
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCIA GOLDMAN MAGALHÃES DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O princípio da precaução e a regulação sanitária no Brasil: 
defesa do interesse público ou mera arbitrariedade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, junho de 2015. 



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCIA GOLDMAN MAGALHÃES DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O princípio da precaução e a regulação sanitária no Brasil: 
defesa do interesse público ou mera arbitrariedade? 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso, sob 

orientação da professora Patrícia Regina 

Pinheiro Sampaio, apresentado à FGV 

Direito Rio como requisito parcial para 

obtenção do grau de bacharel em Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, junho de 2015. 
 



 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Biblioteca da FGV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

Título do trabalho:  O princípio da precaução e a regulação sanitária no Brasil: defesa do 
interesse público ou mera arbitrariedade? 
 

 

 

Elaborado por: Marcia Goldman Magalhães de Souza 

 

 

 

 

 
 

Comissão Examinadora:  

 

Nome do orientador: Patrícia Regina Pinheiro Sampaio 

Nome do Examinador 1: Eduardo Jordão  

Nome do Examinador 2: Gustavo da Rocha Schmidt  

 

Assinaturas:  

__________________________________________________ 

Patrícia Regina Pinheiro Sampaio 

__________________________________________________ 

Eduardo Jordão 

__________________________________________________ 

Gustavo da Rocha Schmidt 

 

Nota Final: ____________  

 

Rio de Janeiro, ______de ____________de 2015. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à FGV DIREITO RIO 

como requisito parcial para obtenção do 

grau de bacharel em Direito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Joyce Goldman, ao meu irmão, Marcelo 

Goldman Magalhães de Souza, e ao meu pai Jorge 

Wilson Magalhães de Souza; meus três pilares de 

eterno amor incondicional e segurança, que estarão 

sempre comigo, independentemente de qualquer 

circunstância proporcionada pela vida. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 Primeiramente, agradeço à minha família, a base de tudo que me tornei atualmente. À 

minha mãe, Joyce Goldman, e a meu pai, Jorge Wilson Magalhães de Souza: obrigada por me 

ensinarem o valor do conhecimento, do amor incondicional e da educação; se me tornei a 

pessoa que sou hoje, é graças a vocês. A meu querido irmão, Ricardo Goldman Bochner, 

obrigada por ser, desde sempre, um exemplo de pessoa bem sucedida para mim; quando eu 

crescer, quero ser que nem você. Ao meu irmão, melhor amigo e confidente, Marcelo 

Goldman Magalhães de Souza. Obrigada por me aturar nestes 23 anos de existência, por me 

incentivar e me apoiar tanto em cada passo que dou, dia após dia. A vida parece tão fácil 

quando você sabe que tem alguém pra te segurar quando você precisar; obrigada por sempre 

ser essa pessoa para mim. À Marlei Lubanco Pereira, que eu considero como se minha avó 

fosse: obrigada por sempre cuidar tão bem de mim. 

 Agradeço também aos meus grandes amigos que tive a grande sorte de conhecer no 

colégio em que estudei: Ana Luíza Almeida, Flávia Bárcia, Julia Schaefer, Pedro Miranda, 

Thiago Ferreira, Luca Campanati e Evandro Júnior. Em especial para as meninas: obrigada 

por serem certezas na minha vida, sei que estaremos sempre juntas, em cada etapa 

ultrapassada, amo vocês. 

 Aos grandes presentes que a Fundação Getulio Vargas me deu ao longo destes árduos 

cinco anos: Polyana Yazaki, Alexandre Neves, Gabriel Gomes, João Almeida, Beatriz 

Figueiredo, Maria Eduarda Granito, Mariana Cavalcanti, Matheus Campelo, Jéssica Martins, 

Gabriela Nassar, Renata Guimarães, Guilherme Migliora e Luciana Frattini. Maria Eduarda 

Concesi e Francesco Scuotto, meus melhores amigos da FGV e meus irmãos da vida: tenho 

certeza que independentemente de onde eu estiver daqui a cinco, dez anos, vocês vão estar 

comigo. 

 Ao meu “quarteto fantástico”: Bruna Ballariny, Camila Arias e Diana Azambuja. 

Água, ar, terra e fogo não poderiam dar mais certo, não é? Obrigada por sempre me 

incentivarem tanto (principalmente com o TCC) e fazerem meus dias mais alegres. 

 Aos queridos amigos, que, na verdade, já fazem parte da minha família há muito 

tempo: Renata Ignarra, Regina Fernandes, Gabriel Bilotta, Augusto Zamith, Julia França, 

Mário Veronesi, William Gouvêa, Pedro Neves, Ariane Ramalho e Daniel Duarte. Obrigada 

por todas as risadas, histórias e apoio; vocês estão no meu coração. 

 Aos queridos amigos que a vida me deu: Gabriela Alencar, Gabriel Nasajon, Bruno 

Rafaelli, Maria Aparecida Arbex, Ana Carolina Petiz, Maria Cecilia Monsanto, Camila 



 

 

Carmona, Mateus Uchôa, Ary Pires, Luiza Cosmelli, Ana Laura Schmidt, Alessandra 

Vilanova e Aline Costelha. 

 Cada um de vocês com a sua peculiaridade, obrigada por me fazerem, mesmo (e talvez 

quase sempre) sem saber, seguir sempre em frente com um sorriso estampado no rosto. 

 Agradeço também ao corpo docente desta casa por ter me passado tanto 

conhecimento. Em especial, agradecimentos a Gustavo Schmidt, Silvana Batini, Fernando 

Fontainha e Patrícia Sampaio. A esta última agradeço imensamente por ter aceitado ser minha 

orientadora nesta jornada. Obrigada, Patrícia, por sempre me auxiliar com tanta delicadeza, 

entusiasmo, dedicação e paciência. 

 Ao meu amigo, parceiro e namorado: Carlos Alberto Pinheiro Filho. Obrigada por 

sempre me incentivar e apoiar nas horas mais tortuosas (assim como nas boas) e por ter 

trilhado esse caminho comigo. Sei que poderei alcançar o que quiser nessa vida, desde que 

você esteja caminhando ao meu lado, te amo. 

 Por fim, mas não menos importante, agradeço a Deus, às boas energias e aos bons 

espíritos por terem me dado a oportunidade, que diversas pessoas não possuem neste país, de 

cursar Direito em uma instituição muito bem estruturada e por terem me dado a capacidade de 

chegar até aqui. 

 Obrigada a todos. 

E que venha o próximo desafio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I have a realistic grasp of my own strengths and 
weaknesses. My mind is my weapon. My brother has 
his sword, King Robert has his warhammer, and I have 
my mind… and a mind needs books as a sword needs 
a whetstone, if it is to keep its edge. That’s why I read 
so much, Jon Snow. 
 
― George R.R. Martin, A Game of Thrones. 



 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo a análise da aplicação do princípio da 
precaução no setor de vigilância sanitária. Primeiramente, expõem-se diversas definições 
dadas ao instituto, de modo a compreendê-lo com mais clareza e precisão. Posteriormente, 
questionam-se eventuais excessos ou arbitrariedades na invocação desse princípio.  
Considera-se, em seguida, a competência normativa das agências reguladoras e a 
possibilidade da revisão de seus atos por parte do Poder Judiciário. Por fim, de modo a 
compreender como o princípio da precaução tem sido tratado pelo Poder Judiciário na seara 
da vigilância sanitária, realiza-se uma análise jurisprudencial nos Tribunais Regionais 
Federais (TRFs) do país, no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Após uma minuciosa análise sustenta-se que o referido instituto não possui 
“densidade jurídica” para sua aplicação, visto que ainda se encontra extremamente indefinido 
e ilimitado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: princípio da precaução. Vigilância sanitária. ANVISA – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Regulações sanitárias. 
 
ABSTRACT: This study aims to analyze the application of the precautionary principle in 
relation to sanitary rules. First, several definitions given to the institute are mentioned in 
order to understand its content more clearly and accurately. Subsequentially, possible 
arbitrariness of authorities and the Judiciary are questioned in instances where such 
principle is invoked in their decisions. Furthermore, an exposition is made on the limits of the 
normative attributions of regulatory agencies and the possibility of judicial review. Finally, 
an empirical research is performed in order to understand how the precautionary principle 
has been treated by the Judiciary in relation to sanitary administrative rules. This research is 
constructed by analyzing judicial decisions made by the Federal Regional Courts (TRFs) of 
the country, the Federal Supreme Court (STF) and the Superior Court of Justice (STJ) and it's 
concluded that the precautionary principle lacks “legal density”, as its use is still extremely 
generic and undefined. 
 
KEYWORDS: precautionary principle. Sanitary vigilance. ANVISA – National Health 
Surveillance Agency. Sanitary regulations. 
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INTRODUÇÃO 

O princípio da precaução possui sua origem no Direito Ambiental1, sendo, diversas 

vezes, utilizado como medida para buscar evitar danos e riscos irreparáveis à natureza. 

Contudo, cada vez mais, este princípio está transcendendo a seara ambiental e adentrando em 

outros ramos do Direito, como, por exemplo, no Direito Regulatório brasileiro. Neste âmbito, 

o princípio toma outra proporção e é utilizado, em alguns casos, como limitador da 

comercialização de certos produtos, com a justificativa de evitar danos baseados em 

incertezas. Esta monografia se insere no bojo da discussão sobre até que ponto tal princípio é 

invocado, sem maiores preocupações técnicas, para alegadamente justificar decisões 

regulatórias e judiciais, em matéria sanitária, que no fundo terminam violando a livre 

iniciativa e a autonomia privada dos cidadãos? A abordagem desta monografia concentrar-se-

á na análise da aplicação do princípio da precaução na seara da vigilância sanitária brasileira, 

principalmente com relação a uma possível arbitrariedade em sua utilização como fundamento 

para decisões administrativas e judiciais em matéria de vigilância sanitária.  

Sua relevância é justificada pela importância que o tema discutido possui no contexto 

brasileiro atual. A regulação é cada vez mais presente na sociedade brasileira, principalmente 

a partir da década de 90, quando houve uma grande reformulação do sistema regulatório que 

ainda está, claramente, em fase de consolidação. As agências reguladoras são os principais 

agentes deste sistema, pois além de fiscalizarem a prestação de serviços públicos pela 

iniciativa privada, controlam sua qualidade e estabelecem regras para o setor regulado.  

A escolha pela área da vigilância sanitária advém de dois principais motivos: (i) a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a maior agência reguladora do Brasil, tanto em 

                                            
1 O princípio da precaução emergiu na década de 70 na República Federal da Alemanha. Outros países, como 
Estados Unidos e Reino Unido, já tinham incorporado elementos do pensamento “precaucionista” em suas 
políticas ambientais neste momento, mas foi a Alemanha que o desenvolveu no âmbito de uma filosofia 
ambiental. No núcleo desta antiga concepção do princípio, existia a crença de que as agências reguladoras e os 
governos deveriam evitar riscos ambientais ao antecipar um perigo eminente. Na década de 80, o governo da 
República Federal da Alemanha utilizou-se do denominado Vorsogeprinzip (precursor do princípio da 
precaução) para justificar a implementação de políticas vigorosas para mitigar os efeitos das chuvas ácidas, do 
aquecimento global e da poluição do “Mar do Norte”. Disponível em 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/91173/E83079.pdf. Acessado em 31/10/2014. 
“Precaution emerged in the 1970s in the Federal Republic of Germany. Other countries, such as the United 
States and United Kingdom, had already incorporated elements of precautionary thinking in their environmental 
policies at this time, but it was the Federal Republic of Germany that developed it into a broader environmental 
philosophy. At the core of this early conception was the belief that regulatory agencies and governments  should 
move to minimize environmental risks by anticipating possible danger and, if possible, preventing it. In the 
1980s, the Government of the Federal Republic of Germany used the Vorsogeprinzip (foresight or precautionary 
principle) to justify the implementation of vigorous policies to tackle acid rain, global warming and pollution of 
the North Sea”. 
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número de colaboradores, quanto na abrangência de sua atuação2; e (ii)  pela importância e 

pelas controvérsias que envolvem o tema em questão - a saúde pública. 

É importante frisar que há a necessidade de extrema cautela na aplicação do princípio 

da precaução na área regulatória. Isto porque, se aplicado sem critérios e sem comprovações 

consistentes, pode acabar por ser um instrumento em prol da arbitrariedade da Administração 

Pública3, mascarado numa teórica defesa do interesse público, e, no caso deste trabalho, mais 

especificamente, da proteção da saúde pública.  

Assim sendo, o problema de pesquisa deste trabalho é: ao julgar questões regulatórias 

na seara do Direito Sanitário, o Judiciário costuma utilizar o princípio da precaução de forma 

arbitrária e sem critérios claros e objetivos? 

Desta forma, a hipótese a ser testada será: o Judiciário, quando julga ações nas quais é 

questionado o teor de resoluções ou atos administrativos exarados pela ANVISA envolvendo 

o princípio da precaução, aplica o princípio de forma arbitrária e sem critérios objetivos e 

claros. 

Para que a referida hipótese seja testada, far-se-á: (i) uma análise dos diversos 

conceitos do princípio-alvo abordado neste trabalho; (ii) uma análise sobre o poder normativo 

das agências reguladoras de uma forma geral, concluindo-se sobre a possibilidade ou não de 

controle de uma decisão de uma agência reguladora por parte do Poder Judiciário (controle 

externo), (iii)  a exposição de fundamentos do porquê tal princípio pode ser considerado 

arbitrário e (iv) uma pesquisa jurisprudencial que permitirá verificar atos da agência 

reguladora alegadamente baseados no princípio da precaução e a interpretação que os 

tribunais adotaram a esse respeito. 

A metodologia para a escolha dos julgados a serem analisados se baseará numa 

pesquisa jurisprudencial no sítio denominado Jurisprudência Unificada. O referido sítio 

eletrônico procura julgados em que sejam encontradas as palavras de busca escolhidas, em 

diversos tribunais, como: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF) 

e Tribunais Regionais Federais (TRFs). As palavras de busca escolhidas para a confecção da 

referida pesquisa no escopo desta monografia foram: “precaução” e “ANVISA". 

                                            
2 Disponível em 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7122b3804745869c8feadf3fbc4c6735/Relatorio_5_anos_DEFINIT
IVO.pdf?MOD=AJPERES. Acesso em 30/10/2014. 
3 Inclusive sendo instrumento para a concretização de preferências pessoais, políticas ou até de preconceitos. 
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O presente trabalho possui dois objetivos. O primeiro deles é analisar os diversos 

conceitos correlacionados ao princípio da precaução, de modo a compreendê-lo mais 

claramente, além de expor seus pontos de tensão e críticas. O segundo é a delimitação da 

competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a análise de sua ação a 

partir da visão do Poder Judiciário sobre suas decisões regulatórias, buscando compreender se 

o princípio da precaução, aplicado a esta área específica, possui um caráter arbitrário, 

prejudicando a concorrência, ou se busca, concretamente, a proteção do bem estar da 

população e do interesse público. 
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I.  EM BUSCA DE UMA CONCEITUAÇÃO PRECISA PARA O PRINCÍP IO DA 

PRECAUÇÃO 

O primeiro passo para se compreender a aplicação do princípio da precaução na seara 

da vigilância sanitária é estabelecer, de forma clara e precisa, sua conceituação. Para isso, 

analisar-se-á a legislação internacional acerca do tema, algumas posições doutrinárias e, após, 

explicitar-se-á como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária o aplica, baseado em um 

manual disponibilizado no site da referida agência reguladora. 

I.1. LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

O princípio da Precaução foi reconhecido internacionalmente4, pela primeira vez, 

através Carta Mundial para da Natureza, documento da ONU de 1982. O referido documento 

determinou que nas situações em que os efeitos adversos de uma atividade não são 

completamente entendidos e/ou conhecidos, a atividade não merece prosseguir5. A partir de 

então, o princípio foi difundido e sendo acrescentado às políticas e atos regulatórios dos 

Estados Nacionais quando em situações de difícil mensuração de risco ou desconhecimento6.   

Atualmente, o Princípio da Precaução comporta duas versões, denominadas: strong 

version7 (versão forte) e weak version8 (versão fraca). A primeira determina que medidas de 

                                            
4 Contudo, sua primeira utilização ocorreu no Direito Ambiental alemão sob a denominação do princípio da 
“previsão”, em sua língua nativa, Vorsorgeprinzip. Ele foi criado com base nas políticas ambientais 
sociodemocráticas existentes na Alemanha Ocidental, com o objetivo de implementação de medidas para 
amenizar os danos causados pelas chuvas ácidas nas florestas da região. Além disso, em matéria ambiental, o 
princípio está disposto no art. 225 da Constituição da República brasileira e, mais recentemente, consta na Lei de 
Biossegurança (Lei n.11.105/2005, art.1º). Vide nota de rodapé nº 1. 
5  11.  Activities which might have an impact on nature shall be controlled, and the best available technologies 
that minimize significant risks to nature or other adverse effects shall be used; in particular: 
     (a)  Activities which are likely to cause irreversible damage to nature shall be avoided; 
     (b)  Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be preceded by an exhaustive 
examination; their proponents shall demonstrate that expected benefits outweigh potential damage to nature, 
and where potential adverse effects are not fully understood, the activities should not proceed; 
     (c)  Activities which may disturb nature shall be preceded by assessment of their consequences, and 
environmental impact studies of development projects shall be conducted sufficiently in advance, and if they are 
to be undertaken, such activities shall be planned and carried out so as to minimize potential adverse effects; 
     (d)  Agriculture, grazing, forestry and fisheries practices shall be adapted to the natural characteristics and 
constraints of given areas; 
     (e)  Areas degraded by human activities shall be rehabilitated for purposes in accord with their natural 
potential and compatible with the well-being of affected populations. 
Disponível em: http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm. Acessado em 30/10/2014. 
6 “Yet it is also clear that the precautionary principle, implying proactive, interventionist action by domestic and 
international governments and regulatory authorities, sits uncomfortably alongside the deregulatory agenda 
which has dominated Anglo-American politics since the 1980s.”    
FEINTUCK, Mike. Precautionary maybe, but what´s the principle?: The precautionary principle, the regulation 
of risk, and the public domain. Journal of Law and Society, Wiley-Blackwell e Cardiff University, vol. 32, nº 3, 
p. 371-398, Set. 2005.  
7 In Europe, the precautionary principle is understood in a still strong way, suggesting that it is important to 
build “a margin of safety into all decision making”. According to one definition, the precautionary principle 



 

5 
 

precaução devem ser tomadas mesmo quando a relação de causa e efeito não está totalmente 

comprovada; já a segunda versão, limita a aplicação de tal princípio a apenas quando houver 

efetiva relação de causa e efeito entre a atividade avaliada e o possível efeito indesejado.  

A versão mais fraca do princípio da precaução pode ser verificada, por exemplo, no 

Princípio nº 15 da Declaração do Rio de 1992 – ECO 92:  

Princípio 15  

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 
graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 
para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.9 

Já sua versão mais forte pode ser encontrada na Declaração Final da Conferência 

Europeia Seas at Risk, celebrada na cidade de Copenhagen, em 1994, que traz em seu 

preâmbulo e anexo I definições quando ao Princípio da Precaução. A saber: 

Ação de Precaução: 

Serve para assegurar que medidas preventivas apropriadas sejam tomadas quando há razão 
para crer que substâncias ou energia introduzida no meio-ambiente marinho ou atividades que 
ocorram no ambiente marinho são aptos à causar dano, mesmo quando não haja evidência 
conclusiva que prove o nexo causal entre as atividades/inserção de substâncias e os efeitos 
verificados; tal aplica-se á todo o espectro elaboração de políticas ambientais e todos os tipos 
de intervenção humana no meio-ambiente. Para satisfazer o princípio da precaução regulações 
e procedimentos regulatórios têm que levar em consideração os aspectos estabelecidos no 
Anexo I10/11.   

                                                                                                                                        
means “that action should be taken to correct a problem as soon as there is evidence that harm may occur, not 
after the harm has already occurred”. 
SUNSTEIN, Cass R. Beyond the precautionary principle. University of Pennsylvania Law Review, vol. 151, 
nº.3, Jan., 2003, p. 9-10. 
8 “The most cautious and weak version suggest, quite sensibly, that a lack of decisive evidence of harm should 
not be a ground for refusing to regulate. Regulation might be justified even if we cannot establish a definite 
connection between, for example, low-level exposures to certain carcinogens and adverse effects on human 
health.”  
SUNSTEIN, Cass R. Beyond the precautionary principle. University of Pennsylvania Law Review, vol. 151, nº. 
3, Jan., 2003, p. 8.   
9 Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf.  Acessado em 29/10/2014. 
10“That is, to ensure that appropriate preventative measures are taken when there is reason to believe that 
substances or energy introduced into the marine environment or activities taking place in the marine 
environment are likely to cause harm even when there is no conclusive evidence to prove a causal  relationship 
between inputs/activities and effects; this applies to the entire spectrum of environmental policy  making and to 
all types of human impact on the environment. To be precautionary, regulations and  regulatory procedures 
must take full account of the requirements detailed at Annex I”.  
Disponível em: http://www.seas-at-risk.org/1mages/Microsoft%20Word%20-
%20SAR%20shadow%20declaration%20for%204NSC.pdf. Acessado em 30/10/2014. 
11ANNEX I 
THE PRINCIPLE OF PRECAUTIONARY ACTION 
The principle of Precautionary Action requires that: 
 1 - lack of scientific certainty regarding cause and effect is not used as a reason for deferring measures to 
prevent harm to the environment. Science, while important in providing evidence of effect, is no  longer 
required to provide proof of a causal link between pollutant/disturbing activity and effect,  and where no clear 
evidence is available one way or the other the environment must be given the  "benefit of the doubt";  
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Assim sendo, compreende-se que o princípio possui vasta utilização no âmbito 

internacional, estando presente em diversas legislações. Todavia, observa-se que suas 

disposições, neste momento, são correlacionadas tão somente à seara ambiental. 

I.2. ANÁLISE DO PRINCÍPIO POR CASS SUNSTEIN 

Ao se abordar o tema do princípio da precaução, observa-se que o autor que o trata de 

forma mais detalhada é Cass Sunstein, o qual propõe análise do princípio da precaução a 

partir da racionalidade e percepção humana, trazendo 5 (cinco) pilares fundamentadores: 

- Aversão à perda: em uma análise de risco, as pessoas tendem a atribuir maior importância às 

perdas que aos ganhos correspondentes. Pessoas mostram-se mais sensíveis aos custos 

referentes à diminuição de status quo em decorrência de determinada atividade do que aos 

custos de oportunidade de ganhos em relação à mesma atividade. Para Sunstein, 

O princípio da precaução muitas vezes torna-se variável operacional, apenas em função da 
aversão à perda. Isso porque as pessoas tendem a focar no risco de perda de status quo em 
detrimento dos potenciais benefícios decorrentes da mesma atividade. Ponto que se relaciona 
com esse é o fato de que riscos não familiares preocupam em maior escala do que aqueles 
considerados familiares, mesmo que esses sejam estatisticamente maiores que aqueles; e o 
princípio da precaução é, em prática, mais afetado por esse fato12. 

- O mito da natureza benevolente:  

A aversão à perda está, usualmente, acompanhada pela equivocada crença de que a natureza é 
essencialmente benigna, conduzindo pessoas a raciocinar que segurança e saúde estarão 
geralmente em risco, sempre que houver intervenção humana. A crença na relativa segurança da 

                                                                                                                                        
2 - the environmental implications of each and every planned activity are considered first - the use of the 
"economic availability" reservation in the application of precautionary measures, e.g., when considering the 
adoption of clean or cleaner technology/production processes, is inconsistent with  this, and must be abandoned;  
3 - the "burden of proof" is shifted from the regulator to the person or persons responsible for the potentially 
harmful activity, who will now have to  demonstrate that their actions are not/will not cause harm to the 
environment;  
4 - if the "worst case scenario" for a certain activity is serious enough then even a small amount of doubt as to 
the safety of that activity is sufficient to stop it taking place;  
5 - potentially harmful activities are avoided where, either public debate has not concluded the activity to be a 
social necessity, or less harmful alternatives exist (this is sometimes referred to as the Principle of Avoidance, 
but is a key feature of the principle of Precautionary Action and a logical consequence of a Clean Production 
approach (detailed at Annex II)).  
The primary means of applying the principle of Precautionary Action is through the adoption of Clean 
Production methods (as detailed at Annex II), the establishment of Environmental Management Systems (as 
detailed at Annex III) and the use of Environmental Impact Assessments (conducted according to the criteria 
detailed at Annex IV). 
12“The precautionary principle often becomes operational only because of loss aversion, as people take 
precautions against potential losses from the status quo, but neglect potential benefits that would be 
unmistakable gains. A closely related point is that unfamiliar risks produce far more concern than familiar ones, 
even if the latter are statistically larger; and the precautionary principle, in practice, is much affected by this 
fact”. SUNSTEIN, Cass R. Beyond the precautionary principle.  University of Pennsylvania Law Review, vol. 
151, nº. 3, Jan., 2003, p. 6.   
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natureza e no relativo risco das novas tecnologias informa, costumeiramente, o princípio da 
precaução13. 

 - Heurística da disponibilidade: as pessoas costumam focar em certos riscos porque estão 

cognitivamente disponíveis, negligenciando outros riscos que não são tão acessíveis. Para o 

autor, “quando o princípio da precaução parece requerer controle estrito sobre um determinado risco, 

mesmo existindo outros riscos em jogo, a ‘heurística da disponibilidade’ é a razão comum para 

tanto”14. 

- Indiferença em relação à probabilidade: por vezes o princípio da precaução pode assumir a 

forma de “negligência em relação à probabilidade”, porque há tendência a agir com 

indiferença em relação ao fato de que um resultado ruim poderá ocorrer; foca-se, 

contraditoriamente, no resultado em si. Ao menos, é o que ocorre quando invocam o princípio 

da precaução em favor de controle estrito sobre riscos de baixa probabilidade.  

- Indiferença em relação aos efeitos no sistema: o princípio da precaução, freqüentemente, 

reflete indiferença em relação aos efeitos da regulação no sistema. Nas palavras de Carl 

Sunstein,  

[q]uando um único problema é colocado em foco, torna-se difícil detectar todas as 
consequências da intervenção legal.  Às vezes o princípio da precaução parece funcionar 
quando apenas um subconjunto das variáveis é avaliado, o que não significa ser verdade 
quando o conjunto total de variáveis é analisado. Aspecto importante da negligência em 
relação ao sistema é a negligência em relação às negociações (trade off neglect), fonte de 
conflito entre leigos e especialistas, quando da avaliação de riscos. A discordância entre estes 
e àqueles em relação aos riscos, ocorre, por vezes, porque experts avaliam tanto os benefícios, 
quanto os malefícios associados a uma determinada variável, enquanto os leigos prestam 
atenção aos malefícios, mas não aos benefícios. Parece, portanto, que o princípio da precaução 
sobressai aos olhos dos leigos pelos mesmos motivos15. 

Pode-se deduzir, dessa forma, que o princípio da precaução deve ser entendido em 

ajuste com o grau de incerteza observado no caso concreto, de forma que a resposta 

regulatória e os instrumentos aplicados satisfaçam as necessidades requeridas pela incerteza 

verificada no caso. Dessa análise, eventualmente, surgem outras variáveis decisivas ao 

princípio da precaução. A saber: 

 

                                            
13 “Loss aversion is often accompanied by a mistaken belief that nature is essentially benign, leading people to 
think that safety and health are generally at risk only or mostly as a result of human intervention. A belief in the 
relative safety of nature and the relative risk of new technologies often informs the precautionary principle”.  
Idem. 
14 “When the precautionary principle seems to require stringent controls on one risk, even though other risks are 
in the vicinity, the availability heuristic is a common reason”.  
Idem. 
15 SUNSTEIN, Cass R. Beyond the precautionary principle. University of Pennsylvania Law Review, vol. 151, 
nº. 3, Jan., 2003, p. 7. 
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Por exemplo, as informações relevantes sobre substâncias que podem submeter pessoas a 
riscos potenciais e incertos devem ser divulgadas àqueles que se submetem. A discussão sobre 
os rótulos de produtos que contenham organismos geneticamente modificados é um exemplo 
de debate sobre esse viés do princípio da precaução16 (grifo meu). 

Entende-se, portanto que para cada espécie de regulação há “um tipo” de princípio da 

precaução correspondente. Este acabará por fazer a conexão entre a problemática regulatória 

que solicita certo nível de precaução e o formato regulatório escolhido. A “margem de 

segurança” conquistada pela aplicação do princípio da precaução poderá revelar-se de 

diferentes formas, podendo assumir forma branda para precaver qualquer forma de risco ou 

uma forma restrita, almejando precaver cenários caóticos.  

I.3. OUTRAS CONCEITUAÇÕES DO PRINCÍPIO 

 Com base no exposto pelo autor Cass Sunstein, compreende-se que o princípio da 

precaução acaba por impor às autoridades uma “obrigação de agir” diante de ameaças de 

danos irreparáveis à saúde, mesmo que, muitas vezes, os riscos científicos desta “suposta 

ameaça” não explicitem indícios consistentes de sua ocorrência. O referido princípio age 

diretamente sobre a incerteza científica. 

Ao analisar especificamente o cenário sanitário, observa-se uma linha extremamente 

tênue entre a visão de “interno” e “externo”. Por exemplo, o autor Chris Wold, em seu livro 

“Princípios de Direito Ambiental”, basicamente não diferencia os princípios da precaução e 

da prevenção. Para ele, ambos derivariam da “prudência da espera” ou da “cautela decisória”, 

diante da supracitada incerteza com relação aos danos17. 

Tal princípio acaba, de certa forma, por cristalizar a desconfiança dos seres humanos 

com relação aos riscos oferecidos pelos novos produtos ou técnicas lançados no mercado, 

normalmente, inclusive, com uma propaganda em larga escala. 

Cristiane Derani18, ao tratar do tema correlacionado ao Direito Ambiental, expõe o 

princípio da precaução como vetor para questionar-se sobre a real necessidade do produto ou 

atividade/técnica; seria ele de fato necessário? Para quem? Há a efetiva adequação dos 

                                            
16“For example, an Information Disclosure Precautionary Principle might say that in the face of uncertainty, 
those who subject people to potential risks must disclose relevant information to those so subjected. The debate 
over labeling genetically modified organism can be seen as a debate over this form of the precautionary 
principle.” 
SUNSTEIN, Cass R. Beyond the precautionary principle. University of Pennsylvania Law Review, vol. 151, 
nº.3, Jan., 2003, p.11. 
17 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio José F. Princípios de Direito Ambiental. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
18 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo. Max Limond, 1997. 
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interesses envolvidos, sendo a base da precaução a necessidade. Contudo, até que ponto esta 

visão de “necessidade” acaba por frear o mercado, a concorrência e a inovação?  

De modo a amenizar tal cenário, a Comunidade Europeia19 adotou algumas pautas, de 

modo a tornar sua aplicação mais clara e transparente. São elas: (i) a proporcionalidade; (ii)  a 

não necessidade de alcance ao “risco zero”; (iii)  a não discriminação perante situações iguais; 

(iv) a base de sua aplicação deverá ter razões objetivas; (v)  as medidas devem seguir um 

padrão, devem ser as mesmas aplicadas aos casos mais reconhecidos e (vi) medidas devem ser 

adotadas de forma transitória, proporcionando a continuação das pesquisas, objetivando maior 

segurança com relação ao produto, técnica ou atividade. 

 Para Philippe Kourilsky, o princípio da precaução deve ser compreendido como um 

“incitamento à ação, uma atitude de gestão ativa do risco”20. Entretanto, há a necessidade de 

uma ação motivada, como expõe, por exemplo, a Lei de Processo Administrativo em seu 

artigo 5021. O dever de motivação acaba sendo utilizado como antídoto contra os malefícios 

trazidos pela irracionalidade. 

O referido dever de justificação e de motivação supõe que a dúvida seja baseada em 

fortes indícios. Somente a verossimilhança qualificada permitirá uma decisão congruente e 

faz plausível a aplicação de medidas acauteladoras, provisórias e proporcionais. 

Logo, depreende-se que o exercício do princípio da precaução requer uma motivação 

consciente22. Deve considerar-se viciada a precaução imotivada e vaga, fundamentada em 

indícios inconsistentes. A atitude proporcional perante situações correlacionadas ao princípio 

não deve se basear somente em se manter inerte ou “tudo impedir”, mas sim, em defender a 

saúde pública sem ferir, desnecessariamente, as liberdades individuais ou/e econômicas dos 

indivíduos. 

Foram expostas ao longo deste capítulo diversas doutrinas, objetivando uma definição 

precisa do princípio da precaução. Todavia, como o objeto da referida monografia é a 

                                            
19 Citado por Chris Wold, Commission of the European Communication on the precautionary principle. 
Disponível em http://europa.eu.int./COMM/of/com/healthconsumer/precaution.htm. Acesso em 29/10/2014. 
20 KOURILSKY, Philippe, VINEY, Geneviève. Le Principe de précaution: rapport au Premier ministre, 
Chroniques du CREA de Grenoble, 2000, p. 12.Disponível em http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/004000402/. Acessado em 11/06/2015. 
21 Lei 9.784/99: Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II – imponham ou agravem 
deveres, encargos ou sanções; (...) § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, 
neste caso, serão parte integrante do ato. 
22 Idem. 
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aplicação de tal princípio pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira (ANVISA), 

há que se focar na conceituação do princípio conforme interpretação desta agência reguladora. 

I.4. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DA ANVISA 

No cenário brasileiro atual há uma grande problemática em harmonizar e padronizar as 

ações de vigilância sanitária ao longo de todo o território nacional. Isto porque o país é 

caracterizado por enormes diferenças regionais, tanto socioeconômicas quanto culturais, que 

acarretam em sua dificuldade de implementação. 

Assim sendo, objetivando encontrar uma solução para a problemática de harmonizar 

as ações de vigilância sanitária no âmbito de processos administrativos sanitários 

(principalmente na seara dos processos administrativos em alimentos), a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária23 confeccionou, no ano de 2008, um manual que estabelece padrões para 

a regulação, planejamento e execução das referidas ações. 

Esta padronização ocorreu com o estabelecimento de diversas orientações contidas no 

referido Manual, “as quais foram elencadas de forma a proporcionar, da maneira mais didática 

possível, o equacionamento dos principais problemas e dúvidas que surgem antes, durante e 

após as ações rotineiras ou programáticas das equipes de vigilância (...)”24. 

Dentre as diretrizes estabelecidas no documento encontra-se a definição, pela 

ANVISA, de diversos princípios sanitários, dentre eles: o princípio da motivação, da 

finalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Há, inclusive, um tópico específico para a definição do princípio-alvo desta 

monografia: o princípio da precaução. Conforme o Manual: 

[o] Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado 
atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este Princípio afirma que a 
ausência da certeza científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível 
requer a implementação de medidas que possam prever este dano25. 

Além da definição, o Manual expõe ainda como ele deverá ser aplicado 

concretamente: 

O princípio de precaução pode ser invocado sempre que seja necessária uma intervenção 
urgente em face a um possível risco para a saúde humana, ou quando necessário para a 
proteção do ambiente, caso os dados científicos não permitam uma avaliação completa do 

                                            
23 Com grande contribuição das Vigilâncias Sanitárias dos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e Maranhão. 
24 Disponível em 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/664f2300430f68e282adaa4e9319b768/Manual_PASAL_Livro1_T
E%C3%93RICO.pdf?MOD=AJPERES. Acessado em 29/10/2014. 
25 Idem. 
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risco. No entanto, este princípio não deve ser utilizado como pretexto para ações 
protecionistas e de favorecimentos, devendo ser aplicado para a proteção da saúde pública26. 

Todavia, apesar das explicações dispostas no Manual, tal conceituação do princípio 

continua extremamente ampla e genérica, podendo abarcar mais situações que o “necessário” 

para uma efetiva proteção da saúde ou do interesse público. 

Com o intuito de analisar profundamente o princípio da precaução, serão discutidas, 

no próximo item, diversas críticas, inclusive internacionais, feitas à sua aplicação. Objetiva-

se, deste modo, compreender como a arbitrariedade e a falta de uma motivação consistente 

para a edição de atos normativos (os que especificamente tendam a impedir a comercialização 

de certo produto ou a aplicação de certa técnica/processo) podem ser danosas ao mercado e, 

também, à própria população, a qual o princípio visa resguardar. 

I.5. CRÍTICAS À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO : DEFESA DO 

INTERESSE PÚBLICO OU MERA ARBITRARIEDADE? 

 Após uma definição extensa do princípio da precaução, de modo a compreender mais 

claramente seu conceito, há que se tratar da possível arbitrariedade em sua aplicação.  

 Louis Jaffe afirmou que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, assim como 

as ações das agências regulatórias. Para ele, esta seria uma condição necessária, psicológica, 

senão lógica, que fortalece o sistema administrativo e que lhe dá legitimidade e validade 

legal27. Segundo ele, as ações regulatórias devem estar de acordo com o princípio da 

precaução, porém, é uma tarefa árdua para os tribunais a fundamentação das decisões 

judiciais28, devido à ambigüidade e indeterminação do princípio. 

Nesse contexto, primeiramente, há a necessidade de definição do que seria 

“arbitrariedade”. Nas palavras do doutrinador José Cretella Júnior um ato arbitrário seria 

aquele: 

[o]culto sob a máscara da legalidade, editado quase sempre por autoridade experimentada e 
sagaz que, usando todo o requinte de sutileza que lhe proporciona a cômoda posição em que se 
acha, procura dissimular o endereço real do ato editado para que mais tarde, argüido o 
desvio, possa eximir-se facilmente da culpa (grifo meu)29. 

 

                                            
26 Idem. 
27 JAFFE, L., Louis. Judicial Control of Administrative Action, Boston: Little, Bown & Co, 1965, p. 792. 
28 Para Paul Stein, os tribunais podem ser forçados a ir além de seu papel tradicional de interpretar e impor a lei e 
darem alguma base de aplicação, alguma substância ao princípio da precaução (STEIN, Paul. A cautious 
application of the precautionary principle. Disponível em http://www.cbd.int/doc/articles/2002-/a-00016.pdf. 
Acessado em 30/04/2015). 
29 CRETELLA JUNIOR, José.  O “Desvio De Poder” na Administração Pública. 4 ed. São Paulo: Forense, 
1997, p. 20. 
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Definitivamente, a falta de uma formulação clara e precisa do referido princípio 

dificulta sua aplicação de forma objetiva.  

 Neste sentido, pode-se se basear no pensamento doutrinário de Gary Marchant30 que 

afirma que o princípio da precaução falha em fornecer uma orientação objetiva e clara para 

sua aplicação, de modo a, em muitas ocasiões, comprometer decisões regulatórias. 

 Suas diversas conceituações expõem apenas a necessidade de se aplicar medidas 

preventivas, caso não seja possível o alcance de uma “completa certeza científica”. Contudo, 

como se observou neste Capítulo I, todos os referidos conceitos apresentam uma lacuna ao 

deixarem de responder às críticas e às questões inerentes acerca de: (i) em qual grau a 

precaução deve ser aplicada em determinada situação; e (ii)  quando ela deve ser aplicada.31 

 Segundo Marchant32 e Stone33, todas as diferentes formulações do princípio da 

precaução, seja a exposta na Declaração do Rio de 1992 ou no Wingspread Statement34, seja a 

mais simples ou a mais complexa, falham em especificar para os tomadores de decisão uma 

regra suficientemente adequada. 

 Tentando concretizar sua aplicação, a União Europeia adotou uma definição para o 

princípio, adotando-o em um de seus tratados, já citado anteriormente35. Essa conceituação de 

forma mais clara especificava que o princípio só deveria ser aplicado na consideração dos 

riscos que foram identificados através de uma avaliação científica (exame dos benefícios da 

ação e da inércia em cada caso). Além disso, houve a incorporação do princípio da 

proporcionalidade, da não discriminação e da consistência no âmbito do princípio da 

precaução,além da inclusão de uma análise econômica de custo-benefício, onde ela fosse 

apropriada. 

 Ainda no contexto trazido pela Comissão Europeia, há a afirmação de que são 

necessárias decisões políticas para a determinação da aceitabilidade de um suposto risco. 

Porém, são poucas as informações e direcionamentos de como tais determinações serão 

                                            
30 O autor foi escolhido justamente por tratar de forma clara e exemplificativa sobre a arbitrariedade que envolve 
a aplicação do princípio. 
31 No artigo denominado “Dimensions of the precautionary principle” o autor Sandin expõe tal preocupação. 
Disponível em http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10807039991289185. Acessado em 30/04/2015. 
32 MARCHANT, Gary E., MOSSMAN, Kenneth L. Arbitrary & Capricious: The Precautionary Principle in 
the European Union Courts. American Enterprise Institute for Public Policy Research, 2004. Disponível em 
http://www.aei.org/wp-content/uploads/2011/10/20040806_book787text.pdf.Acessadoem 30/04/2015. 
33 STONE D., Christopher. Is there a precautionary principle? Environmental Law Reporter, 31 ELR 10790, 
2001, p. 10. 
34 Documento resultante de uma Conferência realizada em 26 de janeiro de 1998, discutindo, dentre outras 
questões, o princípio da precaução. 
35 Para saber mais, ver nota de rodapé nº 19. 
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realizadas. Embora haja a necessidade de se evitar uma utilização abusiva na aplicação do 

princípio da precaução para propósitos arbitrários devido às suas indefinições, não está claro 

como isso será desenvolvido. 

 O governo dos Estados Unidos36 critica a formulação do referido documento 

justamente neste aspecto. Para o governo americano, o documento se refere a uma garantia de 

que o princípio da precaução não deve ser aplicado de forma “arbitrária” ou “discriminatória”, 

porém, não provê uma clara definição de como se implementarão estas políticas decisórias. 

 Sem limitações precisas de como e quando deve ser aplicado o princípio da precaução 

este pode se tornar uma grande barreira e inibir alguns produtos e tecnologias associados com 

as atividades humanas, visto que todas elas envolvem algum tipo de risco ou incerteza37. 

Ainda neste sentido, Daniel Bodansky expõe que a ambigüidade do princípio da 

precaução é um convite para sua aplicação de forma arbitrária, principalmente em relação aos 

riscos, onde ele deve ser aplicado e o que se exige quando ele é aplicado38. Para ele, a análise 

de custo-benefício apresenta muitas vantagens potenciais, de tal forma que ela pode ser 

utilizada como ferramenta para se elaborar uma decisão regulatória39. 

Todavia, para o supracitado autor, esta análise não é feita na aplicação do princípio da 

precaução. Segundo ele, existem centenas de regulamentações e decisões judiciais na Europa 

e ao redor do mundo que se baseiam neste princípio sem estabelecerem “o porquê” da 

aplicação do princípio e de sua exigência. Além disso, na maioria das decisões ele é apenas 

citado como um quesito que faz os aplicadores tenderem em favor de uma maior proteção. 

São quase inexistentes os casos em que há uma discussão sobre a real aplicação do princípio e 

menos ainda aquelas que concluem por sua “não aplicação”.  

Conforme Marchant40, nenhum critério foi ainda devidamente articulado por qualquer 

instituição que definisse o âmbito da aplicação do princípio e o que dele se exige quando 

                                            
36U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA)/U.S. Department of Agriculture (USDA), 2000. 
37 MOSSMAN K. L., MARCHANT, Gary. The precautionary principle and radiation protection, Risk: Health, 
Safety & Environment, 2002, p. 137-149. 
38 BODANSKY, Daniel. Scientific uncertainty and the precautionary principle” in “Environment: Science 
and Policy for Sustainable Development, Volume 33, Issue 7, 1991, p. 43.  
39Quantificação monetária dos benefícios e dos custos, administração dos benefícios que não podem ser 
quantificados, dentre outros. 
40MARCHANT, Gary E., MOSSMAN, Kenneth L. Arbitrary & Capricious: The Precautionary Principle in 
the European Union Courts. American Enterprise Institute for Public Policy Research, 2004. Disponível em 
http://www.aei.org/wp-content/uploads/2011/10/20040806_book787text.pdf. Acessado em 30/04/2015. 
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aplicado. Para ele, estes fatos certamente sugerem a aparência, se não uma realidade de uma 

latente arbitrariedade na aplicação e nas exigências do princípio41. 

Assim sendo, compreende-se que, na ausência de critérios claros e objetivos, a 

aplicação do princípio da precaução pode conduzir plenamente a decisões arbitrárias ou por 

indivíduos e/ou grupos que procuram atender apenas aos seus interesses particulares. 

 Neste contexto, salienta-se um caso ocorrido no âmbito da União Europeia, que 

acabou por aplicar retroativamente o princípio para banir a importação de carne norte- 

americana de animais que foram tratados com hormônio, mesmo quando seus próprios 

comitês científicos não encontraram qualquer razão científica racional para o banimento42.  

Conforme os fatos expostos anteriormente, conclui-se que o princípio da precaução 

deve ser aplicado de forma cautelosa, visto que ainda não há um claro direcionamento para 

sua utilização. A preocupação é tanta, inclusive por parte da sociedade civil, que há um sítio 

na internet43 expondo a problemática acerca do princípio. Para Jonathan Adler, professor da 

Case Western Reserve University School of Law, o princípio da precaução 

[p]ode causar mais males que benefícios. Esforços para impor o princípio através de uma 
política regulatória, inevitavelmente, acomodam conflitos de interesse ou se tornam um 
“Cavalo de Tróia”44 para embates ideológicos. Quando aplicado à tecnologias e condutas 
desfavorecidas politicamente, o princípio da precaução torna-se uma barreira para o 
desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico45 (tradução livre). 

 Assim sendo, compreende-se que o princípio da precaução ainda encontra-se 

indefinido e a falta de definições precisas traz dificuldade sem se desenvolver, inclusive, uma 

crítica formal acerca do tema. Geralmente, o princípio parece ser extremamente falho em 

                                            
41 Como exemplo, o autor expõe o caso dos alimentos geneticamente modificados em contraposição aos 
alimentos orgânicos nos Estados Unidos. Para ele, embora ainda existam incertezas significativas sobre os 
primeiros, inúmeros testes de segurança estão sendo conduzidos para cada produto comercializado. Em 
contrapartida, existem casos conhecidos de danos à saúde humana em decorrência de alimentos orgânicos e 
apesar disso eles não são objetos de teste de segurança. Para saber mais: TIERNEY John. Is food safe just 
because it’s organic? 2000. Disponível em: http://www.nytimes.com/2000/08/25/nyregion/the-big-city-is-food-
safe-just-because-it-s-organic.html. Acessado em 30/04/2015. 
42 MARCHANT, Gary E., MOSSMAN, Kenneth L. Arbitrary & Capricious: The Precautionary Principle in 
the European Union Courts. American Enterprise Institute for Public Policy Research, 2004, p. 17. Disponível 
em http://www.aei.org/wp-content/uploads/2011/10/20040806_book787text.pdf. Acessado em 30/04/2015. 
43

 http://paralyzingprecautionprinciple.com/ (acessado em 08/04/2015). 
44 O autor utiliza a expressão Trojan Horse, referindo-se a um vírus de computador, no texto, com um sentido de 
algo que contamina a ideologia como um todo. 
45The precautionary principle could even do more harm than good. Efforts to impose the principle through 
regulatory policy inevitably accommodate competing concerns or become a Trojan horse for other ideological 
crusades. When selectively applied to politically disfavored technologies and conduct, the precautionary 
principle is a barrier to technological development and economic growth. (ADLER, Jonathan. The Problems 
with Precaution: A Principle without Principle. Disponível em http://www.aei.org/publication/the-problems-
with-precaution-a-principle-without-principle. Acessado em 30/04/2015). 
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auxiliar uma tomada racional de decisões em um contexto de incertezas46. Diversas são as 

consequências trazidas por tal problemática, como, por exemplo, uma errônea aplicação do 

referido instituto, de modo a, muitas vezes, acabar por alcançar resultados indesejáveis47.  

O princípio da precaução ainda é, basicamente, uma ideia e, assim sendo, como um 

conceito indefinido pode ser um guia para decisões políticas realmente consistentes? Logo, há 

que se ter extrema cautela em sua aplicação no mercado, de modo a não prejudicar a livre 

concorrência, o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico. 

  

                                            
46 MAJONE, Giandomenico. What Price Safety? The Precautionary Principle and its Policy Implications. 
European University Institute. JCMS: Journal of Common Market Studies, 2002. p. 13. 
47 Problemáticas com relação à livre iniciativa, a políticas distributivas, etc. 
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II.  O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E O PODER NORMATIVO DA ANV ISA 

II.1. EXTENSÃO E LIMITES DO PODER NORMATIVO DAS AGÊ NCIAS 

REGULADORAS 

As agências reguladoras surgiram no Brasil na década de 90 com o objetivo de exercer 

a denominada “função regulatória”. Assim sendo, tais autarquias especiais foram concebidas 

para a execução de tarefas tipicamente estatais, principalmente àquelas concernentes às 

atividades de interesse geral, dada a impossibilidade de o Estado satisfazer todas as 

necessidades públicas.  

No sistema brasileiro, os preceitos constitucionais aparecem como uma espécie de 

norteadores da referida atividade regulatória, de modo a garantir que existam fundamentos 

legais de interesse público à função estatal reguladora. Dentre os princípios basilares de tal 

função podem ser destacados: (i) o princípio da eficiência, que exige um exame de 

ponderação entre custos e benefícios, bem como o equilíbrio do sistema como um todo; 

conseqüentemente, (ii)  o princípio da proporcionalidade; e (iii)  o princípio da motivação, 

“pelo qual se exige que a regulação, como instrumento de intervenção, deva ser motivado”48.  

Depreende-se, portanto, que sejam dadas justificativas plausíveis para tal decisão 

regulatória, principalmente de um ponto de vista técnico, visto que a função regulatória 

destina-se a uma coletividade e, assim sendo, deve ser exercida por quem tem conhecimento 

específico sobre determinado setor (princípio da especialidade), ainda atendendo ao princípio 

da moralidade, de modo a evitar capturas econômicas e políticas naquela seara. 

II.1.2.  O PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS  

De modo a viabilizar uma atuação eficiente no setor regulado foram dadas a essas 

autarquias especiais diversos poderes, dentre eles, o tema central desta monografia: o poder 

normativo. Este pode ser compreendido como “a competência da qual emana o poder de 

editar normas de caráter geral, abstrato e impessoal” 49 materialmente assemelhados ao 

regulamento e usualmente denominados como “resolução”. Antes de tratar especificamente 

sobre o tema há que se trazer a baila a afirmação de Paulo César Melo da Cunha:  

 

                                            
48 JURUENA VILLELA SOUTO, Marcos. Extensão do Poder Normativo das Agências Reguladoras in “O 
Poder Normativo das Agências Reguladoras”. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 99-100. 
49 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências Reguladoras e Poder Normativo in “O Poder Normativo 
das Agências Reguladoras”. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 64. 
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Toda regulação representa uma intervenção imperativa traduzida em uma restrição de 
liberdade dentro de uma atividade empresarial. (...) A proposta, assim, é buscar, à luz do 
princípio da proporcionalidade, o ponto ótimo para reduzir o impacto na interferência estatal 
na propriedade e atividade privadas, e, ao mesmo tempo viabilizar a admissão daqueles que 
têm interesse em ingressar e permanecer no mercado regulado50.  

 Uma justificativa para tal competência dada às agências reguladoras é justamente no 

sentido de que as leis, como regra, não atendem aos novos padrões da sociedade, “sendo 

necessárias normas que tratem de especificidades, que realizem o planejamento dos setores, 

viabilizem a intervenção do Estado em garantia do cumprimento ou a realização daqueles 

valores”51.  

Assim sendo, compreende-se que as agências reguladoras estabelecem disciplina, de 

caráter apenas complementar, com observância aos parâmetros existentes na lei que lhes 

transferiu aquela função, principalmente por meio de regulamentos. Nas palavras de Leila 

Cuéllar: “o regulamento é a norma elaborada por agência destinada a regular operações 

internas ou a auxiliar na implementação de políticas públicas (...)”52. 

 A polêmica que envolve tal poder das agências reguladoras é correlacionada à 

amplitude normativa dada às referidas instituições. Em quais limites tal regulamentação deve 

ser processada?  

Tal regulamentação terá que se adequar aos parâmetros estabelecidos pela lei 

permissiva, a denominada “delegação com parâmetros”, citada por Luiz Roberto Barroso; 

caberá ao Poder Legislativo fixar as linhas dentro das quais o ato regulamentar deve ser 

produzido53. 

 Apesar da forma comum de regulamentação citada anteriormente, o grande aspecto 

problemático de tal poder normativo se situa em seu conteúdo e como os dirigentes das 

agências vão fazê-lo, ou seja, como vão editar as normas técnicas de caráter geral e abstrato 

relacionadas ao setor cuja fiscalização lhes incumbe e como irão abordar o conteúdo de 

diversas questões no âmbito destes instrumentos. A decisão regulatória deverá ser dotada de 

eficiência, técnica e ser emitida por entidade com estrutura administrativa adequada aos fins a 

que se destina.  

                                            
50 MELO DA CUNHA, Paulo César. Regulação Jurídica da Saúde Suplementar no Brasil. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris. 2003, p. 148. 
51 JURUENA VILLELA SOUTO, Marcos. Direito Administrativo Regulatório . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 233. 
52 CUÉLLAR, Leila. Poder Normativo das Agências Reguladoras Norte-Americanas, in Revista de Direito 
Administrativo , n. 229, 2002, p.164-165. 
53 BARROSO, Luiz Roberto, Temas de Direito Constitucional. 2. ed.. Rio de Janeiro: Renovar. 2001,p. 173. 



 

18 
 

Logo, parece que o problema acerca de tal poder não está na amplitude normativa que 

o sistema brasileiro concedeu a estas entidades, mas sim, se tal delegação “implicará a efetiva 

consecução dos resultados”54, ou seja, o princípio da efetividade. 

II.1.3. LIMITES FORMAIS E SUBSTANCIAIS À COMPETÊNCI A NORMATIVA 

DAS AGÊNCIAS 

 Há, neste momento, a necessidade de se definir os limites da competência normativa 

das agências, de modo a compreender como seria possível controlar a citada “amplitude 

normativa excessiva”. 

Em primeiro lugar, cabe salientar que o regulamento, exarado pela entidade 

reguladora, não pode contrariar a lei55, visto que é impossível a existência de um regulamento 

contra legem. 

Além disso, o regulamento exarado pela referida agência não pode pretender gerar 

efeitos modificativos ao decreto emitido pelo Chefe do Poder Executivo (seja o presidente ou 

governador, etc). Salienta-se, contudo, que nem sempre haverá um decreto propriamente dito 

mediando a lei e a resolução.  

Em terceiro lugar, expõe-se que “o regulamento não pode criar, de forma inédita e 

autônoma, sem qualquer lastro normativo, obrigações e deveres às pessoas privadas”56. 

Entretanto, é possível que os regulamentos gerem deveres, direitos e obrigações, desde que 

expressa e previamente autorizados em lei.  

 Além das restrições já citadas, o regulamento não poderá criar sanções e penas, nem 

tributos, nem restringir a atividade econômica privada, subordinando seu exercício à 

expedição de prévia autorização por parte de órgãos públicos, com exceção para os casos 

previstos em lei, como disposto no art. 170, parágrafo único57 da Constituição da República 

Federativa do Brasil.  

Ainda se expõe que o regulamento não poderá ter efeito retroativo, a não ser quando 

vise beneficiar pessoas privadas, observado, porém, o princípio da isonomia e os limites da 

                                            
54 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências Reguladoras e Poder Normativo in “O Poder Normativo 
das Agências Reguladoras”. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 69. 
55 Esta compreendida de forma ampla e não tão somente como lei ordinária. 
56 BOCKMANN MOREIRA, Egon. Os Limites à Competência Normativa das Agências Reguladoras in “O 
Poder Normativo das Agências Reguladoras”.2ª ed. Ed. Forense, 2011, p. 142. 
57Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei (grifo meu). 
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lei. Deverá ainda ser explicitamente fundamentado, obedecendo ao princípio da motivação, de 

fato e de direito. 

 Logo, compreende-se que as decisões normativas das agências reguladoras, se 

fundamentadas em motivações muito amplas ou imprecisas, podem diversas vezes gerar 

riscos antes imperceptíveis a valores constitucionais, tais como a livre iniciativa, a inovação e 

o crescimento econômico. 

II.2. A DENOMINADA DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA   

Como exposto anteriormente, as decisões normativas das autarquias especiais 

orientam-se por critérios, em sua grande parte, técnicos. Tal orientação expõe tão somente 

uma tentativa de neutralização das influências políticas e econômicas que os agentes públicos 

poderiam, porventura, sofrer. 

 Basicamente, num plano ideal, a entidade reguladora afastar-se-ia dos próprios 

regulados e do governo, atribuindo precisão científica completamente imparcial às suas 

decisões. Conseqüentemente, as entidades acabariam por conferir estabilidade e segurança aos 

setores econômicos regulados, como por exemplo: telecomunicações, setor petrolífero, e no 

caso deste Trabalho de Conclusão de Curso, da vigilância sanitária.  

Neste contexto, argumentos político-democráticos não poderiam justificar uma 

possível inaplicação de uma decisão puramente técnica, o que, por conseguinte, acabaria por 

atenuar a eficácia da legitimação democrática do processo, já que elas estariam, praticamente, 

“blindadas”. 

 No caso das decisões das referidas entidades reguladoras a participação dos 

interessados não possui efeitos vinculantes. O conteúdo apresentado por meio de instrumentos 

de participação pode ser simplesmente rejeitado pela sempre perigosa expressão 

“discricionariedade técnica”.  

Esta é compreendida como uma locução quase mágica, pois que simultaneamente 

pretende legitimar a decisão (teoricamente emitida de forma neutra e imparcial por técnicos 

com conhecimentos específicos) e eliminar a possibilidade de controle jurisdicional, visto que 

o Judiciário não disporia de semelhante conhecimento sofisticado que possibilitasse o referido 

controle58.  

                                            
58 Importante expor que este não é o único argumento fundamentador para o impedimento do Poder Judiciário 
revisar os atos administrativos das agências. Dentre muitos, o que mais se destaca é correlacionado à separação 
de poderes, visto que a tomada de decisão seria dos reguladores e não do Judiciário em si. 
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Todavia, há que se analisar que nem mesmo a descrita “discricionariedade técnica” 

seria um obstáculo ao controle administrativo e jurisdicional da decisão reguladora. 

 Almiro do Couto e Silva expõe a tese de Hugo Bernatzik acerca da “extrema 

complexidade com que frequentemente se apresentam os problemas administrativos”59, 

suscitando diversas opiniões e propostas de soluções, usualmente tornando “difícil ou quase 

impossível”afirmar a mais “correta”. Na explicação de António Francisco de Souza o referido 

autor austríaco cunhou o conceito de discricionariedade técnica que 

[P]retendia englobar todo aquele tipo de decisões que, não sendo discricionárias, deveriam 
contudo ser, pela sua alta complexidade técnica (‘elevada complexidade das premissas 
factuais’), retiradas do controle jurisdicional, porque, como ele diziam de administração 
percebem os administradores, e só eles, pela sua formação técnica60. 

 A evolução do pensamento trazido pelo supracitado autor pretendeu gerar um grupo de 

provimentos administrativos tomados como “intocáveis”, discriminando, assim, uma esfera de 

deliberação e escolha detida com exclusividade pelo agente público. Seria, basicamente, a 

pronunciação de decisões tidas como insindicáveis, devido às suas peculiaridades e expertise 

técnico-científicas. 

II.2.1. POSSIBILIDADE DE CONTROLE EXTERNO DA DISCRI CIONARIEDADE 

TÉCNICA 

 Como exposto, a discricionariedade técnica impediria o controle justamente porque a 

Administração Pública é titular de uma gama de tarefas práticas de extrema complexidade, 

dependentes de um teórico e peculiar conhecimento, advindo do contato diário com a matéria. 

Assim, para que fosse possível o exame judicial de decisões administrativas, seria exigida 

uma cognição preliminar, especificando a discricionariedade ordinária daquela tida por 

técnica. Para esta, o único controle possível de ser cogitado residiria nos denominados “erros 

materiais”61.  

Assim sendo, o controle externo só seria possível caso fosse criado um aparato 

técnico-científico equivalente ao da Administração Pública para uma investigação das 

decisões das agências. 

 Todavia, há que se desmistificar a locução “discricionariedade técnica”. Nas palavras 

de Francisco de Souza: 

                                            
59 DO COUTO E SILVA, Almiro. Poder Discricionário no “Direito Administrativo Bra sileiro” , RDA 179-
180/57, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, janeiro a junho de 1990.  
60 FRANCISCO DE SOUZA, António. Conceitos indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra: 
Almedina, 1994. p. 105-106. 
61 Erros de cálculo ou erros eminentemente grosseiros. 
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1) A definição do que vem a ser uma “decisão altamente técnica” é subjetiva em sua 
essência. Não é possível um conceito objetivo, claro e preciso acerca de tal qualificação. Logo, 
não é intocável e incontroverso título apriorístico; 
2) O juiz não profere nenhuma decisão técnica sem ouvir peritos, e, depois de produzida 
a competente prova, pouco importa o grau de tecnicismo. Trata-se de um direito-dever que 
aquele que julga tem de se esclarecer acerca dos fatos sobre que decide; 
3) Caso apenas se controle o denominado “erro manifesto”, surgem dois problemas: um, 
porque se coloca à margem da decisão o “erro não manifesto” (que é um erro, mas seria 
tolerável), outro, porque a definição do que vem a ser um “erro manifesto” remete à 
subjetividade já analisada, pois não se sabe onde começa e onde termina o caráter manifesto 
do erro. Ora, tanto é erro o “erro manifesto”, quanto o “não manifesto”62. 

Logo, não pode haver dúvidas sobre a possibilidade de controle externo da então 

denominada “discricionariedade técnica”. Não existe decisão altamente técnica que não possa 

ser imparcialmente avaliada em juízo, tampouco existe uma perícia exclusiva, sigilosa, 

desconhecida dos demais cientistas. Nas palavras do doutrinador Sérgio Guerra: 

Por óbvio, a atuação discricionária das Agências Reguladoras tem limites. Seus atos sempre 

estão vinculados à lei de sua criação, que dispõe acerca de sua competência, e às políticas 

públicas traçadas para o subsistema regulado. O desvirtuamento das funções regulatórias 

representa vício de mérito ou de finalidade do ato regulatório, o que deve ser combatido 

e contido pelo Poder Judiciário (grifo meu)63. 

Assim sendo, o processo de formação normativa das entidades reguladoras pode ser 

avaliado conforme três aspectos básicos: (i) regularidade formal (prazos, publicações, 

intimações, etc); (ii)  regularidade substancial (conteúdo dos atos do procedimento, 

especialmente com relação a norma promulgada) e (iii)  teoria dos motivos determinantes, 

compreendida como a vinculação aos motivos expostos pela agência quando do acolhimento 

ou rejeição às colaborações. 

Importante salientar, contudo, que o núcleo duro da discricionariedade manter-se-ia 

intacto, pois não se pretende a substituição de uma decisão eventualmente qualificada pela 

discricionariedade oriunda da autarquia especial por decisões discricionárias do Poder 

Judiciário. 

II.2.1.1. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS 

 Antes de adentrar na discussão da análise dos conceitos indeterminados, cabe defini-

los. Nas palavras do autor Francisco de Souza: 

                                            
62 FRANCISCO DE SOUZA, António. Conceitos indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra: 
Almedina, 1994. p. 107-109. 
63 GUERRA, Sérgio. Atualidade sobre o controle judicial dos atos regulatórios. Revista Brasileira de Direito 
Administrativo Econômico. Número 21, fevereiro/março/abril de 2012, p. 23. Disponível em 
http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-21-FEVEREIRO-2010-SERGIO-GUERRA.pdf. Acessado em 
12/06/2015. 
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Segundo o entendimento mais comum, a expressão conceito indeterminado pretende referir 
aqueles conceitos que se caracterizam por um elevado grau de indeterminação. A eles, opor-
se-iam os conceitos determinados. Talvez entre estes últimos figurem os conceitos relativos a 
medidas (o metro, o litro, a hora) ou a valores monetários (...). Mas no direito os conceitos são 
geralmente indeterminados, ainda que assim não pareçam (...). Ora, assim sendo, não haveria 
interesse em destacar de todo aquilo que, ao fim e ao cabo, era a sua (do direito) característica 
principal: a indeterminação dos conceitos jurídicos. Destacar para quê, se eles, sendo a regra, 
estariam sujeitos à regra geral? Mas como podemos observar nos exemplos acima referidos, 
entre os conceitos indeterminados que constituem a regra geral no direito, o grau de 
indeterminação não é sempre o mesmo: ele varia e pode variar muito. (...) ainda 
relativamente a outros conceitos, o consenso é quase impossível de se obter, já que a sua 
interpretação ocorre sempre, ou quase sempre, associada a uma perspectiva 
necessariamente pessoal, moldada de acordo com os padrões morais, sociais, culturais, 
políticos e religiosos do indivíduo64(grifo meu). 

Os conceitos indeterminados na seara do Direito também são considerados como 

conceitos jurídicos e, devido a este fato, vinculam a Administração Pública. Se assim o fazem, 

permitem, de certa forma, algum grau de controle jurisdicional65.No mesmo sentido, observa-

se a questão dos denominados “conceitos técnicos”. 

Apesar da lei utilizar tais conceitos não se compreende que tenha sido outorgado ao órgão 
regulador completa liberdade para interpretá-los. Se a lei resolveu limitar a atuação 
administrativa mediante o estabelecimento de critérios técnicos para essa atuação, esses 
critérios passam imediatamente a tornar-se jurídicos, vinculando e comportando alguma esfera 
de controle. É claro que o órgão judiciário terá, eventualmente, alguma dificuldade adicional 
para lidar com esses conceitos especializados, mas a dificuldade de empreender o controle 
sobre o ato, seja pela extrema vagueza da lei, seja pela utilização de referenciais técnicos, não 
deve gerar, por si só, ausência total de controle sobre o órgão administrativo66. 

 Compreende-se, portanto, que caso a decisão da agência reguladora tenha algum 

conceito jurídico indeterminado, poderá, teoricamente, haver controle externo por parte do 

Poder Judiciário, de modo a fazer um juízo de regularidade/legalidade do ato emanado pela 

agência.  

 

 

 

 

                                            
64 DE SOUZA, António Francisco. Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra, 
Almedina, 1994, p. 25. 
65 “A interpretação e aplicação dos conceitos indeterminados é sempre uma atividade da Administração 
vinculada à lei, pois caracteriza sempre situações em que apenas há uma solução justa” (DE SOUZA, António 
Francisco. Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra, Almedina, 1994, p. 205). Expõe-
se ainda, posição do renomado ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que afirma não haver 
necessidade de existir apenas “uma única solução justa”. 
66 VERISSIMO, Marcos Paulo. Controle Judicial da Atividade Normativa das Agências de Regulação 
Brasileiras in “O Poder Normativo das Agências Reguladoras”. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 304.  
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II.3. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA AT IVIDADE 

NORMATIVA DAS AGÊNCIAS 

 Após a definição do conceito de que regulamentos nada mais são que atos 

administrativos67, cabe analisar a possibilidade de um controle jurisdicional acerca do tema.  

O Capítulo III exporá uma análise de casos jurisprudencial, relacionando justamente 

uma revisão feita pelo Poder Judiciário com relação a diversos atos exarado pela maior 

agência reguladora do Brasil, a ANVISA. 

Para corroborar a ideia de uma possível revisão do ato administrativo pelo Poder 

Judiciário, inclusive, em situações especiais, com relação ao seu mérito, cita-se o renomado 

autor Tercio Sampaio Ferraz Junior, que situa o alargamento da atividade cognitiva do 

Judiciário como condição indispensável à delegação de poder normativo pretendida pelas 

normas de regência do sistema de regulação. Para o doutrinador, o Poder Judiciário “por sua 

(tradicional) impermeabilidade institucional”, deveria necessariamente “ser levado a decidir 

sobre o mérito das regulações”, tornando-se garantia do controle em sua “plena extensão”68. 

Além disso, expõe-se, também, o entendimento da Professora Odete Medauar: 

Hoje nem o agente administrativo na sua atividade, nem o magistrado, nas ações atinentes ao 
controle jurisdicional, podem deixar de lado os princípios norteadores do Direito 
Administrativo e da Administração, incidindo estes, por certo, em âmbito outrora apontado 
como integrante da esfera discricionária69. 

Todavia, será que as decisões emitidas através de resoluções das agências reguladoras 

realmente ponderam os princípios do ordenamento jurídico no momento de exarar uma/um 

obrigatoriedade/dever aos administrados? Será que há uma real defesa do interesse público ou 

apenas o exercício da discricionariedade técnica e arbitrariedade por parte das agências ao 

fundamentarem suas decisões com princípios amplos e genéricos? 

Além disso, salienta-se que a decisão judicial acerca do controle do poder normativo 

das entidades reguladoras deverá ser fundamentada, em respeito ao princípio do livre 

convencimento do magistrado. Nas palavras de Marcos Paulo Verissimo: 

                                            
67Ato administrativo é toda a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos administrados ou a si própria. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
Administrativo . 22. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009, p. 82). 
68 SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, Tercio. Agências Reguladoras: Legalidade e Constitucionalidade. 
Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/agencias/agenciasreguladoras.pdf. p. 18. 
Acessado em 29/04/2015. 
69 MEDAUAR, Odete. Parâmetros do Controle da Discricionariedade in “Discricionariedade 
Administrativa” . 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 84. 
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Em resumo, admitir que o órgão judiciário é dado um acentuado poder de controle sobre a 
atividade normativa dos órgãos de regulação significa admitir, indiretamente, que ao fim e ao 
cabo lhe pode competir escolher, entre várias soluções teoricamente viáveis, uma que lhe 
pareça mais adequada, considerados determinados valores que devam prevalecer segundo sua 
visão. Conseqüentemente, significa dizer que uma especial atenção deverá ser dada não apenas 
ao modo pelo qual essa escolha é efetivada, mas também aos critérios materiais que 
efetivamente a presidem. Os valores escolhidos pela decisão judicial devem ficar claros. Para 
que o controle judicial da ação normativa do Estado seja, efetivamente, democrático, as 
decisões respectivas devem ser fruto de uma apreciação ampla e completa de todas as 
variáveis técnicas e fáticas envolvidas em cada caso, bem como de todas as teses jurídicas e, 
finalmente, da exposição verdadeira das razões (inclusive políticas e sociais) envolvidas na 
decisão70. 

 Apesar de tal possibilidade não se pode esquecer-se de um fator importante com 

relação a revisões de atos pelo Poder Judiciário: a politização da decisão judiciária. É claro 

que diversas decisões judiciais são, em largo sentido, políticas, pois lidam com regras 

jurídicas que definem a alocação de bens e interesses coletivos. 

Interpretar princípios legais genéricos (...) será sempre uma atividade fortemente marcada por 
elementos políticos. Além do mais, como anotou Klaus Stern, a própria outorga ao judiciário 
do poder de declarar a inconstitucionalidade das leis já o incluiu, irreversivelmente, no 
processo político.  

Assim sendo, apesar “do próprio direito já ter abarcado para si muito do que há de 

político no Estado”71, há que se ser cauteloso com tal revisão de mérito do ato administrativo 

pelo Poder Judiciário. Deve haver uma garantia de controle real da atividade normativa das 

agências reguladoras pelo Judiciário, visto que, como supracitado no tópico I.I.II, elas não 

detêm o monopólio do conhecimento científico, porém, ele deverá ser motivado, ou seja, 

fundamentalmente decidido e justificado. 

II.4. A COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL D E 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) 

 Primeiramente, antes de se observar a pesquisa empírica realizada, tratou-se de expor 

detalhadamente a competência normativa conferida às agências reguladoras. Assim sendo, 

neste momento, analisar-se-á a competência normativa da autarquia especial foco desta 

monografia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 Assim como toda entidade em regime especial, a criação desta instituição parte do 

Chefe do Poder Executivo e é aprovada mediante lei, que estabelece suas funções e diretrizes, 

                                            
70 VERISSIMO, Marcos Paulo. Controle Judicial da Atividade Normativa das Agências de Regulação 
Brasileiras in “O Poder Normativo das Agências Reguladoras”. 2. ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 312-
313. 
71 DE ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais , 1979, p. 60. 
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além de estabelecer independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia 

financeira. No caso da ANVISA esta Lei é a nº 9.782/99. 

A supracitada lei ordinária tem sua finalidade institucional correlacionada à promoção 

da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização 

de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos 

processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.  

 Conforme disposto no art. 2º da referida Lei, conjuntamente com o art. 3º do Decreto 

nº 3029/99, as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária são: 

Art. 2º  Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: 

I - definir a política nacional de vigilância sanitária; 

II - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para 
a saúde; 

IV - exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa atribuição 
ser supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; 

V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais de vigilância sanitária; 

VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; e 

VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em cooperação com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios (grifo meu). 

 

Art. 3º  Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II 
a VII do art. 2º da Lei nº 9.782, de 1999, devendo: 

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações 
de vigilância sanitária (grifo meu); 

 

Porém, o presente trabalho focar-se-á tão somente na análise da competência 

normativa da supracitada autarquia especial, de modo a unir a compreensão da realidade da 

pesquisa jurisprudencial com as bases legais que fundamentam tais decisões. 

Assim sendo, devido às bases legais citadas a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária é autorizada a estabelecer normas, de modo a executar políticas de vigilância 

sanitária: 

Art. 3º  Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II 
a VII do art. 2º da Lei nº 9.782, de 1999, devendo: 
XIII - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 
comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de 
risco iminente à saúde72 (grifo meu); 

                                            
72 No mesmo sentido, art. 7º, inciso XV da Lei nº 9.782/99. 
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Conforme inciso supracitado, a agência poderá proibir a comercialização de produtos, 

em caso de risco iminente à saúde. E quais produtos estariam sob o rol de competência da 

referida agência reguladora?  

Art. 8º  Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e 
fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 
§ 1º  Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela 
Agência: 
I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e 
tecnologias; 
II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos 
alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos 
veterinários; 
III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 
IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes 
domiciliares, hospitalares e coletivos; 
V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico; 
VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de 
diagnóstico laboratorial e por      imagem; 
VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados; 
VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições; 
IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos 
utilizados em diagnóstico e terapia; 
X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do 
tabaco; 
XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia 
genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. 

Assim sendo, compreende-se que cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a 

regulamentação, o controle e a fiscalização de diversos produtos, principalmente daqueles que 

“envolvam risco à saúde pública”, exemplificado pelos incisos do §1º do art. 8º da Lei nº 

9.782/99.  

Neste momento, após análise descritiva das competências e âmbito de fiscalização e 

controle pela referida autarquia especial cabe-se apresentar a pesquisa jurisprudencial 

realizada, correlacionando o princípio da precaução aos atos normativos da referida agência 

reguladora. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Art. 7º  Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º 
desta Lei, devendo: 
XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e 
insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; 
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III. CONTROLE JUDICIAL DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA  SEARA DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

III.1. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA JURISPRUDENCIAL REA LIZADA 

 Com o objetivo de se analisar como o Poder Judiciário aplica o princípio da precaução 

na seara da vigilância sanitária73 foi realizada uma pesquisa empírica no sítio denominado 

Jurisprudência Unificada da Justiça Federal.74 Como chaves de busca foram utilizadas as 

palavras “ANVISA” e “precaução”. 

 O referido site permite analisar se há casos julgados com as palavras de busca 

apresentadas nos seguintes tribunais: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal 

Federal (STF) e Tribunais Regionais (TRFs) da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões. 

III.2. RESULTADOS 

 Foi encontrado um montante total de 23 (vinte e três) casos julgados com as 

supracitadas palavras de busca, dos quais, conforme a seguinte tabela: 

TRIBUNAL ANALISADO QUANTIDADE DE CASOS 

STF 1 

STJ 2 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA1ª 
REGIÃO (TRF 1) 

11 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª 
REGIÃO (TRF 2) 

1 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª 
REGIÃO (TRF 3) 

2 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª 
REGIÃO (TRF 4) 

1 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª 
REGIÃO (TRF 5) 

5 

Total 23 

  

Além da classificação dos resultados através do Tribunal que analisou tal questão, 

cabe ainda fazer uma segunda classificação, segundo a temática envolvida. Dentre os casos 

advindos com a referida busca, encontrou-se: 

 

 

 

                                            
73 Se a teoria aplicada nos capítulos anteriores do presente trabalho está sendo seguida ou não. 
74 Disponível em https://www2.jf.jus.br/juris/unificada/. Acessado em 28/05/2015. 
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TEMÁTICA QUANTIDADE DE CASOS 

Registro de medicamentos 10 

Comercialização de produtos sem registro 2 

Exigência de cadastramento de softwares 1 

Propaganda de produto fumígeno 1 

Descarte de células tronco 1 

Reavaliação de registro de agrotóxico 1 

Proibição do uso de substâncias 5 

Aterro sanitário (questão ambiental) 1 

Importação de próteses mamárias sem 
identificação 

1 

Total 23 

  

Salienta-se que inicialmente haviam sido encontrados 23 (vinte e três) casos, mas 6 

(seis) eventos foram descartados e não serão analisados na presente monografia, visto que: (i) 

2 (dois) possuem correlação com o princípio da precaução na seara do Direito Ambiental e 

não no âmbito do Direito Sanitário e Regulatório; (ii) 2 (dois) não se utilizam do princípio da 

precaução como fundamentador da decisão, ou seja, não há análise expressa acerca da 

temática; (iii) um caso consiste em um recurso especial analisando outras questões de um dos 

casos que foi objeto de análise, sem adentrar especificamente na questão do princípio da 

precaução; e; (iv) com relação ao processo do TRF da 5ª Região, Agravo de Instrumento nº 

08020373420134050000, não foi possível o acesso ao inteiro teor da decisão por problemas 

no site o citado Tribunal Regional. 

III.3. ANÁLISE DOS CASOS 

Caso nº 1: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO -  APELAÇÃO CÍVEL 

nº 2006.34.00.026172-1/DF 

O presente caso trata de um recurso de apelação interposto pela companhia 

“MICRODATA TECNOLOGIA LTDA” contra sentença que denegou a segurança postulada, 

por meio da qual a impetrante pretendia sustar os efeitos da Notificação nº 0134/2006 e do 

Ofício nº 0683/2006 da Srª. Chefe da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de 

Propaganda, Publicidade e Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária e do Sr. 

Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da ANVISA que, respectivamente, 

determinaram a suspensão de toda e qualquer propaganda dos seus produtos, sem cadastro na 

ANVISA, até decisão final a ser proferida em processo administrativo. 
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Em seu recurso, alega a impetrante, em síntese, que seus softwares não são produtos 

médicos, razão por que a ANVISA deveria dispensar a empresa da exigência legal de 

registrar/cadastrar seus produtos perante a autoridade de vigilância sanitária competente. 

 Conforme discussão exposta no acórdão, os softwares da referida companhia foram 

considerados como produtos médicos pelo exposto na Resolução nº 260/2002 da ANVISA, 

que em seu art. 1º dispunha sobre os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento 

obrigatório previsto na Resolução nº 185/01, Anexo I. 

 No presente caso o princípio da precaução foi emanado de forma ampla, sem 

quaisquer critérios claros e objetivos. Conforme o inteiro teor do acórdão: 

A necessidade de cadastramento dos softwares utilizados para arquivo, e registro dos 
softwares que realizam o processamento de imagens médicas, tem como base o princípio da 
precaução e da prevenção para as ações da vigilância sanitária, e se deve ao fato de que, 
caso haja perda na informação gráfica apresentada no arquivo da imagem médica, 
poderá resultar em um diagnóstico médico incorreto, com recomendação de um 
tratamento equivocado, que pode causar danos ao paciente (grifo meu). 

Caso nº 2: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO -  APELAÇÃO CÍVEL 

nº 0031446-93.2004.4.03.6100/SP 

 O presente caso trata de uma apelação cível, onde se configuram como partes 

apelantes o “Instituto Barão de Mauá de Defesa de Vítimas e Consumidores contra Entes 

Poluidores e Maus Fornecedores” e a companhia “Souza Cruz S.A”, e como apelado o 

Ministério Público Federal. A ação foi julgada no Tribunal Federal Regional da 3ª Região. 

Os apelantes objetivavam reformar sentença proferida pelo referido Tribunal que 

condenava a companhia ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos, previsto na Lei nº 7.347/85. Tal pagamento teria advindo do 

dano causado por uma propaganda75 de produtos derivados do tabaco feita de forma ilícita76 

pela companhia durante diversos anos. 

O princípio da precaução aparece de forma extremamente ampla no referido acórdão, 

somente para sobrepesar a balança da ponderação para o lado de um suposto “interesse 

público”, como pode ser observado na citação a seguir: “[a]ssim, no caso vertente, em que 

estão em discussão danos aos interesses da sociedade como um todo, a tutela efetiva do 

                                            
75O dano decorre do fato de a apelante adotar, durante anos, prática publicitária ilícita, fazendo tabula rasa da 
legislação protetiva ao consumidor, deve ser entendido como fonte de indignidade e apreensão no meio social. 
76 Contra a resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 335/03 (RDC nº 
335/03). 
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direito coletivo se sobressai no aspecto preventivo da lesão, em homenagem aos princípios da 

prevenção e precaução”. 

Caso nº 3: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO -  APELAÇÃO CÍVEL 

N. 2008.34.00.021473-3/DF  

O presente caso trata sobre um recurso de apelação interposto pelo “Laboratório 

Químico Farmacêutico Bergamo Ltda.” (apelante) em face de sentença que julgou 

improcedente o pedido formulado que objetivava provimento jurisdicional para determinar a 

reabertura de processo administrativo referente ao pedido de renovação do registro sanitário 

do medicamento PRIMACEF por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(apelada). 

Em apelação a empresa autora argumentou que havia apresentado um novo estudo de 

biodisponibilidade à apelada, bem como comprovação de inexistência de risco sanitário do 

medicamento em questão. 

Assim sendo, defende que o cancelamento de um registro sanitário do referido 

medicamento é ato administrativo que fere a Lei nº 6.360/76, eis que a referida norma 

estabelece claramente as condições para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

cancele um registro sanitário validamente concedido. 

A apelante postulou a ilegalidade da decisão que cancelou sumariamente o registro 

sanitário do medicamento e que o novo estudo realizado demonstrou que o medicamento da 

apelante possui a mesma qualidade, eficácia e segurança do medicamento de referência 

apontado pela Agência apelada. 

O desembargador do referido caso votou favoravelmente à ANVISA, expondo 

precedentes da Corte como fundamentos para a validação do exercício do poder de polícia 

pela autarquia especial. Conforme citado pelo magistrado: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANVISA. REGISTRO DE 
MEDICAMENTOS. PORTARIA Nº 54/96. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
OBSERVÂNCIA. REVALIDAÇÃO DO REGISTRO DE MEDICAMENTO 
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA TERAPÊUTICA. 
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E SUPREMACIA DO INTERESSE 
PÚBLICO. POLÍCIA ADMINISTRATIVA.  

1. Inexiste ofensa ao devido processo legal, uma vez que a Portaria 54/96, que instaurou o 
processo visando verificar a eficácia terapêutica dos medicamentos em causa, foi precedida de 
trabalho no qual este é contestado pelo Grupo Técnico de Estudos sobre Medicamentos 
Antibióticos (GEMA), sendo inexigível a apresentação pela autoridade da vigilância sanitária 
de estudos realizados por terceiros (Lei 6.360/76, arts. 6º e 7º; e Decreto 79.094/77, art. 8º). 
Precedentes.  
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2. Na hipótese, quanto ao pedido para que a União Federal validasse os registros dos 
medicamentos ASSEPIUM, ASSEPIUM BALSÂMICO e SEPURIN, tem-se que não houve 
distensão entre as partes com relação ao medicamento ASSEPIUM, descrito como 
medicamento com ação bacteriana que associa sulfametoxazol-trimetropima, consistindo tal 
associação em rara exceção à pregada monoterapia, tendo ainda o referido produto recebido a 
qualificação de ação terapêutica desejável pela literatura especializada, conforme atestado o 
perito judicial.  

3. Entretanto, para os medicamentos ASSEPIUM BALSÂMICO e SEPURIN, diante da 
manifestação do laudo pericial e do corpo técnico especializado do Ministério da Saúde, nota-
se que paira dúvida sobre os mesmos, guardando, por este motivo, ampla legitimidade o que 
fora determinado pelas Portarias nº 1.298/92 do Ministério da Saúde e 54/96 da Secretaria de 
Vigilância Sanitária, uma vez que compreendidas pelo poder de polícia administrativo inerente 
àqueles órgãos públicos.  

4. O exercício do poder de polícia administrativo foi materializado com a edição da Portaria nº 
54/96 e não configura arbitrariedade estatal, pelo contrário, consiste em restrição legítima, que 
não olvidou do princípio da ampla defesa ao reservar, em seu artigo 2º, a possibilidade da 
parte interessada apresentar estudos científicos ou razões técnicas fundamentadas que 
contrariassem o que fora concluído pelo Grupo de Estudos formado pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária.  

5. Em se tratando de matéria atinente à saúde pública, há de prevalecer os princípios da 
precaução e da supremacia do interesse público (grifo meu)77. 

 

 Observa-se, então, que novamente o princípio da precaução foi utilizado somente para 

sobrepesar a balança em prol do interesse público (no caso para impedir o registro do 

medicamento), sem em nenhum momento ser realmente definido com critérios claros e 

objetivos, além de inexistir devida fundamentação em sua aplicação. 

Caso nº 4: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO –  

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N. 2007.01.00.029421-6/DF  

Trata-se de apelação interposta pelo Laboratório Gross S/A em face de sentença que, 

proferida nos autos de ação ordinária ajuizada contra a União, julgou parcialmente procedente 

o pedido inicial para determinar que seja convalidado apenas o registro do medicamento 

ASSEPIUM por ele produzido. Assim sendo, a apelante postula pela validação do registro de 

seu medicamento pela ANVISA. 

A desembargadora relatora do referido caso votou contrariamente à apelada, baseando 

sua decisão em critérios legais (lei criadora da Agência), de modo a comprovar a competência 

normativa e fiscalizadora da autarquia especial e, no mérito, baseou-se principalmente em 

precedentes da Corte para não conceder o registro. 

                                            
77(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, 0030557-58.2007.4.01.0000, AC 2007.01.00.029421-
6 / DF; APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA 
Órgão QUINTA TURMA Publicação • 13/12/2013 e-DJF1 P. 261 Data Decisão 02/12/2013). 
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Contudo, antes de expor os precedentes, relevante salientar uma passagem do voto da 

desembargadora federal Selene Almeida no acórdão do caso: “[c]omo visto, em se tratando de 

matéria atinente à saúde pública, há de prevalecer os princípios da precaução e da supremacia 

do interesse público”. Questiona-se neste momento: o princípio da precaução aplicado à 

saúde pública é somente um princípio como outros tantos a ser ponderado ou uma 

regra, aplicado independentemente de ponderação? O que se observa, infelizmente, é sua 

aplicação como regra geral. 

Citam-se os precedentes expostos pela referida desembargadora, de modo a novamente 

comprovar a utilização ampla do princípio da precaução: 

ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DO REGISTRO DE MEDICAMENTO 
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA TERAPÊUTICA. 
POSSIBILIDADE. FALTA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DA ANVISA. 
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POLÍCIA ADMINISTRATIVA. 1. O recurso interposto pela 
impetrante-apelante contra a decisão em que se indeferiu pedido de renovação de registro do 
medicamento Memorex foi indeferido por falta de cumprimento ao item 3 da Exigência n. 
109092/05 feita pela ANVISA, no seguinte teor: "Não são permitidos nomes que possibilitem 
interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou 
qualidade, ou que atribuam ao produto, finalidades ou características diferentes daquelas que 
realmente possua, conforme item 2.1.6 do Anexo da RDC 333/03. Enviar comprovação 
científica demonstrando a atuação de Ginkgo Biloba na melhora da memória em seres 
humanos, ou então alterar o nome comercial". 2. Dispõe a Lei 6.360/76: "Art. 5º. Os produtos 
de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou designações que induzam a erro (...). Art. 6º. A 
comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo à saúde ou não 
preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada do comércio e na 
exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e 
embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do produto, em todo o 
território nacional (...). Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, 
paliativas, ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das 
exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos: (...) II - que o produto, através de 
comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se 
propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias (...). Art. 
59. Não poderão constar de rotulagem ou de propaganda dos produtos de que trata esta Lei 
designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que 
possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, 
composição ou qualidade, que atribuam ao produto finalidades ou características diferentes 
daquelas que realmente possua". 3. Considerou o juiz: "Segundo a impetrada, o medicamento 
MEMOREX tem o Ginkgo Biloba como único princípio ativo, e o efeito na melhora das 
condições de memória dos pacientes que dele fazem uso é apenas secundária, pois a atuação 
principal do produto é melhorar a insuficiência circulatória, o que não é causa necessária das 
deficiências de memória(...). No que tange à alegação de ter sido concedido o registro do 
produto MEMOREX pela impetrada, em 04/10/2001, impende considerar que, em nova 
análise, o Poder Público pode rever seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornem ilegais, conforme Súmula nº 473, do STF". 4. Decidiu este Tribunal: "Sendo 
permanente o exercício da vigilância sanitária, não há qualquer óbice em considerar oportuno 
o momento da revalidação do registro para se exigir a comprovação de que o medicamento 
continua clínica e terapeuticamente seguro e eficaz. Portanto não é ilegal a Portaria 91/94, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária, que cria novos requisitos para a revalidação de 
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medicamentos, porquanto de acordo com a legislação pertinente (Lei 6.360/76 e Decreto 
79.094/77). Precedentes" (AC 200101000036173, Rel. Juiz Federal Convocado Rodrigo 
Navarro de Oliveira, Sexta Turma, DJ de 01/03/2010). 5. Entendeu ainda a Sexta Turma desta 
Corte que "a atuação fiscal-inibitória da ANVISA não se limita àquelas hipóteses em que 
o produto/medicamento comporta risco à saúde e qualidade de vida, mas, também, em 
relação à eventual ausência de comprovação da sua eficácia, com vistas na proteção dos 
direitos do consumidor" (AG 200701000013709, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes 
Ribeiro, DJ de 06/04/2009). 6. Apelação a que se nega provimento. 

(AC 0024283-97.2006.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 
BATISTA MOREIRA, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA 
FERNANDES, filho (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.597 de 30/09/2011) 

ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DO REGISTRO DE MEDICAMENTO 
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA TERAPÊUTICA. 
POSSIBILIDADE. PORTARIA N. 91/94, DA ANVISA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA 
PRECAUÇÃO. POLÍCIA ADMINISTRATIVA. 

1. Considerou o juiz que, "não decorrendo da concessão de registro de medicamento no 
Ministério da Saúde outorga de direito absoluto ao fabricante do produto, e devendo o órgão 
cuidar para que tais produtos cheguem ao consumidor com comprovada eficácia terapêutica e 
segurança, segundo critérios científicos atualizados, não extrapola sua competência e nem 
viola a legislação de regência a exigência contida na Portaria nº 91/94, relativamente à 
revalidação de registro dos chamados medicamentos hepatoproterores e afins, classificação na 
qual se enquadra o medicamento ACROSIN produzido pela autora". 

2. "Sendo permanente o exercício da vigilância sanitária, não há qualquer óbice em considerar 
oportuno o momento da revalidação do registro para se exigir a comprovação de que o 
medicamento continua, clínica e terapeuticamente, seguro e eficaz. Portanto, legal a Portaria 
91/94, da Secretaria de Vigilância Sanitária, que cria novos requisitos para a revalidação de 
medicamentos, porquanto de acordo com a legislação pertinente (Lei 6.360/76 e Decreto 
79.094/77). Precedentes desta eg. Corte" (AC 1998.01.00.004894-4/DF, Rel. Desembargador 
Federal Souza Prudente, 7ª Turma, DJ de 31/07/2006). 

3. "É legítima a exigência de comprovação da eficácia terapêutica para a revalidação do 
registro de medicamento, pois esta equivale a uma nova concessão de registro (Lei 6.360/76, 
art. 16, II). Precedentes desta Corte" (AC 1998.01.00.073781-1/DF, Rel. Juiz Federal 
convocado Leão Aparecido Alves, 3ª Turma Suplementar, DJ de 11/03/2004). 

4. Apelação a que se nega provimento. 

(AC 2001.01.00.003624-5/DF, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta 
Turma, e-DJF1 de 22/09/2009) 

 Conforme exposto, compreende-se a necessidade de apresentação de novo estudo 

para que haja a revalidação do registro de medicamentos de indústrias farmacêuticas. Porém, 

citar somente o princípio da precaução, sem definição e sem critérios claros e objetivos é 

justamente o que se critica na presente monografia. Sem uma fundamentação criteriosa e 

específica caso a caso o princípio aparece como elemento em prol da arbitrariedade da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, como está sendo observado, do próprio 

Judiciário. 
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Caso nº 5: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO -  AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 0042714-53.2013.4.01.0000/DF 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela 

BLAU FARMACÉUTICA S.A. contra a decisão do Juízo de 1ª grau que indeferiu o seu 

pedido de reconsideração, em ação declaratória ordinária, mediante a qual pretende a 

Requerente assegurar a atribuição de efeito suspensivo (art. 15, § 2º, da Lei 9.782/1999) ao 

Recurso Administrativo n. 762391/11-7, por ela apresentado em face da ANVISA, no qual se 

discute a renovação do registro de produção e de comercialização do medicamento 

FILGRASTIMA, designado sob a marca FILGRASTINE. 

O desembargador do caso, Dr. Kassio Nunes Marques votou de modo a expor o 

princípio da precaução de modo amplo, em conjugação com diversos outros princípios. O 

desembargador compreendeu que: 

 [O] dispositivo legal que atribui efeito suspensivo a recurso administrativo em face de ato da 
Diretoria Colegiada da Agência Sanitária como última instância administrativa (art. 15, § 2º, 
da Lei 9.782/1999) não deve ser aplicado de forma indiscriminada, mas deve ser 
interpretado sistematicamente e à luz dos princípios da razoabilidade, da precaução e da 
supremacia do interesse público, porquanto cuida de norma atinente à área de saúde 
pública e que pode trazer inúmeros prejuízos à saúde coletiva. Nessa linha, não há que se 
falar aqui em aplicação de norma geral (art. 61 da Lei9.784/1999) em detrimento de norma 
especial (§ 2º, art. 15, da Lei 9.782/1999), mas de aplicação subsidiária daquela em relação 
esta, naquilo em que não forem contrárias. Nesse ponto, vale salientar que a resolução 
ANVISA RDC 25, de 04.04.2008, a qual dispõe sobre o procedimento de recurso 
administrativo no âmbito da ANVISA e que, por conseguinte, regulamenta a Lei9.782/1999, 
prevê expressamente (art. 10, § 5º), como referido acima, a vedação da concessão do efeito 
suspensivo nos recursos interpostos nos procedimentos administrativos em que haja risco à 
saúde humana, evidenciando-se, assim, a regularidade da medida adotada pela autoridade 
administrativa (grifo meu). 

Novamente o princípio da precaução foi aplicado de forma atrelada ao direito à saúde 

e ao princípio do interesse público, assim sendo, questiona-se: sempre que houver risco à 

saúde humana o princípio da precaução poderá ser invocado?A resposta a esta pergunta é que 

sim: por diversas vezes ele será apresentado nestas situações. Há, contudo, que se ter cautela 

em sua aplicação, de modo a não tratá-lo como regra geral que deverá se sobrepor a todos os 

outros princípios do ordenamento jurídico brasileiro. 

Caso nº 6: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO–A GRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0006819-20.2013.4.05.0000 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO CEARÁ em face de 

decisão prolatada pelo doutor Juiz da 16ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, nos autos da 

Ação Ordinária n.º 0000770-04.2013.4.05.8102 que deferiu o pedido de antecipação dos 
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efeitos da tutela para determinar que a União e o recorrente forneçam à MARIA DA GRAÇA 

SILVA MOREIRA, no prazo de 30 (trinta) dias, o medicamento Regorafenibe (nome 

comercial “Stivarga”), produzido pelo Laboratório Bayer nos Estados Unidos da América, na 

dose de 160mg, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para cada um dos entes públicos. 

Em suas razões recursais, alega o agravante que a antecipação de tutela não deveria ter 

sido concedida, pois o medicamento necessário para o tratamento de saúde da autora não 

possui registro na ANVISA e, portanto, não pode ser comercializado no mercado interno. 

Aduz que o fornecimento do fármaco sem o mencionado registro configura crime contra a 

saúde pública e defende ser indevida interferência do Poder Judiciário em relação ao 

posicionamento da ANVISA. Ao final, requer a revogação da liminar concedida. 

No referido caso, o desembargador relator votou pela revogação da liminar concedida 

e pelo provimento do agravo de instrumento, defendendo que: 

[O] registro do medicamento é uma garantia à saúde pública e, no caso dos autos, não se sabe 
se o uso do fármaco provocará danos à requerente. Também não se pode afirmar o contrário 
até que ocorra o competente registro perante a ANVISA. Tenho que deve ser observado o 
Princípio da Precaução, que impõe às autoridades a obrigação de agir em face de uma 
ameaça de danos à saúde, mesmo que os conhecimentos científicos disponíveis não 
confirmem o risco (grifo meu). 

Observa-se no argumento do relator uma utilização errônea do princípio da precaução. 

No presente caso, a autora possui uma doença grave que poderia ser tratada somente com um 

medicamento importado dos Estados Unidos, ou seja, sua comercialização é permitida no 

país norte americano. Novamente o princípio da precaução foi utilizado sem ponderações, 

como uma regra geral. A suposta defesa do interesse público e da saúde superou o direito à 

vida da autora? Se não houve comprovação do risco qual é o argumento para a não concessão 

da liminar? E se o medicamento é comercializado nos Estados Unidos estaria a agência 

reguladora americana (FDA) causando um risco extremo à saúde de sua população ou muitas 

vezes o princípio é utilizado como uma manobra política? 

Assim sendo, conclui-se neste momento que muitas vezes o princípio da precaução 

relaciona-se com a estratégia política do país em questão: no Brasil o referido medicamento 

fora proibido, todavia, nos Estados Unidos ele fora permitido. 
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Caso nº 7: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO -  APELACAO CIVEL 

nº 2004.51.01.018559-0 

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, nos autos da ação cautelar, ajuizada pela 

CRYOPRAXIS - CRIOBIOLOGIA LTDA, a qual objetiva não ser obrigada a descartar 

amostras contaminadas de células-tronco de seus pacientes, nos termos da Resolução RDC 

ANVISA nº 153 de 14/7/2004. 

Inconformada a ANVISA apelou da decisão alegando que a Resolução impugnada não 

é arbitrária ou desprovida de razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário a análise do seu 

mérito, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. 

Sustenta também que realizou consulta pública sobre o tema e optou por aplicar, in 

casu, o princípio da precaução, pois as consequências da contaminação microbiológica das 

células tronco ainda estão sendo estudadas, não sendo totalmente conhecidas, existindo 

grande controvérsia no meio científico sobre a segurança da utilização do material 

contaminado nos tratamento e transplantes. Afirma que ainda há grande incógnita no meio 

científico internacional acerca da viabilidade das células contaminadas, e do grau aceitável de 

risco aos pacientes.  

No referido caso o desembargador decidiu acolher o fundamento da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, compreendendo que houve efetivo controle Estatal, por parte da 

ANVISA, ao editar a resolução que regulamenta o descarte das unidades SCUP (sangue de 

cordão umbilical e placentário), quando apresente resultado positivo de contaminação, não 

incorrendo em violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 

Assim sendo, observa-se que no caso em questão houve efetiva aplicação do princípio 

da precaução, visto que houve fundamentação clara e precisa por parte da ANVISA. Cita-se: 

Assim, no estágio atual de desenvolvimento da ciência, entendeu a ANVISA aplicar, no 
presente caso, o Princípio da Precaução, diante do desconhecimento que ainda existe no 
meio científico acerca das reais proporções do impacto sobre a saúde humana da técnica 
de utilização autóloga de células tronco originárias do sangue umbilical/placentário, 
diante de pesquisas que indicam fatores de contaminação nas técnicas de 
criopreservação, diante dos riscos que uma infecção microbiológica pode acarretar em 
um paciente transplantado (cujo sistema imunológico já está logicamente enfraquecido) e 
diante da variabilidade da eficácia dos antibióticos existentes (grifo meu). 

Apesar de no presente caso haver uma suposta limitação à livre iniciativa e à inovação, 

defende-se a fundamentação não arbitrária do princípio da precaução pelos argumentos 

supracitados. 
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Caso nº 8: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO -  AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0042663-13.2011.4.01.0000/DF 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo douto 

juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, deferindo o pedido de 

antecipação da tutela formulado nos autos da ação ajuizada por FERSON INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, recorrente, contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 

determinando a suspensão dos efeitos da Resolução RDC nº. 01/2011, que proibiu a 

fabricação de produtos à base de “Metamidofós”, a partir de julho de 2011, bem assim a 

comercialização do estoque existente, a partir de 1º de janeiro de 2012, coibindo-se, ainda, a 

utilização do referido produto, a partir de julho de 2012. 

Concluiu o juízo monocrático que a Resolução em referência teria sido editada sem a 

observância do devido processo legal, o que não se admite,mormente em face da sua 

repercussão na esfera jurídica individual da autora suplicante, destacando-se, ainda, que, além 

do manifesto periculum in mora inverso, eis que o produto em referência já seria utilizado em 

território nacional desde os idos de 1993, inclusive, com o aval da ANVISA, por força do que 

dispõe o art. 3º, § 6º, alíneas “c” e “d”, da Lei nº. 7.802/89, a eventual proibição do seu 

registro haveria de basear-se em resultados atualizados de experiências da comunidade 

científica ou em experiências atualizadas na comunidade científica, hipótese não ocorrida, no 

particular. 

Em suas razões recursais, após destacar o seu papel na promoção da saúde pública e 

nos procedimentos de reavaliação de agrotóxicos, sustenta a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, em resumo, que, na espécie, não estariam presentes os pressupostos 

legais necessários para a concessão da antecipação da tutela deferida pelo juízo monocrático, 

asseverando que, diferentemente do que sustenta a recorrida nos autos principais, o 

procedimento de reavaliação do ingrediente ativo metamidofós foi iniciado com a publicação 

da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC nº 10, de 22 de fevereiro de 2008, a 

qual listou 14 (quatorze) ingredientes ativos a serem reavaliados, dentre os quais o 

metamidofós, à luz da revisão dos estudos utilizados por ocasião do registro de concessão do 

produto descrito nos autos, tomando-se por referência novos estudos aportados pelas 

empresas e outros publicados na literatura científica, os quais revelaram informações antes 

desconhecidas, dentre as quais, que o ingrediente ativo do referido produto possui 

características neurotóxicas e imunotóxicas e provoca toxicidade sobre os sistemas endócrino 

e sobre o desenvolvimento embriofetal, a autorizar o seu banimento do mercado brasileiro. 
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Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, pela eminente Relatora, na época, 

Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, sobreveio a redistribuição dos autos. 

Apresentadas as contrarrazões e redistribuídos os autos à relatoria do desembargador 

federal Souza Prudente, em virtude da aposentadoria do Relator sorteado, opinou a 

Procuradoria Regional da República pelo provimento do recurso e cassação da decisão 

agravada. 

O desembargador do presente caso decidiu pela cassação da decisão agravada, 

defendendo o argumento trazido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nas palavras 

do relator Souza Prudente: 

Assim posta a questão e não obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, 
merece prosperar, na espécie, a pretensão recursal deduzida pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, tendo em vista que a sua atuação, no caso em exame, 
encontra-se, em princípio, dentro do exercício regular do seu poder de polícia sanitária, 
mormente quando há indícios dos efeitos maléficos que o referido produto possa causar 
ao consumidor, impondo-se, pois, a adoção das medidas necessárias à sua reavaliação 
toxicológica, em homenagem ao princípio da precaução, que, na defesa do interesse 
sanitário-difuso, haverá sempre de se sobrepor a qualquer outro, mormente quando de 
cunho eminentemente material, como no caso dos autos, privilegiando-se, assim, a 
garantia do direito à saúde e a vida, a que todos fazem jus, nos termos de nossa 
Constituição Federal (grifo meu). 

 Compreende-se o argumento defendido pelo relator, na medida em que cabe à 

ANVISA a defesa da saúde e do interesse público. Assim sendo, se há indícios de que o 

agrotóxico, antes permitido, causa malefícios à saúde humana, fatos confirmados com novos 

estudos realizados pela comunidade científica, o produto deve ser proibido.  

O que se observa de espantoso é a utilização das palavras do relator em sua 

fundamentação: “em homenagem ao princípio da precaução, que, na defesa do interesse 

sanitário-difuso, haverá sempre de se sobrepor a qualquer outro”? Sempre? A análise do 

Judiciário deve ocorrer caso a caso, analisando as minúcias de cada questão e não ser 

solidificada a utilização de um princípio como regra geral.  

Caso nº 9: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO -  APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 467683-CE (2005.81.00.005479-8) 

Trata-se de apelação com o objetivo de reforma da sentença que julgou procedente o 

pedido do Ministério Público Federal, para determinar que a companhia SELACHII 

INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA se abstivesse de 

produzir e comercializar, os seguintes produtos: Ginkgo Biloba, Erva de São João, Colônia, 
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Ginseng, Xarope de Cumaru e Uvanox, em face da ausência de registro perante a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

O desembargador relator do caso votou pela proibição da comercialização dos 

referidos produtos baseado no princípio da precaução. Nas palavras do desembargador 

Geraldo Apoliano: “Desta forma, no caso vertente, tenho que deve ser observado o Princípio 

da Precaução, que impõe às autoridades, a obrigação de agir, em face de uma ameaça de 

danos à saúde, mesmo que os conhecimentos científicos disponíveis não confirmem o 

risco (grifo meu)”. 

 Contudo, novamente se observa uma aplicação infundada do princípio da precaução. 

Nenhum medicamento, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou não, possui 

a comprovação, a certeza de um ideal “risco zero”. 

Caso nº 10: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO - APELAÇÃO 

CÍVEL nº 2006.34.00.024938-5/DF 

Trata-se de apelação interposta de sentença em que fora denegada segurança para 

revalidação do registro do medicamento MEMOREX.  

Sustentou a apelante que: a) “os produtos cuja substância é a Ginkgo Biloba têm suas 

vendas condicionadas à prescrição médica”, não sendo “de livre acesso dos consumidores”, 

pelo que estes não poderão “ser levados ao consumo indiscriminado”; b) “a Resolução da 

Diretoria Colegiada nº 102/2000 em seus artigos 13 e 14 regulamentam a publicização e 

propaganda dos medicamentos de produtos farmacêuticos de venda sob prescrição”; c) “por 

ser vedada a veiculação, em quaisquer mídias, de publicidade ou propaganda de produtos 

enquadrados nesta categoria de venda, o consumidor sequer sabe da existência dos mesmos, 

salvo quando deles necessitem, contudo, SEMPRE por intermédio do prescritor”; d) “tais 

produtos estão dispostos nas gôndolas secundárias, ou seja, apenas ao alcance dos 

funcionários” de farmácias e drogarias; e) não há “se cogitar que o prescritor do produto 

estaria suscetível a incorrer em erro..., pois como fora asseverado pela própria autoridade 

coatora às fls. 89 o Ginko Biloba se trata de um reconhecido fitoterápico”, cabendo “aos 

prescritores saberem, exatamente, o tipo de medicamento que prescrevem”, já que as 

indústrias farmacêuticas se limitam a “publicizar e propagar seus produtos aos prescritores”, 

sendo cada medicamento “apresentado, apenas e tão somente, de acordo com a especialidade 

médica”; f) “a marca utilizada... não induz a erro quanto à finalidade e/ou indicação do 

produto e, portanto, não incide na proibição contida na legislação sanitária (art. 5º da Lei n º 
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6.360/76 e art. 4º do Decreto nº 79.094/77) aplicada à espécie”; g) é incontroverso que o 

Memorex “não só atua no aumento da vascularização cerebral, mas também atua na melhora 

da condição da memória”, secundariamente; h) é “fato notório (e não público) que tal 

substância agia na melhora periférica da memória”; i) “os produtos considerados como 

referência (ou seja, aqueles que a ANVISA imputa que os similares devem se basear), fazem 

alusão expressa e direta a esta indicação nas suas respectivas bulas, conforme comprovado e 

evidenciado na inicial do mandamus (DOC. 03)”; j) a concessão da liminar evidenciou “que 

tanto o produto Tebonin, quanto o produto Tanakan são indicados também para o aumento da 

capacidade de memória, ou combate o déficit de memória, dificuldade de concentração e 

atenção”; k) assim, o veto à utilização da marca “se mostra um contra senso”, pois a ANVISA 

foi “permissiva em relação aos produtos idênticos”, sendo que estava a marca “devidamente 

registrada junto ao INPI desde 1980”; l) os prescritores têm discernimento suficiente para 

saber que tipo de males tais produtos combatem; m) “não obstante a inobservância ao 

princípio da razoabilidade, outro princípio desconsiderado para Apelada em sua decisão 

administrativa e pelo MM. Juiz... é o princípio da finalidade”; n) “o exercício do Dever-Poder 

vinculado a que o administrador público está adstrito para exercer seu poder de polícia não 

está livre de amarras jurídicas, tampouco de interpretações” das normas; o) “a competência 

está predeterminada na norma, a finalidade é a persecução do interesse público e a forma é o 

meio pelo qual a Administração Pública irá se utilizar para exteriorizar o cumprimento da 

norma”, estando ausente, no caso, “um dos pressupostos para a validade da vinculação à 

norma”; p) “a obrigatoriedade de compulsar a Apelante a se abster de usar sua marca 

registrada incide direta e frontalmente na tutela constitucional do direito adquirido”, bem 

como sufraga “o princípio da segurança jurídica”; q) a administração pública ao rever seus 

próprios atos não pode se sobrepor aos ditames da Carta Maior; r) “uma vez concedido o 

registro do produto sem que nenhuma objeção fosse feita naquela oportunidade é evidente que 

consolidou na Apelante a certeza da legitimidade no uso de sua marca”. 

Após apresentadas as contrarrazões o Ministério Público Federal tanto no primeiro 

grau, quanto nesta instância opinou pela denegação da segurança. 

O relator do presente caso votou pela denegação da segurança, baseando-se 

principalmente no parecer do Ministério Público Federal78 (MPF). A principal causa para a 

                                            
78 A lei é clara ao determinar que os produtos não poderão conter designações contraditórias, errôneas ou 
confusas. O nome “MEMOREX” alude indubitavelmente à melhoria da memória, o que não ocorre efetivamente 
na prática. A substância “Ginkgo Bilolba”, principal componente do referido medicamento, tem a finalidade de 
melhorar a insuficiência circulatória, que não é causa necessária das deficiências da memória. (...) o 



 

41 
 

denegação fora, teoricamente, a denominação do produto “MEMOREX”, que poderia induzir 

os consumidores a erro.  

Além de se fundamentar no parecer do Ministério Público o relator utiliza-se de uma 

citação ampla do princípio da precaução para a denegação, afirmando que: “[e]m se tratando 

de matéria atinente à saúde pública, há de prevalecerem os princípios da precaução e da 

supremacia do interesse público”. E cita algumas jurisprudências da Corte. 

Novamente é passada a ideia de que ao se tratar de saúde pública os princípios que 

deveriam prevalecer seriam o da supremacia do interesse público e da precaução79. Todavia, 

observa-se que no presente caso, por exemplo, este último não é aplicado concretamente ao 

caso, analisando suas nuances e pontos específicos, mas tão somente amplamente citado pelo 

relator Evaldo de Oliveira Fernandes Filho. Por fim, o desembargador, de modo a trazer, 

supostamente, alguma credibilidade à citação do princípio expõe alguns precedentes da Corte. 

Caso nº 11: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 476850 PE (2009.83.00.003471-2) 

Trata-se de apelação interposta pela companhia ORTHO PAUHER INDÚSTRIA 

COMERCIO E DISTRIBUIÇOES LTDA contra sentença que denegou a segurança. Em 

razões de apelação, a referida companhia defendeu “por suposto equívoco do exportador 

suscitado pelo Sr. Fiscal as caixas externas foram remetidas para o país sem a completa 

identificação e especificações exigidas pela Resolução nº 81/2008 – ANVISA”. Alegou, em 

seguida, que “mesmo após a apresentação de todos os documentos e conferência física dos 

produtos importados pela autoridade impetrada, ocasião em que restou comprovado que 

tratavam-se de produtos fielmente declarados na LI, o Sr. Fiscal resolveu lavrar termo de 

interdição cautelar e autuar a empresa”. Sustentou a possibilidade de efetuar a identificação e 

rotulagem do produto em momento posterior. Argumentou, ainda, não estar “obrigada a 

receber do exportador os produtos devidamente identificados”. Ao final, pugnou pelo 

provimento do recurso de apelação. Após contrarrazões da ANVISA os autos foram conclusos 

por distribuição. 

                                                                                                                                        
indeferimento da renovação do registro se deu por outras razões que sequer foram mencionadas pelo apelante. 
Conforme ofício acostado às fls. 57, foi constatado que dados químicos do medicamento não correspondem aos 
declarados pela empresa (...). Cabe ressaltar que a ANVISA, no exercício de suas atribuições institucionais, 
exerce o poder de polícia que lhe concede o ordenamento, estando, portanto, simplesmente cumprindo o que a lei 
determina. 
79 Pelo parecer do MPF o laboratório não comprova a eficácia terapêutica do medicamento. 
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Dos autos de infração foi apreendido que as próteses mamárias foram importadas sem 

identificação obrigatória de embalagem “para transporte, movimentação e armazenagem e 

sem identificação de embalagem e rotulagem primária e secundária”, em desrespeito ao que 

preconiza a Resolução nº 81 de 05/11/2008, da ANVISA.  

Com efeito, à conta do exposto e de tudo que consta dos autos, depreende-se que as 

mercadorias importadas não cumpriram com os requisitos legais de rotulagem, posto que, 

como bem ressaltou a sentença recorrida: “a conduta do agente público pautou-se dentro de 

limites razoáveis que miram a finalidade pública, assentada na prevenção de riscos sanitários 

que provavelmente adviriam da introdução no mercado nacional de mercadorias cujas 

especificações não se conhecem desde a origem”80.  

A esta conclusão chegou-se mediante a observância da regra insculpida no capítulo 

XV, da RDC nº 81/200881 porquanto, embora faculte ao importador realizar a identificação no 

                                            
80 (TRF5, Primeira Turma, AC 476850-PE, Des. Rel. Francisco Cavalcanti, Julgado em 31/03/2011, Publicado 
em 07/04/2011). 
81 Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 81, de 05/11/2008, com destaques nossos: CAPÍTULO XV 
ROTULAGEM DE BEM OU PRODUTO IMPORTADO - PRODUTO ACABADO 1. Será permitida a 
rotulagem no território nacional, de acordo com a legislação pertinente de produtos importados regularizados 
formalmente junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 1.1. Será vedada a entrega ao consumo de 
produtos importados com identificação ou rotulagem em idioma estrangeiro, exceto as importações com fins não 
comerciais de que tratam os Capítulos IX, X, XII, XIX, XX e XXI deste Regulamento. 1.2. Os produtos de que 
trata este item quando expostos ou entregues ao consumo, deverão apresentar-se rotulados, lacrados ou sob selo 
de segurança, quando exigido em legislação sanitária pertinente, e com as informações aprovadas pela 
autoridade sanitária competente, quando de sua regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. 
A faculdade de que trata este item não eximirá o importador de apresentar no rótulo em idioma estrangeiro de 
sua embalagem, primária e/ou secundária, as seguintes informações quando de sua entrada no território nacional: 
a) nome comercial, em uso no exterior; b) nome do fabricante e local de fabricação; c) número ou código do lote 
ou partida; d) data de fabricação, quando exigida em legislação sanitária pertinente; e) data de validade ou data 
do vencimento, quando couber. 1.4. Para os fins do disposto no item anterior, poderá ser requerido pela 
autoridade sanitária a apresentação da respectiva tradução do rótulo do bem ou produto importado, subscrita pelo 
responsável técnico e pelo responsável ou representante legal da empresa detentora da regularização do produto 
junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 1.4.1 Nos casos de alimentos a tradução do rótulo poderá ser 
subscrita pelo responsável ou representante legal da empresa importadora. 1.5. No caso da ausência da 
informação de que trata o subitem 1.3, alínea “d”, no rótulo de bens e produtos pertencentes às classes de 
cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal, ficará o importador obrigado a apresentar à autoridade 
sanitária em exercício no local de desembaraço do bem ou produto no território nacional, declaração firmada 
pelo responsável técnico da empresa importadora, informando a data de fabricação do lote ou partida para cada 
produto importado. 1.6. No caso de importação de bens e produtos pertencentes às classes de cosméticos, e 
produtos de higiene pessoal, ficará o importador desobrigado de atender ao disposto no subitem 1.3, alínea “e”. 
1.7. No caso da ausência, no rótulo em idioma estrangeiro de produto importado pertencente à classe de produtos 
para diagnóstico in vitro, da informação de que trata do subitem 1.3, alínea “d”, ficará o importador obrigado a 
apresentar à autoridade sanitária em exercício no local de desembaraço no território nacional, declaração firmada 
pelo responsável técnico da empresa importadora informando a data de fabricação do lote ou partida para cada 
produto importado ou laudo analítico de controle da qualidade, por lote ou partida para cada produto importado, 
subscrito pelo responsável técnico da empresa importadora, constando informação referente à data de fabricação. 
2. A importação de produto apresentando rótulo em idioma português em desacordo com o previsto na legislação 
sanitária poderá ter o deferimento do licenciamento de importação no SISCOMEX com ressalva, e sua saída da 
área alfandegada autorizada, mediante sujeição do importador à Termo de Guarda e Responsabilidade. 2.1. A 
ressalva de que trata este item deverá ser registrada no campo referente à situação da Licença de Importação no 
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território nacional do produto adquirido, ao mesmo tempo exige que, nesta hipótese, a 

mercadoria venha acompanhada de rótulo de identificação, ainda que vertido em idioma 

estrangeiro, o que não foi providenciado, conforme o próprio impetrante descreveu como 

sendo provável equívoco do exportador”. Anoto, por oportuno, que na inspeção realizada nos 

produtos importados (próteses mamárias não implantáveis), constatou-se o seguinte: (...) 

produto com embalagem primária em sacos plásticos transparentes selados, sem nenhuma 

identificação de rotulagem. Embalagem secundária em caixas de papelão contendo apenas as 

informações: "Wecan" e "Brich". 

O relator do presente caso acabou por votar contra a segurança. Apesar de concordar 

com os argumentos apresentados de que as próteses não foram importadas da forma correta, 

como preconiza a Resolução supracitada da ANVISA e assim sendo, não poderiam ser 

comercializadas no país, surpreende-se, novamente com a seguinte citação do relator, já 

observada em caso anteriormente exposto nesta monografia: 

Acrescente-se, também, que, em se tratando de saúde pública, o princípio da precaução, 
na defesa do interesse coletivo, haverá sempre de se sobrepor a qualquer outro, 
mormente quando de cunho eminentemente material, como no caso em apreço, em 
homenagem à garantia do direito à vida, a que todos fazem jus, nos termos da 
Constituição Federal (grifo meu).  

Logo, compreende-se que, apesar de correta a proibição da comercialização das 

próteses mamárias por não terem seguido o procedimento estabelecido pela agência 

reguladora, o princípio da precaução aparece tão somente para teoricamente corroborar a ideia 

de que, em se tratando de questões correlacionadas ao interesse público, ele sempre irá se 

sobrepor a todos os outros princípios. Por que é feita tal afirmação se a análise do Poder 

Judiciário deverá ocorrer caso a caso? 

Caso nº 12: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2001.01.00.003624-5/DF 

Trata-se de apelação interposta por LABORATORIO CLIMAX S/A com relação à 

sentença que julgou improcedente seu pedido de renovação de registro de medicamento. 

Sustenta a apelante que: a) “cabe à Secretaria de Vigilância Sanitária, para proceder a 

revalidação dos registros dos produtos submetidos ao seu poder de fiscalização, tão-somente 

verificar se houve a respectiva fabricação e comercialização no primeiro quinquênio de 

                                                                                                                                        
SISCOMEX com o seguinte texto: “PRODUTO SOB EXIGÊNCIA SANITÁRIA. A LIBERAÇÃO À 
INDUSTRIALIZAÇÃO, EXPOSIÇÃO À VENDA OU ENTREGA AO CONSUMO DAR-SE-Á MEDIANTE 
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE SANITÁRIA”. 
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vigência”, nos termos do art. 12 do Decreto n. 79.094/77, o qual “estabelece que somente 

serão registrados medicamentos que tenham a comprovação científica de qualidade, eficácia e 

segurança”; b) “o legislador entendeu que, ao contrário do que dispunham as normas 

anteriores sobre a matéria, faz-se necessário que a avaliação a respeito da qualidade e 

segurança do produto realize-se a qualquer momento, e não somente no período da 

revalidação do respectivo registro”; c) contudo, as Portarias ns. 91/94 e 06/95, do Sr. 

Secretário de Vigilância Sanitária, estabeleceu “novos requisitos para a revalidação de 

registros de medicamentos tais como comprovação ... de eficácia e segurança terapêutica”; d) 

a legislação que regula a “concessão e cancelamento de registros exige que os medicamentos 

colocados à disposição da população possuam eficácia comprovada através de trabalhos 

clínicos e publicações em revistas indexadas”; e) “na ocasião do pedido de registro de seu 

produto, atendeu a todos os quesitos ..., dentre os quais a fundamentação científica 

relacionada aos agentes terapêuticos submetidos à aprovação”, tendo o medicamento sido 

“revalidado ao longo desses anos, sempre respeitando as condições estabelecidas pela lei”; f) 

pretende a apelada “criar novas condições, não previstas em lei, para a revalidação dos 

registros”, o que constitui “flagrante violação à lei e à Constituição Federal”; g) deve ser 

determinado à Apelada “abster-se de praticar novos atos administrativos que, sob qualquer 

forma, visem condicionar a revalidação do registro do medicamento da ora Apelada à 

comprovação da eficácia e segurança terapêutica”; h) “não se pode admitir que uma simples 

Portaria altere dispositivo do Decreto Regulamentador da Lei nº 6.360/76” que, de forma 

taxativa, e não enumerativa, dispõe que não cabe ao Órgão Sanitário criar novas condições, 

através de portarias, que contrariem o texto legal”; i) “como bem afirmou o Julgador, apenas 

‘diante de pareceres técnicos envolvendo determinados produtos’ poderia haver qualquer tipo 

de impedimento à comercialização destes”; j) “não há nenhum parecer dessa natureza que 

envolva o produto da Apelante, ACROSIN”, pois, se houvesse ele não poderia permanecer no 

mercado até o momento da revalidação do seu registro; k) mesmo se comprovada ineficácia 

ou nocividade do medicamento por parte da ANVISA, caberia à apelante “apresentar contra-

prova de eficácia e segurança do produto”; l) “como todo ato administrativo, o Poder de 

Polícia subordina-se ao ordenamento jurídico que rege as demais atividades da 

Administração”.  

O relator do caso, desembargador João Batista Moreira, negou provimento à apelação 

somente citando precedentes já exarados pela Corte afirmando que “na mesma linha dessa 
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jurisprudência” negava o provimento do recurso. Observa-se o princípio da precaução em 

uma dessas citações: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANVISA. 
NEGATIVA DE REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO. VERIFICADA 
IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO 
DA PRECAUÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 

I - Na hipótese dos autos, havendo constatação de irregularidade na formulação do pedido de 
renovação do registro de medicamento, independentemente do alegado direito à revalidação 
automática de seu registro, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária evitar a 
comercialização de medicamento potencialmente nocivo à saúde, em razão de seu poder 
de polícia, sendo plenamente aplicável, na espécie, o princípio da precaução, tendo em 
vista a proteção constitucional e o dever do Estado em preservar a saúde humana (grifo 
meu). 

II - Se a Constituição da República Federativa do Brasil, no âmbito normativo da tutela 
cautelar do Meio Ambiente, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de "controlar a 
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente" (CF, art. 225, §1º, V), enquanto a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
tem, como objetivo principal, a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida (art. 2º, caput), há de se entender porque as atividades relativas à produção e 
comercialização de medicamentos, como na espécie dos autos, não poderão deixar de 
submeter-se ao atuar legítimo do Poder de Polícia da ANVISA. 

III - Apelação desprovida. 

(TRF – 1ª Região, AMS 2006.34.00.035269-4/DF, Rel. Desembargador Federal Souza 
Prudente, Sexta Turma, e-DJF1 de 04/08/2008) 

Compreende-se que cabe à ANVISA evitar a comercialização de produtos 

potencialmente nocivos à saúde (a concretização de seu poder de polícia) caso haja pareceres 

técnicos envolvendo estudos correlacionados a nocividade destes produtos e não somente 

porque esta competência é dada a ela ou porque fora citado no julgado o “princípio da 

precaução”. Novamente observa-se sua aplicação de forma ampla e sem critérios objetivos, 

como uma regra geral a ser aplicada em casos envolvendo a saúde e o interesse público. 

Caso nº 13: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2006.34.00.009492-7/DF 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LABORATÓRIO ACLIMAÇÃO 

LTDA. contra ato do Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA), 

mediante o qual objetiva afastar restrições impostas pela Resolução RDC n. 215, de 

25.10.2005, ao produto que fabrica e comercializa, sob a denominação “Loção 

Brilhante/Loção Capilar”, há mais de 90 anos, sem que haja notícias de que tal produto seja 

nocivo à saúde humana, afirmando, por isso, que a decisão de suspender a fabricação de 

produtos que tenham na sua base “acetato de chumbo” é política e não técnica. 
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A autoridade impetrada prestou informações, afirmando, em resumo, que, amparada 

no princípio da prevenção, adotou a postura estabelecida pela União Europeia, em razão de se 

tratar de uma substância “classificada em um dos 3CMR – Carcinogênica, Mutagênica ou 

Tóxica para a Reprodução”, pelo que deveria ser proibida. 

Indeferido o pedido de liminar, sobreveio a sentença, a qual denegou a segurança, à 

consideração, em resumo, de que a impetrante não logrou comprovar “a ausência de 

nocividade, ainda que potencial, da utilização de acetato de chumbo na formulação de tinturas 

capilares”, e de que “o tempo de fabricação ou comercialização do produto não é 

determinante para sua manutenção no mercado, haja vista que a potencialidade de lesão é 

renovada constantemente”. 

Inconformada a impetrante apela, afirmando a ocorrência de grave erro na expedição 

da Resolução RDC – ANVISA n. 215/2005, ao argumento de que apresentou laudos técnicos 

comprovando que o produto não representa perigo para a saúde humana. Reafirma que produz 

o cosmético há mais de 90 anos, em concentrações abaixo de 0,6% de acetato de chumbo, não 

havendo comprovação técnica de que seja prejudicial à saúde humana.  

Aduz que não foi notificada da realização de consulta pública para a edição da 

Resolução RDC n. 215/2005.O parecer do Ministério Público Federal, nesta instância, é no 

sentido de que seja mantida a sentença, negando-se provimento à apelação. 

A sentença possui o seguinte fundamento: 

No caso em comento a impetrante, empresa do ramo de cosméticos, teve a fabricação do 
produto “loção brilhante/loção capilar” proibida a partir de 31.1.06, por determinação 
constante na Resolução RDC 215, de 25.7.2005, por utilizar, em sua fórmula, acetato de 
chumbo.A impetrante sustenta a nulidade da aludida resolução, por não estar embasada, 
segundo ela, em critérios científicos, e sim políticos, posto que não comprovada a nocividade 
do produto, por ela fabricado há mais de 90 anos. 

A autoridade coatora, por outro lado, afirma ter se baseado em critérios científicos para a 
proibição do uso de acetato de chumbo na formulação de tinturas capilares, visando a garantia 
do bem-estar coletivo, considerando ter tal substância uso controlado em diversas partes do 
mundo, por ser metal pesado, capaz de provocar danos tanto ao homem quanto ao meio em 
que ele vive, classificada pela União Europeia como carcinogênica, mutagênica ou tóxica para 
reprodução. 

Posta a questão nestes termos, tenho que não assiste razão à impetrante. 

Com efeito, a ANVISA, no desempenho de suas funções e no exercício do poder de polícia a 
ela inerente, tem o direito, senão o dever, na forma da Lei n. 9.782/99, de impor limitações à 
fabricação e comercialização de produtos considerados nocivos à saúde da população, ainda 
que potencialmente. 

De fato, como bem asseverado quando da análise do pedido de liminar, bem assim pelo 
representante do Ministério Público (fls. 226/228), não se deve esperar, especialmente quando 
se trata de produtos destinados ao consumo humano, a ocorrência efetiva do dano para que os 
órgãos competentes adotem as providências necessárias, devendo as medidas preventivas, no 
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caso, ser a regra, coibindo-se, assim, quaisquer riscos à saúde da população, bem maior a ser 
protegido, sobrepondo-se a qualquer outro interesse, na forma do art. 196 da Constituição 
Federal. 

No caso, a utilização da substância “acetato de chumbo” na fabricação de tinturas capilares foi 
proibida pela ANVISA, por meio da Resolução RDC n. 215/2005, em face, justamente, das 
crescentes divergências em torno da nocividade do produto. 

Isto porque, não obstante os Estados Unidos permitam a utilização do produto, apenas como 
corante de tinturas capilares, e desde que sua concentração não ultrapasse 0,6% expresso em 
chumbo e, ainda, que a rotulagem do produto contenha determinadas advertências, a União 
Europeia, por seu turno, proibiu o uso de tal substância para esse fim, por ser classificada 
como carcinogênica, mutagênica ou tóxica para a reprodução (3CMR).O MERCOSUL, então, 
resolveu, por precaução, adotar a postura europeia sobre o uso do acetato de chumbo, por meio 
da Resolução GMC n. 26/2005, que foi objeto de consulta pública no país por 60 dias, sem 
oposição pelo segmento atingido, culminado na edição da Resolução RDC n. 215/2005. 

A impetrante alega que não foi provada cabalmente a nocividade da utilização do acetato de 
chumbo na formulação das tinturas, por ela fabricadas há mais de 90 anos, trazendo aos autos 
laudos e pareceres técnicos, que, no seu entender, possuem conclusões satisfatórias, afastando 
qualquer indício de que o uso cosmético de tinturas capilares contendo acetato de chumbo a 
0,6% possa causar danos aos usuários (cf. fls. 237/302). 

Ocorre que, compulsando as cópias dos dois pareceres trazidos pela impetrante (fls. 263/276 e 
277/300), não comungo, data venia, das mesmas conclusões a que chegou a demandante.Com 
efeito, tais pareceres, a meu ver, não são conclusivos, como quer fazer crer a impetrante, pela 
ausência de nocividade, ainda que potencial, do produto em tela. O toxicologista responsável 
pelo segundo parecer colacionado, aliás, expressamente concluiu que “o uso de acetato de 
chumbo a 0,6% em tinturas capilares, conforme observado na literatura consultada, não 
evidenciou, até a presente data, possíveis danos à saúde, mas o referido assunto deve ser 
objeto de constante investigação científica e de órgãos de regulamentação, especialmente para 
fins de saúde pública” (fl. 293). 

Nesse contexto, e tendo em vista que a impetrante não logrou comprovar, na via estreita do 
mandado de segurança, a ausência de nocividade, ainda que potencial, da utilização de acetato 
de chumbo na formulação de tinturas capilares, sendo certo, ademais, que o tempo de 
fabricação ou comercialização do produto não é determinante para sua manutenção no 
mercado, haja vista que a potencialidade de lesão é renovada constantemente, mormente 
considerando a evolução constante dos estudos científicos, não vislumbro direito líquido e 
certo a amparar a pretensão. 

O relator do caso votou no sentido de negar provimento à apelação, com base em: (i) a 

Resolução RDC 215/2005, da ANVISA, foi editada “em razão da internalização da Resolução 

GMC n. 26/05 – Mercosul, a qual obedeceu, ao contrário do que alega a Impetrante, critérios 

técnico-científicos que têm como referência a legislação da União Europeia e do FDA 

americano”; (ii) a decisão da Administração em adotar o critério europeu, em vez do 

americano, é questão atinente ao mérito do ato administrativo, que, via de regra, está ligada a 

política pública adotada para a gestão da saúde da população brasileira, não cabendo ao Poder 

Judiciário adentrar essa seara; (iii) o fato de o produto estar há muito tempo no mercado não 

significa que seja inofensivo à saúde da população, pois, estudos posteriores podem vir a 

comprovar a ocorrência de sua acumulação no organismo, ou que a associação com outra 

substância pode causar danos à saúde e; (iv) não se deve esperar que o pior aconteça para se 
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tomar medidas tendentes à melhoria da qualidade de vida da população, vale dizer, deve ser 

observada a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução. 

No presente caso o princípio da precaução foi aplicado de forma mais clara82, visto 

que foi proibida a comercialização da loção com base em estudos que comprovaram o 

malefício causado pela substância “acetato de chumbo” em seres humanos. Ressalta-se, 

contudo, que apesar do princípio estar amparado por estudos realizados, como citado 

anteriormente, a decisão de proibir completamente a comercialização do produto ao invés de 

se estabelecer limite rígido de sua utilização foi uma escolha política. 

Caso nº 14: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2006.34.00.010845-2/DF 

Trata-se de apelação interposta por SUISSA INDÚSTRIA E COMERCIAL LTDA.  

contra sentença que, em ação cautelar por ela ajuizada em face da AGÊNCIA NACIONAL  

DE VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  - ANVISA, objetivando autorização para continuar “a 

fabricação da Loção Camélia, masculina e feminina, registrada junto à ANVISA sob os 

registros nº 202300114001-9 e 202300115001-4”, julgou improcedente o pedido formulado 

na inicial. 

A sentença proferida baseou-se nos seguintes argumentos: (i) “a Lei 9.789/99, 

estabeleceu que a ANVISA tem por finalidade promover a saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 

submetidos á vigilância sanitária”; (ii) “a Resolução nº 215, de 25 de julho de 2005, que 

proibiu a fabricação e comercialização de qualquer produto contendo acetato de chumbo, teve 

como precedência ampla discussão e divergência quanto aos possíveis danos ao homem e ao 

meio ambiente decorrentes de sua utilização”; (iii) “a ANVISA, ao internalizar a Resolução 

GMC nº 26/05 – MERCOSUL, por meio da Resolução nº 215/2005, além de compatibilizar 

as normas internas às do Mercado Comum do Sul, atuou preventivamente e pautada em 

critérios técnico-científicos, aplicando os ditames do princípio da precaução, o qual 

recomenda que, diante de incertezas técnico-científicas devem ser adotadas medidas técnicas 

ou legais para prevenir e evitar perigo de dano à saúde e/ou ao meio ambiente”; e (iv) “há 

perigo de irreversibilidade da medida, já que, no caso, a saúde da população é que está em 

risco”. 

                                            
82 Porém, apesar de haverem estudos fundamentando a decisão da proibição ainda acredito que no Brasil o 
princípio da precaução ainda não é aplicado com verdadeira clareza e critérios objetivos de quando deva ser 
aplicado ou não.  
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Em suas razões de apelação, a parte companhia sustenta, em síntese, que: (i) “a 

Resolução 215/2005 da agência regulatória estipulou um teto máximo de 0,6% de acetato de 

chumbo na formulação de produtos a serem fabricados e comercializados no Brasil”; (ii) “o 

objetivo foi proibir a utilização do acetato de chumbo em produtos cosméticos em 

concentrações maiores do que a estabelecida no quadro de restrições ou em outros produtos 

que não tinturas capilares”; (iii) “a Loção Camélia, produto fabricado há décadas pela 

apelante, já respeita a normativa em vigor porque contém em sua formulação apenas 0,6% de 

acetato de chumbo”; (iv) “o art. 13 da Lei 6.360/1980 especifica as hipóteses em que um 

produto já registrado deverá ter nova autorização para fabricação e comercialização”; (v) “não 

é permitido a ato administrativo de hierarquia inferior – comunicado de proibição de 

fabricação e comercialização da ‘Loção Camélia’, restringir o que é permitido por Lei – 

fabricação e comercialização de produto registrado na ANVISA”; (vi) “a ANVISA permitiu a 

fabricação e comercialização do produto durante a vigência do registro menos de um mês 

antes da edição da Resolução 215/2005”; (vii)  “a medida de prevenção será sempre precedida 

de real e justificável ameaça de danos graves e irreversíveis, sob pena de limitação à livre 

iniciativa”; (viii)  “não há razoabilidade da proibição do uso do acetato de chumbo – sempre 

no limite de 0,6%, para a fabricação de produtos capilares”; (ix) “não trouxe a ANVISA prova 

de que ‘em toda a Europa’ o uso da substância é proibido”; (x) “não trouxe a ANVISA 

também quaisquer elementos que comprovem de que forma poderia se efetivar o alegado 

potencial carcinogênico, mutagênico ou tóxico para reprodução causado pela continuidade do 

consumo do produto em análise”; (xi) “fabrica há décadas a ‘Loção Camélia’ sem que tenha 

ocasionado danos à saúde de seus usuários ou ao meio ambiente”; (xii) “o motivo da edição 

da Resolução 215/2005 foi tão-somente compatibilizar os regulamentos nacionais com a 

normativa vigente no MERCOSUL”; (xiii) “o Brasil adotou no MERCOSUL postura 

favorável à utilização do acetato de chumbo em tinturas capilares, inclusive com vasta 

documentação comprobatória da inexistência de danos à saúde humana”; e (xiv) “a abrupta 

proibição de comercializar no mercado brasileiro um produto tão tradicional e importante para 

a empresa tem notórias conseqüências econômico-sociais e compromete a manutenção de um 

mercado conquistado ao longo de décadas, donde os danos são de difícil reparação”. 

Após, houve a apresentação de contrarrazões e indeferimento do pedido de tutela de 

urgência. Porém, houve interposição de agravo regimental contra tal decisão. 

Assim sendo, compreende-se que a companhia, fabricante da Loção Camélia, almeja 

permissão para continuar fabricando e comercializando seu produto até o trânsito em julgado 
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da última decisão de mérito a ser proferida nos autos da ação ordinária. Todavia o juiz, ao 

analisar o pedido de tutela de urgência, emanou decisão nos seguintes termos: 

“(...) A Lei n. 6.360/76 dispõe: 

‘Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser 
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da 
Saúde.’ 

‘Art. 27 - Além de sujeito, às exigências regulamentares próprias, o registro dos cosméticos, 
dos produtos destinados à higiene pessoal, dos perfumes e demais, de finalidade congênere, 
dependerá da satisfação das seguintes exigências: 

I - enquadrar-se na relação de substâncias declaradas inócuas, elaborada pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde e publicada no ‘Diário Oficial’ da União, a qual conterá as 
especificações pertinentes a cada categoria bem como às drogas, aos insumos, às matérias-
primas, aos corantes, aos solventes e aos demais permitidos em sua fabricação’. 

A Resolução n. 79, de 28 de agosto de 2000 (fls. 119-186), estabeleceu a classificação de 
produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, impondo, ainda, restrições ao uso de 
substâncias e/ou sua proibição. 

Em relação à tintura capilar que contenha acetato de chumbo, fixou-se que a máxima 
concentração dessa substância seria de 0,6% (fl. 145). 

No intuito de ‘atualizar as listas de substâncias constantes da Resolução n. 79, de 28 de agosto 
de 2000, permitidas para uso em Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes e 
outros’, editou-se a Resolução n. 215, de 25 de julho de 2005 (fls. 99-118), cujo anexo incluiu 
o acetato de chumbo na ‘Lista provisória II’, proibindo ‘sua utilização em produtos cosméticos 
a partir de 31 de julho de 2005 e a comercialização a partir de 31 de janeiro de 2006’. 

Ao contrário do que sustenta a apelante, essa resolução limitou a 0,6% a concentração máxima 
de acetato de chumbo em produtos cosméticos somente até as datas limites nela previstas: 
31/07/2005 para a fabricação e 31/01/2006 para a comercialização. 

Em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos (em cujo âmbito se insere a 
Resolução RDC 215/2005), impõe-se admitir, ao menos no juízo de cognição sumária próprio 
da ação cautelar, que a ANVISA certamente vedou a utilização do acetato de chumbo em 
produtos cosméticos tendo em vista estudos indicativos da nocividade da substância para a 
saúde humana ou, no mínimo, a existência de dúvida razoável acerca da sua inocuidade. 

O documento de fls. 192/193 corrobora esse entendimento, na medida em que dá notícia de 
que o uso da substância em cosméticos foi proibido na Europa e no Mercosul. 

Esses fatos certamente ensejarão comprovação exauriente no bojo da ação principal. 

No entanto, ao menos em juízo de cognição sumária, impõe-se admitir sua veracidade em 
consonância com o princípio da precaução, na medida em que está se tratando de 
possíveis danos graves à saúde humana. 
O fato de o produto fabricado pela apelante já estar no mercado há diversos anos não autoriza 
concluir que ele seja inócuo para a saúde de seus usuários. 

Afinal, se a substância realmente for carcinogênica, mutagênica ou tóxica para a reprodução - 
como ela teria sido classificada pela União Européia segundo a ANVISA (fl. 85) -, os usuários 
do produto certamente não terão facilidade para atribuir tais conseqüências danosas ao seu 
uso. 

Ora, um carcinoma não surge da noite para o dia, não havendo como afirmar sem a realização 
de estudos aprofundados que o uso de cosmético fabricado à base de acetato de chumbo seja 
sua causa. 

Se o produto realmente for carcinogênico, é provável que apenas seu uso reiterado durante 
anos dê ensejo ao surgimento de carcinoma em seu usuário. 



 

51 
 

De qualquer modo, a situação enseja cautela e autoriza a aplicação do princípio da 
precaução, como fez a ANVISA ao editar a Resolução RDC 215/2005. 

Como se vê, não são relevantes os fundamentos da apelação. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. (grifo meu).” 

O juiz, então, baseou seu voto para o não provimento da apelação da companhia nos 

mesmos argumentos do indeferimento da tutela antecipatória. Conforme se observa, o 

princípio da precaução foi utilizado nos dois casos, tendo como fundamento notícias de jornal 

que, teoricamente, expuseram a proibição da substância na Europa e no Mercosul. 

Conjuntamente, o juiz afirma sobre “possíveis danos graves à saúde humana”. Neste 

momento, percebe-se que o princípio da precaução foi utilizado de uma forma plausível: se o 

produto foi proibido em outros países, a medida de precaução seria.Realmente, o 

impedimento da comercialização no Brasil, de modo a proteger a saúde pública de danos 

iminentes. 

Caso nº 15: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO - APELAÇÃO NO 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2006.34.00.035269-4/DF 

Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, denegando a segurança buscada nos autos do 

mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO TERAPÊUTICO DELTA LTDA. contra 

ato do Sr. Diretor Presidente da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, objetivando a reabertura da análise do procedimento administrativo de 

revalidação do registro do medicamento fitoterápico GIBILON.A controvérsia instaurada 

restou resumida, na sentença recorrida: 

A questão sub judice já foi enfrentada pelo MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara desta 
Seccional, Dr. Pablo Zuniga Dourado, então na titularidade desta 2ª Vara, na decisão de fls. 
391/394, cujos fundamentos, que a seguir transcrevo, adoto como razões de decidir: 

“A impetrante não logrou demonstrar a existência da relevância dos fundamentos da 
impetração, uma vez que o interesse público consoante o princípio geral do Direito 
Administrativo, há de prevalecer em face do interesse privado. 

Na espécie, o possível prejuízo a ser suportado pela impetrante – com possibilidade de 
ressarcimento no futuro – não pode constituir motivo para expor a riscos a saúde pública. 

Ademais, como bem destacou a autoridade apontada como coatora, advoga contra a 
impetrante o princípio da precaução. 

Segundo o referido princípio ainda que não haja informações técnicas suficientes sobre 
agressão à saúde de determinada prática, a decisão do Estado deve ser indeferir atividades em 
que haja desconfiança de ocorrência de danos. 

A Constituição Federal (art. 225) impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o 
meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Tal disposição fundamenta o princípio da 
precaução. 



 

52 
 

Por seu turno, a mesma Carta Magno no art. 196 exige que o Estado aja para reduzir o risco de 
doença e outros agravos. 

Portanto, a apontada autoridade coatora apenas agiu segundo a Constituição Federal impõe, 
motivo pelo qual não observo qualquer ilegalidade do ato combatido. 

Deveria mesmo proibir a fabricação de produto onde há desconfiança. Aqui não importa o 
tempo em que o produto é fabricado ou comercializado, pois, a potencialidade de lesão é 
renovada constantemente. 

Esses fundamentos aliados ao princípio da supremacia do interesse público demonstra a falta 
de plausibilidade de existência do direito.”Do parecer ministerial de fls. 100/102 extraio, por 
pertinentes, os seguintes trechos: 

“Não assiste razão à impetrante. A Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na forma 
da legislação federal em vigor, incumbe à ANVISA regulamentar, controlar e fiscalizar os 
produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, sendo os medicamentos de uso 
humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processo e tecnologias, entre outros, 
submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência (art. 8º, da Lei nº 
9.782/99).Obtendo-se o registro de medicamentos, faz-se necessário requerer a renovação no 
primeiro semestre do último qüinqüênio. A renovação de dar automaticamente, 
independentemente de decisão, se não houver sido proferida até a data do término do registro 
(§ 6º, do art. 12, da Lei 6.360/76).Busca a norma trazer efetividade às renovações de registros 
de medicamentos, possibilitando a renovação automática, independentemente de decisão da 
Agência Sanitária. Todavia, o fato de se obter a renovação automática de um registro de 
medicamento não exclui a possibilidade do órgão estatal analisar a viabilidade de manter tal 
medicamento no mercado. 

Nesse mesmo sentido, a resolução da ANVISA RDC nº 250, de 20 de outubro de 2004 (fl. 
222), assim dispõe:‘art. 1º (...)§ 3º A revalidação automática não impedirá a continuação da 
análise da revalidação de registro requerida, podendo a Administração, se for o caso, indeferir 
o pedido de revalidação e cancelar o registro que tenha sido automaticamente revalidado, ou 
ratificá-lo, deferindo o pedido de revalidação’. 

No mais, não vislumbro violação aos princípios constitucionais citados pela impetrante. A 
ANVISA, no exercício do Poder de Polícia Sanitária, agiu em consonância com os ditames 
constitucionais e legais. O indeferimento do registro do medicamento se deu em virtude de a 
impetrante não atender aos requisitos de ordem técnica legalmente impostos no prazo legal, o 
que se pode observar dos documentos de fls. 42 e 47. Discussões acerca do mérito da decisão 
administrativa, ausência de requisitos técnicos, extrapola os limites do mandado de segurança, 
devido à necessidade de dilação probatória”. De tudo quanto se tratou, considerando (a) o 
alcance do citado princípio da precaução, segundo o qual a posição do Estado deve ser a de 
proibir determinada atividade sobre a qual paire dúvida acerca de sua nocividade à saúde 
pública, até o advento de estudos conclusivos em sentido contrário; (b) que o impetrante não 
logrou comprovar, no prazo previsto na legislação de regência da matéria, o cumprimento de 
exigência imposta pela entidade reguladora; e (c) que, conforme consignado pela autoridade 
impetrada, não pode ser concedida, em sede de recurso administrativo, prorrogação de prazo 
para apresentação de testes de controle de qualidade do medicamento; entendo que não assiste 
ao impetrante na espécie dos autos o sustentado direito líquido e certo. 

Em casos similares ao presente, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região que “se 
não existe direito adquirido à comercialização de medicamento, com registro em vigor, que era 
considerado útil, mas, posteriormente, em razão de novas pesquisas, do avanço da ciência, ou 
da verificação de erro na concessão do registro, mesmo que erro reiterado durante anos, 
conclui-se ser nocivo ou portador de qualquer outro tipo de irregularidade em sua fórmula, 
rótulos, bulas e embalagens, com maior razão ainda, não existe, em tais circunstâncias, direito 
à renovação de registro vencido” (AG nº 2006.01.00.008733-9/DF, DJ de 25.09.2006); e que 
“verificada a possibilidade de ineficácia ou nocividade de determinado medicamento, o órgão 
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competente pode, a qualquer tempo, estabelecer requisitos (comprovação de eficácia 
terapêutica e segurança do produto) para a revalidação do registro” (AC nº 
2000.01.00.092504-5/DF, DJ de 29.06.2006).Ante o exposto, denego a segurança” (fls. 
825/829). 

 O relator do presente caso decidiu por negar provimento à apelação baseado em, 

principalmente, dois pontos: (i) as exigências impostas pela ANVISA encontram respaldo no 

princípio da precaução e a impetrante não cumprira, no prazo que lhe fora estabelecido para 

essa finalidade, as referidas exigências, não se podendo admitir o pedido de prorrogação de 

prazo somente efetuado em fase de recurso administrativo; e (ii)  havendo constatação de 

irregularidade na formulação do pedido de renovação do registro do produto, cabe à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA evitar a comercialização de medicamento 

potencialmente nocivo à saúde, em razão de seu poder de polícia, sendo plenamente 

aplicável, na espécie, o princípio da precaução, tendo em vista a proteção constitucional e o 

dever do Estado em preservar a saúde humana. 

 Logo, compreende-se que o princípio da precaução foi fundamento principal para a 

proibição da comercialização do medicamento, visto que “se não existe direito adquirido à 

comercialização de medicamento, com registro em vigor, que era considerado útil, mas, 

posteriormente, em razão de novas pesquisas, do avanço da ciência, ou da verificação de erro 

na concessão do registro, mesmo que erro reiterado durante anos, conclui-se ser nocivo ou 

portador de qualquer outro tipo de irregularidade em sua fórmula, rótulos, bulas e 

embalagens, com maior razão ainda, não existe, em tais circunstâncias, direito à renovação de 

registro vencido”. Todavia, apesar de novos estudos corroborarem a proibição da 

comercialização do produto, salienta-se, novamente, a necessidade de uma maior definição do 

princípio da precaução, assim como os casos aos quais deva ser aplicado. 

Caso nº 16: TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª REGIÃO - APELAÇ ÃO CÍVEL Nº 

2004.71.00.020735-2/RS 

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em Porto 

Alegre/RS contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, buscando a 

obtenção de tutela inibitória consistente na não-concessão de novos registros a produtos 

formulados e técnicos à base de clorpirifós para uso domissanitário, cancelando-se os vigentes 

na atualidade. 

A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré: i) que mantenha a 

proibição do uso de organofosforadoclorpirifós em formulações de desinfetantes 

domissanitários; ii) cancele e mantenha o cancelamento dos registros vigentes, deixando de 
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conceder novos registros para produtos saneantes formulados à base da referida substância 

ativa para utilização domissanitária, exceto para o uso em embalagens porta-iscas, que 

possuam dispositivo de segurança para proteção de crianças e animais da exposição ao 

produto; e iii) que adote as providências e medidas técnicas cabíveis e necessárias para tornar 

efetivo o provimento judicial, comprovando-as nos autos em 30 (trinta) dias, bem como o 

cumprimento integral da sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

com base nos arts. 461, §4° do CPC e II da Lei 7.347/85. 

Da sentença apelaram as terceiras AENDA - Associação Brasileira dos Defensivos 

Genéricos e Dow Agrosciences Industrial Ltda., que passaram a integrar o feito na condição 

de assistentes litisconsorciais da parte ré. 

Apresentadas contrarrazões, inclusive pela ré ANVISA, que reconheceu em parte o 

pedido formulado na ação civil pública, vieram os autos a este órgão ministerial para 

manifestação como custos legis. 

O voto do desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenzfoi no 

sentido de negar provimento à apelação. Sua principal fundamentação foi o princípio da 

precaução, com base no parecer da Procuradora Regional da República, Samantha 

Dobrowolski, e na sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:  

Assim, tem-se por irrelevante a informação de que o acidente ocorrido com o produto foi o 
único noticiado em 20 (vinte) anos de uso permitido no País. Mesmo que, ad argumentandum 
tantum, fosse o mau uso do organofosforadoclorpirifós no Grupo Hospitalar Conceição a 
causa da intoxicação sofrida em 11/06/1999, o que se buscava nesta ação era evitar, com base 
no princípio da precaução, que a substância continuasse a ser autorizada para o uso 
domissanitário, haja vista a existência de fortes elementos de convicção quanto a sua 
nocividade à saúde humana. 

(...) diante desse quadro que envolve a proibição do produto nos Estados Unidos, a ocorrência 
de intoxicação de grandes proporções com mais de uma centena de funcionários do Grupo 
Hospitalar Conceição de Porto Alegre em 1999 e a existência de estudos técnicos feitos pela 
ré ANVISA no sentido de reconhecer a nocividade do produto e a inadequação de sua 
utilização em saneantes domissanitários, não resta à vigilância sanitária outra solução 
que não o imediato cancelamento dos registros do produto, agindo de forma prudente 
como impõe o princípio da precaução e o disposto nos arts. 1°, 6° e 7° da Lei 6.360/76, nos 
arts. 3° § 6°-E e 7°-III, IV e XV da Lei 7.802/89, e no art. 8°- § 1°- IV da Lei 9.782/99. Se não 
existe certeza sobre a inocuidade ou segurança do produto, ou se surgem indícios de que 
aqueles dados que se tinha anteriormente estão ultrapassados, resta à autoridade 
sanitária uma única possibilidade: adotar imediatamente todas as providências que 
sejam necessárias para impedir que a população continue exposta aos riscos ou efeitos 
nocivos decorrentes do produto, mesmo que esses riscos não sejam conhecidos e 
dimensionados de forma concreta. Basta a possibilidade de risco para que a precaução 
impere e impeça a continuidade da produção, utilização ou comercialização do produto 
nocivo. Somente quando houver comprovação da segurança e da inocuidade do produto, e 
enquanto houver essa comprovação, é que o registro do produto pode ser mantido. 

(...) 
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Esse Juízo continua convicto dos fundamentos declinados naquela ocasião para o deferimento 
da liminar, entendendo que a providência foi necessária para que a ré ANVISA efetivamente 
cumprisse com seus deveres legais e constitucionais em prazo célere e afastando o risco a 
que estava exposta a saúde pública, a população e o meio ambiente. Por isso, aqueles 
fundamentos, a seguir transcritos, continuam válidos para integrar a fundamentação dessa 
sentença, reportando-me agora aos mesmos, na forma a seguir transcrita: 

'Sobre a antecipação de tutela (fls. 424-425), não há dúvidas que a ANVISA é o órgão técnico 
responsável pelo controle e fiscalização da utilização de saneantes domissanitários, cabendo-
lhe zelar pela saúde pública e pelo bem-estar da população. A matéria é de alta indagação 
técnica, demandando de conhecimentos especializa dos para que um determinado saneante 
seja liberado para produção, comercialização e utilização, seja pela população em geral, seja 
por empresas especializadas. Somente quando não pairarem dúvidas a respeito do produto e 
seus princípios ativos e ingredientes, é que poderá ser liberado para utilização. A ANVISA 
aqui é o órgão técnico que detém competência para os registros, controles e fiscalização que se 
façam necessários para aquela liberação. Sem seu aval, não é possível a liberação. Entretanto, 
em se tratando de proibição de um determinado produto ou ingrediente, a situação se inverte: 
surge aqui a possibilidade de que, existindo dúvidas sobre o produto, este seja imediatamente 
suspenso ou retirado do mercado, até que a situação seja melhor esclarecida. Quando é a saúde 
pública que está envolvida, não há opção para o administrador nem para o julgador: havendo 
suspeita de risco pela utilização do produto, as providências devem ser imediatamente 
adotadas, valendo sempre o princípio da precaução. É melhor prevenir do que depois 
remediar. 

Depois da contestação da ANVISA, percebe esse Juízo que as partes discutem tão-
somente o alcance do princípio da precaução. De um lado, o MPF pretende aplicação 
extrema do princípio, proibindo provisoriamente a produção, comercialização e 
utilização de um ingrediente que se mostrou lesivo e danoso à saúde pública. De outro 
lado, a ANVISA reconhece que há risco e que o produto não atende as melhores regras 
aplicáveis, mas buscando cautela na utilização extremada do princípio da precaução, 
para que outros estudos e procedimentos sejam adotados antes de decidir pela proibição 
do produto. 
(...) 

Ora, embora a intoxicação coletiva ocorrida no Grupo Hospitalar Conceição em 1999 possa 
ser um fato isolado (como alega a ANVISA em sua contestação), é certo que ela ocorreu e que 
mais de uma centena de empregados do Hospital restou atingida pela intoxicação, mostrando 
que a utilização do produto não vinha sendo devidamente controlada e fiscalizada pelos órgãos 
responsáveis. Não seria prudente da parte desse Juízo - e nisso o MPF está coberto de razão -, 
aguardar que outro incidente dessa espécie ocorresse e que tivéssemos, quem sabe, alguns 
mortos e outros tantos feridos, para que houvesse uma efetiva proibição do produto suspeito. É 
preciso que aqui seja aplicado o princípio da precaução, prevenindo-se o que depois pode ser 
irreparável. Evitando mortos e feridos. Evitando intoxicados. Evitando danos sérios à saúde da 
população, ao bem-estar da coletividade. Evitando que terceiros sejam comprometidos ou 
prejudicados por algo que sequer tinham condições de saber que poderia ocorrer (os 
empregados do hospital, intoxicados, que certamente não contavam nem podiam contar com o 
resultado danoso que sofreram). É preciso que o princípio da precaução socorra à saúde 
pública e evite que terceiros-inocentes venham a ser prejudicados. E aqui não se admite 
uma utilização "prudente" do princípio da precaução, porque tal utilização "prudente" 
não se justifica no caso concreto: não é possível que o órgão da fiscalização sanitária 
adote providências somente depois iniciativas do MPF. É preciso que seja forçado a 
antecipar-se aos fatos e evitar que ocorram novas intoxicações, como aquela ocorrida no 
Grupo Hospitalar Conceição em 1999. Os procedimentos burocrático-administrativos, 
embora essenciais um Estado de Direito Democrático, não podem constituir obstáculo a deixar 
a saúde da população desguarnecida. Se o MPF não tivesse instaurado o inquérito civil 
público, será que a ANVISA teria adotado a revisão da utilização do princípio ativo tóxico, 
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como feito? Se o MPF não tivesse ajuizado a ação civil pública, será que a ANVISA teria feito 
a reunião de 26/06/04, cujas conclusões não vieram integralmente aos autos, mas que constam 
do corpo da contestação (fls. 278)? Se nada disso for feito, será que uma nova contaminação 
"acidental" não poderá ocorrer, prejudicando terceiros-inocentes e lesando a saúde da 
população? Na dúvida, não pode esse Juízo nem os órgãos da vigilância sanitária hesitarem: 
precisam adotar providências imediatas e eficazes. Precisam prevenir, evitando. Precisam 
prevenir, proibindo (grifo meu). 

 No presente caso, o princípio da precaução foi aplicado de forma a proteger a saúde 

pública, o meio ambiente e a população, visto que a substância a que se refere a situação 

relatada causava efeitos nocivos à população e ao meio ambiente. Contudo, observa-se que 

neste caso ele foi aplicado de forma extrema83, visto que já havia ocorrido um acidente em um 

hospital devido a tal substância. 

Porém, há que se fazer certos apontamentos sobre a questão. Primeiramente, não 

“basta a possibilidade de risco para que a precaução impere e impeça a continuidade da 

produção, utilização ou comercialização do produto nocivo”. Todos os medicamentos e 

substâncias comercializadas no país podem causar algum tipo de risco ao ser humano e ao 

meio ambiente. O princípio da precaução deverá ser aplicado somente quando houver certeza 

do risco à saúde pública e da extrema nocividade do produto. 

Como afirmado pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária na sentença 

exposta anteriormente, a referida “reconhece que há risco e que o produto não atende as 

melhores regras aplicáveis, mas buscando cautela na utilização extremada do princípio da 

precaução, para que outros estudos e procedimentos sejam adotados antes de decidir pela 

proibição do produto”.  

Assim sendo, percebe-se que nesse caso houve uma utilização extrema do princípio 

justamente porque já havia ocorrido um incidente com a substância em questão. Mas salienta-

se para a necessidade de não aplicação extrema do princípio da precaução em todos os casos 

correlacionados com a saúde pública, protegendo-o de se transformar em um princípio 

absoluto, aplicado independentemente de uma análise casuística, ponderando também outros 

princípios como o da livre iniciativa. 

                                            
83 Ou seja, o princípio foi utilizado de forma a realmente proibir a comercialização do produto em questão. 
Conforme o inteiro teor do acórdão: "Depois da contestação da ANVISA, percebe esse Juízo que as partes 
discutem tão-somente o alcance do princípio da precaução. De um lado, o MPF pretende aplicação extrema do 
princípio, proibindo provisoriamente a produção, comercialização e utilização de um ingrediente que se mostrou 
lesivo e danoso à saúde pública. De outro lado, a ANVISA reconhece que há risco e que o produto não atende as 
melhores regras aplicáveis, mas buscando cautela na utilização extremada do princípio da precaução, para que 
outros estudos e procedimentos sejam adotados antes de decidir pela proibição do produto". 
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III.4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PESQUISA REALIZADA 

 Após a análise dos julgados supracitados percebe-se que o princípio da precaução é 

amplamente utilizado como fundamentador de diversas decisões judiciais que confirmam atos 

exarados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), principalmente com 

relação a registros de medicamentos. Dos 1684 (dezesseis) casos estudados, 7 (sete) versavam 

sobre tal matéria. Importante salientar que, ao tratar de registro de medicamentos a ANVISA 

está, conseqüentemente, discutindo sobre a possibilidade ou não de comercialização destes 

produtos no mercado brasileiro. 

 Com relação a estes nove casos analisados, o princípio da precaução surgia como 

principal elemento para suspender o registro do produto, pois, conforme o exposto por 

diversos juízes: se há possibilidade de haver risco para a saúde humana, o referido princípio 

deve preponderar.  

 Importante salientar, contudo, diversos aspectos preocupantes observados na pesquisa 

jurisprudencial realizada: (i) o princípio da precaução é utilizado de forma muito ampla e 

abstrata, diversas vezes apenas sendo citado no corpo do acórdão; (ii)  diversos juízes decidem 

casos apenas citando o princípio, conjuntamente com alguns precedentes jurisprudenciais, 

sem aplicar o princípio de forma concreta; (iii)  há que se tomar muito cuidado com a 

fundamentação de certos julgadores acerca do princípio, visto que em diversos acórdãos foi 

observado o princípio sendo aplicado como uma regra geral, independentemente de 

ponderação85; e (iv) ao invés de objetivamente estabelecer limites para a discricionariedade e 

arbitrariedade dos reguladores, o Judiciário acaba por incentivar a vagueza e ambiguidade do 

princípio, sem preocupação com o estabelecimento de um critério consistente para sua 

aplicação e uma definição clara e precisa. 

 Apesar das diversas críticas feitas com relação ao princípio da precaução nesta 

monografia, expõe-se que a crítica não é sobre o princípio em si, mas sim, em sua aplicação 

pelos intérpretes do Direito e pelos reguladores. O princípio é extremamente relevante para 

defender o interesse público e a saúde da população de riscos iminentes e nocivos, tanto na 

seara do Direito Ambiental, quanto na do Direito Sanitário. Contudo, é fundamental que ele 

seja aplicado com extrema cautela, de modo a: (i) alcançar uma definição mais precisa e clara; 
                                            
84 2 (dois) tratam sobre propaganda, 1 (um) sobre fornecimento de medicamento, 1 (um) sobre descarte de 
células-tronco, 4 (quatro) sobre proibição da comercialização de substâncias e 1 (um) sobre próteses importadas 
de forma errônea. Conjuntamente com os 7 (sete) casos correlacionados à registro de medicamentos, soma-se um 
total de 16 casos.  
85 Nas palavras dos doutos magistrados: o princípio da precaução, na defesa do interesse coletivo, haverá sempre 
de se sobrepor a qualquer outro. 
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(ii)  orientar-se em uma base de aplicação de como e quando deve ser realmente aplicado; e 

(iii)  frear a discricionariedade regulatória, não sendo, somente, uma “carta aberta” para a 

arbitrariedade e a vagueza dos agentes reguladores e, como observado, dos magistrados. 
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CONCLUSÃO 
 

As agências reguladoras possuem um papel extremamente importante no Brasil 

contemporâneo, pois possuem diversas funções, tais como: fiscalizar e editar normas para um 

setor específico no mercado, de modo a regulá-lo e, basicamente, equilibrá-lo. O presente 

trabalho teve como objetivo analisar a Agência Nacional de Vigilância (ANVISA), devido à 

sua magnitude como maior agência reguladora do país. 

Ao exararem decisões regulatórias, estas autarquias especiais utilizam-se de algo 

denominado como “discricionariedade técnica”. Ou seja, por terem sido criadas para 

regularem um setor específico, possuem, teoricamente, uma maior expertise, um maior 

conhecimento sobre tal setor e utilizam-se disso no momento de basear suas decisões, 

inclusive normativas. 

Em todo caso, no capítulo II da presente obra observou-se que o Poder Judiciário 

poderá rever decisões exaradas por agências reguladoras desde que tais revisões judiciais 

sejam motivadas e fundamentadas, como todo e qualquer ato administrativo regular. 

Com uma preocupação crescente com a utilização exagerada de princípios, tanto no 

âmbito administrativo, quanto judicial, decidiu-se por analisar a relação entre resoluções e 

decisões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) revistas pelo Poder 

Judiciário com o “princípio da precaução”. 

O princípio da precaução é um instituto advindo do Direito Ambiental, e, no âmbito do 

Direito Sanitário e Regulatório, é extremamente carente de qualquer definição precisa e clara, 

assim como qualquer estabelecimento de limites para sua aplicação. De modo a tentar 

compreendê-lo mais claramente, optou-se por analisá-lo na perspectiva de diversos autores, 

principalmente, Cass Sunstein. 

Após uma análise mais profunda sobre o princípio, verificou-se uma possível 

arbitrariedade em sua aplicação. Caso o princípio da precaução não seja aplicado de forma 

motivada, fundamentada e extremamente detalhada, ele poderá transformar-se em um 

instrumento político nas mãos de diversos reguladores ao redor do mundo. Não há dúvidas de 

que o instituto é extremamente relevante em ternos da proteção da saúde e do interesse 

público; todavia, como diversos outros princípios, há que se ter cautela em sua aplicação, de 

modo a não aplicá-lo de forma irrefletida, pois, assim, apenas se alcançará o efeito contrário: 

prejuízos a diversos direitos e questões relevantes ao ser humano, como a livre iniciativa, a 

inovação e o crescimento econômico.  
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De modo a exemplificar a questão, expõe-se que mesmo defensores assíduos do 

princípio na Europa expressam frustração86 em sua implementação. Por exemplo, Michael 

Meacher, um ardente propositor do princípio, reclamava, enquanto servia como ministro do 

Reino Unido, que "o princípio da precaução talvez tenha saído do controle" porque "pessoas 

estão o utilizando excessivamente, inclusive aonde não há nenhum risco"87. Outros estudiosos 

da União Europeia já expressaram uma preocupação crescente de que o princípio está 

tornando-se inaplicável na prática. 

Dada a falta de definição ou critério de implementação para o princípio por 

reguladores brasileiros, era de se esperar que o Poder Judiciário tentasse conter a, sem 

precedentes, discricionariedade regulatória proporcionada pelo princípio da precaução. Ao 

invés disso, as próprias cortes aplicam o instituto sem uma definição ou critério consistente, 

acabando por, simplesmente, auxiliar para uma maior vagueza e arbitrariedade do princípio da 

precaução. 

Neste momento, salienta-se a importância de analisar se a hipótese exposta na 

Introdução do presente trabalho foi testada e qual seria a resposta para o problema de pesquisa 

definido.  

O problema de pesquisa deste trabalho é: ao julgar questões regulatórias na seara do 

Direito Sanitário, o Judiciário costuma utilizar o princípio da precaução de forma arbitrária e 

sem critérios claros e objetivos? A meu ver, a resposta a tal item é afirmativa. Foi evidenciada 

nos diversos casos analisados no tópico III.3 desta monografia, em regra, uma falta de 

motivação e fundamentação na aplicação do princípio da precaução, sendo este muitas vezes 

utilizado como uma regra geral, sem ponderações. Conseqüentemente, a resposta à hipótese88 

testada é afirmativa, pelos motivos já expostos. 

                                            
86 Tal frustração pode ser observada inclusive na sociedade civil, visto que fora criado um site para expor as 
problemáticas do princípio: http://paralyzingprecautionprinciple.com/the-precautionary-principle.html. Acessado 
em 12/06/2015. 
87 Disponível em http://www.spiked-online.com/newsite/article/11791#.VXHqGPmzKuI. Acessado em 
05/06/2015. 
88 O Judiciário, quando julga ações nas quais é questionado o teor de resoluções ou atos administrativos exarados 
pela ANVISA envolvendo o princípio da precaução, aplica o princípio de forma arbitrária e sem critérios 
objetivos e claros. 
A título exemplificativo expõem-se trechos das decisões analisadas no capítulo III deste trabalho, de modo a 
corroborar a hipótese apresentada: “acrescente-se, também, que, em se tratando de saúde pública, o princípio da 
precaução, na defesa do interesse coletivo, haverá sempre de se sobrepor a qualquer outro, mormente quando de 
cunho eminentemente material, como no caso em apreço, em homenagem à garantia do direito à vida, a que 
todos fazem jus, nos termos da Constituição Federal”; "em se tratando de matéria atinente à saúde pública, há de 
prevalecer os princípios da precaução e da supremacia do interesse público"; "tenho que deve ser observado o 
Princípio da Precaução, que impõe às autoridades a obrigação de agir em face de uma ameaça de danos à saúde, 
mesmo que os conhecimentos científicos disponíveis não confirmem o risco"; e "assim posta a questão e não 
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Em conclusão, esta análise empírica da aplicação do princípio da precaução na área do 

direito sanitário brasileiro confirma os receios de pensadores contrários ao princípio: que o 

referido instituto acaba por prover uma "carta aberta" para a arbitrariedade e decisões 

infundadas, tanto por parte de reguladores, quanto de juízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        
obstante os fundamentos em que se amparou a decisão agravada, merece prosperar, na espécie, a pretensão 
recursal deduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, tendo em vista que a sua atuação, 
no caso em exame, encontra-se, em princípio, dentro do exercício regular do seu poder de polícia sanitária, 
mormente quando há indícios dos efeitos maléficos que o referido produto possa causar ao consumidor, 
impondo-se, pois, a adoção das medidas necessárias à sua reavaliação toxicológica, em homenagem ao princípio 
da precaução, que, na defesa do interesse sanitário-difuso, haverá sempre de se sobrepor a qualquer outro, 
mormente quando de cunho eminentemente material, como no caso dos autos, privilegiando-se, assim, a garantia 
do direito à saúde e a vida, a que todos fazem jus, nos termos de nossa Constituição Federal", dentre outros. 
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