e tendo em vista a indica-
ção supramencionada. Essa  mesma Portaria foi revogada expressamente pela
Portaria nº 724(003), de l0 de outubro de 2000, que  designou os Diretores da
Diretoria Colegiada, para supervisão da Procuradoria, Corregedoria, Ouvidoria,
Auditoria, das Gerências-Gerais e Assessorias e para Coordenação dos Comi-
tês integrantes da estrutura organizacional da Agência.

O quadro de pessoal efetivo, os cargos comissionados e os empregos pú-
blicos da  ANVISA, e respectivos limites de salários, foram aprovados pela Lei nº
9.986(059), de 18 de julho de 2000, A Portaria nº 593(007), de 25 de agosto de
2000, do Diretor-Presidente da  ANVISA, com fundamento na Lei nº 9.986(059),
de 18 de agosto de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras e no Regimento Interno, com base no Art. 89, V, edi-
tou o apostilamento dos Cargos Comissionados da Agência ocupados pelos
servidores anteriormente designados.

Pelas Portarias nºs 594(006) a 656(005), de 25 de agosto de 2000, publicadas
no DOU de 28 seguinte, foram designados os ocupantes dos Cargos de Gerên-

artigo 36 considerou como necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do artigo 37 da Constituição(037), as
atividades relativas à implementação, ao acompanhamento e à ava-
liação de projetos e programas de caráter finalístico na área de
vigilância sanitária, à regulamentação e à normatização de pro-
dutos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, imprescindí-
vel à sua implantação.
4. Ora, é a lei que faculta à agravante essa forma de provimento
provisório, imprescindível à implantação de serviços essenciais na
área de saúde, outorgando a ela oportunidade de contratação com
base em requisitos objetivos fixados em lei.
5. Demais, parece-me equivocado o fundamento contido na deci-
são agravada, consistente na alegação de que “além de as funções
atribuídas ao pessoal contratado temporariamente serem próprias
do quadro permanente da Agência, não se pode falar em necessida-
de temporária de excepcional interesse público. Ao que tudo indi-
ca, considerando-se a própria complexidade do chamado processo
seletivo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dispunha de
tempo suficiente e necessário para que se promovesse um concurso
público baseado em critérios legais e constitucionais”. Primeiro, a
decisão agravada partiu da premissa de que a Agência agravante
estaria com todas suas atividades já implantadas. Segundo, a qua-
lificação do “concurso público baseado em critérios legais e consti-
tucionais”, que, segundo o despacho agravado é meio mais rápido
do que a forma de contratação adotada pela agravante, a de aná-
lise curricular, não leva em conta a fase demorada de implantação
de uma nova Agência governamental, recentemente criada e,
desenganadamente, o concurso público se desenvolve em diversas
etapas com maior dispêndio e tramitação mais lenta do processo
seletivo do que a contratação de pessoal por tempo determinado.

Assim, recebo o agravo e suspendo a decisão agravada para
permitir à agravante admissão e contratação de pessoal na forma
seletiva prevista na Lei nº 9.782/99(061).”
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19. Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a  Saúde
19.1. Unidade de Tecnovigilância
19.2. Unidade de Tecnologia em Equipamentos
19.3.Unidade de Produtos Diagnósticos de Uso “In Vitro”
19.4.Unidade de Tecnologia de Materiais de uso em Saúde
19.5. Unidade de Inspeção de Tecnologia de Produtos para Uso em Saúde
20. Gerência-Geral de Medicamentos
20.1. Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisas e Ensaios Clínicos
20.2. Unidade de Farmacovigilância
20.3. Unidade de Produtos Biológicos e Hemoterápicos
20.4. Unidade de Medicamentos Controlados, Similares, Fitoterápicos e
Isentos
21. Gerência-Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos e Produ-
tos
21.1. Gerência de Inspeção de Medicamentos
21.2. Gerência de Inspeção de Produtos
21.3. Gerência de Controle e Fiscalização de Medicamentos e Produtos
22. Gerência-Geral de Medicamentos Genéricos
22.1. Gerência de Normas e Registros
23. Gerência-Geral de Saneantes
23.1. Gerência de Produtos de Risco II
24. Gerência-Geral de Cosméticos
25. Gerência-Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras
25.1. Gerência de Vigilância Sanitária de Portos
25.2. Gerência de Vigilância Sanitária de Aeroportos
25.3. Gerência de Vigilância Sanitária de Fronteiras
25.4. Coordenações Estaduais de Vigilância Sanitária
26. Gerência-Geral de Relações Internacionais
26.1. Gerência de Regulamentação Sanitária Internacional
27. Gerência-Geral de Alimentos
27.1. Gerência de Ações de Ciência e Tecnologia de Alimentos
27.2. Gerência de Inspeção e Controle de Riscos de Alimentos
27.3. Gerência de Produtos Especiais
28. Gerência-Geral de Toxicologia
28.1. Gerência de Análise Toxicológica
28.2. Gerência de Avaliação de Riscos
28.3. Gerência de Normatização e Avaliação
29. Gerência de Produtos Fumígenos
30. Gerência-Geral de Gestão Administrativa e Financeira
30.1. Gerência de Gestão de Recursos Humanos
30.2. Gerência de Logística
30.3. Gerência de Finanças e Controle
30.4. Gerência de Orçamento e Arrecadação

cia Executiva-GGE,  dos Cargos de Assessoramento-CA, dos Cargos de Assis-
tente-CAS, dos Cargos Comissionados Técnicos-CCT, em substituição às anti-
gas Funções Comissionados de Vigilância Sanitária-FCVS, dos órgãos
integrantes da nova  estrutura organizacional da autarquia.

A estrutura Organizacional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
de acordo com o Art. 4º, do novo Regimento Interno, aprovado pelo Portaria
nº 593(007), de 25 de agosto de 2000, passou a ser a seguinte:

1. Diretoria Colegiada
1.1. Secretaria da Diretoria Colegiada
1.2. Núcleo de Assessoramento à Gestão Estratégica
2. Procuradoria
2.1. Gerência de Contencioso
2.2. Gerência de Consultoria e Contencioso Administrativo-Sanitário
3. Corregedoria
4. Ouvidoria
5. Conselho Consultivo
6. Comitê de Gestão do Sistema de Informações em Vigilância Sanitá-
ria
7. Comitê de Política de Recursos Humanos para Vigilância Sanitária
8. Comitê Setorial de Processos e Desburocratização
9. Comitê de Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária
10. Gabinete do Diretor-Presidente
11 Auditoria
12. Assessoria de Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária
13. Assessoria de Relações Institucionais
13.1. Unidade de Promoção de Eventos
13.2. Unidade de Divulgação
14. Gerência-Geral de Laboratórios de Saúde Pública
15. Gerência-Geral de Segurança e Investigações
15.1. Gerência de Segurança de Processos
15.2. Gerência de Investigação
16. Gerência-Geral de Informação
16.1. Gerência de Recursos de Informação
16.2. Gerência de Comunicação Multimídia
17. Gerência-Geral de Sangue e Hemoderivados
17.1. Unidade de Programas de Sangue e Hemoderivados
17.2. Unidade de Vigilância de Sangue e Hemoderivados
18. Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde
18.1. Unidade de Controle de Infecção em Serviços de Saúde
18.2. Unidade de Tecnologia da Organização de Serviços de Saúde
18.3. Unidade de Infra-estrutura de Serviços
18.4. Gerência de Avaliação em Serviços de Saúde
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O ingresso nesse quadro é restrito aos servidores que, em 31 de dezem-
bro de 1998, estavam em exercício na extinta Secretaria de Vigilância Sanitá-
ria e nos Postos Portuários, Aeroportuários e de Fronteiras, oriundos do quadro
de pessoal do Ministério da Saúde ou da Fundação Nacional de Saúde.

Veda a nova lei a redistribuição de servidores para a ANVISA, podendo
os servidores do Quadro de Pessoal Específico serem redistribuídos para ou-
tros órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou cedidos nos ter-
mos da legislação do Sistema Único de Saúde.

30.5.Unidade de Relações com o Usuário, Arquivo e Biblioteca
31. Gerência-Geral de Regulação Econômica e Monitoramento de Mer-
cado
31.1. Gerência de Regulação de Mercado
31.2. Gerência de Monitoramento de Mercado

A recente Lei nº 9.986(059), de 18 de julho de 2000, estabeleceu que os
recursos humanos das agências reguladoras, terão suas relações de trabalho
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452(058), de 01 de maio de 1943, e legislação trabalhista correlata, em
regime de emprego público. A nova lei cria os quadros de pessoal efetivo e
comissionados da ANVISA e estabelece os quadros de remuneração dos car-
gos comissionados de Direção, Gerência Executiva, Assessoria, Assistência e
Técnico, estabelecendo limites de salários para os empregos públicos e tabela
salarial para os empregos de nível superior. A investidura nos empregos públi-
cos do Quadro de Pessoal Efetivo da Agência dar-se-á por meio de concurso
público, de provas ou de provas e títulos, conforme disposto em regulamento
próprio, com aprovação e autorização pela instância de deliberação máxima
da organização, no caso, a Diretoria Colegiada. O concurso público poderá
ser realizado para provimento efetivo de pessoal em classes distintas de um
mesmo emprego público, conforme disponibilidade orçamentária e vagas, e
será estabelecido em Edital da Agência, podendo ser constituído das seguin-
tes etapas:

1 – Provas escritas;
2 – Provas orais;
3 – Provas de título.

O edital definirá as características de cada etapa do concurso público, os
requisitos de escolaridade, formação especializada e experiência profissional, cri-
térios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e
condicionantes.

Os cargos comissionados técnicos são de ocupação privativa de servidores
e empregados do quadro de pessoal efetivo, do Quadro de Pessoal Específico e do
Quadro de Pessoal em Extinção, e de requisitados de outros órgão e entidades da
Administração Pública.

A Lei nº 9.986(059), de l8 de julho de 2.000, no seu Art. 39, revogou a
possibilidade da ANVISA requisitar, com ônus, servidores e empregados de ór-
gãos e entidades integrantes da Administração Pública, como lhe facultava o
Art. 34 da Lei nº 9.782(061), de l999.

O quadro de pessoal específico será integrado por servidores regidos
pela Lei nº 8.112(072), de 1990, que tenham sido redistribuídos para a ANVISA
por força de lei.
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IX- Controle Sanitário de Medicamentos.

Dos Medicamentos Genéricos

A respeito da questão mais comumente suscitada perante o Poder Judici-
ário sobre o controle sanitário de medicamentos exercido antes pela Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária e atualmente pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária as empresas geralmente inconformadas com as exigências estabelecidas
nos atos regulatórios emanados da Agência insurgem-se contra eles através de
proposições diversas que atualmente devem ser apreciadas e defendidas pela Pro-
curadoria da  ANVISA.

Se, por um lado, o avanço tecnológico no setor da indústria de medica-
mentos trouxe inestimáveis benefícios à coletividade, por outro lado, não é me-
nos sentida a necessidade de incrementar os sistemas de vigilância de
medicamentos em face dos efeitos indesejáveis desses produtos, assinalados
em vários centros especializados.

Centenas de medicamentos são lançados anualmente no mercado interno
dos países, precedidos de planejada propaganda, devendo, pois, o Poder Público,
adotar as medidas cautelares, a fim de diminuir os riscos advindos do consu-
mo imoderado desses produtos, estabelecendo adequados procedimentos para
diminuir os casos de agravos à saúde e banir as ações fraudulentas e
mistificadoras.

Os usuários não devem ser vítimas da tecnologia, e seus beneficiários
não devem estar orientados apenas pela propaganda das empresas, mas orienta-
dos para o seu bem-estar; e o lucro não deve ser obtido à custa da saúde dos
demais.

A  sociedade espera que se lhe ofereçam medicamentos que correspondam
às suas respectivas fórmulas, capazes de proporcionar a atividade terapêutica anun-
ciada.

Nas últimas décadas vários movimentos e iniciativas foram deflagrados
no âmbito interno dos países do continente americano demonstrando a preocu-
pação dos governos em disciplinar o assunto.

No Brasil, mais recentemente, a Lei n° 9.787(060), de l999, modificadora
da Lei n° 6.360(083), de l976, instituiu os denominados medicamentos genéri-
cos, a par dos medicamentos conhecidos  como similares, cujos registros já esta-
vam autorizados pelo  Art. 21 daquela primeira.

Esses novos medicamentos genéricos devem indicar em suas rotulagens,
bulas, embalagens e material promocional, além das marcas ou nomes comerci-
ais, a denominação do princípio farmacologicamente ativo ou Denominação
Comum Brasileira e, na sua falta, a Denominação Comum Internacional.
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bioequivalência foram realizados fora do País possam apresentar os ensaios de
dissolução comparativos entre o medicamento-teste, o medicamento de refe-
rência internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o medicamento
de referência nacional.

A Resolução-RDC nº 99(035), de 22 de novembro de 2000, que revo-
gou a Resolução-RDC nº 45(020), de 15 de maio de 2000, manteve a
obrigatoriedade dos estabelecimentos que dispensem medicamentos nos ter-
mos da Lei nº 5.991(084), de 1973, de colocarem à disposição dos consumido-
res lista atualizada dos medicamentos genéricos, conforme relação a ser
publicada mensalmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
Diário Oficial e disponibilizada no endereço eletrônico www.anvisa.gov.br.

A relação de medicamentos genéricos dever ser exposta nos estabeleci-
mentos de venda em locais de fácil visualização, de modo a permitir imediata
identificação pelos consumidores.

A Agência fornecerá aos estabelecimentos de dispensação de medicamen-
tos genéricos o material necessário a sua publicidade nos endereços mencionados
na mesma Resolução.

A MP 2.039-23(091), de 23 de novembro de 2000, permite que o Ministé-
rio da Saúde , em campanhas publicitárias, por ele patrocinadas, efetue a propa-
ganda de medicamentos genéricos , nos recintos dos estabelecimentos
autorizados a dispensá-los , com a respectiva indicação do medicamento de
referência. Tal Medida Provisória alterou a redação do Art. 7º da Lei n º
9294(067), de l996, acrescentando-lhe o § 4º.

A   Resolução-RDC  nº 92(031), de 23 de outubro de 2000, alterou a
redação da Resolução ANVS nº 510(014), de l º de outubro de l999, especialmen-
te no que se refere à rotulagem e embalagem , textos e quaisquer materiais de
divulgação e informação médica referentes a medicamentos genéricos.

O Decreto nº 3.675(041), de 28 de novembro de 2000, dispõe sobre
medidas especiais relacionadas com o registro de medicamentos genéricos,
com fundamento no Art. 4º, da Lei nº 9.787(060), de 1999. Durante o prazo
de um ano a contar do dia 29 de novembro de 2000, data da  publicação do
Decreto, poderá ser concedido o registro especial  a medicamentos genéricos,
com o fim de estimular sua adoção e uso no País. Esse registro terá validade
por um ano a contar da data da publicação da sua concessão e somente será
deferido para produtos registrados, como medicamentos genéricos para con-
sumo público, por uma das seguintes autoridades sanitárias:

I – Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados
Unidos da América (Food and Drug Administration – FDA);
II – Saúde Canadá – Direção de Produtos Farmacêuticos do Canadá
(Health Canada – Therapeutical Products Directorate); ou
III – Agência Européia (The Europen Agency for the Evaluation of
Medicinal Products).

É de se esperar que a oferta dos  medicamentos genéricos, proporcio-
nem  maior economia para os consumidores e para o governo nas suas com-
pras, considerando o menor preço desses produtos  confiáveis, registrados na
Agência Nacional de Vigilância  Sanitária.

A  Resolução Normativa nº 4(111), de 20 de setembro de 1978, da
Câmara Técnica de Medicamentos do Conselho Nacional de Saúde definiu
pela primeira vez o medicamento similar, ou seja, “aquele que contenha a
mesma substância terapeuticamente ativa como base de sua fórmula e que
possua indicações e posologia semelhantes a medicamento anteriormente re-
gistrado para uso no País”.

Mais recentemente a Lei nº 9.787(060), de l999, estabeleceu conceitos e
definições sobre medicamentos similares e medicamentos genéricos. O Decreto
nº 3.181(043), de 23 de setembro de l999, e a Resolução  nº 391(013), de 9 de
agosto de  l999, implementam a normatização dos denominados medicamentos
genéricos.  A redação originária de medicamentos similares foi alterada pela
recente Medida Provisória nº 2.000-l6(095), de ll de maio de 2000. A  Resolu-
ção citada define que só estão isentos de estudos de bioequivalência medica-
mentos cujo princípio ativo apresentem alta solubilidade e alta permeabilidade,
medicamentos administrados por via parenteral (intravenosa, intramuscular
subcutânea), gases, colírios, medicamentos de uso tópico (pomadas e cremes)
produtos inalatóriose sprays, entre outros, desde que tenham o mesmo prin-
cípio ativo na mesma concentração que o remédio de referência. Os medica-
mentos considerados de referência, produzidos pelos laboratórios que os
descobriram, trazem na embalagem o nome de marca ou de fantasia. Esses
laboratórios têm direito à fabricação do medicamento pelo prazo de 20 anos.
Depois, qualquer laboratório pode fabricá-lo, lançando-o como outro nome
(similares) ou com a denominação química do princípio ativo (genéricos). Os
genéricos são, portanto, medicamentos que têm a mesma eficácia terapêutica
dos originais, só que as embalagens trazem a denominação química em vez do
nome de fantasia e o nº da Lei nº 9.787(060), de 1999, estampada, obrigato-
riamente,  na respectiva embalagem. Os similares são cópias legais dos medi-
camentos de marca, também aprovados pelo Ministério da Saúde. Têm o
mesmo princípio ativo, mas não foram submetidos a teste de
biodisponiblidade.

A  Resolução-RDC nº 45(020), de 15 de maio de 2000, estabeleceu que
todas farmácias, drogarias e estabelecimentos que comercializem medicamentos,
ficam obrigadas à afixar em local de fácil acesso e visibilidade a relação dos me-
dicamentos genéricos registrados pela ANVISA, nos termos da Lei nº 9.787(060),
de 1999.

A MP 2.039-20(092), de 25 de agosto de 2000, no seu Art. 8º, introdu-
ziu modificação nos Art. 3º e 57 da Lei nº 6.360(083), de 23 de setembro de
1976, alterados pelo Art. 1º, da Lei nº 9.787(060), de 10 fevereiro de 1999,
para permitir, que no caso de medicamentos importados, cujos ensaios de
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X - Registro de Medicamentos, Drogas

e Insumos Farmacêuticos

Do Registro de Medicamentos

Buscando conferir ao Ministério da Saúde competência legal para agir em
defesa do usuário, a Lei nº 6.360/76(083) prevê a possibilidade de suspensão da
venda ou da fabricação dos produtos que embora registrados se tornem suspeitos
de produzir efeitos nocivos a saúde humana. Do mesmo modo, a comprovação
de que um determinado produto não preenche os requisitos que apresentava no
momento do registro, acarretará a sua imediata interdição e processo dos fabri-
cantes.

Com o fim de resguardar o direito dos fabricantes a lei assegura-lhes a
prioridade do registro dos produtos de acordo com a ordem cronológica de en-
trada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde.

A comprovação da não colidência de marcas deixou de ser exigida, a
priori,  como rezava a lei anterior, uma vez que o controle sanitário é o objetivo
da lei, sem ênfase às questões de direito de propriedade industrial. Todavia, a
modificação do nome ou designação de um produto poderá ser requerida
pelo fabricante de outro, titular de direito comprovado pelos meios próprios.

Constituiu atribuição exclusiva do Ministério da Saúde, atualmente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária instituída pela Lei nº 9.782(061), de
1999,  o registro e a permissão de uso dos medicamentos, bem como a aprovação
dos seus componentes.

A Lei nº 6.360/76(083) (Art. 7º) confere autorização ao Ministério da
Saúde para, à vista de razões fundamentadas, a qualquer momento, suspender
a fabricação e venda de qualquer produto submetido ao regime de vigilância
sanitária, que, embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à
saúde humana.

Do mesmo modo, a comprovação de que determinado produto, até
então considerado útil, é nocivo à saúde ou não preenche os requisitos estabe-
lecidos em lei, implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da
modificação da fórmula de sua composição, nos dizeres dos rótulos, nas bulas
e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do mes-
mo, em todo o território nacional.

As empresas estão sujeitas à autorização, para o seu funcionamento, pela
ANVISA , à vista da indicação precisa dos elementos definidos no regulamento
aprovado pelo Decreto n.º 79.094(049), de 5 de janeiro de 1997. Essa autorização
será válida para todo o território nacional e deverá ser renovada sempre que

Para obtenção do registro especial, o medicamento genérico deverá
ser acompanhado da seguinte comprovação:
I – da realização de ensaios de equivalência farmacêutica e de
bioequivalência com medicamento de referência, da mesma indústria
do medicamento de referência nacional, ou sua licenciada; e
II – da utilização nos referidos ensaios, de medicamento de referência
com a mesma dosagem, forma, tamanho, peso e compatível perfil de
dissolução, em relação ao produto de referência nacional.

Nos casos em que o medicamento de referência for utilizado nos ensai-
os mencionados que não tenham sido realizados na mesma indústria do me-
dicamento de referência nacional, ou de empresa licenciada desta, o
medicamento genérico deverá ser equivalente farmacêutico ao medicamento
de referência nacional, contendo o mesmo fármaco, na mesma dosagem, e a
mesma forma farmacêutica.

O registro especial será convertido em registro, se atendidas as disposições
técnicas expedidas pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, de acordo com o disposto no Art. 2º da Lei nº 9.787(060), de 1999,
contemplando também os ensaios de equivalência farmacêutica e bioequivalência
realizados com o medicamento de referência nacional. Prevê o Art. 5º, do
mesmo Decreto, que o registro especial será cancelado quando:

I – o produto não estiver disponível para consumo em todo território
em volume compatível com as necessidades da população, após 45 dias,
contados da publicação de sua concessão.
II – decorrido o prazo de 8 meses contados da data de publicação da
concessão do registro, não tiverem sido tomadas as providencias neces-
sárias para internacionalização da produção.

A documentação, legal e técnica, necessária à instrução da solicitação
do registro especial consta do Anexo ao referido Decreto.
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medicamentos registrados, implica em prévia e expressa autorização da
ANVISA, procedida, em tal hipótese, de imediata anotação à margem do
registro (confronte- se também com o Art. 116, in fine).

O registro dos produtos, conforme dispõe o  § 3º, do artigo 14 do
Decreto n.º 79.094/77(049), deverá ser concedido no prazo de 90(noventa)
dias, a contar da data da entrega do requerimento, salvo nos casos de
inobservância das normas legais e regulamentares por parte da empresa inte-
ressada.

O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois anos
após a verificação do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente
concedido, salvo se não for imputável à empresa interessada.

Essas condições aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em Esta-
do-Parte integrante do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL(138),  para efeito
de sua comercialização no País, se corresponderem a similar nacional já
registrado.

A concessão do registro e de sua revalidação, ficam sujeitas ao pagamento
de taxas de vigilância sanitária, previstas na Lei nº 9.782(061), de 1999.

A revalidação do registro deverá ser requerida dentro do primeiro trimes-
tre do último ano do quinquênio de validade, e no terceiro do biênio tratando-
se de produtos dietéticos, considerando-se automaticamente revalidado o
registro, se não houver sido proferida decisão até a data do término do perío-
do respectivo.

Como se depreende das medidas enunciadas nos dois parágrafos anterio-
res o legislador objetivou, em ambos os casos, acelerar as decisões da Administra-
ção, protegendo os interesses legítimos das empresas quando satisfeitas as
formalidades pertinentes.

Em contraposição, assinalado o mesmo dispositivo citado nos § 7º e 8º
que, caso não seja solicitada a revalidação nos prazos estipulados, será declarada
a caducidade do registro, e, não tendo sido o produto industrializado no primei-
ro período de validade do registro, não será concedida a sua revalidação.

A regulamentação (Art. 17) estabelece exigências gerais para o registro,
a par de outras especiais para as diversas espécies de produtos, tais como
medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos (Arts. 18 e 34); correlatos
(Arts. 35 e 37); cosméticos, produtos de higiene, perfumes e outros (Arts.  38
e 53); saneantes domissanitários (Arts. 54 e 70); e produtos dietéticos (Arts.
71 e 74).

Qualquer modificação na fórmula de composição, alteração dos seus ele-
mentos, adição, subtração  ou inovação introduzida na elaboração do produto
ou mesmo na sua embalagem, dependerá de prévia e expressa autorização da
ANVISA.

Para efeito do registro a nova legislação brasileira contempla todos os as-
pectos importantes consoante recomendações e estudos dos organismos interna-
cionais de saúde e as lições dos melhores especialistas.

ocorrer alteração ou inclusão de atividade na sua composição societária ou nos
seus objetivos institucionais.

Aos Estados, através das suas Secretarias de Saúde, caberá o licenciamento
dos estabelecimentos. Essas licenças serão específicas e independentes ainda
que exista no mesmo local  mais de um estabelecimento da mesma empresa.
A legislação supletiva estadual fixará as condições e exigências para o
licenciamento em causa, observados porém os preceitos básicos estatuídos no
diploma federal.

A lei nova estabelece preceitos gerais, a par de outros especiais, para o
registro dos produtos submetidos ao sistema de vigilância sanitária por ela
instituído.

Tal como já ocorria na legislação de alimentos, adotou-se o “registro”
em lugar de “licença”. O REGISTRO  é para o produto, a LICENÇA para o
estabelecimento, a AUTORIZAÇÃO  para o funcionamento de empresa. Em
se tratando de ato discricionário e precário, poderá a autorização ser cassada
sempre que o interesse público assim o exigir, à vista de razões
fundamentadas.

É condição essencial para industrialização, exposição à venda ou entre-
ga ao consumo dos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária, o
Registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O prazo de validade do registro é de 5 (cinco) anos, à exceção dos produ-
tos dietéticos, cujo prazo é de 2 (dois ) anos.

Sem registro, o produto torna-se clandestino, sujeitando  os infratores às
penalidades previstas na legislação penal e administrativa-sanitária.

O registro ou a sua revalidação só se consumam a partir da data da publi-
cação do despacho concessivo no Diário Oficial da União.

A finalidade da norma cogente é impedir, no interesse da saúde pública, a
entrega de produtos ao consumo quando não estejam registrados.

Nessas condições, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve man-
ter sob controle permanente a data do término do prazo de validade, comunican-
do às empresas que os deixaram esgotar, que os produtos respectivos serão
apreendidos, se industrializados, expostos à venda ou entregues ao consumo,
esgotado aquele lapso de tempo.

Inexistindo na legislação em vigor a figura do registro de simples formas
de apresentação de medicamentos, não há como deferir-se pedidos formulados
pelas empresas nesse sentido.

Tal como previsto na Lei n.º 6.360/76(083) e no Decreto n.º 79.094/77(049),
o registro é do medicamento ou outro produto sujeito ao mesmo regime jurídico
e o fabricante deverá indicar, no ato de pedir, as diversas formas de apresentação
(artigo 17, alínea g, do decreto citado) que deverão ter correspondência com a
respectiva fórmula ou fórmulas de composição (Art. 17, alínea a, idem).

Também em obediência ao Art. 15 do mesmo Regulamento, deve ficar
entendido que qualquer alteração nos elementos extrínsecos ou intrínsecos dos
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IX – Quando o produto depender de análise prévia, que esta comprove
as condições sanitárias indispensáveis à sua utilização.

No que diz respeito aos medicamentos, drogas e insumos farmacêuti-
cos, as normas aprovadas se esmeram no sentido de proteger a saúde dos
usuários, exigindo, para efeito do registro, comprovações científicas, inclusive
laboratoriais, sobre a segurança e eficácia dos produtos, sobre a identidade,
atividade, qualidade, pureza e inocuidade dos mesmos.

Quando julgado necessário, serão exigidas amostras para análises e ex-
periências.

Quando se tratar de produto em cuja composição entre alguma substân-
cia cujos efeitos não sejam bastante conhecidos, exigir-se-ão amplas informações
do fabricante, amostras para fins de análises e dados químicos, físico-químicos
ou biológicos necessários. Na hipótese dessas análises exigirem padrões, reagentes
especiais, meios de cultura, cepas microbiológicas, e outros materiais específicos,
a empresa ficará obrigada a fornecê-los ao laboratório oficial de controle.

Do mesmo modo, quando se tratar de produto cuja técnica de fabricação
comporte a existência de aparelhagem especial, a empresa responsável deverá
comprovar que os possui, encontrando-se, por outro lado, apta ao seu manuseio.

Não basta, porém, que a empresa apresente, por ocasião do pedido de
registro, informes acerca de qualidade de produto; é preciso que o Ministério da
Saúde, através de seu órgão de vigilância sanitária, considere como cientifica-
mente válidos aqueles esclarecimentos.

Particular atenção foi dada pela legislação aos medicamentos, drogas e
insumos farmacêuticos de procedência estrangeira. Nesses casos, além de terem
que preencher as mesmas condições, exigências e procedimentos peculiares aos
produtos fabricados no Brasil, aqueles primeiros deverão comprovar que já se
encontram registrados no país de origem, bem como comprovar as indicações,
contra-indicações e advertências apresentadas para efeito desse mesmo regis-
tro. Caso a ANVISA considere necessário, está autorizada, ex vi legis, a exigir
do fabricante as alterações indispensáveis. A simples comprovação de registro
no exterior não implicará, necessariamente, no direito a registro no Brasil,
assim como, a interdição ou cancelamento posterior do registro no exterior,
não induz a obrigatoriedade de igual procedimento em nosso país, a menos
que subsistam razões de convencimento no plano científico para tal, por parte
dos órgãos competentes da ANVISA.

Ainda com relação aos medicamentos de origem estrangeira, as eventu-
ais modificações introduzidas na composição dos produtos, após o seu regis-
tro no país de origem, deverão ser comprovadas perante a ANVISA.

Com a finalidade de evitar a possibilidade de registro de medicamentos
que apenas imitem a fórmula de composição de outros, com nomes ou forma de
apresentação diferentes, e não contenham em sua estrutura, substância nova
reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico e terapêutico, ou apresen-

São condições gerais para o registro:

I. que o produto seja designado por nome que o distinga dos demais
do mesmo fabricante e dos da mesma espécie de outros fabricantes.
II. que o produto seja elaborado consoante as normas da Lei n.º
6.360(083) de 23 de setembro de 1976, do seu Regulamento e atos
complementares.
III. se o pedido da empresa ao dirigente do órgão de vigilância sanitá-
ria competente do Ministério da Saúde, indique os endereços de sua
sede e do estabelecimento de fabricação, e seja acompanhado de rela-
tório, assinado pelo responsável técnico, contendo :

a) fórmula ou fórmulas de composição correspondendo às for-
mas de apresentação do produto com especificação das quanti-
dades das substâncias expressas de acordo com o sistema
métrico decimal ;
b) relação completa do nome, sinônimo e quantidades de cada
substância ativa ou não, que figure em cada unidade de dose;
c) indicação, finalidade ou uso a que se destine ;
d) modo e quantidades e a serem usadas, quando for o caso,
restrições ou advertências ;
e) descrição da técnica de controle da matéria-prima e do pro-
duto acabado, com as provas de sua execução;
f) contra-indicações, efeitos colaterais, quando for o caso;
g) as diversas formas de apresentação;
h) os demais elementos necessários, pertinentes ao produto de
que se trata, inclusive os de causa e efeito, a fim de possibilitar
a apreciação pela autoridade sanitária;

IV – Comprovação de que a empresa se acha autorizada a funcionar no
País, na forma do artigo 50 da Lei nº 6.360(083), de 23 de setembro de
1976 e do seu Regulamento.
V – Comprovação de que o estabelecimento de produção acha-se devida-
mente licenciado pelo órgão de vigilância sanitária competente dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Territórios.
VI – Comprovação de que o estabelecimento de fabricação tem assistên-
cia de técnico responsável, legalmente habilitado para aquele fim.
VII –  Apresentação dos textos datilografados contendo os dizeres dos
rótulos e bulas; as amostras de embalagens somente serão exigidas, quan-
do forem consideradas necessárias pelo órgão de Vigilância Sanitária com-
petente do Ministério da Saúde, na hipótese prevista no Art. 120,
in fine (Redação dada pelo Decreto nº 83.239(048), de 6 de março
de 1979)
VIII – Comprovação, da existência de instalações e aparelhagem técni-
ca e equipamentos necessários à linha de industrialização pretendida.
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Será registrado como medicamento homeopático o produto cuja fór-
mula é constituída por substância de comprovada ação terapêutica.

Para fins de registro do produto homeopático serão obedecidas as
codificações homeopáticas e a Farmacopéia Brasileira no que se refere à deno-
minação, nomenclatura homeopática, sinonímia, escala e abreviatura, nome
tradicional e símbolos.

Aqueles produtos cujas fórmulas sejam de fácil manipulação nos labo-
ratórios das farmácias e os medicamentos novos destinados exclusivamente a
uso experimental sob controle médico, não estão sujeitos a registro. Porém,
para importação de produtos destinados a experiências faz-se necessária auto-
rização prévia da ANVISA à qual deverão também ser comunicados, obrigato-
riamente, os resultados das pesquisas e experiências.

Do mesmo modo, estão isentos de registro:

- os produtos de fórmula e preparação fixas, cuja conservação seja boa e
relativamente longa, e as respectivas fórmulas estejam inscritas na
Farmacopéia Brasileira, no Codex ou nos formulários aceitos pelo Mi-
nistério da Saúde, bem como as matérias-primas e insumos, inscritos
nos respectivos formulários;
- os produtos equiparados aos de que trata o item anterior, que embora
não tenham suas fórmulas inscritas na Farmacopéia Brasileira ou Codex,
sejam aprovados pelo órgão de vigilância sanitária competente do Minis-
tério da Saúde;
- os solutos concentrados que servem para a obtenção extemporânea de
preparações farmacêuticas e industriais;
- os preparados homeopáticos constituídos de simples associações de tin-
turas ou por incorporação e substâncias sólidas.

A isenção de registro não se estende, porém, às demais obrigações
estabelecidas pela legislação pertinente à vigilância sanitária. Quando a Lei eli-
minou a obrigação de registro perante o órgão sanitário, isentou as empresas,
naqueles casos expressamente previstos, de comparecerem perante o órgão sani-
tário para obterem a permissão necessária à fabricação e venda de seus produtos.

A prova da isenção de registro de produto é feita pela invocação do artigo
23 da Lei nº 6.360/76(083), reproduzido pelo Art. 23 do Decreto nº
79.094/77(049), ou certidão expedida pela ANVISA, a pedido do interessado.

De acordo com a Lei nº 9.782(061), de 1999, Art. 8º, § 5º, a Agência
poderá dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e
outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos
multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Mi-
nistério da Saúde e suas entidades vinculadas.

Do Registro de Correlatos

tam melhoramento de fórmula ou forma, sob o ponto de vista farmacotécnico
e/ou terapêutico, a legislação em vigor exige que sejam feitas as devidas com-
provações no momento do pedido de registro, através de documentação cien-
tífica idônea sobre as modificações qualitativas ou quantitativas das substâncias
ativas que realmente impliquem em inovação.

Foram inseridos no novo repertório jurídico, preceitos sobre o nome
dos produtos. Nesse sentido proíbe-se o registro de produtos cujo nome pos-
sa induzir o consumidor ou o médico a erro ou confusão, dada a similitude
com o de outro já registrado, de diferente fórmula de composição, ainda que
produzido pela mesma empresa.

Também está vedado pela Lei nº 6.360/76(083), com a nova redação
dada pela Lei nº 6.480(080), de 1º de dezembro de 1977, o registro, com
nomes ou designações de fantasia, dos medicamentos que contenham uma
única substância ativa, sobejamente conhecida, e dos imunoterápicos, drogas
e insumos farmacêuticos, que deverão ser identificados pela denominação cons-
tante da Farmacopéia Brasileira.

Não poderá ser registrado o medicamento que não contenha em sua com-
posição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou
terapêutico, conforme a Lei nº 9.782(061), de 1999 que alterou o Parágrafo único
do Art. 20 da Lei nº 6.360(083), de 1976.

As medidas enunciadas nos dois parágrafos anteriores são de real impor-
tância para evitar seja ilaqueada a boa-fé dos consumidores, que são levados a
adquirir produtos com a mesma composição, apenas com nomes diferentes, alar-
deados por uma intensiva propaganda.

De acordo com a nova redação dada ao Art. 21, § 1º da Lei nº 9.782(061),
de 1999, os medicamentos similares fabricados no País consideram-se registrados
após decorrido o prazo de cento e vinte dias, contados a partir da apresenta-
ção do referido requerimento, se até então não tiver sido indeferido. A conta-
gem do prazo será interrompida até a satisfação, pela empresa interessada, de
exigência de autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a cento e
oitenta dias. O registro concedido nas condições mencionadas perderá sua
validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto
não for comercializado no prazo de um ano após a data de sua concessão,
prorrogável por mais seis meses, a critério da autoridade sanitária, mediante
justificação escrita de iniciativa da empresa interessada.

No que diz respeito aos soros e vacinas o registro só será concedido quan-
do comprovada sua eficácia, inocuidade e esterilidade do produto, bem como
sua finalidade imunoterápica, dissensibilizante e pirogênica, e demonstradas a
concentração, identidade, estabilidade e condições de conservação e outras ca-
racterísticas do produto. Serão estabelecidas pelo Ministério da Saúde as normas
para elaboração do imunoterápico, bem como sobre a utilização das diversas
substâncias passíveis de causar dano à saúde, as restrições e indicações de conteú-
do obrigatório nas bulas.
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loções para as mãos, bases de maquilagem e óleos cosméticos, rouges,
blushes, batons, lápis labiais, preparados anti-solares, bronzeadores
e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares,
agentes clareadores de cabelos, fixadores, laquês, brilhantinas e
similares, tônicos capilares, depilatórios ou epilatórios, prepara-
dos para unhas e outros;

De acordo com a Portaria SVS nº 31/95(125), de 26 de abril
de 1995, define-se como: “produtos de higiene pessoal, cosméticos
e perfumes  aqueles preparados constituídos por substâncias natu-
rais e sintéticas ou suas misturas, de uso externo nas diversas par-
tes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos
genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral,
com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los,
alterar sua aparência ou corrigir odores corporais,  protegê-los ou
mantê-los em bom estado. DOU de 28/04/95 )”

De acordo com a Resolução nº 335(012), de 22 de julho de
1999, define-se como produtos de higiene pessoal –“produtos de
higiene pessoal, cosméticos e perfumes as preparações constituídas
por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas
partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, ór-
gãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade
oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-
los, alterar sua aparência ou corrigir odores corporais,  protegê-los
ou mantê-los em bom estado”.

- Produtos de Higiene – o de uso externo, antissético ou não, des-
tinado ao asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabo-
netes, xampus, dentifrícios, enxaguatórios bucais, antiperspirantes,
desodorantes, produtos para barbeaar e após o barbear, estipíticos e
outros;
- Perfume - O de composição aromática à base de substâncias
naturais ou sintéticas, que em concentração e veículos apropriados,
tenha como principal finalidade a odorização de pessoas ou ambi-
entes, incluídos os extratos, as águas perfumadas, os perfumes cre-
mosos, preparados para banhos e os odorizantes de ambientes,
apresentados em forma líquida, geleificada, pastosa ou sólida.”

Dadas as possibilidades de produzirem casos de agravos à saúde os produ-
tos acima foram abrangidos no campo da vigilância sanitária, no regime da Lei
nº 6.360/76(083), que veio substituir as normas editadas em 1965.

Se incluem dentre a classe de produtos de higiene: sabonetes, xampus,
dentifrícios, enxaguatórios bucais, desodorantes, antiperspirantes, creme para

Os aparelhos e acessórios usados em medicina, odontologia, enferma-
gem e atividades afins, bem como na educação física, embelezamento ou cor-
reção estética, dependerão de registro na ANVISA, quando a utilização dos
mesmos dependa de prescrição médica, de cuidados especiais de aplicação,
ou da observação de precauções, sem as quais possam produzir danos à saúde
(Arts. 35 e 36 do Decreto nº 79.094/77(049)).

O Ministério da Saúde (leia-se ANVISA), consoante o Art. 35, Pará-
grafo único, do Decreto nº 79.094/77(049), elaborará relação dos aparelhos,
instrumentos e acessórios isentos de registro, devendo essa condição ser de-
clarada em cada unidade produzida pelas empresas responsáveis, na forma
prevista pelo Art. 37, Parágrafo único.

Tal isenção de registro não exime, porém, o cumprimento das demais
exigências previstas na Lei nº 6.360/76(083) e no seu Regulamento, tais como
autorização da empresa, licença dos estabelecimentos, etc.

A empresa interessada em fabricar ou importar os aparelhos, instrumen-
tos e acessórios acima referidos, deverá encaminhar ao Ministério da Saúde (leia-
se ANVISA) relatório  descritivo contendo, além dos elementos indicados no
artigo 17, do Decreto nº 79.094/77(049), mais os seguintes:

I - finalidade a que se destina.;
II - apresentação ou forma de apresentação comercial do produto;
III - voltagem, ciclagem e peso, recomendados, quando for o caso;
IV - prazo de garantia;
V - dispositivos de segurança, se houver necessidade;
VI - indicações e contra-indicações;
VII - efeitos colaterais e secundários;
VIII - precauções e dados sobre toxicidade, quando for o caso;
IX - aplicação máxima e mínima, quando for o caso;
X - tempo de uso, de exposição ou aplicação;
XI - indicação de uso exclusivo sob prescrição médica, quando for o
caso;
XII - comprovação e considerações sobre os resultados verificados.

Do Registro dos Cosméticos, Produtos de Higiene, Perfumes e Outros

Segundo as definições da Lei nº 6.360/76(083) e do Decreto nº
 79.094/77(049), entende-se por:

“- Cosmético - o de uso externo, destinado à proteção ou ao
embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais,
talcos, cremes de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras
faciais, loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes,
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mas e procedimentos constantes da Resolução nº 71/96 editadas com base na
Lei nº 6.360/76(083), no Decreto nº 79.094/77(049) e na Resolução ANVS nº
335(012), de 1999. Além disso, considerou a importância de compatibilizar os
regulamentos nacionais com os regulamentos harmonizados no âmbito do
MERCOSUL, em especial as Resoluções GMC nºs 110/94(139), 24/95(140),
4/99(142), 5/99(143), 6/99(141), 7/99(144), 8/99(145) e 36/99(146). Com  a edição
da Resolução nº 79/2000(024), ficaram revogadas as Portarias nº 01-
DICOP(129), de 13 de julho de 1983, a Portaria SVS/MS nº 30(126), de 06 de
abril de 1995, a Portaria SVS/MS nº 31(125), de 26 de abril de 1995, e os
Anexos IV a XX da Portaria SVS/MS nº 71(123), de 29 de maio de 1996.

Do Registro dos Saneantes Domissanitários

As substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou
desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso
comum e no tratamento da água, tais como inseticidas, raticidas, detergen-
tes, desinfetantes e seus congêneres, destinados à aplicação em ambientes e
objetos inanimados, além de sujeitos ao disposto nas exigências genéricas do
artigo 17 do Decreto nº 79.094/77(049), deverão satisfazer normas específicas
quanto à sua natureza e finalidade.

A empresa interessada em fabricar tais produtos, ao solicitar o registro dos
mesmos, deverá  comprovar que a fórmula de composição considerou as pre-
cauções necessárias ao manuseio e uso, devendo o respectivo relatório indicar
de modo preciso esses elementos.

As empresas que tenham por finalidade a aplicação de inseticidas, raticidas
e outros saneantes domissanitários, somente poderão utilizar esses produtos des-
de que registrados no órgão de vigilância sanitária competente do MS.

O que caracteriza como produto saneante domissanitário submetido à
legislação especial é a sua destinação, bem como a forma de apresentação e
comercialização que enseja sua aquisição pelo consumidor. Também a substân-
cia  ou matéria-prima quando apresentada comercialmente de modo a ser
utilizada pelo público em geral, na higienização, desinfecção ou desinfestação
domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comum e no
tratamento da água, é considerada, ex vi legis, como saneante domissanitário,
sobre ela incidindo as normas disciplinadoras especiais.

A exposição à venda, entrega ao consumo ou utilização dos mesmos por
empresas aplicadoras, dos produtos saneantes domissanitários, constitui infração
capitulada na Lei nº 6.437(081), de 20 de agosto de 1977, Art. 10, IV.

Dadas as características especiais dos saneantes de qualquer natureza con-
tendo tensoativo aniônico, não-biodegradável, a nova legislação (Art. 68, §§
1º e 2º, do Decreto nº 79.094(049), de 1977) proibiu, dentro do prazo de 4
(quatro) anos, a partir de 5 de janeiro de 1981, a fabricação, comercialização
ou importação de saneantes de qualquer natureza com as mesmas característi-

barbear, produtos para após o barbear.
Na categoria de perfumes foram incluídos: extratos, águas perfumadas,

águas de colônia e similares, loções, perfumes cremosos, produtos para banho
e similares, odorizantes de ambientes.

Pelos especiais cuidados que exigem os produtos de higiene e cosméti-
cos para uso infantil, além das restrições genéricas expressas no artigo 47, do
Decreto nº 79.094/77(049), para fins de registro, deverão observar certas exi-
gências especiais.

Nesse sentido, os talcos destinados  a proteger a pele da criança, espe-
cialmente contra irritações e assaduras, não devem conter corantes ou partí-
culas palpáveis, matérias estranhas ou sujidades. Os óleos serão
obrigatoriamente transparentes, sem adição de corante, isento de partículas
estranhas e sem apresentar turbidez a  20ºC. As loções destinadas a limpar,
proteger ou refrescar a pele das crianças serão apresentadas em emulsão ou
suspensão podendo ser levemente perfumadas.

A Câmara Técnica do Conselho Nacional de Saúde, elaborou, à época,
relação dos propelentes permitidos para uso em aerossóis, cujo emprego poderá
ser tolerado para fins de registro dos produtos.

A Resolução nº 79(024), de 28 de agosto de 2000, estabeleceu novos con-
ceitos e definições e a classificação de cosméticos, produtos de higiene e perfu-
mes, assim entendidas como tais as preparações constituídas por substâncias
naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pelo,
sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas
mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los,
perfumá-los, alterar sua aparência, corrigir odores corporais, protegê-los ou mantê-
los em bom estado. A Resolução aprova, ainda, normas de rotulagem para esses
produtos que estão enquadrados em quatro categorias e classificados quanto ao
grau de risco que oferecem, dada a sua finalidade de uso, quando do seu pedido,
a saber:

A – Categorias:
1.Produto de Higiene
2.Cosmético
3.Perfume
4.Produto de Uso Infantil

B – Grau de Risco:
Grau 1 – Produtos com risco mínimo
Grau 2 – Produtos com risco pontecial

Os critérios para essa classificação foram definidos em função  da finalida-
de de uso do produto, áreas do corpo abrangidas, modo de usar e cuidados a
serem observados quando da sua utilização.

A Resolução foi baixada considerando a necessidade de atualizar as nor-
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Sobre o pedido judicial de registro em definitivo de medicamentos,
supostamente  apoiado no Art. 21 e seus §§, lº e 2º, da Lei nº 6.360(083), de
l976, com  a redação dada pelo Art. 44, da Lei nº 9.782(061), de l999, O MM
Juiz Federal Substituto da 6ª Vara Federal ao examinar o MS nº
1.999.34.26412-0, impetrado por ITAFARMA Ltda. decidiu que o pedido
de concessão de registro no prazo de até l20 dias, encontra óbice intransponível
no parágrafo segundo do dispositivo citado, até porque a impetrante estaria
impedida de fabricar e comercializar produtos sujeitos à fiscalização sanitária,
donde é razoável extrair que a contagem do lapso de cento e vinte dias, não
será por si, suficiente para autorização do registro do medicamento, razão
pela qual denegava a segurança, extinguindo-se o processo com julgamento
do mérito (Art. 269,I, CPC(085)).

Sobre a emissão de registros de produtos sob o regime de vigilância
sanitária, tendo em vista a demora no exame dos processos administrativos
destinados à obtenção de licença, dentro do prazo de l20 dias fixados em lei,
já foi decidido que o Juízo não pode suprir atribuição exclusiva do Poder
Executivo, relacionado a seu Poder de Polícia, para determinar a emissão de
registro e autorizar a comercialização de produtos, sem que haja a devida
análise pelo órgão competente, quando a lei assim o determina. (MS
l998.34.00.030885-0-l7ª Vara Federal).

A  propósito de medicamentos proibidos no exterior que acaso estejam
sendo vendidos no Brasil, cumpre observar que, nos termos do Art. 7º, da Lei
nº 6.360(083), de 1976, como medida de segurança sanitária e à vista de ra-
zões fundamentadas do órgão competente, poderá o Ministério da Saúde,
atualmente por intermédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos
termos da Lei nº 9.782(061), de 26 de janeiro de 1999, a qualquer momento,
suspender a fabricação e venda de qualquer medicamento e outros produtos
que, embora registrados, se tornem suspeitos de ter efeitos nocivos à saúde
humana.

Sendo assim, é possível, à vista de razões científicas e técnicas convincen-
tes, analisadas pelos setores competentes desta Agência, a qualquer momento,
impedir a distribuição e venda de produtos que tenham sido proscritos em ou-
tros países, se e quando assim for considerado indicado.

Ainda sobre o cancelamento de registro de medicamentos e produtos sub-
metidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Justiça Federal vem
se inclinando no sentido de que tal cancelamento encontra amparo nos
artigos 6º e 7º da Lei nº 6.360(083), de 1976.

A esse respeito deve ser anotada a Decisão do Juízo da 15ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal (Mandado de Segurança nº 2000.7443-
7), na linha da argumentação expendida pela Ministério Público Federal no
sentido de que “a Lei nº 6.360(083), de 1976 tutela interesse público primá-
rio, qual seja a preservação da saúde pública garantido pela Declaração dos
Direitos do Homem e pela Constituição(037) de 1988, que em seu Art. 196

cas. Após aquela data ficaram proibidos novos registros ou revalidados os atu-
ais que não se enquadrarem nessas exigências. As fórmulas modificadas serão
submetidas, pelas empresas, à ANVISA, acompanhadas do relatório e obede-
cidos os requisitos de ordem técnica, julgados necessários, mantido o mesmo
número de registro inicial.

Noutro sentido, proíbe a mesma legislação o registro de detergentes
contendo basicamente agente tensoativo e substâncias coadjuvantes, tais como
espessantes, sinérgicas, solventes, substâncias inertes e outras especialmente
formuladas para a remoção de gorduras, óleos e outras sujidades ou de
higienização de objetos e utensílios domésticos, inclusive pisos e paredes.

Do Registro dos Produtos Dietéticos

Também os Produtos Dietéticos, por definição legal entendidos “aqueles
destinados à ingestão oral, tecnicamente elaborados para atender às necessidades
dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais”, obedecem a regras es-
peciais previstas nos artigos 71 e 74, para fins de registro.

É de salientar que o produto dietético submetido ao regime da Lei nº
6.360/76(083) não deve ser confundido com o Alimento Dietético, como tal defi-
nido no Art. 1º, V, do Decreto-lei nº 986(056), de 21 de outubro de 1969, ou
seja, “todo alimento elaborado para regimes alimentares especiais destinado a
ser ingerido por pessoas sãs”. A Portaria SVS nº 29(121), de 1998, aprovou
Regulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais.

O prazo de validade do registro de produtos dietéticos é de 2 (dois) anos,
diferindo, por conseguinte, dos demais sujeitos à mesma legislação, que é de 5
(cinco) anos.

Com a edição do Decreto nº 79.094/77(049), ficou assim revogado o De-
creto nº 61.149(053), de 9 de agosto de 1967, que estabelecia normas especiais
para a fabricação e venda dos produtos dietéticos.

De acordo com as novas regras legais, produtos dietéticos são aqueles
tecnicamente elaborados para atender necessidades de pessoas em condições fisi-
ológicas especiais.

A fim de evitar confusão com os produtos terapêuticos em geral e assegu-
rar a eficiência dietética mínima, o teor dos componentes dos produtos dietéticos
deverá enquadrar-se nos padrões universalmente aceitos e constantes de relações
elaboradas pela ANVISA. Quando não existirem esses padrões, a concessão do
registro dependerá, em cada caso, do exame prévio e manifestação favorável da
ANVISA.

A conceituação legal supra de medicamento dietético deverá ser revista
em face da nova concepção sobre alimentos dietéticos.

Decisões Judiciais Sobre Registro de Produtos
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nal, o Código de Defesa do Consumidor veio regulamentar os direitos do
Consumidor, restabelecendo, com suas regras, o equilíbrio entre fornecedor/
consumidor nas relações de consumo, com a limitação do poder econômico
frente aos direitos indisponíveis dos consumidores/cidadãos. Nesse sentido,
estipulou-se, expressamente, ao fornecedor, entre outras obrigações, o dever
de informar ao consumidor sobre as contingências relativas aos  produtos
fornecidos, motivo que por si só já ensejaria a comunicação da população
sobre formas de se resguardar da epidemia do botulismo. Nessa linha de
raciocínio a Portaria 304/99(113) é resultado do Poder de Polícia inerente à
Administração Pública que tem o dever constitucional e legal de garantir a
saúde a toda a sociedade. Significou, também, a ratificação do estatuido no
Código de Defesa do Consumidor(074), tudo em conformidade com o Estatu-
to Maior. Por fim, assinala o Douto Magistrado que não houve qualquer afronta
à Lei nº 8.080/90(073) que é expressa no sentido de atribuir ao Sistema Único
de Saúde (SUS), a execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica;
saúde do trabalhador  e, de assistência integral, inclusive farmacêutica(Art.6º).

dispõe:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redu-
ção do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.

Como direito social que é, o direito à saúde, conforme ano-
tam Gomes Castilho e Vital Moreira, comporta duas vertentes:
uma, de natureza negativa, que consiste no direito de exigir do
Estado (ou de terceiros) que se abstenha de qualquer ato que pre-
judique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o di-
reito às medidas e prestações estatais visando à prevenção de doenças
e o tratamento delas.

Trata-se, pois, de direito positivo, que exige prestações do Es-
tado e que impõe aos entes públicos a realização de determinadas
tarefas, de cujo cumprimento depende a própria realização do di-
reito.

Segundo o Art. 197 da Carta Magna(037), as ações e serviços
de saúde são de relevância pública, por isso ficam inteiramente
sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do Poder Públi-
co, nos termos da lei, a quem cabe executá-la diretamente ou por
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.(...)”

Outra questão vez por outra suscitada diz respeito à falta de pronuncia-
mento da ANVISA dentro dos 90 (noventa) dias, que não pressupõe a liberação
do produto farmacêutico para comercialização, tendo o objetivo maior da prote-
ção da saúde da população. A concessão da liminar  exige a coexistência dos
requisitos da plausibilidade jurídica do pedido e do perigo do dano irreparável,
ou de difícil reparação ao direito do impetrante, requisitos esses estabelecidos
no Art. 7º, inciso II, da Lei l.533/51(089).Em sumária cognição, tem-se en-
tendido ausentes tais requisitos, razão pela qual foram indeferidas  liminares
(v. MS 99.l6547-0, 14ª Vara Federal).

Recentemente, sobre a exigência de afixação de etiqueta em produto ali-
mentício, mais especificamente, no invólucro do palmito em conserva, em
face do surto de botulismo comprovado no país, o MM Juiz da 22ª  Vara
Federal asseverou que não assistia direito ao impetrante, em recusar-se a alte-
rar a rotulagem,  eis que a saúde é direito social, fundamental, garantido
constitucionalmente, e que, tamanha foi a preocupação do Constituinte ori-
ginário  em garantir o direito á saúde que, nos  artigos l96 a 200, traçou as
linhas mestras do referido direito, inclusive atribuindo ao Sistema Único de
Saúde a vigilância sanitária, bem como a fiscalização e inspeção de alimentos
(Art.200, incisos I e II). Ademais, como determinado no texto constitucio-
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A questão relacionada com a propaganda e a publicidade de medicamen-
tos e outros produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária é complexa,
posto que tem implicações nos campos da saúde pública, econômico e ético.

Não se trata de interferência do Estado na ordem privada e, sim, da
prevalência do interesse público sobre o interesse privado.

A mensagem publicitária pode educar ou deseducar, formar opinião ou
agredi-la, ser moral ou imoral, sugerir condutas de ordem ou desordem soci-
al, influir na procura,  nos preços, nos mercados, podendo, ademais, ser um
fator benéfico ou maléfico para a economia nacional. Logo, o Estado tem o
direito e o dever de regular o exercício da propaganda na forma que melhor
consulte aos interesses coletivos, não se devendo esquecer que os veículos de
maior penetração, através dos quais aquela se realiza, são a televisão e o rádio,
serviços concedidos pelo Estado; portanto, serviços públicos sobre os quais o
poder concedente exerce - e tem o dever de exercer - permanente vigilância
quanto a padrões de qualidade, inclusive para a saúde do consumidor.

Várias são as técnicas de legislar sobre a propaganda.
Alguns países proíbem, genericamente, o anúncio de todo e qualquer

medicamento, outros restringem a veiculação desses produtos a certos horá-
rios e a publicações exclusivamente dirigidas à classe médica; uma terceira
corrente advoga a proibição da propaganda apenas aos produtos cuja venda
dependa de receita médica ou àqueles que causem dependência física ou
psíquica.

No Brasil, historicamente, verifica-se que o Decreto nº 20.377(055), de
8 de setembro de 1931, do Governo Provisório, revogado pela Lei nº 5.991(084),
de 17 de dezembro de 1973, dispunha que era terminantemente proibido
anunciar especialidades farmacêuticas atribuindo-lhes propriedades ou efei-
tos não considerados e aceitos por ocasião do então denominado licenciamento.
Vedava, também, o anúncio de especialidades farmacêuticas por meio de in-
dicações terapêuticas com insinuação de respostas por intermédio de caixas
postais, institutos, residências e outros meios.

A Lei nº 6.360(083), de 23 de setembro de 1976, cit., encampou outro
critério. O Art. 58 desse diploma condicionou a propaganda, sob qualquer
forma, divulgação e meio de comunicação dos produtos sob vigilância sanitá-
ria que enuncia (medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, cosméticos,
saneantes domissanitários e correlatos) à prévia autorização do Ministério da
Saúde, cometendo ao regulamento da lei dispor sobre a execução desse pre-
ceito, de modo a elucidá-lo, aclará-lo, facilitando a sua aplicação e, ao mesmo
tempo, suprir eventuais lacunas da lei regulamentada.
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excepcionar o regime de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, no caso da propaganda
e publicidade.

Para fins de fixação dos limites daquele regime de liberdade vigiada da
propaganda e publicidade de medicamentos e outros produtos de venda livre,
deveriam, entretanto, ser fixados parâmetros pelo Ministério da Saúde, de
modo a evitar que os anúncios pudessem:

a) induzir o público consumidor a erro ou confusão;
b) desrespeitar as leis e os regulamentos do País;
c) conter afirmações ou apresentações visuais estimulando o uso imoderado;
d) ser veiculados de forma a abusar da confiança do consumidor;
e) apoiar-se em qualquer tipo de superstição;
f ) conter informação textual ou apresentação visual que, direta ou indire-
tamente, por implicação, omissão, exagero ou ambiguidade, induza o
consumidor a engano quanto ao produto anunciado, entre o anunciante e
os seus concorrentes;
g) usar informação científica que não esteja adequada à publicidade;
h) implicar em promessa científica inexistente ou distorcida.

Outro ponto a observar sobre a propaganda e publicidade é a proibição
inserta no Art. 119 do Decreto 79.094/77(049), relativa aos produtos dietéticos.
Segundo esse dispositivo, ficam proibidas menções, indicações ou expressões,
mesmo subjetivas, de qualquer ação terapêutica, ou tratamento de distúrbios
metabólicos, na veiculação da propaganda de tais produtos.

De outra parte, submeter determinada categoria de medicamentos, cuja
venda independe de receituário, ao regime de prévia autorização da propaganda
ou publicidade, sem que o anunciante tenha antes sido condenado em processo
administrativo regular onde se comprove ter infringido a liberdade vigiada asse-
gurada pela legislação, parece-me extravagante e contrária ao direito, o que por
certo daria lugar a oposições judiciais com possibilidade de êxito, por parte dos
fabricantes prejudicados.

Além disso, a medida sugerida constituiria uma discriminação. Por que só
aquele tipo de medicamento ficaria submetido àquela restrição?

Se determinada categoria de produtos, pela sua natureza, finalidade e com-
posição, realmente acarretasse risco maior à saúde dos usuários, seria o caso de
listá-los ao lado dos demais cuja venda depende de receituário do médico ou do
cirurgião-dentista. Com essa providência, automaticamente, a propaganda e a
publicidade dos produtos ficaria restrita a publicações que se destinassem exclu-
sivamente à distribuição aos médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos (Art.
58, § 1º, da Lei 6.360/76(083)).

Já se disse, reiteradamente, e vale aqui repetir, que a flagrante desobedi-
ência à legislação sanitária vigente, encontra sempre o corretivo exemplar para
coactar o recalcitrante. No caso da propaganda e publicidade de medicamen-

Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto
com a exigência de venda sujeita a prescrição médica ou odontológica, dí-lo
aquele mesmo Art. 58 § 1º, a propaganda ficará restrita a publicações que se
destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões dentistas e
farmacêuticos.

No mesmo sentido, o Art. 13  do Decreto nº 78.992(050), de 21.12.76,
regulamentador da Lei nº 6.368(082), de 21.10.76, só permite a propaganda
de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica
e das especialidades farmacêuticas que as contenham em revistas e publica-
ções técnico-científicas, de circulação restrita a médicos, dentistas, veteriná-
rios e farmacêuticos.

A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos,
dos saneantes domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, será ob-
jeto de normas específicas a serem dispostas em regulamento (Art. 58, § 2º).

O Decreto nº 79.094/77(049), nos seus Arts. 117 e 118, respectiva-
mente, determinou que a propaganda dos medicamentos, drogas e qualquer
outro produto submetido ao regime de vigilância sanitária, cuja venda de-
penda de prescrição do médico ou do cirurgião-dentista, somente poderá ser
feita junto a esses profissionais, através de publicações específicas. Aquelas,
cuja venda independa de receituário, prescindem de autorização prévia, des-
de que observadas as seguintes exigências:

I- registro do produto quando esse for obrigatório no órgão de vigilân-
cia sanitária do Ministério da Saúde;
II- que o texto, figura, imagem ou projeções não ensejem interpretação
falsa, erro ou confusão, quanto à composição do produto, suas finalida-
des, modo de usar ou procedência, ou apregoem propriedades terapêuti-
cas não comprovadas por ocasião do registro a que se refere o item
anterior;
III- que sejam declarados obrigatoriamente as contra-indicações, cuida-
dos e advertências sobre o uso do produto;
IV- enquadrar-se nas demais exigências fixadas pelo Ministério da Saúde.

A exigência generalizada do regime de autorização prévia iria sobrecarre-
gar sobremodo os órgãos de vigilância sanitária, desviando as suas atenções de
tarefas muito mais importantes e prioritárias, tais como o exame real da fórmula
de composição dos produtos e sua qualidade, através de exames laboratoriais,
quando fosse necessário, e não apenas no papelório apresentado pelos fabrican-
tes; a operacionalização do Sistema de Vigilância Farmacológica; a agilização do
andamento dos processos de um modo geral, e, em particular, dos que digam
respeito à apuração de infrações; a eliminação de rotinas ociosas; a adoção de
sistemas computadorizados de dados, substituindo operações manuais anacrôni-
cas. Foram esses os motivos que levaram o Poder Executivo, à época, a
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outubro de 1996, dispondo sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas.

Inicialmente, esse novo diploma legal contém normas genéricas, aplicá-
veis a todos os produtos enunciados no caput do seu artigo 1º, dentre os quais
se incluem os medicamentos. Dí-lo o Art. 3º, da referida Lei, in verbis:

“Art. 3º A propaganda comercial dos produtos referidos no
artigo anterior somente será permitida nas emissoras de rádio e
televisão no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis
horas.

§ 1º A propaganda comercial dos produtos referidos neste ar-
tigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios:

I- não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução
ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações cívicas ou
religiosas;
II- não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos
propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou
a tensão ou qualquer efeito similar;
III- não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade
das pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou femininidade
de pessoas fumantes;
IV- não associar o uso do produto à prática de esportes olímpicos,
nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigo-
sas ou ilegais;
V- não empregar imperativos que induzam diretamente ao consu-
mo;
VI- não incluir, na radiodifusão de sons ou de sons e imagens a
participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.”

No que diz respeito, especificamente, à propaganda de medicamentos, diz
o artigo 7º da Lei 9.294/96(067):

“Art. 7º A propaganda de medicamentos e terapias de qual-
quer tipo ou espécie poderá ser feita em publicações especializadas
dirigidas direta e especificamente a profissionais e instituições de
saúde.

§ 1º Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim clas-
sificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, pode-
rão ser anunciados nos órgão de comunicação social com as
advertências quanto ao seu abuso, conforme indicado pela auto-
ridade classificatória.

§ 2º A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo

tos, onde os abusos são mais frequentes, urge aplicar as disposições legais e
regulamentares pertinentes, com inteligência e determinação. Constatada a
falta, deverão ser lavrados autos de infração e instaurados os processos admi-
nistrativos, na forma da Lei. Conforme a gravidade da infração, uma vez com-
provada que a propaganda está em desacordo com os preceitos estabelecidos
deverá ser assinado prazo para correção das falhas verificadas nos anúncios já
em curso, ou determinar a suspensão sumária daquela primeira, sem prejuízo
da pena de multa e até mesmo a suspensão de vendas, nas faltas mais graves
como nas reincidências (Art. 10, V, Lei 6.437/77(081)). Nas transgressões que
independem de análises ou perícias, como no caso da propaganda indevida, o
processo obedecerá o rito sumaríssimo e será considerado concluso quando o
infrator não apresentar defesa, no prazo de quinze ( 15 ) dias (Art. 29, idem).

Cumpre também desfazer equívoco de interpretação, muito freqüente
quanto à finalidade dos rótulos, que não são veículo de propaganda ou publici-
dade, mas, simplesmente, elementos de identificação dos produtos. Os rótulos
constituem elementos destinados à orientação dos consumidores e dos agentes a
serviço dos órgãos de vigilância sanitária, quando no desempenho de suas fun-
ções. É através deles que são formuladas advertências importantes para os usuá-
rios, como também são caracterizados e identificados os produtos através dos
seus nomes comerciais, nomes do fabricante e dos estabelecimentos de produ-
ção, peso, volume líquido ou quantidade de unidade, etc..

De outra forma, a propaganda constitui-se de finalidades diversas, reves-
te-se de processos diferentes e utiliza meios de produção que não são os mesmos
da rotulagem. Noutro sentido, os rótulos devem ser apresentados por ocasião
dos pedidos de registro dos produtos (Art. 17 do Decreto 79.094/77(049)), os
textos publicitários, necessariamente não o são.

Opus-me, certa feita, à edição de Portaria dispondo sobre a criação de
uma Comissão Permanente, vinculada à Secretaria Nacional de Vigilância Sani-
tária, para o exame e autorização de propaganda, sob qualquer forma de divulga-
ção e meio de comunicação dos produtos submetidos ao regime da
Lei 6.360/76(083), pelos argumentos expostos anteriormente neste trabalho, que
indicam descaber esse tipo de autorização indiscriminada face aos termos dos
artigos 117 e 118 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 79.094/77(049), a
menos que se modificasse a redação daquele mesmo ato do Poder Executivo, que
não pode ser descumprido pelos agentes do Poder Público sob pena de incorre-
rem em desobediência e penalidades de acordo com o regime jurídico a que
estejam submetidos.

A autorização prévia só tem cabimento como medida punitiva no caso
de infração, constada a inobservância do disposto nos itens I, II e III, do Art.
118, § 2º.

Mais recentemente, com o advento da nova Constituição Federal(037), nos
precisos termos do seu § 4º do Art. 220, foi aprovada a Lei nº 9.294(067), de
15 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 2.018(045), de 1º de
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deste artigo não exclui a fiscalização por parte do Ministério da
Saúde, dos Estados e do Distrito Federal.

§ 2º No caso de infração, constatada a inobservância do
disposto nos itens I, II e III deste artigo, independentemente da
penalidade aplicável, a empresa ficará sujeita ao regime de pré-
via autorização previsto no artigo 58 da Lei nº 6.360(083), de 23
de setembro de 1976, em relação aos textos de futuras propagan-
das.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se a todos os meios  de
divulgação, comunicação, ou publicidade, tais como cartazes, anún-
cios luminosos ou não, placas, referências em programações
radiofônicas, filmes de televisão ou cinema e outras modalidades.

Art. 13 A propaganda dos medicamentos referidos neste Ca-
pítulo não poderá conter afirmações que não sejam legalmente
qualificadas para fazê-lo.

Art. 14 Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasilei-
ra que se enquadram no disposto no Art. 12 deverão apresentar
comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no prazo de
cinco anos da publicação da Lei 9.294(067), de 1996, sem o que sua
propaganda será automaticamente vedada.

Art. 15 Toda a propaganda de medicamentos conterá, obriga-
toriamente, advertência indicando que, a persistirem os sintomas,
o médico deverá ser consultado.

Art. 16 Na propaganda ao público dos produtos dietéticos, é
proibida a inclusão ou menção de indicações ou expressões mesmo
subjetivas, de qualquer ação terapêutica ou tratamento de distúr-
bios metabólicos, sujeitando-se os infratores às penalidades cabí-
veis.”

Pelo que foi visto da nova legislação, a propaganda dos medicamentos e
drogas submetidos ao regime da Lei 6.360/76(083), cuja venda dependa de
receituário, continua restrita a publicações especializadas dirigidas aos res-
pectivos profissionais médicos e cirurgiões-dentistas.

Os medicamentos de venda livre e os anódinos, assim conceituados pelo
Ministério da Saúde, poderão ser anunciados nos meios de comunicação social,
mas desde que autorizados por aquela Pasta, observadas as condições enunciadas
no Art. 12 do Regulamento citado. Contudo, tal autorização prévia poderá
ser dispensada pelo mesmo Ministério, como era antes e foi demonstrado no
início deste trabalho, perdendo o anunciante esse privilégio caso desobedeça
aquelas condições.

No que tange aos denominados medicamentos anódinos, verifica-se que a
expressão aparece pela primeira vez no repertório sanitário no Parágrafo único
do artigo 6º da Lei nº 5.991(084), de 17 de dezembro de 1973, que dispõe

não poderão conter afirmações que não sejam passíveis de com-
provação científica, nem poderão utilizar depoimentos de profis-
sionais que não sejam passíveis de comprovação científica, nem
poderá utilizar depoimentos de profissionais que não sejam legal-
mente qualificados para fazê-lo.

§ 3º Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira
que se enquadrem no disposto no § 1º deste artigo deverão apre-
sentar comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no pra-
zo de cinco anos da publicação desta Lei, sem o que sua
propaganda será automaticamente vedada.

§ 4º Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatori-
amente advertência indicando que, a persistirem os sintomas, o
médico deverá ser consultado.”

A seu turno, o Decreto 2.018/96(045), cit., ao dispor sobre a propaganda
de medicamentos e terapias, fê-lo nos seguintes termos:

“Art. 11 A propaganda dos medicamentos, drogas ou de qual-
quer outro produto submetido ao regime da Lei nº6.360(083), de
23 de setembro de 1976, cuja venda dependa de prescrição por
médico ou cirurgião-dentista, somente poderá ser feita junto a esses
profissionais, através de publicações específicas.

Art. 12 Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim
classificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, pode-
rão ser anunciados nos órgãos de comunicação social, desde que
autorizados por aquele Ministério, observadas as seguintes condi-
ções:

I - registro do produto, quando esse for obrigatório, no órgão de
vigilância sanitária competente.
II - que o texto, figura, imagem ou projeções não ensejem interpre-
tação falsa, erro ou confusão quanto à composição do produto, suas
finalidades, modo de usar ou procedência, ou apregoem proprieda-
des terapêuticas não comprovadas por ocasião do registro a que se
refere o item anterior.
III - que sejam declaradas obrigatoriamente as contra-indicações,
indicações, cuidados  e advertências sobre o uso do produto.
IV - enquadrar-se nas demais exigências genéricas que venham a
ser fixadas pelo Ministério da Saúde.
V - contenha as advertências quanto ao seu abuso, conforme indi-
cado pela autoridade classificatória.

§ 1º A dispensa da exigência de autorização prévia nos termos
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obedecido naturalmente o processo legal, com direito ao contraditório.
Diante desse quadro legal, urge que os órgãos de vigilância sanitária

competentes do Ministério da Saúde, do Distrito Federal, dos Estados e Mu-
nicípios, exerçam a fiscalização determinada pelo § 1º do Art. 118 do Decre-
to 79.094/77(049), cit., sobre a propaganda realizada em todos os meios de
comunicação ou publicidade, tais como cartazes, anúncios luminosos ou não,
placas, referências em programações radiofônicas, filmes em televisão ou cine-
ma e outras modalidades (Art. 118, § 3º), tarefa essa de grande vulto e com-
plexidade, pois existem no País, segundo o Anuário Estatístico do IBGE(001),
milhares de estações de radiodifusão, centenas de estações de televisão, milha-
res de cinemas, jornais de informação em geral e outros periódicos entre revis-
tas especializadas e demais modalidades.

A seu turno, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, aprovado
pela Lei nº 8.078(074), de 11 de setembro de 1990, estabelece regras e penalidades
sobre propaganda e publicidade de produtos e serviços .

Segundo essa mesma legislação codificada, toda publicidade deve ser clara
para que o consumidor possa identificá-la facilmente. O fornecedor deve manter
informações técnicas e científicas para provar que a propaganda é verdadeira.

O Código proíbe a propaganda enganosa ou abusiva.

ENGANOSA é a publicidade que contém informações falsas sobre o
produto ou serviço, quanto à:

- característica;
- quantidade;
- origem;
- preço;
- propriedades;
- ou quando omitir dados essenciais.

ABUSIVA é a publicidade quando:

- gerar discriminação;
- provocar violência;
- explorar o medo e a superstição;
- aproveitar da falta de experiência da criança;
- desrespeitar valores ambientais;
- induzir a um comportamento prejudicial à saúde da criança.

Ainda de acordo com o citado Código, a União, os Estados e o Distrito
Federal, e os Municípios, fiscalizarão e controlarão a PUBLICIDADE de produ-
tos e serviços - de consumo, no interesse da PRESERVAÇÃO DA VIDA, DA
SAÚDE, DA SEGURANÇA, DA INFORMAÇÃO E DO BEM-ESTAR DO

sobre o controle sanitário do comércio farmacêutico. Nesse dispositivo alu-
diu-se a essa classe de medicamentos, sem, entretanto, defini-lo, para atender
aos usuários de estabelecimentos hoteleiros e similares. Tratava-se, segundo se
disse, no mesmo Parágrafo único, in fine, de medicamentos que não dependi-
am de receita médica, observada relação aprovada pelo Ministério da Saúde.
Cronologicamente, foi expedida em 20 de novembro de 1975, pelo Diretor
do Serviço Nacional da Medicina e Farmácia, lista dos medicamentos anódinos,
que não dependiam de prescrição médica, cuja venda era autorizada nos ho-
téis e estabelecimentos similares, restaurantes, bares e outros, para o atendi-
mento exclusivo dos usuários, a saber: absorventes à base de carvão vegetal,
água oxigenada, algodão, analgésicos e antitérmicos, antiácidos e digestivos,
ataduras, bandagens, colutórios, compressas, cotonetes, curativos, protetores,
esparadrapos, gazes, merbrobina, mertiolato, produtos odontálgicos e
vaselina.

Mais recentemente a MP nº 1814(098), alterou a redação do § 2º do
artigo 3º, da Lei nº 9.294(067), de 15 de julho de 1996, que passou a vigorar
com a seguinte redação:

“§ 2º A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em
função de suas características, advertência, sempre que possível fa-
lada e escrita sobre os malefícios do fumo, bebidas alcoólicas, medi-
camentos, terapias e defensivos agrícolas, segundo frases estabelecidas
pelo Ministério da Saúde, usadas seqüencialmente, de forma si-
multânea ou rotativa.”

Tem-se, por conseguinte, que o assunto está a depender de nova regula-
mentação pelo Ministério da Saúde, no que diz respeito à propaganda de medi-
camentos.

As infrações cometidas na veiculação da publicidade dos produtos a que
se refere a Lei 9.294/96(067), inclusive no caso dos medicamentos e drogas, sujei-
tam os infratores às penalidades enunciadas no Art. 22 (advertência; suspen-
são, no veículo de divulgação, da publicidade, de qualquer outra propaganda
do produto, pelo mesmo anunciante, por prazo de até trinta dias;
obrigatoriedade de veiculação de retificação ou esclarecimento para compen-
sar propaganda distorcida ou de má-fé; apreensão do produto; multa de R$
1.400,00 a R$ 7.250,00, cobrada em dobro e em triplo e assim, sucessiva-
mente na reincidência. Consideram-se infratores para os efeitos da Lei, os
responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veículo de comunica-
ção utilizado, na medida de sua responsabilidade. Em qualquer caso, a peça
publicitária fica definitivamente vetada, enquanto persistirem os motivos da
infração.

Essas mesmas penalidades não excluem outras previstas em normas legais
em vigor, como no caso da Lei 6.437/77(081) (infrações de natureza sanitária),
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pode induzir o consumidor a erro sobre os produtos e a falta de assessoramento
individual; particularmente preocupada com o risco que a publicidade, a pro-
moção e venda realizadas através da INTERNET dêem lugar a um comércio
transfronteiriço, incontrolado, de produtos médicos e produtos falsificados
possivelmente não avaliados, não aprovados, não inócuos ou ineficazes, utili-
zados de forma inapropriada, INSTA a todos os Estados-Membros que cola-
borem com a OMS, a fim de facilitar a coleta de informações sobre
INTERNET no que diz respeito aos pontos antes referidos, e finalmente,
pede ao Diretor-Geral:

1) que reuna informações sobre os diversos aspectos e conseqüências da
publicidade, da promoção e venda de produtos médicos através da
INTERNET;
2) que colabore com os serviços de regulamentação farmacêutica e com os
organismos nacionais e internacionais encarregados de velar pela aplica-
ção das normas aprovadas, com as associações de consumidores, com as
entidades profissionais, com a indústria farmacêutica e com outras partes
interessadas, para reunir toda a informação necessária a respeito;
3) que convoque um Grupo Especial de Trabalho na OMS integrado por
representantes das partes acima mencionadas, e expertos em ética, ques-
tões legais, comercialização e comunicação, assim como outros, se for ne-
cessário, para que examinem as questões legais, comercialização e
comunicação, assim como outras questões conexas suscitadas pela publi-
cidade, promoção e venda de produtos médicos por intermédio da
INTERNET, e formule recomendações ao Diretor Geral para que adote
as medidas oportunas;
4) que informe sobre os progressos  realizados ao Conselho Executivo em
sua 101ª Reunião, e à 51ª Assembléia Mundial de Saúde(002), em maio de
1998.

A tais colocações somam-se as recomendações do Grupo de Trabalho,
ad hoc, convidado pelo Diretor-Geral da OMS, objeto do documento
A 51/6, que deveriam ser implementadas, em cada país, levando em conta,
inclusive, no que couber, as previsões legais e regulamentares aprovadas sobre
propaganda e publicidade de medicamentos, como já existe no Brasil.

Com efeito, o encorajamento da comunidade internacional para for-
mular auto-regulações, coerentemente com os princípios estabelecidos pela
OMS sobre critérios éticos para a propaganda de medicamentos; o desenvol-
vimento de estratégias a serem utilizadas pelos Estados-Membros para educar
a população sobre o consumo de medicamentos anunciados pela INTERNET,
quando for o caso; a identificação e ou estabelecimento de mecanismos para
monitorar, examinar e coibir possíveis abusos quando forem ultrapassados os
limites estabelecidos nas normas aprovadas para a propaganda e venda de

CONSUMIDOR, baixando as normas que se fizerem necessárias em suas
respectivas áreas de atuação relativas à produção, industrialização e consumo
de produtos e serviços, fiscalizando, juntamente com os Municípios, a publi-
cidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da pre-
servação da vida e da saúde, dentre outros.

Constituem crimes contra as relações de consumo, previstos no Código
de Defesa do Consumidor(074), sem prejuízo do disposto no Código Penal(057) e
leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos 62 a 74, inclusive “fazer ou
promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consu-
midor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segu-
rança (detenção de seis meses a dois anos e multa, Art. 68).

Esses os contornos legais da publicidade e propaganda dos medica-
mentos e de outros produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária, no
Brasil.

Do ponto de vista ético, a publicidade e propaganda de medicamentos
constitui matéria que também deveria ser considerada seriamente pela indústria
farmacêutica e agências comerciais especializadas, como também pelas entidades
envolvidas com aquele aspecto, tal como o Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publicitária - CONAR.

Acrescente-se a esse quadro complexo a propaganda gerada no exterior
divulgada via INTERNET, que em determinados casos pode ser nociva e
exigir uma nova estratégia para defesa dos usuários.

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS, durante a Oitava
Sessão Plenária, da 50a Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 12 de maio
de 1997 (WHA 50.4), consciente do crescente uso dos meios de comunicação
eletrônica pelo público em geral para fazer compras e buscar informações; cons-
ciente de que a eficácia, a inocuidade e a qualidade dos produtos médicos reque-
rem avaliação e que em muitos Estados-Membros se exige autorização prévia
para comercialização desses produtos, que só podem ser obtidas mediante pres-
crição médica; consciente de que o uso dos produtos médicos, pode requerer o
exame do histórico médico do paciente, o diagnóstico da doença e o acompa-
nhamento posterior a cargo de profissional habilitado; consciente de que a pu-
blicidade, a promoção e a venda legal dos produtos médicos pode estar proibida
em outros países; reconhecendo que em algumas situações a dispensação de pro-
dutos médicos por um profissional habilitado tendo por base um pedido cursado
eletronicamente pode contribuir para uma atenção sanitária mais racional e
melhor, assim como uma mais fácil disponibilidade dos produtos médicos neces-
sários  e a informação sobre estes; tendo em conta a constante necessidade de
vigilância e a manutenção de normas legais e éticas na publicidade, promoção e
venda dos produtos médicos, tendo em conta, ademais, com o fato de que a
publicidade, a promoção e venda  incontroladas de produtos médicos por via da
comunicação eletrônica podem representar um perigo para a saúde pública e um
risco para o paciente, particularmente no caso de informação fraudulenta o que
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nimas ou máximas, margem de lucros ou quaisquer outras condições de
comercialização relativas a negócios destes com terceiros; utilizar meios enga-
nosos para provocar a oscilação de preços de terceiros, conforme o Art. 21, I,
IX, XI, (idem), são infrações da ordem econômica.

Compete à Secretaria de Defesa Econômica do Ministério da Justiça,
promover averiguações de ofício ou à vista de representação fundamentada,
quando os indícios de infração da ordem econômica não forem suficientes
para instauração de processo administrativo próprio (Arts. 30 e 32, Lei n.º
8.884(070), de 1994, cit.).

A “utilização de meios enganosos para provocar a oscilação de preços de
terceiros” prevista no inciso IX, do Art. 20, da Lei n.º 8.884(070), de 1994,
cit., a juízo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, con-
forme o Art. 7º, I, do mesmo diploma legal, constitui infração da ordem
econômica. Nesse sentido, poderá ser acionado esse mesmo órgão quando a
ANVISA considerar conveniente e oportuno, em face da propaganda
veiculada.

O exame da propaganda, entanto, merece, ainda, no plano sanitário,
apurado exame por parte da COMISSÃO SUPERVISORA DA PROPAGAN-
DA E PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
da ANVISA, em face da Lei n.º 6.360(083), de 1976, e do Decreto nº 2.018(045),
de 1996, combinadamente com a Lei n.º 6.437(081), de 1977.

Convém acentuar o recente regulamento aprovado Resolução-RDC nº
102(036), de 30 de novembro de 2000, desta Agência, após consulta pública.

“RESOLUÇÃO DA DIRETORIA  COLEGIADA RDC  Nº
102(036),  DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária no uso da atribuição que lhe confere o Art. 11 inciso IV
do Regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária apro-
vado pelo Decreto n.º 3.029(044), de 16 de abril de 1999, c/c o
artigo 8º, IV do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº
593(007) de 25 de Agosto de 2000, em reunião realizada em 29 de
novembro de 2000,

considerando a Lei n.º 6.360(083) de 23 de setembro de 1976
publicada no DOU de 24 de setembro de 1976;

considerando a Medida-Provisória 2.039-22/2000;
considerando a Constituição Federal de 1988(037);
considerando o disposto na Lei 9782(061), de 26 de janeiro de

1999;
considerando o Decreto n.º 79.094(049), de 5 de janeiro de

1977, que regulamenta a Lei  nº 6360(083), de 24 de setembro de
1976;

medicamentos utilizando a INTERNET, constituem, também, providências
importantes para tentar eliminar ou reduzir os transtornos que o uso desse
meio de comunicação está acarretando, com efeitos maléficos para a saúde da
população.

Tenho que, na falta de uma legislação que determine o que pode, ou
não, ser divulgado na rede da INTERNET, valeria  o bom senso. A maior
parte dos provedores brasileiros, ao que consta, não exerce tipo algum de
censura ao conteúdo veiculado nas centenas de homepages hospedadas nos
seus servidores. Dessa forma, não é difícil abrigar nas páginas da INTERNET,
“sites” sobre produtos médicos que requeiram cuidados quanto a sua indus-
trialização, comercialização, prescrição e uso.

Não existindo normas codificadas sobre a atuação de provedores em
todos os países do mundo o controle torna-se mais difícil.

Uma das maneiras de tentar evitar aquele tipo de propaganda via
INTERNET seria encontrar meios legais para somente permitir o acesso ao
SITES sobre propaganda de medicamentos sujeitos, por força de lei, à pres-
crição médica, às pessoas que tivessem senha de acesso aos mesmos SITES, tal
como já ocorre no Brasil, em alguns casos, por exemplo com aqueles que
tratam de movimentações de contas correntes bancárias.

 Sobre a propaganda e publicidade de medicamentos, já há decisão
judicial no sentido de que a função da ANVISA é zelar pela saúde da popula-
ção, mesmo que para isso tenha de contrariar interesses comerciais de deter-
minadas empresas. Já o CONSELHO NACIONAL DE AUTO-REGU-
LAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA - CONAR, tem como objetivo, tal como
o nome está a indicar, a auto-regulamentação publicitária, sob o prisma da
ética. Isso implica dizer que toda publicidade veiculada nos diversos meios de
comunicação deve passar pelo seu crivo. Nada obstante, em  sendo a  ANVISA
responsável pelo controle sanitário dos medicamentos em uso, é natural que
tome as providências necessárias quando tiver conhecimento de que medica-
mento de duvidosa eficácia terapêutica vem sendo comercializado, acobertado
por ampla campanha comercial, apregoando efeitos ainda não comprovados.
Esse fato configura infração sanitária prevista na Lei n° 6.437/77(081)

(Art. 10, V).
Outrossim, é de notar que determinadas práticas ou condutas comerci-

ais desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas que detiverem posição domi-
nante em mercado relevante de bens ou serviços, como é o caso dos
medicamentos, quando tipificadas na Lei n.º 8.884, de 1994, que dispõe
sobre a prevenção e repressão das infrações contra a ordem econômica, confi-
guram infração da ordem econômica, sujeitando os responsáveis às penas ca-
pituladas naquele diploma legal.

Utilizar vias enganosas para provocar a oscilação de preços de terceiros;
impor, no comércio de bens ou serviços a distribuidores, varejistas e representan-
tes, preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mí-
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TÍTULO I
REQUISITOS GERAIS

Art. 2º Para efeito deste regulamento são adotadas as seguin-
tes definições:

CONTRA-INDICAÇÃO ABSOLUTA – qualquer condi-
ção que torne um tratamento medicamentoso impróprio ou inde-
sejável tendo como possibilidade o desenvolvimento de reações
adversas graves.

MENSAGEM RETIFICADORA – é a que corrige ou emen-
da erros, equívocos, enganos ou o que não se mostra certo ou exato
e recompõe a verdade, segundo as normas impostas por este regula-
mento.

PRÊMIO - refere-se a tudo aquilo que se recebe ou se ganha
em razão de trabalho executado e ou serviço prestado.

PROMOÇÃO - é um conjunto de atividades informativas e
de persuasão procedentes de empresas responsáveis pela produção e
ou manipulação, distribuição, comercialização, órgãos de comu-
nicação e agências de publicidade, com o objetivo de induzir a
prescrição, dispensação, aquisição e utilização de medicamentos .

PROPAGANDA/PUBLICIDADE – conjunto de técnicas
utilizadas com objetivo de divulgar conhecimentos e/ou promover
adesão a princípios, idéias ou teorias , visando exercer influência
sobre o público através de ações que objetivem promover determi-
nado medicamento com fins comerciais.

PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PROMOÇÃO ABUSIVA
– são aquelas que incitam discriminação de qualquer natureza, a
violência, exploram o medo ou superstições, se aproveitam de defi-
ciência de julgamento e experiência da criança, desrespeitam va-
lores ambientais, ou que sejam capazes de induzir o usuário a se
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou
segurança.

PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PROMOÇÂO ENGA-
NOSA – qualquer modalidade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por  qual-
quer outro modo, mesmo por omissão, que seja capaz de induzir a
erro o consumidor a respeito da natureza, características, quali-
dade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros
dados sobre medicamentos.

REAÇÃO ADVERSA GRAVE – é qualquer resposta a um
medicamento que seja prejudicial, não intencional, que ocorra
nas doses normalmente utilizadas em seres humanos e que apre-
sente as seguintes consequências:

considerando a Lei nº  6.368(082), de 21 de outubro de 1976;
considerando o Decreto nº 78.992(050), de 21 de dezembro

de 1976, que regulamenta a Lei nº  6368(082), de 21 de outubro
de 1976;

considerando a Lei nº 6.437(081), de 20 de agosto de 1977,
sobre infrações sanitárias, alterada pela Lei nº  9005(069) de 16
de março de 1995 e  pela Lei nº  9.695(062) de 20/08/1998,
DOU de 21/08/1998;

considerando a lei  nº 9.294(067) de 15 de julho de 1996;
considerando o Decreto n º 2.018(045), de 01 de outubro de

1996 que regulamenta a Lei nº  9294(067), de 15 de julho de 1996;
considerando a M.P. nº 1.814(098), de 26 de fevereiro  de 1999;
considerando o Art. 3º da M. P. nº 1912-10,  de 25 de

novembro de 1999;
considerando a Lei nº 8078(074), de 11 de setembro de 1990;
considerando o Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997;
adotou  a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu,

Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1º  Aprovar o Regulamento sobre propagandas, mensa-

gens publicitárias e promocionais e outras práticas cujo objeto seja
a divulgação, promoção ou comercialização de medicamentos de
produção nacional ou importados, quaisquer que sejam as formas
e meios de sua veiculação, incluindo as transmitidas no decorrer
da programação normal das emissoras de rádio e televisão.

Art. 2º A inobservância do disposto nesta Resolução configura
infração de natureza sanitária, sujeitando os infratores às penali-
dades previstas na Lei nº 6.437(081), de 1977, sem prejuízo de
outras sanções de natureza civil ou penal cabíveis.

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

GONZALO VECINA NETO

ANEXO I
REGULAMENTO

Art. 1º Este Regulamento se aplica às propagandas, mensa-
gens publicitárias e promocionais e outras práticas cujo objeto seja
a divulgação, promoção e ou comercialização de medicamentos,
de produção nacional ou importados, quaisquer que sejam suas
formas e meios de veiculação incluindo as transmitidas no decorrer
da programação normal das emissoras de rádio e televisão.
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VIII - incluir mensagens, verbais e não verbais, que mascarem as
indicações reais dos medicamentos registrados junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária;
IX –atribuir propriedades curativas ao medicamento quando este
é destinado - conforme registro na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária - apenas ao tratamento sintomático e ou ao contro-
le de doenças crônicas;
X - sugerir ausência de efeitos colaterais ou adversos ou utilizar
expressões tais como: ‘’inócuo’’, “seguro” ou ‘’produto natural’’, exceto
nos casos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria;

Art. 5º Tendo em vista a especificidade do meio de comunica-
ção, a mídia denominada “Internet”, a rede mundial de computa-
dores, a promoção de medicamentos por meio da referida mídia
deverá observar os seguintes requisitos, além dos demais previstos
neste regulamento:

a) é vedada a veiculação de propaganda, publicidade e pro-
moção de medicamentos de venda sob prescrição, exceto quando
acessíveis exclusivamente a profissionais habilitados a prescre-
ver ou dispensar medicamentos;
b) na veiculação de propaganda e publicidade de medica-
mentos de venda sem exigência de prescrição devem constar
da mensagem publicitária a identidade do fornecedor e seu
“endereço geográfico”.
Art. 6º As informações veiculadas pelo Serviço de Atendimen-

to ao Consumidor deverão respeitar as normas do presente regula-
mento e demais normas aplicáveis.

Art. 7º A propaganda de descontos nos preços de medicamento
de venda sem exigência de prescrição nas suas variadas formas (fai-
xas, panfletos, outdoors e outros), deverá conter o nome do pro-
duto,  DCB/DCI e o seu preço podendo ser acrescentado o nome
do fabricante.

Parágrafo único: É vedada a propaganda, publicidade ou pro-
moção, ao público leigo, de descontos para medicamentos de venda
sob prescrição.

TÍTULO II
REQUISITOS PARA MEDICAMENTOS DE VENDA SEM
EXIGÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Art. 8º Qualquer tipo de propaganda, publicidade ou promo-
ção de medicamento dirigida ao público em geral deve ser realiza-
da de maneira que resulte evidente o caráter promocional da

- resulte em morte;
- promova sequelas permanentes ou temporárias;
- promova a internação ou prolongamento da permanência do
paciente no hospital;
- ameace a vida; e
- promova o desenvolvimento de má formação congênita.

Art. 3º Na propaganda, mensagens publicitárias e ou ou-
tras práticas cujo objeto seja a promoção de medicamentos, devem
ser cumpridos os requisitos gerais, sem prejuízo do que particular-
mente se estabelece para determinados tipos de medicamentos, sendo
exigido:
I – constar, em português, de forma clara e precisa as contra-indi-
cações absolutas e advertências do medicamento, tais como foram
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
II – Os mesmos requisitos do inciso I, aplicam-se às formulações
oficinais, tendo como embasamento técnico-científico a literatura
nacional e internacional  oficialmente reconhecida e relacionada
em anexo.

Art. 4º É vedado:
I - anunciar medicamentos não registrados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária nos casos exigidos por lei;
II - realizar comparações, de forma direta e ou indireta, que não
estejam baseadas em informações comprovadas por estudos clínicos
veiculados em publicações indexadas;
III - anunciar o mesmo medicamento como novo, depois de transcor-
ridos dois anos da data de início de sua comercialização, exceto
novas apresentações ou novas indicações terapêuticas registradas
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
IV - provocar temor, angústia e ou sugerir que a saúde de uma
pessoa será, ou poderá ser, afetada por não usar o medicamento;
V – discriminar, por motivos de nacionalidade, sexo, raça, religião
e outros;
VI - publicar mensagens tais como: “Aprovado”, “Recomendado
por especialista”, “Demonstrado em ensaios clínicos” ou “Publici-
dade Aprovada pela Vigilância Sanitária’’, pelo ‘’Ministério da
Saúde”, ou órgão congênere Estadual, Municipal e Distrito Fede-
ral, exceto nos casos especificamente determinados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária;
VII - sugerir diminuição de risco, em qualquer grau, salvo nos
casos em que tal diminuição de risco conste explicitamente das
indicações ou propriedades aprovadas no ato de registro junto à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, mesmo nesses casos,
apenas em publicações dirigidas aos profissionais de saúde;
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al ou a beleza de uma pessoa, exceto quando forem propriedades
aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
XI - sugerir que o medicamento possua características organolépticas
agradáveis tais como: “saboroso”, “gostoso”, “delicioso” ou expres-
sões equivalentes.

Art. 10. No caso específico de ser mencionado nome e ou
imagem de profissional como respaldo das propriedades anuncia-
das do medicamento, é obrigatório constar, na mensagem publi-
citária, o nome do profissional interveniente, seu número de
matrícula no respectivo conselho ou outro órgão de registro
profissional.

Art. 11. A propaganda, publicidade e promoção de medica-
mento de venda sem exigência de prescrição deverão incluir, além
das informações constantes no inciso I do artigo 3º desta regula-
mentação:

a) o nome comercial do medicamento; o número de registro
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o nome dos
princípios ativos segundo a DCB e, na sua falta, a DCI;
b) as advertências: “LEIA ATENTAMENTE AS INSTRU-
ÇÕES E EM CASO DE QUALQUER DÚVIDA CON-
SULTE O SEU MÉDICO OU FARMACÊUTICO.
PERSISTINDO OS SINTOMAS, CONSULTE O SEU
MÉDICO” . A inclusão da mensagem deverá respeitar as se-
guintes regras:
§ 1º No rádio, a advertência será veiculada imediatamente

após o término da mensagem publicitária e terá locução diferenci-
ada, cadenciada e perfeitamente audível.

§ 2º  Na televisão, cinema e assemelhados será observado:
a) após o término da mensagem publicitária, a advertência

será exibida em cartela única, com fundo azul em letras brancas,
de forma a permitir a perfeita legibilidade e visibilidade, perma-
necendo imóvel no vídeo;

b)  a cartela obedecerá ao gabarito RTV de filmagem no ta-
manho padrão de 36,5cmx27cm (trinta e seis e meio centímetros
por vinte e sete centímetros);

c)  as letras apostas na cartela serão de família tipográfica
Univers, variação Medium, corpo 38, caixa alta;

d)  simultaneamente haverá a locução diferenciada, de forma
cadenciada e perfeitamente audível, do texto de advertência, que
permanecerá em exibição por todo o tempo necessário a essa
locução;

§ 3º  Nas placas luminosas, nos painéis eletrônicos e na
Internet serão observados os itens a, b e c constantes do parágrafo

mensagem e deve sujeitar-se às disposições legais descritas neste
regulamento técnico.

Parágrafo único: As comunicações dirigidas aos profissionais
de saúde, veiculadas em meios de comunicação de massa, verbais
ou  não verbais, consideram-se propaganda, devendo submeter-se
às disposições legais descritas neste regulamento técnico.

Art. 9º Na propaganda, publicidade e promoção de medica-
mentos de venda sem exigência de prescrição é vedado:
I – estimular e ou induzir o uso indiscriminado de medicamentos
e ou emprego de dosagens e indicações que não constem no registro
do medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária;
II – incluir mensagens de qualquer natureza dirigidas a crianças
ou adolescentes, conforme classificação do Estatuto da Criança e do
Adolescente, bem como utilizar símbolos e imagens com este fim;
III – promover ou organizar concursos, prometer ou oferecer
bonificações financeiras ou prêmios visando estimular a prescri-
ção, dispensação e ou venda de medicamentos;
IV – sugerir ou estimular diagnósticos aconselhando um tratamen-
to correspondente, sendo admitido apenas que sejam utilizadas frases
ou imagens que definam em termos científicos ou leigos a indica-
ção do medicamento para sintomas isolados;
V – afirmar que um medicamento é “seguro”, “sem contra-indica-
ções”, “uniformemente bem tolerado”, ‘‘isento de efeitos secundári-
os ou riscos de uso’’ ou usar expressões equivalentes;
VI - afirmar que o medicamento é um alimento, cosmético ou
outro produto de consumo, da mesma maneira que nenhum ali-
mento, cosmético ou outro produto de consumo possa mostrar ou
parecer tratar-se de um medicamento;
VII - explorar enfermidades, lesões ou deficiências de forma grotes-
ca, abusiva ou enganosa, sejam ou não decorrentes do uso de medi-
camentos;
VIII -  afirmar e ou sugerir ter um medicamento efeito superior a
outro usando expressões tais como: ‘’mais eficaz’’, “menos tóxico” ,
ser a única alternativa possível dentro da categoria ou ainda utili-
zar expressões, como: “o produto”, “o de maior escolha” , “o úni-
co”, “o mais freqüentemente recomendado”, “o melhor” ;
IX - afirmar e ou sugerir ter um medicamento efeito superior a
outro usando expressões tais como: ‘’mais efetivo”,  “melhor tolera-
do”, exceto quando forem propriedades constantes do registro na
ANVISA;
X - usar linguagem direta ou indireta relacionando  o uso de
medicamento ao desempenho físico, intelectual, emocional, sexu-
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vem incluir:
I – informações essenciais compatíveis com as registradas junto à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária como:

a) o nome comercial do medicamento, se houver;
b) o nome do princípio ativo segundo a DCB - na sua falta
a DCI – o nome genérico e o número de registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ;
c) as indicações;
d) as contra-indicações;
e) os cuidados e advertências (incluindo as reações adversas
mais frequentes e interações medicamentosas);
f) a posologia.

II - a classificação do medicamento em relação à prescrição e
dispensação.

Art. 13. É vedada a veiculação de propaganda e publicidade
de medicamentos sujeitos à prescrição dirigida a proprietários de
farmácias não farmacêuticos, balconistas ou outras pessoas não
habilitadas para dispensação de medicamentos.

Art. 14. As citações, tabelas ou outras ilustrações extraídas
de publicações científicas utilizadas em qualquer propaganda,
publicidade ou promoção, devem ser fielmente reproduzidas e es-
pecificar a referência bibliográfica completa.

Art. 15. Quando se tratar de medicamento genérico, de acor-
do com a Lei 9.787/99(060) e suas regulamentações, deverá haver a
inclusão da frase: “medicamento genérico - Lei 9.787/99(060)”.

Art. 16. Quando se tratar de medicamento à base de substân-
cias sujeitas a controle especial deverão ser respeitadas as limitações
e advertências previstas na legislação sanitária em vigor.

REQUISITOS PARA VISITAS DE PROPAGANDISTA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Art. 17. Os representantes dos laboratórios devem transmitir
informações precisas e completas sobre os medicamentos que repre-
sentem no decorrer da ação de propaganda, promoção e publicida-
de junto aos profissionais de saúde habilitados a prescrever e
dispensar.

Parágrafo único. Em suas ações de promoção, propaganda e
publicidade, os representantes aludidos no caput deste artigo de-
vem limitar-se às informações científicas e características do medi-
camento registradas junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

Art. 18. É proibido outorgar, oferecer ou prometer prêmios,

2º;
§ 4º  Nos painéis, cartazes, munidores, jornais, revistas ou

qualquer outra forma de mídia impressa, os textos de advertência
serão escritos em letras de cor preta, padrão Univers 65 bold,
sendo impressos sobre retângulo branco com um filete interno emol-
durando a advertência sendo observado o seguinte:

CARTAZES, CARTAZETES, PAINÉIS
0 a 250 cm2: Corpo 16
251 a 500 cm2: Corpo 20
501 a 1000 cm2: Corpo 24
1001 a 1500 cm2: Corpo 26
1501 a 2000 cm2: Corpo 30
2001 a 3000 cm2: Corpo 36
3001 a 4000 cm2: Corpo 40
4001 a 5000 cm2: Corpo 48

REVISTAS
Página Dupla/Página Simples: Corpo 12
½ Página: Corpo 18
¼ Página: Corpo 4

JORNAIS
Tamanho Padrão:
1Página: Corpo 24
½ Página: Corpo 16
¼ Página: Corpo 8
Tamanho Tablóide:
1Página: Corpo 16
½ Página: Corpo 10
¼ Página: Corpo 8

a)  Qualquer tamanho não especificado nos itens relacionados
a revistas e jornais será proporcionalizado tomando-se por base
a definição para ¼  de página.

REQUISITOS PARA MEDICAMENTOS DE VENDA SOB
PRESCRIÇÃO

Art. 12. Qualquer propaganda, publicidade ou promoção de
medicamentos de venda sob prescrição, fica restrita aos meios de
comunicação dirigida, destinados exclusivamente aos profissionais
de saúde habilitados a prescrever ou dispensar tais produtos e de-
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Art. 21. Fica estabelecido o prazo de 180 ( cento e oitenta)
dias, a contar da data de publicação deste regulamento, para as
empresas responsáveis pela produção, distribuição e
comercialização, órgãos de comunicação e agências de publicida-
de adequarem as matérias de propaganda, publicidade e promo-
ção de medicamentos aos termos deste regulamento.

Parágrafo único. No caso de descumprimento do disposto no
caput deste artigo, as matérias terão a sua veiculação suspensa e
qualquer outra referente ao produto, no prazo de 90 dias, só pode-
rá ser veiculada após  autorização da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, independentemente de outras sanções aplicáveis.

Art. 22. É permitida a propaganda de medicamentos gené-
ricos em campanhas publicitárias patrocinadas pelo Ministério
da Saúde e nos recintos dos estabelecimentos autorizados a dispensá-
los, com indicação do medicamento de referência.

Art. 23. No caso de ser submetida à análise por parte da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o titular do produto
ou o representante da empresa deverá manter em seu poder à
disposição da Autoridade Sanitária, pelo prazo de 05(cinco) anos,
a documentação técnica e ou científica que autorize a propagan-
da, publicidade ou promoção.

Art. 24. A inobservância ou desobediência ao disposto neste
regulamento, configura infração de natureza sanitária sujeitando
o infrator ao processo, penalidades e sanções previstas na Lei
6.437(081), de 20 de agosto de 1977, e em outros específicos.

§ 1º  Quando configurada a infração de que trata o caput
deste artigo, a autoridade sanitária autuante poderá determinar
à empresa responsável pelo medicamento que publique mensagem
retificadora ocupando os mesmos espaços na mídia.

§ 2º Quando configurada a infração de que trata o caput
deste artigo, a autoridade sanitária autuante poderá notificar o
Ministério Público Federal do local da sede do meio de comunica-
ção utilizado.

ANEXO II
LITERATURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS OFICI-
ALMENTE RECONHECIDAS

FARMACOPÉIA BRASILEIRA
FARMACOPÉIA BRITÂNICA
FARMACOPÉIA EUROPÉIA
FARMACOPÉIA NÓRDICA

vantagens pecuniárias ou em espécie, aos profissionais de saúde
habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos, bem como
aqueles que exerçam atividade de venda direta ao consumidor.

Parágrafo único. Os profissionais de saúde habilitados a pres-
crever ou dispensar medicamentos, bem como aqueles de ativida-
de de venda direta de medicamentos ao consumidor, não podem
solicitar ou aceitar nenhum dos incentivos indicados no caput
deste artigo se estes estiverem vinculados à prescrição, dispensação
ou venda.

Art. 19. O patrocínio por um laboratório fabricante ou dis-
tribuidor de medicamentos, de quaisquer eventos públicos ou pri-
vados – simpósios, congressos, reuniões, conferências e assemelhados
– seja ele parcial ou total, deve constar em todos os documentos de
divulgação ou resultantes e conseqüentes ao respectivo evento.

§ 1º   Qualquer apoio aos profissionais de saúde, para parti-
cipar de encontros, nacionais ou internacionais, não deve estar
condicionado à promoção de algum tipo de medicamento ou insti-
tuição e deve constar claramente nos documentos referidos no caput
desse artigo.

§ 2º  Todo palestrante patrocinado pela indústria deverá fazer
constar o nome do seu patrocinador no material de divulgação do
evento.

Art. 20  A distribuição de amostras grátis somente poderá ser
feita em embalagens, com apresentação de no mínimo 50% do
conteúdo da original, aprovadas pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, destinadas exclusivamente aos profissionais ha-
bilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.

§ 1º A distribuição de que trata o caput deste artigo deverá
ser realizada em embalagens contendo a seguinte expressão:
‘’AMOSTRA GRÁTIS’’, em destaque com os caracteres nunca
inferiores a 70% do tamanho do nome comercial (DCB/DCI)
em tonalidades contrastantes ao padrão daquelas, inseridos no
segundo terço da embalagem secundária e em cada unidade far-
macêutica da embalagem primária.

§ 2º Deve constar da rotulagem da amostra grátis o número
de lote e a empresa deve manter seu quadro de distribuição atua-
lizado e disponível à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
por um período mínimo de 2 anos.

§ 3º A distribuição de amostras grátis de medicamentos à base
de substâncias sujeitas a controle especial, dar-se-á mediante os
dispositivos regulamentados na legislação sanitária vigente.

DISPOSIÇÕES GERAIS
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XII- Venda de Medicamentos em Supermercados

Sobre a venda de medicamentos em supermercados releva salientar os se-
guintes fatos e medidas legislativas que, por último, abordaram a matéria.

A Medida Provisória n.º 1.027(099), de 20 de junho de 1995, por seu
Art. 74, promoveu alterações na Lei n.º 5.991/73(084), incluindo no rol do
Art. 4º os incisos XVIII, XIX e XX, para conceituar, respectivamente, super-
mercado, armazém e empório, loja de conveniência e drugstore.

Mas adicionou parágrafo, que configurou como 1º, limitando aos estabe-
lecimentos acrescidos a faculdade de fornecer somente drogas e medicamentos
anódinos que não dependessem de receita médica. Deve ser observado que os
chamados medicamentos anódinos nunca foram conceituados na legislação sa-
nitária. De notar a referência a eles feita pela Lei nº 5.991(084), de 1973, Art.
6º, parágrafo único, para permitir sua venda nos estabelecimentos hoteleiros
e similares, desde que não dependessem de receita médica e constassem de
relação elaborada pelo órgão sanitário federal. No mesmo sentido, os artigos
8º e 55º, do Decreto nº 74.170(051), de 10 de junho de 1974, este último
determinando ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia
que aprovasse relação dos medicamentos anódinos, o que foi feito por despa-
cho do Diretor(158) daquele órgão, datado de 20.11.1975, publicado no Di-
ário Oficial de 9 seguinte, que permitiu a venda de tais produtos, não só em
hotéis e estabelecimentos similares como também em restaurantes, bares e
outros, para o atendimento exclusivo de seus usuários, a saber: absorvente à
base de carvão vegetal; água oxigenada; algodão; analgésicos e antitérmicos;
antiácidos e digestivos; ataduras; bandagens; colutórios; compressas; cotonetes;
curativos protetores; esparadrapos; gazes; merbromina; mertiolato; produtos
odontálgicos e vaselina (SNFMF, 20 novembro de 1975).

Em virtude do novo parágrafo, aquele que era o único, relativo aos estabe-
lecimentos hoteleiros, passou a figurar como parágrafo 2º.

A terceira e última alteração referiu-se a seu Art. 19, como decorrência
de acréscimos efetuados nos Arts. 4º e 6º, ficando assim redigido:

“Art. 19. Não dependerão de assistência técnica e responsabi-
lidade profissional o posto de medicamentos, a unidade volante, a
loja de conveniência e o supermercado, o armazém e o drugstore”.

Todavia, o Congresso Nacional, ao converter a Medida Provisória na Lei
n.º 9.069(068), de 29 de junho de 1995, excluiu, do seu Art.74, a alteração do
Art. 6º, da Lei n.º 5.991/73(084), conquanto tenha mantido as modificações
dos Arts. 4º e 19.

FARMACOPÉIA JAPONESA
UNITED STATES PHARMACOPEIA
USP NATIONAL FORMULARY
MARTINDALE, WILLIAN

EXTRA PHARMACOPÉIA
DICTIONAIRE VIDAL
EDITIONS DU VIDAL
REMINGTON FARMÁCIA

EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA
REVISTAS INDEXADAS
USP DI INFORMACION DE MEDICAMENTOS

WASHINGTON  - OPAS”

Por último, dever ser assinalado que de acordo com o Art. 7º, XXVI, da
Lei nº 9.782(061), de 1999, com a nova redação que lhe foi dada pela Medida
Provisória 2.039-23(091), de 23 de novembro de 2000, incumbe à Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária, controlar, fiscalizar e acompanhar, sobre o prisma
da legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos submetidos
ao regime de vigilância sanitária.
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XIII- Falsificação de Medicamentos

A  propósito da falsificação de medicamentos é importante salientar as
medidas que foram adotadas pelo Ministério da Saúde em conjunto com ANVISA,
ultimamente, como segue:

1. Portaria 802(008), de  08 de outubro de 1998, que institui o Sistema de
Controle e Fiscalização em toda a cadeia de produtos farmacêuticos abran-
gendo as etapas de produção, distribuição, transporte e dispensação.
2. Portaria nº 2.814(102), de 29 de maio de 1998, estabelecendo procedi-
mentos a serem observados pelas empresas produtoras, importadoras, dis-
tribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando o rastreamento de
medicamentos, desde a produção até o consumo, e instituindo o cadastro
dos distribuidores, atacadistas e varejistas de produtos pertencentes a em-
presas titulares de registro no Ministério da Saúde.
3. Celebração de Convênios com as Secretarias de Saúde de todos os
Estados, objetivando o repasse de recursos financeiros para fortaleci-
mento e implementação do programa de reestruturação das Vigilâncias
Sanitárias Estaduais-PROVISA, que inclui, dentre outras, as ações de
vigilância sanitária.
4. Apoio ao Projeto convertido em lei que altera o Código Penal(057) no
capítulo de crimes contra a saúde pública para elevar as penas, classifi-
cando como hediondos os crimes de falsificação, corrupção, adultera-
ção e alteração de medicamentos previstos no artigo 273 do CP(057)

sujeitando os infratores às penas de 10 a 15 anos de reclusão e multa,
tornando esses crimes  inafiançáveis, insuscetíveis de liberdade provisó-
ria e sujeitando os infratores  ao cumprimento de penas em regime
fechado (cf. Lei nº 9.695(062), de 1998 que alterou a Lei nº 8.072(075),
de 1990).
5. Elevação do valor das penalidades administrativas aplicáveis às infra-
ções sanitárias consideradas leves, graves e gravíssimas, de R$ 2.000,00 a
R$ 20.000,00  de R$ 20.000,00 a R$ 50.000,00 e R$ 50.000,00 a R$
200.000,00, respectivamente, conforme a mesma Lei nº 9.695(062), de
1998, acima citada.
6. Sujeição das distribuidoras de medicamentos à autorização de funcio-
namento do Ministério da Saúde - MP 2000-13(096), de 11.2.2000, a fim
de intensificar o controle sobre esse tipo de estabelecimentos comerciais.
A propósito do tema, é relevante salientar que o medicamento falso,
por ter efeitos imprevisíveis e desconhecidos, é produto de risco imi-
nente à saúde. A sua ineficácia, na melhor das hipóteses, retarda a cura

Tem-se, então, que supermercado, armazém e empório, loja de conve-
niência e drugstore, permaneceram definidos no Art. 4º embora excluídos do
elenco de estabelecimentos que, privativamente, podem exercer dispensação,
segundo o Art.6º, que não foi convertido em lei.

A dispensação de medicamentos continua, de acordo com a legislação em
vigor, a ser atribuição exclusiva das farmácias, drogarias, postos de medicamen-
tos e unidades volantes, ex vi do Art. 6º, da Lei n.º 5.991/73(084). Nem se
diga que o ato de dispensação dos medicamentos pode ficar afeto a outros
estabelecimentos, que não os elencados no Art. 6º, citado, com base na inter-
pretação mais conveniente aos pleiteantes, no sentido de que aquele ato
(dispensação) correspondente ao fornecimento de medicamentos, a título re-
munerado ou não, e ao fato dos supermercados visarem, tão somente, fins
lucrativos. Quando o legislador mencionou a gratuidade, ou não, do ato de
fornecimento, quis ele referir-se às farmácias comerciais e àquelas de estabele-
cimentos hospitalares e afins, aos postos de medicamentos e às unidades vo-
lantes, como tal definidas no Art. 4º, XII e XIII.
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XIV- Monitoramento de Preços

De acordo com a Lei nº 9.782(061), com a nova redação que lhe foi dada
pela Medida Provisória nº 2.000-17(094), de 9 de junho de 2000, compete agora
à ANVISA, conforme Art. 7º, XXV, da lei citada, monitorar a evolução dos
preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de
saúde, podendo para tanto:

a) requisitar, quando julgar necessário, informações sobre produção,
insumos, matérias-primas, vendas e quaisquer outros dados, em poder
de pessoas de direito público ou privado que se dediquem às atividades
de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços previs-
tos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso;
b) proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empre-
sas ou pessoas de direito público ou privado que se dediquem às ativida-
des de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços
previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso;
c) quando for verificada a existência de indícios da ocorrência de infra-
ções previstas nos incisos III ou IV do Art. 20 da Lei nº 8.884(070), de
11 de junho de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou
imposição de preços excessivos, dos bens e serviços referidos nesses
incisos, convocar os responsáveis para, no prazo máximo de dez dias
úteis, justificar a respectiva conduta;
d) aplicar a penalidade prevista no Art. 26 da Lei nº 8.884(070), de
1994.

Após o prazo estipulado para  apresentação da  informações, em conjunto
ou alternativamente ao exame previsto na legislação citada, caberá:

I -na ausência de sua apresentação, intimar o responsável para, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, apresentar justificativa a essa conduta;
II -na sua apresentação se verificada em juízo cautelar qualquer indícios
ao estabelecido no Art. 20, III ou IV, da Lei nº 8.884/94(070), intimar o
responsável para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar justificativas
a essa conduta;

A intimação do responsável constituirá processo administrativo, com a
instrução correspondente.

A Resolução-RDC nº 68(022), de 20 de julho de 2000, publicada no
DOU de 24 seguinte aprovou o Regulamento para a apuração de indícios de

de doenças, a alteração dos componentes pode desencadear efeitos
indesejados e a propabilidade de reações adversas é latente. Inegável
pois, a potencialidade danosa na comercialização de tais produtos, daí
porque a legislação sanitária deve ter em conta esse fato diante da sua
natureza e gravidade, como aliás já vem ocorrendo em nosso País. (V.
capítulo XX)
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através do Diretor-Presidente, que proferirá a decisão administrativa final.
Na apreciação do pedido de reconsideração a Diretoria colegiada poderá:

I - negar provimento à reconsideração para confirmar a decisão anterior;
II - dar provimento à reconsideração para reformar, total ou parcialmente,
a decisão  recorrida e, de conseqüência, anular o auto de infração ou redu-
zir o valor da multa.

Os extratos das decisões proferidas serão publicadas no Diário da União.
O valor da multa acrescido de juros de mora e correção monetária na

forma da lei, será recolhido à conta da Agência Nacional  de Vigilância Sani-
tária, mediante formulário de cobrança do Banco do Brasil. Quitado o débi-
to, o autuado deverá encaminhar à Diretoria de Administração e Finanças o
comprovante do pagamento para juntada ao respectivo processo. Nessa hipó-
tese,  presume a legislação que o autuado desistiu  tacitamente de quaisquer
recursos ensejando o arquivamento do processo.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o pagamento da multa, a Dire-
toria de Administração e Finanças emitirá a competente certidão e encaminhará
o processo à Procuradoria para inscrição na Dívida Ativa da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e cobrança judicial.

O pagamento de multa não exime o autuado de prestar informações com-
plementares e apresentar documentos  ou material, se, e quando, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária o requerer.

A fim de dar maior efetividade ao monitoramento de preços de medica-
mentos atribuído à ANVISA, a Medida Provisória nº  2.130-1(160), de 27 de
dezembro de 2000, definiu normas específicas de regulação para o setor de me-
dicamentos, instituiu fórmula paramétrica de reajuste de preços dos mesmos
produtos, e vedou  o majoramento de preços durante o período compreendido
entre os dias 19 de dezembro de 2000 e 15 de janeiro de 2001.

As empresas produtoras de medicamentos ficam obrigadas a apresentar à
Câmara de Medicamentos, instituída pela Medida Provisória
supramencionada, “Relatório de Comercialização”, contendo a relação, por
apresentação, dos medicamentos vendidos pela empresa, a quantidade de cada
produto, os seus respectivos preços máximos e médios, deduzidos os tributos
mencionados no § 1º do Art. 5º, valores pagos em salários e encargos, bem
como o faturamento bruto e líquido com medicamentos, sem prejuízo de
outras informações necessárias ao cumprimento da referida Medida.

A Câmara de Medicamentos é integrada por um Conselho de Minis-
tros e um Comitê Técnico.

Compõem o Conselho de Ministros:

I - o Ministro-Chefe da Casa Civil, que o presidirá;
II - o Ministro de Estado da Justiça;

infração a Ordem Econômica e Cobrança da Penalidade Pecuniária como
medida preventiva e aplicação, no que couber, da Lei nº 8.884(070), de 11
junho de 1994, e respectiva inscrição na Dívida Ativa da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.

De acordo com a Resolução comentada, caberá a Gerência-Geral de
Monitoramento de Preços aplicar a penalidade acima citada que consiste em
multa diária de 5.000 UFIR, podendo ser aumentada em até 20 (vinte) vezes na
ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas supracitadas. É assegurado ao au-
tuado ampla defesa após da lavratura do auto de infração.

Na hipótese de intimação para justificar quaisquer indícios como estabe-
lecido no Art. 20, incisos III ou IV, da Lei 8.884/94(070):

“a) ocorrendo apresentação tempestiva, se ausentes os motivos
ensejadores dos indícios apurados o requerimento será arquivado;
b) ocorrendo apresentação tempestiva, se, ao contrário os indícios
confirmarem infração de conduta, a ANVISA, através do seu Di-
retor-Presidente oficiará à Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça, relatando as providências adotadas e funda-
mentando a solicitação àquele órgão de abertura de processo admi-
nistrativo para dar provimento ao juízo de mérito;
c) não ocorrendo apresentação tempestiva, presentes indícios ou
havendo fundado receio  de que o responsável, direta ou indireta-
mente, cause ou possa causar ao mercado, lesão irreparável ou de
difícil reparação, ou ainda torne ineficaz o resultado final do pro-
cesso, como medida preventiva, será lavrado auto de infração e
cominada multa diária de 5.000 UFIR, podendo essa ser aumen-
tada em até 20 (vinte) vezes nas situações previstas na legislação
comentada.”

Apresentadas as razões de defesa, o Gerente-Geral de Monitoramento
de Preços encaminhará o processo à Procuradoria da ANVISA que elaborará
pronunciamento, restituindo o processo à autoridade solicitante para delibe-
ração. Compete ao Gerente-Geral de Monitoramento de Preços proferir deci-
são com relatório resumido do processo, seus fundamentos legais, as disposições
transgredidas, e a ordem de notificação. Dessa decisão caberá ao autuado, em 5
(cinco) dias, o pedido de impugnação, recebido nos efeitos suspensivos e devolutivo
dirigida ao Gerente-Geral de Monitoramento de Preços que o encaminhará ao
Diretor de Administração e Finanças para proferir decisão administrativa que
consistirá na manutenção ou adequação do valor da multa, ou arquivamento do
processo.

Da decisão administrativa citada caberá ao autuado, em 5 (cinco) dias,
pedido de reconsideração, recebido somente no efeito devolutivo e dirigido ao
Diretor de Administração e Finanças, que o encaminhará à Diretoria Colegiada,
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XV - Medicamentos Fitoterápicos

O Regulamento Técnico do Registro de Medicamentos Fitoterápicos na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi aprovado pela Resolução-RDC
nº 17(018), de 24 de fevereiro de 2000, publicado por último no Diário de 24
de abril de 2000.

A referida Resolução contém definições; dispõe sobre o registro de me-
dicamento fitoterápico novo; sobre o registro de medicamento fitoterápico
tradicional e, com base na similaridade, sobre os casos de isenção de registro
e sua revalidação, e dá outras providências.

III - o Ministro de Estado da Fazenda;
IV - o Ministro de Estado da Saúde.

Compõem o Comitê Técnico:

I - o Secretário de Gestão de Investimentos em Saúde do Ministério da
Saúde;
II - o Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça;
III- o Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda;
IV- um representante da Casa Civil, designado pelo Ministro-Chefe da
Casa Civil.

A Câmara de Medicamentos contará com um Secretaria Executiva exercida
pelo Ministério da Saúde com as seguintes atribuições:

I - receber os pedidos das empresas objetivando a concessão de aumen-
tos extraordinários de preços; e
II - instruir os pedidos, elaborando as propostas de decisão, que serão
submetidas à apreciação do Comitê Técnico, conforme definido em
regimento interno da Câmara.

A Portaria do Ministro da Saúde nº 1.461(161), de 28 de dezembro de
2000, atribuiu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o exercício das com-
petências da Secretaria-Executiva da Câmara acima referida.

As decisões do Conselho serão adotadas por unanimidade.
A Resolução-RDC nº  11(162), de 8 janeiro de 2001, designou Diretor

da Agência para exercer as atribuições de Secretário Executivo da Câmara de
Medicamentos.
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XVI - Atividades Hemoterápicas

Embora a hemoterapia tenha experimentado extraordinário desenvolvi-
mento nas últimas décadas, com o aprimoramento das técnicas para a realização
de testes pré-transfusionais e vários métodos, inúmeros problemas ainda subsis-
tem nos países em desenvolvimento relativamente à obtenção, transfusão e in-
dustrialização de sangue, com sérias implicações no campo da ética médica e do
direito.

É que a doação do sangue, que segundo os organismos internacionais de
saúde deve ser encarada como um gesto de solidariedade humana, de cunho
nitidamente social, em alguns países não é praticado com freqüência, quer
pela falta de conscientização dos cidadãos sobre esse gesto, quer em virtude
da inexistência de uma estrutura oficial em condições de suprir as necessida-
des nacionais. A Assembléia Mundial de Saúde(002), recomendou aos países-
membros que promovessem o desenvolvimento de serviços nacionais de sangue
baseados em doadores não remunerados, bem assim que adotassem medidas
legais dispondo sobre as atividades hemoterápicas implementadas por nor-
mas técnicas que visem à proteção da saúde dos doadores e dos receptores.

A plasmaferese (conjunto de operações que permitem a utilização, para
fins hemoterápicos, exclusivamente da porção plasmática do sangue coletado,
com a restituição pronta, ao doador, das respectivas hemácias), pelos riscos que
oferece, tem sido objeto de normas e instruções especiais no âmbito de cada país.

A exportação de sangue humano é geralmente proibida pela legislação,
ressalvados os casos de solidariedade humana por ocasião de catástrofes, guerras
e outros eventos graves, observadas as reservas necessárias ao consumo interno.

Também a exportação de derivados do sangue sob a forma de produto
acabado e pronto para ser empregado como agente terapêutico e profilático ou
de pesquisa in vitro ou in vivo, por intermédio da comercialização no exteri-
or, também tem sido objeto de restrições legais e regulamentares,
condicionando esses atos a normas rígidas e autorizações prévias dos órgãos
competentes de saúde. No Brasil, a Resolução Normativa nº 02/78(110), da
Câmara Técnica de Hemoterapia, do Conselho Nacional de Saúde, foi a pri-
meira que dispôs sobre o assunto.

A normatização jurídica das atividades hemoterápicas em nosso País en-
contra-se na Lei nº 4.701(087), de 28 de junho de 1965 (dispõe sobre o exercício
da atividade hemoterápica no Brasil, e dá outras providências); no Decreto nº
60.969(054), de 7 de julho de 1967 e no Decreto nº 61.817(052), de 1º de
dezembro de 1967 (veda e exportação de sangue humano, seus componentes
e derivados e fixa critérios para sua destinação); na Lei nº 7.649(078), de 25 de
janeiro de 1988, e no seu regulamento aprovado pelo Decreto nº 95.721(047),
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a Resolução supracitada dá cumprimento a essas atribuições legais.
No mesmo sentido a Lei nº 9.649(065), de 1998, com a redação dada

pela MP 2.049-25(090), de 23 de novembro de 2000, que, no seu Art. 14,
inciso XVIII, alíneas “d”, “f” e “h”, define como áreas de competência do
Ministério da Saúde os insumos críticos para a saúde, a vigilância sanitária de
medicamentos e a pesquisa científica e tecnologia na área de saúde. É impor-
tante ter presente essa nova legislação em face do entendimento, vez por outra
freqüente, de que normas anteriores como as do Decreto nº 98.830(046), de
1990 (dispõe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados e materiais científicos
no Brasil, e dá outras providências) regulariam a coleta  e remessa de plasma
para o exterior, condicionadas à anuência prévia do Ministério da Ciência e
Tecnologia, o que não é o caso.

À míngua de disposições penais proporcionais à natureza e gravidade de
possíveis práticas delituosas que suscitam tão somente a configuração do delito
de periclitação à vida e à saúde, capitulado no Art. 268 do Código Penal(057),
com pena muito branda, chegou a ser encaminhado à apreciação do Congres-
so Nacional, em março de 1988, Projeto de Lei definindo a responsabilidade
objetiva  dos órgãos, entidades e profissionais que executam atividades
hemoterápicas, atribuindo-lhes, independentemente de verificação de culpa,
o dever jurídico de reparar os danos causados pela utilização de sangue, com-
ponentes ou frações e hemoderivados, que estejam contaminados ou sejam
impróprios ou  inadequados aos fins medicinais e terapêuticos a que se desti-
nam, baseado na nova construção jurídica moderna, que estabelece, em cará-
ter de excepcionalidade, a obrigação, ex lege,  de reparar o prejuízo causado,
bastando à vítima a só comprovação do nexo de causalidade material entre o
comportamento do agente e o evento lesivo (V. CÁIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA(152), Instituições de Direito Civil”, vol. III, p. 507, item nº 282, 5ª
ed., 1981, Forense). Além disso, o Projeto se mostrava relevante e inovador
no texto em questão que concerne à responsabilidade penal, quando configu-
rava novas figuras delituosas, incriminando-as como entidades autônomas e
cominando-lhes sanções penais compatíveis com a gravidade objetiva de que
se revestem. O objetivo do texto era dispensar efetiva tulela estatal à saúde
pública, que constitui o bem jurídico penalmente protegido. Desse modo,
propunha-se a sanção com penas privativas de liberdade, de dois a seis anos
de reclusão, dentre outras, a conduta caracterizadora:

a) exercício não autorizado de atividade hemoterápica;
b) omissão de testes sorológicos obrigatórios ou de sua execução incom-
pleta ou parcial;
c) a distribuição de sangue, seus componentes e hemoderivados, em con-
dições inadequadas ou impróprios;
d) seleção de doadores sem prévia inscrição identificadora ou realização de
triagem clínica e hematológica; e

de 11 de fevereiro de 1988 (estabelece a obrigatoriedade do cadastramento
dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no
sangue coletado, visando a prevenir a propagação de doenças, e dá outras
providências); na Portaria nº 721(107), de 9 de agosto de 1989 (aprova as
normas técnicas destinadas a disciplinar a coleta, o processamento e transfu-
são de sangue total, componentes e derivados); na Portaria 1.376(106), de 19
de novembro de 1993 (aprova alterações na Portaria 721/GM(107), de 9.8.89)
e na Portaria nº 2.009(103), 4 de outubro de 1996 (Complementa a Portaria
nº 1.376/93(106) que define como obrigatórios testes para pesquisa de anticorpos
para HIV); na Portaria nº 2.135(104), de 22 de dezembro de 1994 (aprova
alterações na Portaria 1.376/93(106)); na Portaria nº 121(124), de 24 de novem-
bro de 1995 (dispõe sobre a implementação e a fiscalização em unidades
hemoterápicas); na Portaria nº 113(122), de 6 de agosto de 1996 (dispõe sobre
o Relatório Mensal de Controle Sorológico e sua periodicidade de remessa aos
órgãos oficiais de controle); na Portaria nº 488(115), de 17 de junho de 1998
(estabelece procedimentos seqüenciados para detecção de anticorpos anti-HIV,
que deverão ser seguidos pela unidades hemoterápicas, públicas ou privadas,
visando a redução de resultados falso-positivos ou falso-negativos); na Porta-
ria nº 1.135(101), de 8 de setembro de 1999 (Regulamento Técnico dos níveis
de complexidade dos serviços de medicina transfusional); na Portaria nº
1.334(100), de 17 de novembro de 1999 (dispõe sobre a transferência do Pro-
grama Nacional de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde para a
Agência Nacional de Vigilância); na Resolução-RDC nº 29(016), de 29 de
dezembro de 1999, da ANVISA (estabelece formulário e relatório para re-
messa de dados de atividades executadas por instituições executoras de ativi-
dades hemoterápicas, públicas e privadas); na Resolução nº 46(028), de 18 de
maio de 2000, da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico para a produção
e controle de qualidade de hemoderivados de uso humano); na Resolução-
RDC/ANVISA nº 73(023), de 3 de agosto de 2000 (dispõe sobre o Programa
Nacional de Sangue e  Hemoderivados, regula o uso e a disponibilidade do
plasma fresco congelado excedente do uso terapêutico); e na Resolução - RDC
nº 85(034), de 15 de setembro de 2000, dispõe, por último, sobre a utilização
das reservas dos serviços de hemoterapia, especificados no Anexo I, que ficam
autorizados a disponibilizar ao Ministério da Saúde, ou ao órgão ao qual este
delegue poderes específicos, o plasma congelado excedente, estocado em suas
instalações, que será destinado à produção de hemoderivados.

Bem é de ver que, atualmente, incumbe à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, conforme o Art. 8º, Inciso VII, da Lei 9.782(061), de 1999, regula-
mentar, controlar e fiscalizar o sangue e hemoderivados. Essa disposição se
coaduna com o previsto no Art. 15, inciso XIV e no Art. 16, inciso XVI, da
Lei nº 8.080(073), de 1990, que atribuem à direção nacional do Sistema Úni-
co de Saúde (conferida ao Ministério da Saúde) a normatização e coordenação
do Sistema Nacional de Sangue, Componentes de Derivados. Assim também
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XVII- Farmácias e Drogarias. Autorização de

Funcionamento e Licença

A  propósito da situação das farmácias e drogarias, estabelecimentos co-
merciais que têm suscitado polêmicas ao longo dos anos, em face do desvirtua-
mento de seus fins, convém tecer alguns comentários.

As farmácias  e drogarias de acordo com a Lei n.º 5.991(084), de 17 de
dezembro de 1973, são estabelecimentos comerciais, cujo funcionamento de-
pendia apenas de um alvará de licenciamento do Estado. Com o advento da
Medida Provisória n.º 1.814(098), de 26 de fevereiro de 1999, que deu nova reda-
ção ao dispositivo da Lei n.º 9.782(061), de 1999, que cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, tais estabelecimentos passaram a depender também
de uma  autorização de funcionamento dessa autarquia federal, isto porque
devido à atividade especial que desenvolvem,  não se restringem, tão somente
à compra e venda de produtos, mas à venda de medicamentos que, dado ao
seu caráter essencial e de risco, dependem de controles especiais por parte das
autoridades sanitárias do nível local e central.

O comércio farmacêutico constitui uma complementação necessária à
indústria farmacêutica sendo, ademais, de fundamental interesse à implementação
da política de medicamentos no âmbito da política nacional de saúde. Além
disso, constitui uma atividade diferenciada muito mais de utilidade pública do
que de comércio.

Tal autorização de funcionamento, conforme a melhor doutrina do di-
reito administrativo, difere da licença. Enquanto a licença é ato vinculado, ou
regrado, isto é, deve ser concedida desde que o administrado satisfaça os re-
quisitos legais e regulamentares, a autorização de funcionamento constitui
ato administrativo discricionário e precário, pelo qual a autoridade compe-
tente faculta ao particular, em casos concretos, o exercício ou aquisição de
direitos que, em outras circunstâncias, sem tal assentimento, são proibidos. A
autoridade competente, no caso a ANVISA, detentora da discricionariedade,
pode conferir, ou não, autorização ou permissão ao particular, no caso o pro-
prietário da farmácia ou drogaria, para a prática daqueles atos de comércio,
próprios desses estabelecimentos. Negando-se, porém, a conceder a Autoriza-
ção de Funcionamento, fere, no caso, a autoridade da ANVISA, apenas o
interesse, nunca o direito do administrado, sendo impróprio, no caso, recurso
ao Poder Judiciário para obter a autorização ou permissão que não pode ser
suprida pela autoridade judiciária, que, em assim procedendo, estaria pene-
trando na esfera reservada ao Poder Executivo.

Por final, a autorização de funcionamento concedida às farmácias e dro-

e) aceitação de doador desvestido de condições clínicas ou hematológicas.

Lamentavelmente esse projeto não prosperou, sendo conveniente retomá-
lo, para coibir práticas delituosas, gravíssimas, danosas à vida e à saúde, a par
do enquadramento já previsto, no âmbito administrativo-sanitário, conforme
a Lei nº 6.437(081), de 1977 e da responsabilidade  civil, como acima menci-
onado.
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XVIII - Farmácias Magistrais

Outra questão que tem suscitado controvérsias no Poder Judiciário é a
aparente antinomia entre as disposições dos artigos 30 e l03 da Portaria
nº 344/98(117), que tem culminado na concessão de seguranças para permitir que
as farmácias magistrais possam manipular as susbstâncias retinóicas, desde que
atendidas as determinações contidas no Art. 103 que dizem respeito às boas
práticas de manipulação.

Todavia, tal entendimento não é uníssono, eis que a 21ª Vara –Seção Judi-
ciária do Distrito Federal, proclama que se trata de interesse público indisponí-
vel estando, portanto, acima do interesse privado, sendo dever do Estado zelar
pela saúde dos seus cidadãos, direito garantido constitucionalmente, no Art.
200 da CF(037), razão pela qual reconhecia a legalidade das restrições impostas
pela Portaria nº 344/98(117). Recentemente alterada pela Resolução-RDC nº
98(155), de 20 de novembro  de 2000,  publicada no DOU de 22 de novem-
bro de 2000, que ampliou a lista “C5” (substâncias anabolizantes) em decor-
rência da Lei nº 9.965(156), de 27 de abril de 2000.

garias pode ser cassada sempre que o autorizado cometer falta grave, infrin-
gindo a legislação sanitária, como prevê a Lei n.º 6.437(081), de 1977.

Resta, contudo, disciplinar as condições para a concessão da excepcional
autorização de funcionamento, ato privativo da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, que inclusive gera  o pagamento da taxa de vigilância sanitária.
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XIX - Pesquisas Clínicas

No âmbito da nova Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o plane-
jamento, coordenação, orientação e fomento de atividades técnicas e
operacionais relativas a produtos sujeitos à vigilância sanitária em pesquisas
envolvendo seres humanos; o exame de projetos dessa natureza; a análise e
deferimento de anuência prévia das importações e exportações para fins de
pesquisas, através do Sistema Integrado de Comércio Exterior; a elaboração
de normas e padrões de procedimentos de autorização de projetos de pesqui-
sa, de articulação com instituições de ciências e tecnologia e de biossegurança;
e o estabelecimento, coordenação e monitoramento do sistema de notificação
de efeitos adversos de produtos submetidos à investigação clínica, estão, atual-
mente, sob a responsabilidade de órgão específico da estrutura da Agência, no
caso, a Unidade de Tecnovigilância, da Gerência-Geral de Tecnologia de Pro-
dutos para a Saúde, à qual incumbe, nos termos do Art. 45 do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria nº 593(007), de 25 de agosto de 2000:  anali-
sar as propostas de pesquisas relativas a produtos para a Saúde; analisar e
controlar as importações e exportações dos produtos destinados para fins de
pesquisas e análise de efeitos adversos; controlar e analisar os efeitos adversos
na área de produtos para a saúde; monitorar as pesquisas de produtos para a
saúde que estão sob investigação clínica; apoiar a realização de estudos e pes-
quisas na área de sua competência; planejar, orientar, coordenar e supervisio-
nar o sistema de notificação de eventos adversos e riscos de produtos para
saúde.

A aplicação tecnológica (pesquisa aplicada) de conhecimentos obtidos
em áreas de domínio de outras ciências (pesquisa básica), depende, obvia-
mente, de novos conhecimentos, cuja busca, por sua vez, é estimulada pelos
resultados da aplicação prática. Como acentuam com a propriedade que lhes
é peculiar, Guido Ivan de Carvalho(130) e Lenir Santos, em “Sistema Único de
Saúde”, 1993, pág. 146, a declaração na Lei Orgânica de Saúde, da necessi-
dade de pesquisas e estudos para a concretização dos objetivos do SUS é um
dado significativo, uma vez que a pesquisa é o caminho mais curto para a
solução dos problemas e na área de saúde ela aproveita não só às ações e aos
serviços de prevenção de doenças e outros agravos à saúde. É importante o
reconhecimento da pesquisa em saúde como um instrumento de progresso,
devendo a União, os Estados e os Municípios agirem no sentido de, por inter-
médio dela, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população (Ver
Resolução nº 1/88(109), do Conselho Nacional de Saúde, que normatiza  a
pesquisa na área da saúde).

A necessidade de uniformizar e disciplinar os procedimentos relativos à
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objetivo de adaptá-los ao progresso dos conhecimentos científicos, não só
para evitar trabalhos desnecessários, bem assim, certificar-se de que as provas
de toxicidade oferecem resultados fidedignos.

Por conseguinte, as pautas para avaliação dos medicamentos e outros
produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária, constituem matéria
de fundamental importância dentro da política de saúde dos países, daí se
acentuando a estreita correlação das pesquisas com esse ramo de atividade
sanitária.

liberação pelas autoridades sanitárias de produtos importados para fins de
pesquisa ou investigações científicas que não envolvam seres humanos vem
sendo objeto de normas regulatórias específicas (cf. Portaria SVS/MS nº
331(116), de 6 de maio de 1998), de tal modo que a segurança sanitária não
fique prejudicada, nem o trabalho dos pesquisadores.

Também a regulamentação dos mecanismos de aprovação de estudos
clínicos envolvendo seres humanos (fases I, II, III e IV), de biodisponibilidade
e bioequivalência de fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos
novos, envolvendo seres humanos, mereceram regulamentação específica pela
Portaria SVS/MS Nº 911(114), de 12/11/98, em complementação às diretri-
zes de normas regulamentadoras de pesquisas, objeto das Resoluções nºs
196(108), de 10/10/96 e 251 (112), de 07/08/97, do Conselho Nacional de
Saúde.

Segundo a última Portaria citada, o Comitê de Ética e Pesquisa - CEP,
da instituição onde será realizada a pesquisa, deverá comprovar que está devi-
damente registrado e aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
- CONEP,  do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.

Aqui cabe uma reflexão: o homem está submetido constantemente ao
desafio de suas próprias obras e os medicamentos não constituem exceção à re-
gra. Durante estes últimos anos foram lançados no mercado numerosos medica-
mentos novos, cuja inocuidade e eficácia tem inquietado os médicos, os
pesquisadores em farmacologia e ao público em geral. Porém, até quando não
foram observados os efeitos trágicos da talidomida, no começo do ano de 1970,
não descobriu a insuficiência dos procedimentos empregados, que decorrem em
grande parte da avaliação da inocuidade e da eficácia dos medicamentos em
mãos dos fabricantes e dos clínicos. Atualmente, muitos países tem regulamen-
tado, oficialmente, a avaliação dos medicamentos novos e antigos.

Centenas de medicamentos são lançados anualmente no mercado interno
dos países, precedidos de planejada propaganda, devendo pois, o Poder Público,
adotar as medidas cautelares, a fim de diminuir os riscos advindos do consumo
imoderado desses produtos, estabelecendo adequados procedimentos para dimi-
nuir os casos de agravos à saúde e banir as ações fraudulentas e mistificadoras.

Os usuários não devem ser vítimas da tecnologia, mas seus beneficiários,
não devem estar orientados apenas pela propaganda das empresas, mas orienta-
dos para o seu bem-estar; e o lucro não deve ser obtido à custa da saúde dos
demais.

A Assembléia Mundial de Saúde(002), já em sua Resolução WHA.24.56,
preocupada com os ingentes problemas sociais que suscitam os possíveis efeitos
tóxicos dos medicamentos e dos contaminantes do meio, cujo número aumenta
sem cessar, concluiu pela necessidade premente de intensificar as investigações
das reações bioquímicas subjacentes a esses efeitos e efetuar, quando for possível,
estudos epidemiológicos complementares e avaliações constantes da utilidade
dos métodos de análises toxicológicas utilizados pelos laboratórios, com o
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XX - Crimes Contra a Saúde Pública e Alterações

 da Lei n° 6.437, de 1977

Convém ainda salientar as modificações que foram introduzidas no Códi-
go Penal(057) e na Lei de Infrações Sanitárias nº 6.437(081), de 1977.

A Lei n.º 9.695(062), de 20 de agosto de 1998, alterou a Lei n.º 8.072(075),
de 25 de julho de 1990, modificada pela Lei n.º 8.930(157), de 6 de setembro de
1994, que dispõe sobre os crimes hediondos,  para incluir, dentre eles, o crime
de “falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais” previsto no Art. 273 do Código Penal(057),
sujeitando, por conseqüência, os infratores, às penas de 10 a 15 anos de reclu-
são e multa.

Tais crimes são inafiançáveis,  insuscetíveis de liberdade provisória  e as
penas devem ser cumpridas, integralmente, em regime fechado.

Além disso, Lei recém-aprovada, n.º 9.695/98(062), alterou a Lei
n.º 6.437/77(081) (configura infrações à legislação sanitária e estabelece penalida-
des administrativas, sanitárias) para incluir a intervenção no estabelecimento
que receba recursos públicos de qualquer esfera e exacerbou as penas: R$
2.000,00 a R$ 20.000,00 (infrações leves); R$ 20.000,00 a R$ 50.000,00 (in-
frações graves) e R$ 50.000,000 a 200.000,00 (infrações gravíssimas), aplicá-
veis, em dobro no caso de reincidência.

No caso de corrupção, adulteração ou alteração de substância  ou pro-
duto alimentício destinado ao consumo humano, tornando-o nocivo à saúde
ou reduzindo–lhe o seu valor nutritivo, a pena passou a ser de 4 a 8 anos de
reclusão e multa ( cf. Lei n.º 9.677/98(063)).

A Medida Provisória nº 2.039-24(159), de 21 de dezembro de 2000, acres-
centou duas novas penalidades ao elenco do artigo 2º da Lei nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977: a imposição de mensagem retificadora  e a  suspensão de
propaganda e publicidade (inciso XII e XIII).
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XXI - Intervenção em Estabelecimentos

e Serviços

No que diz respeito à figura da intervenção, elencada como infração de
natureza sanitária na Lei nº 6.437(081), de 1977, conforme a  Lei nº 9.695(062), de
1998, é importante observar que o Art. 7º, V, da Lei nº 9.782(061), de 1999,
que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária, ampliou o campo de abrangência da Lei nº
9.695(062), de 1998. De acordo com a nova redação dada por essa mesma lei
à Lei nº 6.437(081), de 1977  (Art. 2º, XI) a intervenção, que antes ficava
restrita apenas ao estabelecimento que recebesse recursos públicos de qual-
quer esfera de governo, pode agora ser aplicada a entidades produtoras que
sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, assim como
aos prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou estratégicos para o
abastecimento do mercado nacional; observado, porém, o disposto no Art. 5º
da citada Lei nº 6.437(081), ou seja, a intervenção será decretada pelo Ministro
da Saúde, que designará o interventor, o qual ficará investido de poder de
gestão; afastados os sócios, gerentes ou diretores que, contratual ou
estatutariamente, são detentores de tais poderes. Dita intervenção não poderá
exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período.
Da decretação de intervenção caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo,
dirigido ao Ministro da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de 30 (trinta)
dias. Não apreciado o pedido de revisão neste prazo, cessará a intervenção de
pleno direito pelo simples decurso de prazo.



112
113

XXII- Instrução de Processos Administrativos

Sanitários

O Processo Administrativo constitui uma série ordenada de atos e forma-
lidades praticados pela Administração Pública que antecedem e preparam o ato
administrativo, a fim de que a decisão final seja conveniente e oportuna para o
Estado e que, ao mesmo tempo, ofereça garantias para os administrados, prote-
gendo-os contra possíveis arbítrios das autoridades administrativas. Como espé-
cie do processo em geral, o processo administrativo dirige suas vistas para um
fim que é um pronunciamento final, uma decisão concreta da administração,
um ato administrativo que consubstancia uma norma vigente.

A finalidade do processo é unitária e os atos processuais só alcançam eficá-
cia em sua totalidade, graças ao influxo que exercem para a obtenção dessa deci-
são final que constitui a verdadeira finalidade do processo administrativo

A apuração da verdade no processo administrativo se faz por intermédio
de minucioso procedimento imparcial, regulado por exaustivas regras de direito
e informado por princípios universalmente válidos, de tal modo que, por um
lado, nem o poder discricionário da Administração se exerça sem limites, nem a
outra parte envolvida se exceda ao produzir a defesa que lhe assiste.

Com o intuito de aperfeiçoar a instrução dos processos Administrativo-
sanitários, instaurados no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
especialmente na área de Portos, Fronteiras e Aeroportos, em obediência à Lei nº
6.437(081), de 20 de agosto de 1977, principalmente com a finalidade de evitar a
nulidade dos processos em virtude, de erros freqüentemente verificados, a Procu-
radoria da ANVISA elaborou as seguintes sugestões visando escoimar as falhas
encontradas:

1.examinar a cópia do Auto de Infração Sanitária para verificar se nele
estão mencionadas as disposições da Lei nº 6.437/77(081), no que diz res-
peito à transgressão da norma sanitária, ou seja, se a tipificação legal
corresponde de fato à  irregularidade constatada;
2.observar a data do Auto de Infração, se está assinado pelo autuado,
ou se foi feita a notificação por correspondência;
3.há situações em que a lei, exaustivamente, não tipificou a infração.
Nem por isso o infrator ficará isento de punibilidade, em face do disposto
no Art. 2º c/c Art. 10, XXIX, conforme a situação, ou seja, esse último
dispositivo contempla, genericamente outras faltas não capituladas nos
demais incisos do artigo 10, por isso, o fato de não ter sido cominada
expressamente, a pena de multa no Art. 10, XXIX, não exclui a possi-
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ato lesivo à saúde pública a que tenha dado causa, direta ou indiretamente,
quando dele tiver conhecimento; ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-
fé, constituem circunstâncias agravantes, na forma prevista no artigo 8º da
Lei nº 6.437/77(081). Esse mesmo dispositivo considera causa de agravamento
da pena para o dolo eventual, fraude, isto é, quando o agente não quer o
resultado mas assume o risco de produzi-lo.

12.elaborar um breve relato da situação contida nos autos do processo;
13.fundamentado no artigo da lei que admite o RECURSO,  o
parecerista deverá concluir se cabe ou não o recurso, para seu encami-
nhamento à autoridade competente, sugerindo a decisão de:
Negar provimento ao recurso, ou dar-lhe provimento para revogar, anu-
lar, rever, ou mesmo sugerir o arquivamento do processo, por ilegalidade
ou ilegitimidade da autuação, ou perda do seu objeto;
14.a instância para apreciação de recursos, nos termos da Lei
6.437/77(081), que se encerrava a nível do Secretário de Vigilância Sanitá-
ria cabe agora ao Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, caso a Procuradoria da ANVISA, a quem cabe o julgamento
dos processos sanitários instaurados nos termos da Lei citada, mantenha a
decisão condenatória;
15.de tal forma estão redigidas as normas que à Procuradoria não
remanesce mais que a verificação de ocorrência dos motivos determinantes
da norma vinculante, sendo que a atuação do mesmo órgão se impõe
quando configuradas tais circunstâncias. Por conseguinte, não há mar-
gem de arbítrio ou emissão de qualquer juízo subjetivo do administrador
que contribua para a efetividade dos preceitos em vigor;
16.quando muito se pode admitir que as faltas cometidas ensejariam
penalidades mais brandas, dada a natureza e a gravidade das infrações
apuradas, ou a possibilidade do infrator ser primário, conforme se tenha
notícia no processo, ou ainda de não terem sido calamitosas para a saúde
dos usuários as conseqüências da comercialização do produto e seu uso,
face à verificação da qualidade do mesmo por análises laboratoriais, o que
também deve ser trazido à colação no processo;
17.mas, a ponderação desses motivos cabe ao Diretor-Presidente da
ANVISA ao qual, por disposição regimental expressa, e na conformidade
da hierarquia, compete o exame, em última instância, do julgamento da
Procuradoria para manutenção ou reforma da decisão daquele mesmo
órgão. É que a instância administrativa identifica-se com a relação proces-
sual administrativa, desenvolvendo-se através de uma série ordenada de
atos, de implicações administrativas e jurídicas em que atua a Adminis-
tração de um lado, e, de outro, os administrados, até a decisão final na
esfera do poder correspondente. Nesse particular, bem é de ver que a
Procuradoria da ANVISA está vinculada tecnicamente à Advocacia-

bilidade da sua incidência, em face da expressa disposição legal do Art.
2º, II, que admite aplicação da pena pecuniária, alternativa ou cumula-
tivamente com outras faltas no mesmo repertório legal;
4.o auto de infração deverá descrever a infração cometida devendo ser
explicitados com clareza os fatos tidos como transgressão, a fim de jus-
tificar o enquadramento proposto e a respectiva penalidade.
Exemplificando: o tipo de produto (alimento, medicamento, correlato,
cosmético, saneantes domissanitários) deve ser expressamente indicado
no auto de infração;
5.em se tratando de constatação simultânea, no mesmo momento, de
infrações da mesma espécie, ainda que envolvendo vários produtos, nem
por isso deverá ser admitida a reincidência, nem emitidos vários autos de
infração, na mesma oportunidade. Exemplificando: o fato de terem
sido encontrados, no mesmo instante, diversos frascos de medicamen-
tos, com prazo de validade vencida, não justifica a imposição de vários
autos de infração, um para cada produto;
6.verificar se a empresa apresentou defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, estipulado na Lei nº 6.437/77(081) (Art. 22);
7.verificar se a antiga DILEG e ou a Procuradoria consideraram a defe-
sa, ou se o órgão federal autuante examinou as razões apresentadas pela
empresa;
8.verificar se as alegações apresentadas pela empresa no pedido de Re-
curso têm fundamento legal, ou se precisam ser analisadas pela área
técnica  competente, quando se tratar de registro de produtos ou de
outras provas materiais que fogem ao exame da área jurídica;
9.verificar, em cada situação, nos casos concretos, se cabe aplicação de
pena mais branda, ou mesmo de isenção de penalidades;
10.verificar se a infração sanitária cometida, implica também, em res-
ponsabilidades, em virtude de crimes, contravenções, faltas éticas ou dis-
ciplinares, conforme a legislação civil, penal, administrativa e
ético-disciplinar; e
11.observar se a reincidência  está prevista na Lei nº 6.437/77(081) com
redação conferida pela Lei nº 9.695/98(062);

Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação
da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes, ou seja, a pena
deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, en-
tendendo-se como tal as que resultam dos motivos determinantes da infração
sanitária, da personalidade do agente e da reincidência.

Ter o infrator cometido a infração, intencionalmente, para obter vanta-
gem pecuniária, entregando ao consumo produto elaborado em desacordo com
normas legais e regulamentares; ter a infração conseqüências calamitosas para a
saúde pública; deixar de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitar
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19.na medida em que se considerem oportunos, após o treinamento
específico das áreas, novas delegações poderão ser efetuadas a servidores
de outros estados devidamente treinados, de comum acordo entre a
Procuradoria e a Diretoria de  Portos, Aeroportos e Fronteiras;
20.o enquadramento e a tipificação legal nos autos de infrações sanitá-
rias previstos em Portarias, Resoluções e atos complementares à legisla-
ção federal deverão vir sempre mencionando o inciso XXIII, do Art.10,
da Lei n.º6.437(081), de 20/08/77;
21.a falta de audiência do servidor autuante constitui motivo de nuli-
dade do processo, independentemente de apresentação de defesa ou
não, nos termos do Art. 15, da Lei n.º 6.437/77(081), dentro do prazo
legal;
22.as notificações e os termos de visita para verificação do cumprimen-
to de exigências determinadas pelas autoridades sanitárias devem ser
anexados, em original, ao processo pelo autuante, e não pela empresa,
conforme tem sido verificado em alguns processos;
23.as irregularidades enquadradas com base na Portaria SVS/MS nº
113(127), de 22/11/93, deverão indicar, respectivamente, o item constante
do inciso da norma precitada, bem como o anexo correspondente, a fim
de que a infração fique caracterizada de forma específica;
24.ao tipificar a infração cometida, deve ser observada dentro das
infrações elencadas no Art. 10 da Lei 6.437/77(081) a previsibilidade da
penalidade;
25.a falta de assinatura do autuado torna nulo o auto de infração sani-
tária, impossibilitando a instauração do processo administrativo, de-
vendo o servidor autuante ou o chefe do SVS observar a Lei
nº 6.437/77(081);
26.uma vez decorrido o prazo para apresentação de defesa e exercendo
ou não a empresa tal direito, deverá o Serviço de Vigilância Sanitária
certificar o ocorrido nos autos, ressalvando que a defesa deve ser apre-
sentada no próprio serviço;
27.mesmo que a defesa seja apresentada fora do prazo legal, deverá ser
juntada nos autos, mencionando tal ocorrência;
28.o nome do infrator deve vir corretamente escrito, com o endereço
completo, CEP e respectivo CNPJ/CGC da unidade que está sendo autu-
ada (nome da empresa infratora, endereço, CNPJ/CGC, bem como do
proprietário, CPF e RG, data e local de expedição e órgão expedidor);
29.o local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada cons-
tituem elementos essenciais que configuram a definição exata do proce-
dimento adotado e o caráter de atualidade do auto de infração, que se
reporta a uma ocorrência que deve ser coerente com a realidade.
Além disso, a descrição da irregularidade deve estar de acordo com o
que foi definido no artigo da lei ou regulamento considerado infringi-

Geral da União e administrativamente ao Diretor-Presidente da ANVISA
(Art. 12 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 1(009) de
1999);
18.com a delegação de competência concedida inicialmente pelas Por-
tarias nºs 182(120), 183(119) e 184(118) de 10 de março de 1998, revogadas
pela Resolução nº 13(027), de 28 de outubro de 1999, da Diretoria
Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os Chefes dos
Serviços de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde no Estado do
Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, ficaram autorizados a
proceder à notificação e aplicação da penalidade de multa imposta em
autos de infração, nos termos da Lei nº 6.437(081), de 20 de agosto de
1977, a ser recolhida à conta da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária, conforme a Resolução nº 03(010), de 29 de abril de 1999, conce-
dendo-se a redução do valor da multa nos termos do Art.21, dessa
mesma lei. Caso o infrator efetue o pagamento no prazo de 20 (vinte)
dias, contados da data em que for notificado, implicando, nesse caso,
em desistência tácita de defesa ou recurso. Quando, apesar da lavratura
do auto de infração impondo a penalidade de multa, subsistir ainda,
para o infrator, obrigação a cumprir, conforme prevê o Art. 18, da Lei
nº 6.437(081), será expedido edital fixando o prazo de 30 (trinta) dias
para o seu cumprimento;

O referido edital será publicado uma única vez, na imprensa oficial, con-
siderando-se efetiva a notificação 5 (cinco) dias após a publicação. Caso não seja
cumprida a obrigação remanescente, será aplicada multa observado o disposto
no Art. 8º, da Lei nº 6.437(081), de 1977.

As multas impostas até 27 de abril de 1999, data de implantação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária,  ocorrida com a publicação do seu
Regimento Interno, eram recolhidas ao Fundo Nacional de Saúde. Caso o
pagamento não fosse efetuado no prazo legal os autos deveriam ser enviados
diretamente à Procuradoria da Fazenda Nacional, nos respectivos Estados,
para fins de inscrição da receita como dívida ativa da União.

Após publicada a decisão final, os processos respectivos serão remetidos à
Procuradoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No caso de ser cons-
tatado qualquer erro material na instrução do processo poderá o Procurador-
Geral da ANVISA determinar a anulação parcial ou total do ato, instaurando
novo processo, se for o caso. O julgamento naqueles casos indicados nos atos
delegatórios passaram à alçada dos servidores delegados, cabendo à Procurado-
ria, não só rever os processos ultimados, nos Estados, como também apreciar,
os recursos interpostos, na forma da Lei 6.437/77(081), com vistas ao Diretor-
Presidente da Agência, ou autoridade que detenha competência delegada.
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não, da defesa (quando apresentada);
40.no caso de recusa em dar ciência ao auto, deverá a autoridade provi-
denciar  testemunhas (pessoas que não sejam da vigilância sanitária)
que presenciaram o fato; em seguida deve ser feita menção do mesmo
no auto e proceder de acordo com a hipótese do inciso II do Art. 17, ou
seja, mandar cópia do Auto de Infração Sanitária pelo Correio (Aviso de
Recebimento);
41.estando o autuado em local incerto ou não sabido ou havendo recu-
sa no recebimento postal, poderá, ainda, a autoridade proceder à noti-
ficação por edital, isto é, colocar o auto na imprensa oficial fazendo
menção ao prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da defesa a
partir da publicação do mesmo;
42.a empresa autuada manifestando interesse em pagar a importância
relativa à multa que lhe foi imposta, deverá apresentar uma declaração
mencionando os seguintes fatos:

a) acatamento e reconhecimento da infração praticada;
b) renúncia do prazo para defesa e recurso da decisão a ser
proferida; e
c) requerimento de remessa imediata do processo para o órgão
julgador.

43.as notificações, os termos de visita e os demais termos emitidos
deverão ser anexados, em original, ao processo pelo autuante e não pela
empresa, como se tem verificado em alguns processos;

Nos termos da legislação vigente, incumbe à Gerência de Consultoria e
Contencioso Administrativo-Sanitário, da Procuradoria da ANVISA, examinar
e julgar os processos administrativos referentes às infrações sanitárias, iniciados
com autos de infrações sanitárias, lavrados pelas autoridades fiscais competentes,
promovendo a publicação das decisões proferidas, tudo em conformidade com  a
Lei nº 6.437(081), de l977, e o  Regimento Interno aprovado pela Resolução
n° 1(009), de 26 de abril de l999, retificado pelas Resoluções, RDC n° 1(026), de 1º
de outubro de l999, e pela Resolução nº 11(015), de 21 de outubro de l999.

Remanesciam na citada Procuradoria à data de sua criação, aproximada-
mente 8.000 processos, reduzidos atualmente a 1.390, sendo que 2.910, instau-
rados após a criação da ANVISA, que, embora analisados, se encontram
aguardando julgamento, configurando infrações de natureza leve, grave, ou
gravíssima, fazendo com que a penalidade oscile de R$ 2.000,00 a R$
20.000,00; R$ 20.000,00 a R$ 50.000,00 e de R$ 50.000,00 a R$
200.000,00, respectivamente.

Devido ao elevado valor  das multas, acima mencionadas,  em face da
Lei n° 9.695(062), de l998,  a Procuradoria houve por bem, de comum acordo
com a então Diretoria de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Relações Internaci-
onais, estabelecer uma avaliação, levando em conta, principalmente, o risco à

do. A irregularidade constatada, além de estar prevista na legislação
sanitária federal, deve ser descrita, minunciosamente no AIS de forma a
se identificar claramente o fato;
30.o Código do Consumidor (Lei nº 8.078/90(074)) não  deve ser invo-
cado isoladamente para enquadrar infrações sanitárias. Deve ser indica-
do o artigo e o número da Lei Federal Sanitária, do Decreto, da Portaria
ou da Resolução considerados infringidos. Mencionar somente o nú-
mero do ato normativo não caracteriza a infração, devendo ser citado o
artigo, inciso, parágrafo, item, anexo, etc, que configuram a infração
sanitária;
31.no caso de apreensão de qualquer tipo de produto, este deve ser
identificado no Auto de Infração Sanitária e indicado o destino das
mercadorias, se inutilizadas ou não;
32.no caso de Produtos com prazo de validade vencido ou outra ocor-
rência qualquer que tenha ensejado a autuação, devem ser indicados os
nomes de cada um, expressamente, no Auto de Infração Sanitária e no
Termo de Apreensão;
33.em se tratando de produtos importados sem prévia anuência do
Ministério da Saúde, deve ser indicado, no Auto de Infração Sanitária,
o número da Licença de Importação e o nome de todos os produtos.
Quando não foram relacionados os produtos no Auto de Infração Sani-
tária  e constar o número da Licença de Importação esta deve ser anexa-
da ao processo.
34.o servidor autuante, no tocante à defesa, deverá discorrer sobre a
matéria de fato nela descrita, não apenas declarando que mantém o ato,
devendo fundamentar as razões pelas quais o faz;
35.quando houver uma notificação expedida pelo Serviço de Vigilância
Sanitária para o cumprimento de exigências, deve ser determinado,
expressamente, o prazo para tal e observá-lo antes da adoção de novas
medidas;
36.nas infrações sanitárias constatadas em inspeção realizada no mes-
mo local, dia e hora, deverá ser lavrado apenas um auto de infração
sanitária, mesmo que as ocorrências sejam diferentes;
37.em se tratando de vários tipos de alimentos, medicamentos e outros
produtos sujeitos à vigilância sanitária contendo irregularidades, conside-
rando a especificidade dos assuntos e da legislação de referência aconse-
lha-se a lavratura de autos distintos para cada tipo de produto;
38.quando forem realizadas autuações envolvendo aeronaves, embarca-
ções e demais veículos por falta de certificado de vacinação de passagei-
ros oriundos de zonas endêmicas, deve ser obrigatoriamente mencionada
a procedência daqueles primeiros;
39.após a lavratura do auto, deverá ser colhida a assinatura do autuado,
sem esquecer data e hora, fatores determinantes da tempestividade, ou
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Até a completa estruturação administrativa e organizacional da ANVISA,
obedecidos os trâmites legais, poderão ser contratadas instituições financeiras
competentes para a prestação de serviços visando à cobrança administrativa
dos respectivos débitos.

Completando a série de medidas voltadas ao aperfeiçoamento do pro-
cesso administrativo-sanitário, a Procuradoria, em articulação com as áreas
técnicas de portos, aeroportos e fronteiras, de alimentos, de inspeção e con-
trole de medicamentos e produtos, elaborou dezesseis modelos de termos
correspondentes aos atos administrativos de competência legal, no exercício
das atividades de inspeção, fiscalização,  e outras,  e decorrentes da aplicação
da Lei nº 6.437(081), de 20 de agosto de l977, visando a uniformização de
procedimentos e a eliminação de falhas  processuais, que podem, inclusive,
gerar a nulidade dos atos. A Resolução RE nº 2(025), de 28 de novembro de
2000,  publicada no DOU de 29 de novembro, aprovou esses modelos que
serão disponibilizados, por via eletrônica, na página da Agência.

saúde pública que cada tipo de infração identificada  representa,conforme
Guia de Referência sobre autuações de Infrações Sanitárias a ser divulgada
oportunamente.

Nessas condições, foi realizado um trabalho parcimonioso que oferece
aos técnicos incumbidos da aplicação da  Lei n° 6.437(081), de l977, maior
convicção e segurança, proporcionando respaldo às decisões que poderão en-
contrar mais adiante resistência por parte dos autuados.

No momento em que numa feliz coincidência, em outro trabalho arti-
culado com a Diretoria de Administração e Finanças, se conseguiu ultimar
um sistema de pagamento das multas e seu recolhimento à conta da Agência,
via formulário próprio instituído para esse fim pelo Banco do Brasil, dividido
em três partes (recibo do sacado, ficha de caixa e ficha de compensação),
possibilitando, assim, o controle informatizado pela  Administração, inaugu-
ra-se uma nova fase que se espera  profícua, agilizando os procedimentos, em
cumprimento às metas do contrato de gestão  da ANVISA.

Por final, complementando a série de medidas a cargo  da Procuradoria, e
sua missão institucional, está sendo imediatamente implantado o sistema  para
inscrição e cobrança da dívida ativa da Agência, nos termos da Lei nº 9.782(061),
de l999, e seus regulamentos, como parte de um programa, também
informatizado, visando os infratores recalcitrantes.

Considerando a necessidade da adoção de procedimentos administrativos
visando o recebimento de créditos, com prazo de pagamento vencido e não qui-
tados, a favor da ANVISA, os débitos existentes, de qualquer origem, deverão
ser encaminhados à  Gerência de Finanças e Controle visando a inclusão do
devedor  no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados  do Setor Público
Federal (CADIN)(097), bem como à escrituração contábil da responsabilidade.
Tal inclusão far-se-á setenta e cinco (75) dias após a comunicação ao devedor da
existência do débito, na forma da MP nº 1.973-65(097), de 28 de agosto de
2000.

A  Gerência de Finanças e Controle expedirá  notificação de cobrança
do débito, devidamente atualizado, informando que o débito é passível de
inclusão no CADIN e inscrição na Dívida Ativa da ANVISA. Na ocorrência
do pagamento do débito, deverá ser o devedor excluído do CADIN no prazo
máximo de 5(cinco) dias úteis, com a restituição do processo à unidade de
origem para a respectiva baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

Após a inclusão no CADIN,  e persistindo o não recolhimento do débito,
a Gerência de Finanças e Controle remeterá o respectivo processo à Gerência de
Contencioso, da Procuradoria, para que proceda à inscrição do devedor na Dívi-
da Ativa e conseqüente cobrança judicial.

As pessoas físicas ou jurídicas incluídas no CADIN  e inscritas na Dívi-
da Ativa da ANVISA terão acesso às informações pertinentes junto à Gerência
de Finanças e Controle que manterá, sob sua responsabilidade, cadastro con-
tendo informações sobre as situações ou operações que tenham sido registradas.
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XXIII - Decisões do Supremo Tribunal Federal

Anteriores à Criação da ANVISA

Sobre a jurisprudência relevante, envolvendo questões de vigilância sanitária,
destaco as seguintes decisões:

ALIMENTO – ADULTERAÇÃO

RHC – 34166 /SP
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
Ministro CARLOS MADEIRA
Publicação
DJ DATA 22-08-86 PG-14521 EMENT VOL-01429-03 PG-00457
Julgamento
30.08.1986 – PRIMEIRA TURMA
Ementa
Crime contra a Saúde Pública,  adulteração de alimento, materialidade do
crime, valor probatório dos laudos periciais.
A  crítica sobre o valor probatório dos laudos, no pertinente à
materialidade do crime, quando não contém uma evidência negativa da
existência dele, compete ao mérito da causa, descabendo fazê-la no
procedimento do HABEAS CORPUS que não pode representar um
julgamento antecipado da LIDE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

FARMACÊUTICO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL

RMS – 10916 / RJ
RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
Ministro HAHNEMANN GUIMARAES
Publicação
DJ DATA 01-03-67 PP00381 EMENT VOL- 00681-01 e
PP-00239 RTJ VOL-00040-01 PP-00094
Julgamento
1967 – SEGUNDA TURMA
Ementa
O laboratório de análises clínicas encerra atividades que ultrapassam a
capacidade do profissional de farmácia.
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Legislação
LEG-FED CFD- ******ANO-1967 ART-00153 INC-00016
*****CF-67  CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEG-MUN DEL-000211 ANO 1970 ART-00012 INC-00007
SANTOS, (SP).
LEG-FED SUM-000282
(STF)
Indexação
AD1761,ATO ADMINISTRATIVO
PODER DE POLÍCIA
SAÚDE PÚBLICA – MULTA

DROGARIAS – RESPONSÁVEL TÉCNICO

RP-1507 /DF
REPRESENTAÇÃO
Ministro CARLOS MADEIRA
Publicação
DJ DATA-09-12-88 PG-32676 EMENT VOL-01527-01 PG-00145
Julgamento
22/09/1988 – TRIBUNAL PLENO
Ementa
Representação de inconstitucionalidade de Lei, artigos 15, parágrafo 3. e
17 da Lei nº 5.991(084), de 17.12.73. Limitação a liberdade de comércio.
Drogarias. A  norma que prevê a Assistência do TÉCNICO
RESPONSÁVEL NAS DROGARIAS visa  a concordância prática entre a
liberdade do exercício do comércio de MEDICAMENTOS e o seu
controle, em benefício dos que visam  tais MEDICAMENTOS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

PODER DE POLÍCIA – ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL,
INTERDIÇÃO, LOCAL, FUNCIONAMENTO

RE-22907 / SP
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Ministro AFRANIO COSTA
CONVOCADO
Publicação
DJ DATA-24-06-54 PG-07310 EMENT VOL-00174-01 PG-00276 ADJ
Julgamento
19/11-1953 – SEGUNDA TURMA
Ementa
Poder de Polícia conferido às autoridades municipais; nele se inclui a

FARMÁCIA

AGRAG – 168149 /RS
AG. REG. EM AG. DE INST. OU DE PETIÇÃO
Ministro MARCO AURELIO
Publicação
DJ DATA 04-08-95 PP- 22520 EMENT VOL-01794-19 PP-03994
Julgamento
26.06.1995 – SEGUNDA TURMA
Ementa
INCONSTITUCIONALIDADE – INCIDENTE – DESLOCAMENTO
DO PROCESSO PARA O ÓRGÃO ESPECIAL OU PARA PLENO –
DESNECESSIDADE.
Versando a controvérsia sobre ato normativo já declarado inconstitucional
pelo guardião maior da Carta Política da República(037) – o Supremo
Tribunal Federal – descabe o deslocamento previsto no artigo 97 do
referido Diploma maior. O julgamento de plano pelo órgão fracionado
homenageia não só a racionalidade, como também implica interpretação
teleológica do artigo 97 em comento, evitando a burocratização dos atos
judiciais no que nefasta ao princípio da economia e da celeridade. A razão
de ser do preceito está na necessidade de evitar-se que órgãos fracionados
apreciem, pela vez primeira, a pecha de inconstitucionalidade argüida
em relação a um certo ato normativo.
(AGRAVADO: FARMÁCIA VERDEBRANCO LTDA.)

SAÚDE – DEFESA E PROTEÇÃO - SAÚDE PÚBLICA

RE – 88062 /SP
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ministro DJACI FALCÃO
Publicação
DJ DATA 07-11-78 PG-08826 EMENT VOL-01114-02 PG-00646
Julgamento
17/01/1978 – SEGUNDA TURMA
Ementa
Interpretação de preceito de direito local, sobre infração de natureza
sanitária. Sem maior relevo a argüição de ofensa a preceito
constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido
Observação
Votação: UNANIME. RESULTADO: NÃO CONHECIDO
PRV 9 PP.
ANO: 78 AUD: 07-11-78
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Julgamento
29/09/1988 – TRIBUNAL PLENO
Ementa
Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 9.465, de 08/6/1984, do
Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o uso de agrotóxicos e outros
pesticidas no âmbito estadual. Precedentes sobre a matéria relativa a
agrotóxicos e outros pesticidas, a partir das Representações nºs
1.150-0 e 1.153-4, ambas do Rio Grande do Sul. Afirmou-se, então, a
competência da União para editar normas gerais de defesa e proteção da
saúde (Emenda Constitucional nº 1, de 1969(039), Art. 8º, XVII, letra
“c”) e, supletivamente, dos Estados-Membros (Art. 8º, parágrafo único).
O STF declarou, parcialmente, inconstitucional a legislação gaúcha so-
bre agrotóxicos. No caso concreto, julga-se em parte, procedente a re-
presentação, declarando a inconstitucionalidade dos seguintes
dispositivos da Lei nº 9.465, de 1984, do Estado de Pernambuco: par-
1. Do Art. 1.; par-2. Do Art-1., parte final, as expressões “e que, se re-
sultantes de importação, tenham uso autorizado no país de origem; letra
“a” do par-3.  Do Art. 1.; letra “d” do par-3. Do Art. 1.; letra “e” do
par-3. Do Art. 1.; letra “f” do par-3. Do Art. 1.; parágrafos 4.; 5.; e 6.
Do Art. 1.; Arts. 4.; 7.; 8. e 9.; parágrafos 1.; 2.; 3. e 4  do Art. 9.; pa-
rágrafo único do Art. 10; Art. 11, nas expressões “inclusive no que tange
ao cumprimento do Art. 7. Desta Lei”; Arts. 12 e 15.

Vigilância pela SAÚDE e sossego dos munícipes; reconhecida a
inconveniência em que certo estabelecimento fabril continue com a
localização anterior, pode a autoridade negar-lhe licença que ali continue
a funcionar.

FARMÁCIAS – MEDICAMENTOS - FABRICAÇÃO-VENDA E
PROPRIEDADE DAS MARCAS

RE-59220 /GB
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Ministro ELOY DA ROCHA
Publicação
DJ DATA-11/04/75 PG-*****
Julgamento
04/03/1975 – PRIMEIRA TURMA
Ementa
Produtos Farmacêuticos; Licença Nacional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia, para sua fabricação e venda. – questão de propriedade das
marcas NOVALGINA E NOVALGIN, decidida, na instância ordinária,
emface da prova e de interpretação da lei, sem negativa de vigência da
LeiFederal. – precedente, sobre a mesma questão de propriedade, para o
efeito de anotação de transferência, no antigo Departamento Nacional
da Propriedade Industrial. – Recurso Extraordinário não conhecido.

SANGUE CONTAMINADO

02 PP-00534
Ementa
Entrega, a consumo, de sangue contaminado (Art. 278 do Código
Penal(057)). Dolo plenamente caracterizado, segundo os fatos apurados
nas instâncias ordinárias.
Pena fixada dentro dos limites legais, por decisão suficientemente
fundamentada.
Pedido indeferido.

AGROTÓXICOS

RP-1243 /PE
REPRESENTAÇÃO
Ministro NERI DA SILVEIRA
Publicação
DJ DATA-13-13-92 PG-02922 EMENT VOL-01653-01 PG-00128
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Anteriores à Criação da ANVISA

Sobre a jurisprudência relevante, envolvendo questões de vigilância sanitária,
destaco as seguintes decisões:

RESPONSABILIDADE DO FARMACÊUTICO – OFICIAL DE FARMÁCIA

RESP 54484 /SP
RECURSO ESPECIAL  (94/0029216-3)
Ministro DEMÓCRITO REINALDO (1095)
Fonte
DJ DATA 28/11/1994  PG: 32584
Decisão
09/11/1994 – PRIMEIRA TURMA
Ementa
Direito Administrativo. Inteligência da Lei nº 3.820/69 e Decreto nº
20.377(055), de 1931 e da Lei nº 5.991/73(084).
A restrição de direitos só tem eficácia quando expressamente definida em
lei. Inexistindo, nas drogarias, o manuseio de drogas para o fim de
manipulação de fórmulas medicamentosas, mas, apenas, a exposição e
venda ao público de medicamentos prontos e embalados, a lei  dispensa,
para o exercício da atividade dessa espécie de mercadoria, a
responsabilidade direta do próprio farmacêutico. O mero OFICIAL DE
FARMÁCIA, desde que devidamente inscrito no Conselho Regional
respectivo, pode exercer as atividade típicas de drogarias (Lei nº
5.991/73(084)), para os quais a lei não exige o grau universitário.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

RESPONSABILIDADE DO FARMACÊUTICO – OFICIAL DE FARMÁCIA

RESP 33369 / SP
RECURSO ESPECIAL  (93/0007870-4)
Ministro DEMÓCRITO REINALDO (1095)
Fonte
DJ DATA 30/05/1994  PG: 13453
Decisão
20/04/1994 – PRIMEIRA TURMA
Ementa
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Contaminação pelo virus HIV . Hospital Público (transfusão sangüínea).
Prescrição qüinqüenal inocorrente. Dec Federal 20.910/1932 (Art. 1.).
1.O fato vértice para a contagem do prazo qüinqüenal (Art. 1., Dec. 20.910/
1932), no caso, finca-se na data do conhecimento do resultado revelado
pelo exame técnico laboratorial e não de causa externa anterior,
desconhecida pelo destinatário da transfusão de sangue (HIV). Em
contrário pensar, seria a revolta do direito contra conhecimento pelo
destinatário e voluntária aceitação de transfusão fatal com sangue
contaminado.
2.RECURSO IMPROVIDO.

SANGUE TRANSFUSÕES CONTAMINADAS – AÇÃO INDENIZATÓRIA

RESP 9876 / SP
RECURSO ESPECIAL  91/0006558-7
Ministro  ATHOS CARNEIRO (1083)
Fonte
DJ DATA 12/08/1991 PG: 10559
RSTJ   VOL: 00024  PG: 00466
Decisão
25/06/1991 – QUARTA TURMA
Ementa
Denunciação da LIDE.  Art. 70, III, do Código de Processo Civil(085).
Denunciações sucessivas, possibilidade de indeferi-las. AÇÃO
INDENIZATÓRIA, promovida por paciente contra estabelecimento
hospitalar,  com posterior intervenção do Banco de Sangue, que
denunciou  a LIDE aos LABORATÓRIOS encarregados da análise do
sangue utilizada em transfusões. Embora admitida exegese ampla ao
disposto no artigo 70, III, do CPC(085), não está obrigado o magistrado a
admitir  sucessivas denunciações da LIDE,  devendo indeferi-las
(certamente  que  com resguardo de posterior “Ação Direta”), naqueles
casos  em que possa ocorrer demasiada demora no andamento do feito,com
manifesto prejuízo a parte autora.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

CLORETO DE ETILA - lança-perfume

HC 8268 / SP
HABEAS CORPUS  98/0093137-6
Ministro  GILSON DIP   (1111)
Fonte
DJ DATA 15/03/1999  PG: 00264
Decisão

Direito Administrativo. Inteligência da Lei nº 3.820/69 e Decreto nº
20.377(055), de 1931 e da Lei nº 5.991/73(084).
A restrição de direitos só tem eficácia quando expressamente definida em
lei. Inexistindo, nas drogarias, o manuseio de drogas para o fim de
manipulação de fórmulas medicamentosas, mas, apenas, a exposição e
venda ao público de medicamentos prontos e embalados, a lei dispensa,
para o exercício da atividade dessa espécie de mercadoria, a
responsabilidade direta do próprio farmacêutico. O mero OFICIAL DE
FARMÁCIA, desde que devidamente inscrito no Conselho Regional
respectivo, pode exercer as atividades típicas de drogarias (Lei nº 5.991/
73(084)), para os quais a lei não exige o grau universitário.
RECURSO PROVIDO. POR MAIORIA DE VOTOS.

REGISTRO DE MEDICAMENTO NOVO

MS 3202 /DF
MANDADO DE SEGURANÇA 93/0030520-4
Ministro HÉLIO MOSIMANN  (1093)
Fonte
DJ DATA 16/05/1994 PG: 11695
Decisão
26/04/1994 – PRIMEIRA SEÇÃO
Ementa
Mandado de Segurança. Registro de Medicamento no Ministério da Saúde.
Satisfação dos requisitos legais exigidos. Prova. Direito líquido e
certo não demonstrado. Segurança denegada. Para obter  o REGISTRO
DE MEDICAMENTO NOVO,  cumpre ao interessado demonstrar que
satisfez todas as exigências previstas na legislação pertinente. Então sim,
caberá a autoridade competente se manifestar no prazo da lei.
DENEGADO.

SANGUE – TRANSFUSÃO CONTAMINAÇÃO PELO HIV –
RESPONSABILIDADE DO ESTADO

RESP 140158 / SC
RECURSO ESPECIAL  97/0048682-6
Ministro MILTON LUIZ PEREIRA (1097)
Fonte
DJ DATA 17/11/1997 PG: 59458
Decisão
28/08/1997 – PRIMEIRA TURMA
Ementa
Administrativo. Responsabilidade Civil do Estado (Art. 37, par. 6., CF(037)).
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fiscalizar-lhes o aspecto sanitário com a mudança da embalagem – Item
relevante na formação dos custos. Não é necessariamente verdadeiro que
não houve dano ao consumidor pela manutenção do preço, porquanto
este poderia  ter que ser proporcionalmente reduzido.
RECURSO IMPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AGA 154651 / DF
AGRAV. REG NO AGR DE INST. 97/0051220-7
Ministro  ARI PARGENDLER (1104)
Fonte
DJ DATA 29/09/1997   PG: 48178
Decisão
11/09/1997 – SEGUNDA TURMA
Ementa
Administrativo. Distribuidora de medicamentos. Contratação de
Responsável Técnico. Inexigibilidade. Exorbitância do Art. 30 do Dec.
74.170/1974(051). Precedente do STF. Agravo Regimental Improvido.

MEDICAMENTOS – MARCAS DENOMINAÇÕES SEMELHANTES

RESP 59912 / RJ RECURSO ESPECIAL 95/0004390-4
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088)
Fonte
DJ DATA 09/12/1997   PG: 64706
Decisão
04/11/1997  - QUARTA TURMA
Ementa
Processo Civil. Recurso Especial. Possibilidade de confusão afastada nas
instâncias ordinárias. Insuscetibilidade de reexame desse entendimento em
recurso especial. Enunciado da SUM. 7/STJ. Recurso desacolhido.
Havendo as instâncias ordinárias afirmado a impossibilidade da confusão
pelo consumidor, em razão da distinção de finalidades dos medicamentos
cuja marca registrada contem denominações semelhantes, não se
pode,em instância especial, acolher a tese do recorrente, visto demandar
reexame dessa circunstância fática, o que viria a contrariar o  enunciado
da SUM.7/STJ.

PODER DE POLÍCIA DOS ESTADOS – COIBIR FABRICAÇÃO DE
SUBSTÂNCIAS CAPAZES DE GERAR DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU
PSÍQUICA

18/02/1999  - QUINTA TURMA
Ementa
“HABEAS CORPUS”. “CLORETO DE ETILA”. TRÁFICO INTERNO.
CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I – O Cloreto de Etila, vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, con-
tinua sendo substância proibida pela lei de tóxicos, sendo que a sua posse
pode caracterizar a prática, em tese, de tráfico interno de entorpecente.
II – Ordem denegada.

AÇÃO DE DEPÓSITO IRREGULAR – PENHOR MERCANTIL

RESP 86305 / MG
RECURSO ESPECIAL  96/0003926-7
Ministro  RUY ROSADO DE AGUIAR
(1102)
Fonte
DJ DATA 20/05/1996 PG: 16719
Decisão
09/04/1996 – QUARTA TURMA
Ementa
Ação de depósitos. Depósito irregular. Penhor Mercantil. Coisas
fungíveis.
Aplicação das regras do mútuo. O depósito de coisas fungíveis, -
remédios dados em garantia no Penhor Mercantil, - É regulado pelas
regras do mútuo (Art. 1.280 do CC) e não enseja a ação de depósito.
Precedentes do STJ.

PODER DE POLÍCIA – CONTROLE DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

RESP 19302 / RJ
RECURSO ESPECIAL  92/0004591-0
Ministro  DEMÓCRITO REINALDO (1095)
Fonte
DJ DATA 25/05/1992  PG: 07359
Decisão
08/04/1992 – PRIMEIRA TURMA
Ementa
Econômico e administrativo. Poder de Polícia. Intervenção do Estado na
economia. Controle de Medicamentos. O controle de preços, com base
nas planilhas de custos apresentadas pelas empresas, é atribuição do
Conselho Interministerial de Preços (CIP), bem como da Superintendência
Nacional do Abastecimento (SUNAB). No caso de medicamento, a
Divisão de Medicamentos do Ministério da Saúde (DIMED), incumbe
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Ementa
Direito Administrativo. Inteligência da Lei nº 3.820/69 e Decreto nº
20.377(055), de 1931 e da Lei nº 5.991/73(084).
A restrição de direitos só tem eficácia quando expressamente definida em
lei. Inexistindo, nas drogarias, o manuseio de drogas para o fim de mani-
pulação de fórmulas medicamentosas, mas, apenas, a exposição e venda
ao público de medicamentos prontos e embalados, a lei dispensa, para o
exercício da atividade dessa espécie de mercadoria, a responsabilidade
direta do próprio farmacêutico. O mero OFICIAL DE FARMÁCIA,
desde que devidamente inscrito no Conselho Regional espectivo,pode
exercer as atividade típicas de drogarias (Lei nº 5.991/73(084)), para os
quais a lei não exige o grau universitário.
RECURSO PROVIDO. POR MAIORIA DE VOTOS.

ROMS 7302 / PR
RECURSO ORD EM MANDADO DE SEG. 96/0038020-1
Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS
(1096)
Fonte
DJ DATA 14/04/1997  PG: 12689
Decisão
06/03/1997 – PRIMEIRA TURMA
Ementa
Administrativo – Fabricação de substâncias destinadas ao emagrecimento
– perigo de dependência física ou psíquica – proibição – Poder de Polícia
– exercício pelos Estados.
- Impõe-se aos Estados exercer o Poder de Polícia, para coibir a fabricação
de substâncias capazes de gerar dependência química ou psíquica.

PODER DE POLÍCIA  DO ESTADO

ROMS 7376 / PR
RECURSO ORD. EM MANDADO SEG. 96/0040380-5
Ministro  JOSÉ DE JESUS FILHO (1040)
Fonte
DJ DATA 19/05/1997    PG: 205870
Decisão
13/03/1997   -   PRIMEIRA TURMA
Ementa
Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado – Resolução
Administrativa proibindo a prescrição médica de determinado
medicamento (LORAZEPAN, MIDAZOLAN, ETC).  Secretário de Saúde
do Estado competente para emitir tais atos – Exercício regular do Poder de
Polícia Sanitária.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

RESPONSABILIDADE DO FARMACÊUTICO – OFICIAL DE FARMÁCIA

RESP 35351 / SP
RECURSO ESPECIAL  (93/0014661-0)
Ministro DEMÓCRITO REINALDO (1095)
Fonte
DJ DATA 04/10/1991   PG: 20518
REPDJ      08/11/1993   PG: 23529
RSTJ      VOL.: 00072   PG: 00053
Decisão
18/08/1993 – PRIMEIRA TURMA



136
137

XXV- As Ações de Vigilância Sanitária e o Processo

de Globalização da Economia

O aumento das relações comerciais de produtos submetidos ao regime de
vigilância sanitária, inclusive em virtude do processo de globalização da econo-
mia, exige que os países, principalmente aqueles mais vulneráveis em face da
deficiência de seu aparelhamento institucional, reformulem suas estruturas e
aperfeiçoem seus sistemas nacionais que devem estar perfeitamente coordena-
dos, a nível federal, estadual e municipal.

A saúde e o comércio, como é sabido, mantêm relações recíprocas de grande
significado no desenvolvimento. Tais relações são complexas, o que dificulta,
em certa medida, a percepção pelos fatores sociais, em ambos os setores, das
diferentes dimensões que as integram. Para alguns, esta relação se resume na
introdução de barreiras sanitárias e fitossanitárias na defesa e saúde das popu-
lações. Para outros, estas são consideradas meros obstáculos ao desenvolvi-
mento do comércio.

Como foi acentuado com muita propriedade no Documento de Refe-
rência, da Conferência Panamericana sobre Harmonização da Regulamenta-
ção Farmacêutica, realizada em 1997, na OPAS, “os mecanismos e organizações
de integração supranacional têm surgido em distintos momentos e em dife-
rentes níveis (global, regional e subregional) e com ritmos, amplitudes e graus
de aprofundamento de suas negociações e acordos diferenciados. Esta
heterogeneidade gera superposições, possíveis contradições, e a necessidade
de coordenar esforços conscientes de compatibilização, já que a tarefa de cons-
trução da governabilidade democrática de um mundo globalizado é um pro-
cesso extraordinariamente complexo e difícil”.

A Organização Internacional do Comércio e a Organização Mundial de
Saúde vêm discutindo e levantando diversas questões relacionadas com as res-
pectivas normas e funções e as do Codex Alimentarius.

Como relevantes podem ser referidos o Acordo sobre Obstáculos Técnicos
ao Comércio e o Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossantárias.
Ambos, porém, podem ser vistos como complementares entre si.

Os compromissos internacionais assumidos pelos países, como foi o caso
do Brasil, em decorrência do Tratado de Assunção(154), acordado em 1991
(MERCOSUL), já implicaram na harmonização de normas legais e regulamen-
tares do repertório nacional para lograr o almejado processo de integração. Nesse
sentido foram aprovadas no GMC, 79 Resoluções na área de vigilância sanitária,
sendo: 20 sobre cosméticos; 10 sobre saneantes; 42 sobre medicamentos; 5
sobre hemoderivados e 2 sobre aeroportos e fronteiras.
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ou da participação”.
O princípio da precaução abraçado pelo Brasil com a adesão, ratifica-

ção e promulgação de Convenções Internacionais específicas, com a adoção
do Art. 225 da Constituição Federal(037) e com o advento do artigo 54, § 3º,
da Lei nº 9.605(066), de 12 de fevereiro de 1998, deverá ser implementado
pela Administração Pública, no cumprimento dos princípios, que tratam do
meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida,
inclusive mediante o controle da produção, da comercialização e do emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a quali-
dade de vida e o meio ambiente.

As transferências de tecnologias, de resultados de investigações e a forma-
ção de recursos humanos, voltados para garantir critérios de qualidade e a
harmonização da regulamentação farmacêutica a nível global, tais como o esta-
belecimento de denominações comuns internacionais que vem sendo buscada
pelo Brasil, desde 1953, a preparação de monografias para a Farmacopéia Inter-
nacional, critérios para a certificação internacional de controle de qualidade dos
medicamentos no comércio interno e internacional, normas de boas práticas de
fabricação/controle e outras pautas para evitar a distribuição e venda de drogas
falsificadas, são outros pontos de relevo a serem considerados em todo o processo
de harmonização e regulamentação farmacêutica a nível global.

No contexto dos processos de integração supracional, subregional e regio-
nal em curso na Região (MERCOSUL, SICA, Comunidade Andina, CARICON,
NAFTA, ALADI, ALCA) existem já processos de harmonização, como antes
acentuei, todos voltados para o tema.

A estrutura predominantemente estatal da Comunidade Internacional (que
se projeta, também, nas Organizações Internacionais e suas estruturas orgâni-
cas) e o princípio da autonomia da vontade das partes ou dos membros da Orga-
nização de que se trate (conseqüência da soberania) condicionam todo o
processo de formação e aplicação das normas internacionais, manifestando-se,
tanto na redação da norma como, posteriormente, no momento de sua apli-
cação, que é quando costuma suscitar-se a necessidade de sua interpretação.

Para fortalecer a tarefa dos países, diante dos reflexos do processo de
globalização, que é inevitável, torna-se necessário, ademais, dentre outras medi-
das, uma periódica atualização dos regulamentos técnicos, padrões de identidade
e qualidade, métodos analíticos laboratoriais, a certificação de conformidade no
âmbito dos Sistemas Nacionais correspondentes, segundo a classe de risco dos
produtos e, bem assim, o estabelecimento de uma base de dados e informações
das medidas sanitárias de proteção à saúde pública, de forma a facilitar o seu
conhecimento pelos produtores e prestadores de serviços nacionais, importado-
res e dos Estados-Membros de organismos internacionais de comércio e de saú-
de, apoiada pela atualização do repertório jurídico nacional, quando indicado,
como forma ainda de fortalecimento das ações de saúde e legitimação dos atos
dos agentes do Poder Público.

Muitos problemas de comércio poderiam ser evitados se os parceiros com-
partilhassem informações entre eles sobre medidas sanitárias, antes que elas fos-
sem colocadas em vigor.

Por outro lado, o grande avanço na tecnologia de comunicações, o forta-
lecimento das agências nacionais regulamentadoras de alimentos, medicamen-
tos, equipamentos de uso médico, cosméticos, saneantes, defensivos agrícolas e
outros insumos de risco à saúde, a criação de carreiras especializadas, a capacitação
permanente de recursos humanos, aliadas à políticas nacionais bem definidas,
constituem elementos importantes para assegurar o êxito das ações de vigilância
sanitária no contexto do processo de globalização da economia.

Sobre o processo de harmonização internacional ainda é de acentuar que
os consumidores devem ser adequadamente protegidos contra os riscos de doen-
ças causadas por alimentos, medicamentos e outros produtos, sendo importante
que os países harmonizem seus regulamentos, com a utilização de padrões inter-
nacionais que possam servir de base para suas medidas sanitárias, com as devidas
reservas, evitando embaraços nas importações e exportações, propiciando maior
segurança aos consumidores sobre a procedência e a qualidade dos produtos.
Nesse sentido bem é de ver que qualquer medida sanitária resultante de tais
harmonizações deve estar baseada em princípios científicos convincentes. É o
caso, por exemplo, dos denominados alimentos geneticamente modificados
que têm suscitado polêmicas a nível dos diversos países, em face da ausência
de elementos científicos suficientes sobre a sua segurança de uso, levando,
inclusive, a questão ao exame do Poder Judiciário, no Brasil, e em outros
países.

A respeito, invoca-se, inclusive, o princípio da precaução em matéria de
biossegurança, como regra fundamental no direito internacional. O Professor
Toshio Mukai(147) não nega esse caráter, em sua conhecida obra “Direito Ambiental
Sistematizado” ao concordar com o eminente Professor Português, Fernando Alves
Correia, que sobre o assunto ensina: “Seguindo de perto a doutrina alemã, pode-
remos dizer que o direito do ambiente é caracterizado por três princípios funda-
mentais: o princípio da prevenção (verursacherprinz) e o princípio da cooperação
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XXVI- Segurança Alimentar. Competência da União,

dos Estados e dos Municípios para o Controle de

Alimentos no Brasil. Normas Federais Sobre o

Controle de Alimentos

Muito já se disse sobre o tema.
Por segurança alimentar entende-se um conjunto de princípios, políticas,

medidas e instrumentos que assegure, permanentemente, o acesso de todos
os habitantes aos alimentos, a preços adequados, em quantidade e qualidade
necessárias para satisfazer as exigências nutricionais com vistas a uma vida
digna e saudável, bem como os demais direitos de cidadania.

A segurança alimentar integra o conjunto de direitos que defendem a
qualidade de vida e pressupõe o fim da exclusão econômico-social.

De outro modo, pode-se dizer que a segurança alimentar é uma priorida-
de nacional cujos principais responsáveis são os governos federal, estaduais e
municipais.

No âmbito do Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição
Brasileira(037), implantar e manter sistemas regulares de vigilância sanitária de
produtos, inclusive alimentos, constitui um dos objetivos essenciais.

Como já se afirmou na I Conferência Nacional de Segurança Alimen-
tar(131) realizada em julho de 1994, em Brasília, cujos conceitos estamos aqui a
respigar, “o conceito de Segurança Alimentar há de ser construído de acordo com
a realidade nacional de cada país. No Brasil, haverá Segurança Alimentar quan-
do todos os brasileiros tiverem, permanentemente, acesso em quantidade e qua-
lidade aos alimentos requeridos para a saudável reprodução do organismo
humano e para uma existência digna. Por isso, deve constituir um objetivo
nacional básico e estratégico. Deve permear todas as políticas e ações nos
diferentes níveis de governo e perseguida por toda a sociedade, comprome-
tendo todos os segmentos sociais envolvidos, em particular o empresariado.”

Uma política de Segurança Alimentar tem por objetivo uma disponibili-
dade agregada nacional de alimentos que seja simultaneamente:

a) suficiente para atender a demanda interna efetiva e potencial;
b) estável, na medida que busque neutralizar as inevitáveis adulterações
alimentícias;
c) autônoma, ao lograr a auto-suficiência nacional nos alimentos básicos;
d) sustentável, pois deve garantir o uso permanente dos recursos naturais;
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Meetings on Pesticide Residues). O conhecimento do funciona-
mento desses Grupos de avaliação de risco, não somente auxilia os
países no melhor entendimento do conhecimento científico dos
padrões internacionais  e a sua aplicação a nível nacional tendo
como modelo aqueles primeiros.” (Extraído da publicação série
sobre Proteção dos Alimentos, e Globalização do Comércio de
Alimentos. Um desafio para o setor de saúde pública. WHO/
FOS/97.8.1998).

Normas Federais Básicas sobre Alimentos

No Brasil, o Decreto-Lei nº 986(056), de 21 de outubro de 1969, que
institui normas básicas sobre alimentos, com o objetivo de defesa e proteção da
saúde, constitui o principal suporte jurídico para a ação de vigilância sanitária de
alimentos em todo o território nacional, por parte do Ministério da Saúde e das
Secretarias de Saúde. Esse diploma legal vem sendo modificado nas sucessivas
adaptações da Lei nº 9.782/99(061) que instituiu a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária.

Prevê esse mesmo diploma que todo alimento, qualquer que seja a sua
origem (animal, vegetal ou mineral), estado (sólido, líquido ou gasoso), origem
(nacional ou estrangeira) será objeto de registro no órgão competente do Minis-
tério da Saúde.

Esse registro é válido em todo o território nacional pelo prazo de dez anos,
devendo ser renovado antes do seu término.

Para a concessão do registro, o Ministério da Saúde deverá observar as
normas e os padrões de identidade e qualidade aprovados.

Concedido o registro, fica obrigada a empresa responsável a comunicar
ao Ministério da Saúde, no prazo de trinta dias, a data da entrega do alimento
ao consumo, para que sejam apreendidas amostras para a respectiva análise de
controle que se destina a comprovar a conformidade do alimento com o res-
pectivo padrão de identidade.

Em caso de análise condenatória do alimento e sendo o alimento conside-
rado impróprio para o consumo, será cancelado o registro anteriormente con-
cedido e determinada a sua apreensão em todo o território nacional.

Diante da constatação de falhas, erros, ou irregularidades sanáveis, mas se
o alimento for considerado próprio para o consumo, deverá ser o interessado,
notificado da ocorrência, proceder, no prazo concedido, às correções devidas, sob
as penas da lei.

Diferentemente das análises de controle, as análise fiscais são efetuadas
sobre os alimentos apreendidos pela autoridade fiscalizadora competente e servi-
rão de base para verificar a sua conformidade com os dispositivos do Decreto-Lei
nº 986/69(056) e seus regulamentos.

A ação fiscalizadora será exercida: pela autoridade federal, no caso de

e) eqüitativa, ao garantir a satisfação universal das necessidades
nutricionais do ponto de vista eqüitativo e quantitativo, a preços redu-
zidos e
f) regionalizada, que leve em consideração as especificidades de cada re-
gião no país.

A segurança alimentar está diretamente vinculada à soberania nacional e à
divulgação dos níveis de qualidade de vida da população, é uma questão estraté-
gica de segurança nacional, devendo constituir-se em um dos eixos centrais das
políticas econômica e social e demais políticas públicas, envolvendo os níveis de
governo federal, estadual e municipal.

No âmbito do Setor Saúde é vital assegurar o funcionamento do Sistema
Único de Saúde criado segundo a Constituição de 1988(037), para o atendimento
das necessidades da população, inclusive no que tange à segurança alimentar,
implantando e mantendo ações regulares de vigilância sanitária dos alimentos
entregues ao consumo e do estado nutricional da população.

Para a garantia da segurança sanitária nos Grandes Mercados Comuns, os
membros da Organização Mundial do Comércio detêm o direito de adotar me-
didas sanitárias para a proteção da vida humana ou saúde. Portanto, os países
podem determinar qual o nível de proteção sanitária, que deve ser alcançado pela
adesão aos padrões internacionais estipulados. Tais medidas sanitárias, no entan-
to, devem estar baseadas na avaliação de risco. Os membros da OMC têm que
assegurar que essas medidas não sejam discriminatórias, nem mais restritivas ao
comércio do que o necessário e, que não sejam mantidas sem evidência cien-
tífica suficiente.

Como os padrões internacionais ainda não cobrem todos os aspectos de
proteção dos alimentos, pode ser necessário para um país, introduzir medidas
sanitárias naquelas áreas onde padrões internacionais sejam inexistentes. Em tal
caso se recomenda envidar esforços para acelerar o trabalho da Comissão de
Revisão do Codex Alimentarius para estabelecer um novo texto que cubra a
área em questão. Se um país tiver que empregar uma medida sanitária antes
que um padrão internacional seja estabelecido, então, dever-se-ia aplicar a
avaliação de risco quando da determinação do conteúdo da medida
respectiva.

“As técnicas de avaliação de risco utilizadas pelas organiza-
ções internacionais têm sido publicadas amplamente para referên-
cia. Essas técnicas incluem metodologias em avaliação toxicológica,
avaliação à exposição e outros métodos relativos, utilizados pelo
corpo de especialistas, tais como o Joint FAO/WHO  Expert
Committee on Food Additives (JECFCA) - Comitê Misto FAO/
OMS  de Especialistas em Aditivos Alimentares e a Reunião Mista
FAO/OMS sobre resíduos de Pesticidas - JMPR (Joint FAO/WHO
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como instrumento da fiscalização sanitária, abrangendo o conjunto das eta-
pas que compõe a cadeia alimentar, incluindo suas inter-relações com o meio
ambiente, o homem e seu contexto sócio-econômico objetivando a proteção e
defesa da saúde do consumidor, em caráter preventivo.

A instituição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia
federal de natureza especial, vinculada ao Ministério da Saúde, pela Lei nº
9.782/99(061), a intensa atividade de regulamentação técnica na área de ali-
mentos, por ela desenvolvida, o estímulo à rede laboratorial, o aprimoramen-
to do controle dos produtos importados, o trabalho articulado com os órgãos
de vigilância sanitária estadual, constituem, sem dúvida, uma afirmação da
vontade política de ajustar as atividades de fiscalização nessa área em nosso
País.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou, por último, a Reso-
lução nº 23(017), de 15 de março de 2000, publicada no DOU de 16 de março
seguinte, estabelecendo procedimentos básicos para o registro e dispensa da
obrigatoriedade de registro de alimentos. A citada Resolução aprova um Regula-
mento Técnico sobre o assunto. Os produtos dispensados da obrigatoriedade de
registro no Ministério da Saúde figuram no Anexo I da citada Resolução. São
eles: açúcares; alimentos e bebidas com informação nutricional complementar;
alimentos congelados; amidos e féculas; aditivos aromatizantes/aromas; balas,
bombons e similares; biscoitos; cafés; cereais e derivados; chás; colorífico; cremes
vegetais; composto de erva-mate; condimentos preparados; conservas vegetais
(exceto palmito); doces; embalagem; erva-mate; especiarias/tempero; farinhas;
farinhas de trigo e ou milho fortificadas com ferro; frutas (dessecadas e ou
liofilizadas); frutas em conservas/ gelados comestíveis; geléia de mocotó; geleias
(frutas); massas; pós ou misturas para o preparo de alimentos e bebidas; óleos e
gorduras vegetais; pães; pastas e patês vegetais; polpa de frutas; polpa vegetais;
preparações e produtos para tempero a base de sal; produtos e cacau/chocolante;
produtos de côco; produtos de confeitaria; produtos de frutas, cereais e legumes
para uso em iogurte e similares; produtos de soja; produtos de tomate; salgadi-
nhos; sementes oleaginosas; sobremesas e pós para sobremesa; sopas desidra-
tadas; vegetais (dessecados e ou liofilizados), e os certificados de registros
obrigatórios figuram no Anexo II, da referida Resolução. São os seguintes:
aditivos (formulados); aditivos substância única; adoçantes; água mineral; água
natural; água purificada adicionada de sais; alimentos adicionados de nutri-
entes essenciais; alimentos c/ alegações de propriedades funcionais e ou de
saúde; alimentos infantis; alimentos para controle de peso; alimentos para
dietas com restrição de nutrientes; alimentos para dietas com ingestão con-
trolada de acúcares; alimentos para dietas enterais; alimentos para gestantes e
nutrizes; alimentos para idosos; alimentos para praticantes de atividade física;
alimentos de origem animal; bebidas alcoólicas; coadjuvantes de tecnologia;
composto líquido pronto para consumo; embalagens recicladas; gelo; novos
alimentos e ou novos ingredientes; sal; sal hipossódico/sucedâneos de sal;

alimento em trânsito de uma para outra unidade federada e no caso de ali-
mento exportado ou importado e pelas autoridades estaduais ou municipais,
e do Distrito Federal nos casos de alimentos produzidos ou expostos à venda
na área da respectiva jurisdição.

O Decreto-Lei nº 986/69(056), citado, assegura à autoridade fiscalizadora
competente, livre acesso a qualquer local em que haja fabrico, manipulação,
beneficiamento, acondicionamento, conservação, transporte, depósito, distribui-
ção e venda de alimentos.

A propaganda de alimentos, qualquer que seja o veículo empregado para
sua divulgação, também está sujeita a fiscalização por parte das autoridades sani-
tárias competentes.

De outro modo, os estabelecimentos industriais e comerciais que fabri-
quem, preparem, beneficiem, vendam ou depositem alimentos ficam sujeitos
à licença e autorizações dos órgãos sanitários competentes, dos Estados, dos
Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme dispuser a lei
estadual.

Prevê, ainda, o mesmo Decreto-Lei outras normas sobre registro e con-
trole de alimentos; rotulagem; aditivos intencionais ou acidentais; padrões de
identidade e qualidade;  fiscalização. Os procedimentos para desenvolvimen-
to do processo administrativo objetivando a apuração de infrações de nature-
za sanitária de alimentos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária estão
regidos por lei específica sobre infrações de natureza sanitária (Lei nº 6.437/
77(081), alterada  pelas Leis nºs 7.967/89(076), 9.005/95(069) e 9.695/98(062).

Considerando que o Decreto-Lei nº 986/69(056), estabelece apenas nor-
mas gerais para o controle de alimentos no País, podem e devem os Estados
legislar, suplementarmente, sobre a matéria, como lhes faculta o § 2º do Art.
24 da Constituição(037).

Do mesmo modo compete aos Municípios suplementar a legislação fede-
ral e estadual, no que couber, na forma prevista pelo artigo 30, inciso II, da
Constituição(037).

Com o advento da Nova Carta Política(037), promulgada no dia 5 de outu-
bro de 1988, que defere ao Sistema Único de Saúde a competência para contro-
lar, fiscalizar e inspecionar produtos e substâncias de interesse para a saúde,
inclusive alimentos, bebidas e águas para o consumo humano (Art. 200, I e
IV), caberá ao legislador ordinário deferir ao Ministério da Saúde e às Secretarias
de Saúde tais incumbências, pondo fim à duplicidade e à superposição de fun-
ções, atualmente verificadas em matéria de alimentos no Brasil.

O Ministro de Estado da Saúde, através da Portaria nº 1.428(105), de
26.11.93 (DOU de 2.12.93), expediu Regulamento Técnico para Inspeção Sa-
nitária de Alimentos, após audiência Pública, convocada pela Portaria DETEN/
SVS nº 058(128), de 17.5.93 (DOU de 31.5.93), realizada em 3.8.93, conside-
rando que a prática da fiscalização sanitária dentro das prioridades locais, se-
guindo as determinações do Sistema Único de Saúde, deve utilizar a inspeção
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XXVII- Regulamento Sanitário Internacional -

Revisão e Atualização

A Organização Mundial de Saúde está empenhada na revisão do Regu-
lamento Sanitário Internacional, mediante a comparação das suas regras com
as de outras duas organizações internacionais - a Organização Internacional
do Comércio, que não é parte do sistema das Nações Unidas, e a Comissão
Mista do Codex Alimentarius formada pela junta FAO/WHO, com o princi-
pal propósito de proteger a saúde do consumidor e assegurar práticas justas
no comércio de alimentos.

Dentro do quadro do processo de revisão do Regulamento Sanitário In-
ternacional (RSI), a Secretaria da Organização Mundial de Saúde (OMS), ela-
borou um relatório no começo de 1998, juntamente com os membros do
Comitê sobre as medidas sanitárias e fitossanitárias (MSP), da Organização
Mundial do Comércio (OMC). Um dos principais objetivos dessas discussões
exploratórias foi determinar se seria possível minimizar os efeitos dos diversos
conflitos decorrentes da aplicação das medidas previstas pelo Acordo MSP  e
o  Regulamento  Sanitário  Internacional,  tendo  em  vista que os Estados-
Membros nas duas organizações são praticamente os mesmos. O texto atual
do RSI, vigora desde 1971, data em que se reviu aquele, aprovado em 1951,
pela Assembléia Mundial da Saúde(002). O RSI, no momento, está sendo re-
visto e modernizado tendo em vista a necessidade de adaptá-lo ao controle
epidemiológico de doenças e meios de combatê-las, em que pese o aumento
considerável do volume de tráfego internacional. A Comissão do Codex
Alimentarius (CCA) que é administrada conjuntamente pela Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a OMS e, é direta-
mente citada dentro do Acordo MSP como um organismo que estabelece as
normas relacionadas com a salubridade dos gêneros alimentícios, foi também
incluída nesse estudo comparativo.

É de notar que a Organização Mundial do Comércio (OMC) é o princi-
pal organismo internacional encarregado de negociar os acordos de liberação do
comércio e de resolver os problemas comerciais entre os países. A OMC não fez
parte do Sistema das Nações Unidas. A aceitação das disposições do Acordo
MSP é uma das obrigações que incumbem implicitamente aos membros da OMC.

Noutro sentido, a Organização Mundial de Saúde, instituição especializa-
da da Organização das Nações Unidas é o organismo de direção e coordena-
ção da ação internacional da saúde pública. Ela incentiva a cooperação técnica
pela saúde entre os países, executa programas de luta e erradicação de doen-
ças, estabelece normas sanitárias internacionais e se esforça para melhorar a

suplemento vitamínico e ou mineral; vegetais em conserva (palmito).
Sobre os produtos dispensados da obrigatoriedade de registro, de acor-

do com a nova sistemática adotada pela Resolução as empresas devem infor-
mar o início da sua fabricação à autoridade sanitária federal do Distrito ou do
Município, podendo dar início à comercialização. A autoridade sanitária terá
um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da comunicação da empresa, para
proceder a inspeção sanitária na unidade fabril. A realização da inspeção nesse
prazo dependerá da natureza do produto e do risco associado ao mesmo, bem
assim da data da última inspeção e do histórico da empresa.

Com relação aos produtos obrigados a registro, a solicitação de registro
deve ser efetuada pela empresa interessada ao órgão de vigilância sanitária do
Estado, do Distrito Federal  ou do Município onde uma das unidades fabris da
empresa esteja localizada. A documentação exigida está relacionada no Anexo
III, da mesma Resolução.

Os produtos cárneos, embutidos, enlatados, leite, seus derivados e de-
mais, de origem animal, continuam sob controle do Ministério da Agricultura, a
teor de legislação específica, não obstante as disposições constitucionais que atri-
buem ao Sistema Único de Saúde a competência para o controle de alimentos
em geral, inclusive bebidas e águas para consumo humano (Art. 200, IV,
CF(037)).

As Resoluções, RDC nºs 90(030), de 18 de outubro de 2000;  93(032), de
31 de outubro de 2000, e 94(033), de 1º de novembro de 2000, regulam,
respectivamente, a identidade e qualidade do pão; de massa alimentícia e a
rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e bebidas embalados.
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XXVIII- Direito Sanitário ou Direito de Saúde

A velocidade com que precisam ser tomadas as decisões importantes exige
ampla visão das leis em elaboração e dos conseqüentes reflexos que terão no
mundo jurídico.

Em matéria de saúde, o descompasso entre a lei e os fatos acarreta sérias
perturbações à ação das autoridades e órgãos competentes pela falta de
embasamento para a prática de seus atos, inclusive daqueles fundados no poder
de polícia proporcionando a impunidade e a proliferação de situações que po-
dem acarretar a periclitação da vida e da saúde. A preservação da saúde coleti-
va constitui objetivo fundamental dos Estados contemporâneos. No caso do
Brasil, o direito à saúde se inclui dentre os marcos de garantias que foram
consagrados em nossa Constituição(037), e o homem é o objeto do planeja-
mento nas reformas sociais.

A tais assertivas poder-se-ia acrescentar que a vida e a saúde são bens
irrecusáveis e inalienáveis. Nesse sentido ninguém poderia conferir a si mais
direitos do que aqueles que a lei lhe outorga, nem modificar em seu proveito
aquilo que já está consagrado pelo bom-senso e pela razão.

Acelerar a evolução científica no campo da saúde, renovar critérios, mu-
dar estruturas e técnicas operacionais, racionalizar a utilização de recursos, me-
lhorar as condições de saúde coletiva e do ambiente, são imperativos indeclináveis
de uma moderna estratégia social.

Para o desenvolvimento de programas a curto, médio, e longo prazo, é
necessário também contar com bases legais adequadas, tanto a nível legislativo,
como a nível regulamentar, que correspondam a critérios atuais e reflitam, for-
malmente, os progressos da ciência e da técnica em seu próprio campo. É por
isso que em matéria de saúde, devemos preocupar-nos em rever e atualizar as
normas jurídicas nos diferentes campos do setor tendo sempre em mira o
interesse coletivo pairando sobre o interesse particular ou de grupos, deitan-
do por terra toda a fraude e a mistificação.

O âmbito da legislação de saúde é muito amplo e pressupõe uma atenção
do Estado em diferentes campos, dentro ainda da consciência de que os proble-
mas de saúde pública só podem ser resolvidos plenamente com a participação do
Estado e de toda a população, das classes intelectuais, dos trabalhadores, dos
professores, dos estudantes, do setor empresarial e da comunidade em sua mais
ampla concepção.

O bem juridicamente protegido é a incolumidade da pessoa em toda a sua
amplitude.

Dentro do contexto do Direito Público ressaltam pela sua natureza e im-
portância as normas do Direito de Saúde, quer como afirmação do poder de

qualidade de vida das pessoas. Nos termos de sua constituição, a OMS pode
editar regulamentos como o RSI.

A seu turno, a Comissão do Codex Alimentarius (CCA) reúne as normas
sobre alimentos adotadas a nível internacional e as apresenta de modo unifor-
me. A Comissão incumbe-se de conduzir o Programa misto FAO/OMS sobre
as normas alimentares, com o objetivo principal de proteger a saúde dos con-
sumidores e de garantir boas práticas no comércio de alimentos.

Um estudo comparado das normas e das funções das três organizações é
considerado necessário para melhor determinar eventuais conflitos, assim como
visualizar as possibilidades de interações funcionais entre as três organizações.
Nessa matéria estima-se que o texto atual (1969) do RSI, ora em processo de
revisão não estará ultimado antes de 2002, conforme publicação nº 25, 1999,
da WHO, WEEKLY Epidemiological Record (WKLY, Epidem. Rec).

Cogita-se, segundo os estudos até agora divulgados, modificações rela-
tivamente à notificação de doenças que não mais se restringirão a três doenças
(cólera, peste e febre amarela), mas a todas as ocorrências epidemiológicas ou
urgentes de saúde pública que tenham importância internacional. A prevalecer
essa decisão haverá necessidade de reformular as atuais estruturas de países me-
nos desenvolvidos. Tais modificações conduzirão a uma aplicação mais freqüente
do RSI e, portanto, ao aumento de riscos de conflitos com o Acordo MSP.

Além disso, espera-se que o novo texto defina as obrigações fundamentais
e contenha as recomendações técnicas específicas mais indicadas com o atual
estágio de conhecimentos. O texto atual do RSI obriga os Estados-Membros a
notificar à Secretaria da OMS os casos de determinadas doenças e informações
epidemiológicas, de administrar os serviços sanitários dos portos e aeroportos, de
emitir documentos sanitários internacionais e de aplicar ao tráfego internacional
as medidas sanitárias que não sejam mais restritivas do que as descritas no Regu-
lamento.

As disposições do RSI são juridicamente obrigatórias para os Estados-
Membros tal como o Acordo MSP. Existe uma vasta lista de questões eventuais
que interessam ao comércio, notadamente aquelas que digam respeito à saúde
das pessoas, dos animais e vegetais.
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As normas sanitárias, susbstantivas, adjetivas  ou processuais, regulam
situações e ocorrências internas e aquelas provenientes do exterior.

No primeiro caso, as leis, decretos e regulamentos têm por objeto os
aspectos relacionados com a prevenção de doenças, o contágio e propagação
de doenças transmissíveis e o tratamento das mesmas, as atividades de produ-
ção, industrialização, comercialização, distribuição, transporte e venda  de
produtos  e os serviços submetidos ao regime de vigilância sanitária, como é o
caso dos alimentos, medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos,
correlatos, agrotóxicos, saneantes domissanitários,  certos equipamentos e
aparelhos utilizados em medicina e outras atividades, o controle de sangue,
seus componentes  e derivados, a higiene dos logradouros públicos e daqueles
onde se desenvolvem atividades econômicas relacionadas com a saúde (em-
presas e seus estabelecimentos), os padrões de potabilidade da água e qualida-
de  do ar, o saneamento do meio ambiente ou a fiscalização das condições do
exercício das profissões ou ocupações relacionadas com a saúde, todos, confor-
me o caso, submetidos a procedimentos e atos, tais como análises prévias,
fiscais e de controle, licenças, registros e autorizações . A utilização de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano, as experiências e pesquisas com seres hu-
manos , são , por igual, objeto de regulação no campo do Direito Sanitário ou
Direito de Saúde.

No segundo caso, a normalização jurídica está voltada para certas situa-
ções, como o exame médico de pessoas provenientes do exterior para efeito de
ingresso e fixação no país, controle de migração dirigida, isolamentos e quaren-
tena, vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras, expurgo e desifestação
de embarcações e aeronaves, fundeadas ou pousadas no território nacional, de-
sinfecção de materiais e liberação para importação de bens, e outras. A expansão
dos meios de comunicação e a conseqüente facilidade de propagação de doenças
estão a exigir mecanismos cada vez mais ágeis e eficazes com embasamento jurí-
dico adequado para regular essas situações.

Essas são as linhas gerais  do Direito de Saúde, que, em nosso país,
começa a ser reconhecido, inclusive em sede constitucional (Constituição da
República Federativa do Brasil(037), l988, Art. 196 e seguintes).

A par desse complexo de normas internas, devem ser observados os prin-
cípios, compromissos e normas estabelecidas nos tratados, convenções e acordos
ratificados pelo Brasil e nos códigos e regulamentos sanitários internacionais.

Por último, coroando o quadro jurídico do Direito Sanitário existem ain-
da normas legais e administrativas relacionadas com o aparelhamento institucional,
dispondo sobre a organização e o funcionamento dos serviços federais, estaduais
e municipais e  a competência dos seus agentes para a prática  de atos no campo
da saúde.

polícia do Estado, impondo restrições aos indivíduos, em benefício do inte-
resse coletivo, quer como afirmação do poder público, intervindo sobre bens
e serviços que interfiram direta ou indiretamente na saúde humana.

É notória a preocupação dos governos em disciplinar, através de normas
jurídicas próprias lastreadas em conhecimentos científicos atuais, as ações
respeitantes à saúde que exijam certo comportamento.

O Direito Sanitário ou Direto de Saúde, como preferem alguns, constitui
já em nosso País, tal como ocorre em outras nações, um diversificado e extenso
repertório, com um grupo de sanções peculiares, que vai ganhando foros de
autonomia, procurando tornar-se independente do Direito Administrativo, em-
bora ainda se alicerce, doutrinariamente, nesse ramo do Direito Público.

No concerto dos organismos internos e internacionais firma-se também
consciência acerca da necessidade  do aprendizado pelo administrador de saúde
pública do ordenamento jurídico nacional. Esse entendimento deveria traduzir-
se, entretanto, em medidas objetivas, principalmente com a inclusão nos cursos
de Saúde Pública e outros afins, de disciplina específica, ministrada por profissi-
onais do direito, devidamente habilitados.

O Direito à Saúde previsto expressamente na atual Constituição Brasilei-
ra(037) está a depender não só de políticas públicas, como também do Direito de
Saúde ou Direito Sanitário, a fim de apoiar a execução de programas relevantes
em curso do atual governo.

No mundo globalizado, a importância de uma legislação sanitária ade-
quada constitui um poderoso instrumento para assegurar aos países mais po-
bres, maior segurança nos seus sistemas nacionais de vigilância sanitária, em
decorrência dos produtos oriundos dos grandes mercados comuns.

Desde o fim  do século XIX , autores como Silvio Lessona(136), em sua
obra “Tratatto di Dirito Sanitario”, vêm traçando os contornos do Direito
Sanitário, a saúde individual como elemento da saúde social, as razões e o
limite da atividade do Estado em matéria sanitária, analisando a expressão
tutela da saúde pública e seu significado, e suas relações com alguns ramos do
Direito (constitucional, penal, administrativo, internacional e trabalhista).

Para aqueles autores, o conteúdo do Direito Sanitário seria constituído
da ciência médica e a organização sanitária seria a realização da ciência
sanitária.

A partição da matéria geralmente adotada pelos estudiosos abrangia a
parte preventiva  ou tutela contra a doença e a parte repressiva. Por tutela da
saúde pública deveria entender-se a ação estatal, pronta a reprimir  o dano que o
organismo humano pudesse acarretar a saúde pública.

Conforme tive ocasião de acentuar no livro de minha autoria DIREITO
DE SAÚDE(133), Vol. I, 2ª Ed. 1984, não distinguiam ainda esses autores os
riscos e os danos produzidos por certos tipos de bens de consumo ou pelo meio-
ambiente ao próprio homem como objeto da tutela do Estado em matéria de
saúde pública.
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XXIX- Planejamento Estratégico

Os exames estratégicos constituem um aprofundamento da Avaliação da
Conjuntura sobre determinados problemas.

Em certas situações pode mesmo ocorrer que determinada decisão suscite
dúvidas, pela complexidade das medidas imprescindíveis à sua realização. Se-
ria  politicamente desastroso e, estrategicamente incorreto, manter tal decisão
sem maior segurança quanto à sua viabilidade. Daí a necessidade  de se
explicitarem, com clareza, as possíveis maneiras de agir para alcançar o fim
desejado, tendo-se em conta as diferentes variáveis capazes de afetar a solução
do problema, como por exemplo, o comprometimento dos objetivos
finalísticos da Agência, o prazo de execução das metas e objetivos do Contrato
de Gestão, a dependência da solução de outros problemas para realização de
uma meta considerada, outras decisões dependentes da solução do problema
em estudo, etc.

A própria evolução da conjuntura entre a avaliação e o momento da for-
mulação do Planejamento Estratégico, poderá apresentar novos fatos. Também a
capacidade da Agência poderá ter sido influenciada por novas nuanças na evolu-
ção dos fatos e dos efeitos, notadamente dos óbices, verificada na apreciação da
Política do Governo e da situação nacional e internacional.

Os exames estratégicos visam, por conseguinte, o assessoramento do
Governo, de forma judiciosa e em tempo oportuno oferecendo-lhe alternativas
de Ações Estratégicas a empreender a solução de problemas.

Conquanto o exercício do Planejamento não imponha modelos rígidos –
o princípio da flexibilidade e as peculiaridades de cada problema repelem a rigi-
dez de um modelo padrão – os exames estratégicos terão melhores possibilidades
de êxito se atendidas as regras básicas do raciocínio analítico para o processo
decisório.

Em linhas gerais deve-se orientar esse processo decisório pelos seguintes
passos: caracterização do problema, fatos pertinentes ao problema, discussão dos
fatos, formulação de linhas de ação, comparação entre as linhas de ação e
decisão, que caberá ao nível que determinou a realização do Exame
Estratégico.

As indicações acima elencadas se aplicam inteiramente à Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária, no desempenho de suas funções, conforme prevê
o artigo 15, inciso I, da Lei 9.782(061), de 1999, principalmente tendo em
vista que a Administração da nova Autarquia é regida por um Contrato de
Gestão, sendo um instrumento de avaliação da administração da Autarquia e
de seu desempenho, estabelecendo parâmetros para sua administração inter-
na, bem como os indicadores que permitam quantificar, objetivamente, a sua
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XXX- Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos

 em Saúde - Reblas

De acordo com Art. 7º, inciso XVI, da Lei nº 9.782(061), de 1999,
incumbe à ANVISA coordenar as ações de vigilância sanitária por todos os
laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de controle em qua-
lidade de saúde.

Após a realização de Consulta Pública foi baixada a Resolução ANVISA
nº 229(011), de 24 de junho de 1999, DOU de 28.6.99, instituindo oficialmente
a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde – REBLAS, composta
pelos laboratórios vinculados a órgãos e entidade governamentais, ou a entidade
privadas, devidamente credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade Industrial – INMETRO, autorizados pela ANVISA,
sob a coordenação do Instituto Nacional de Controle em Qualidade em Saú-
de – INCQS. Para fins do credenciamento mencionado, os órgãos e entidade
a que pertencem os laboratórios deverão encaminhar petição à ANVISA acom-
panhada de comprovação de estarem participando de programa de
credenciamento coordenado pelo INMETRO.

A REBLAS tem por objetivo realizar análises prévias de controle, fiscal
e de orientação de produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária e outras
análises de interesse da ANVISA. As análises de controle fiscal, exigidas pela
legislação federal de vigilância sanitária, devem ser realizadas pelo INCQS e
pelos Laboratórios Centrais de Saúde Pública - LACEN, instituídos pelos
governo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, podendo ser reali-
zadas por entidades  especializadas, quando autorizadas pela ANVISA. As
análises prévias para registro de produtos, quando não regidas por legislação
especifica e as análises de orientação poderão ser realizadas por laboratórios
pertencentes à REBLAS.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tendo em vista o interesse
público, poderá suspender a participação de qualquer laboratório na REBLAS.
Sendo que as normas estabelecidas para as atividades de credenciamento no
âmbito dessa rede serão as normas operacionais do INMETRO, conforme
ainda, orientação dos organismos internacionais competentes. Essas normas
operacionais, quando necessário, serão objeto de regulamento técnico pro-
posto pelo INCQS a ser aprovado pela ANVISA.

Com a nova organização da ANVISA, aprovada pela Portaria nº 593(007),
de 25 de agosto de 2000, foi instituída a Gerência-Geral de Laboratórios em
Saúde Pública, a qual compete: definir e propor a política nacional de gestão
de qualidade para os laboratórios que prestem serviços de análise em produtos

avaliação periódica e que o seu descumprimento injustificado poderá impli-
car na exoneração do Diretor-Presidente, pelo Presidente da República medi-
ante solicitação do Ministro da Saúde. Esse mesmo Contrato de Gestão,
conforme o Art. 19, da Lei nº 9.782(061), de 1999, com a redação dada pela
MP nº 2.039-19(093), de 28 de julho de 2000, deve ser negociado entre o
Diretor-Presidente da ANVISA e o Ministro de Estado da Saúde, ouvidos
previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, no prazo máximo de cento e vinte dias seguintes à nomeação
do Diretor-Presidente da Autarquia.
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