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RESUMO 

 
A Anvisa foi pioneira na institucionalização da Agenda Regulatória, tendo publicado a primeira 
versão em 2009. Desde então, vem sendo usada para conferir maior transparência, 
previsibilidade e eficiência para o processo regulatório da Agência, além de ampliar a 
participação da sociedade em questões relacionadas à vigilância sanitária. Neste trabalho, o 
tema abordado são os reflexos das decisões proferidas pelos órgãos de controle externo da 
Administração Pública Federal, sejam elas jurisdicionais ou no âmbito do Tribunal de Contas 
da União, assim como das recomendações expedidas pelo Ministério Público Federal, na 
construção da Agenda Regulatória da Anvisa. Em relação à metodologia, a partir do diálogo 
realizado propiciado pela pesquisa bibliográfica, foram utilizadas análises documentais e 
entrevistas. Dentre as principais conclusões obtidas destacam-se: a) a presença de mais pontos 
negativos que positivos em razão de alterações extraordinárias da Agenda Regulatória; b) a 
importância do reconhecimento dos limites de atuação legítima das Agências, assim como a 
importância de se combater situações de desvio ou abuso no exercício de competências 
privativas; c) a atuação de entidades como o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário e o 
Tribunal de Contas da União, além dos limites de suas competências, pode ocasionar problemas 
irreparáveis às Agências Reguladoras e ao próprio setor regulado, revelando prudente a adoção 
de um comportamento autocontido; d) a presença de um diálogo profícuo entre as instituições 
ou a existência de decisões/recomendações à Agência proferidas dentro dos limites das 
competências de cada instituição possibilitam ganhos à Administração. Dado o caráter aplicado 
da pesquisa, um conjunto de sugestões com finalidade prática são apresentadas com vistas ao 
aperfeiçoamento da administração pública no que tange ao presente objeto de estudo. Para 
melhoria dos processos de trabalho da Anvisa, foi sugerido o estreitamento dos diálogos 
interinstitucionais com o Ministério Público Federal e com o Tribunal de Contas da União, 
sobretudo durante o processo de construção da Agenda Regulatória, para melhoria da qualidade 
regulatória, institucionalizando etapas na própria norma que estabelece o procedimento de 
elaboração da Agenda Regulatória. Também foi sugerida uma maior interlocução com o Poder 
Judiciário que pudesse prestar esclarecimentos institucionais e difundir informações técnicas 
em fóruns e congressos, especialmente quando versarem sobre temas polêmicos ou objeto de 
ações recorrentes, para contribuir com a melhoria da prestação jurisdicional. Em relação à 
Advocacia-Geral da União, sugeriu-se o aprimoramento das atividades de advocacia preventiva 
no âmbito da Procuradoria Federal junto à Anvisa, assim como a análise da viabilidade de se 
propor a assinatura de Termo de Cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público 
para racionalizar as alterações extraordinárias nas Agendas Regulatórias das Agências.  

Palavras-chave: Agenda Regulatória 1. Controle externo de atos regulatórios 2. Diálogos 
interinstitucionais 3.  
 
 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 

 
Anvisa was a pioneer in institutionalizing the Regulatory Agenda, having published the first 
version in 2009. Since then, it has been used to provide greater transparency, predictability and 
efficiency to the Agency's regulatory process, in addition to expanding society's participation 
in issues related to health surveillance. In this paper, the theme addressed is the reflexes of the 
decisions made by the external control bodies of the Federal Public Administration, whether 
jurisdictional or within the scope of the Federal Audit Court, as well as the recommendations 
issued by the Federal Public Ministry, in the framing of the  Anvisa’s Regulatory Agenda. 
Regarding the methodology, based on the dialogue provided by the bibliographic research, 
documentary analyzes and interviews were used. Among the main conclusions obtained, the 
following stand out: a) the presence of more negative than positive points due to extraordinary 
changes in the Regulatory Agenda; b) the importance of recognizing the limits of legitimate 
performance of the Agencies, as well as the importance of combating situations of deviation or 
abuse in the exercise of private powers; c) the activities of entities such as the Federal Public 
Ministry, the Judiciary and the Federal Audit Court, in addition to the limits of their powers, 
can cause irreparable problems to the Regulatory Agencies and the regulated sector itself, 
revealing the prudent adoption of behavior self-contained; d) the presence of a fruitful dialogue 
between the institutions or the existence of decisions / recommendations to the Agency made 
within the limits of the competences of each institution allows gains to the Administration. 
Given the applied nature of the research, a set of suggestions for practical purposes are 
presented with a view to improving public administration with respect to the present object of 
study.	To improve Anvisa's work processes, it was suggested to narrow the interinstitutional 
dialogues with the Federal Public Ministry and the Federal Audit Court, especially during the 
process of building the Regulatory Agenda, to improve regulatory quality, institutionalizing 
steps in the company itself. norm that establishes the procedure for preparing the Regulatory 
Agenda. A greater dialogue with the Judiciary was also suggested, which could provide 
institutional clarifications and disseminate technical information in forums and congresses, 
especially when dealing with controversial topics or the subject of recurring actions, to 
contribute to the improvement of the jurisdictional provision. In relation to the Advocacy-
General of the Unions's Office, it was suggested the improvement of preventive advocacy 
activities within the scope of the Federal Procurator's Office with Anvisa, as well as the analysis 
of the feasibility of proposing the signing of a Cooperation Term with the National Council of 
the Public Ministry to rationalize extraordinary changes in the Regulatory Agencies of 
Agencies. 	
 
Keywords: Regulatory Agenda 1. External control of regulatory acts 2. Interinstitutional 
dialogues 3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, alterada pela Lei nº 13.848, de 25 de junho 

de 2019, estabelece ser competência da União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS), a normatização, o controle e a fiscalização de produtos, substâncias e 

serviços de interesse para a saúde: 

“Art. 2º Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: 
 
........................................... 
III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse 
para a saúde; 
 
........................................... 
§ 1º  A competência da União será exercida:  
 
........................................... 
II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, em conformidade com 
as atribuições que lhe são conferidas por esta Lei; e 
...........................................” 

Nas disposições do art. 3º da mencionada lei, ficou criada a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, 

para o exercício das competências da União, no âmbito do SNVS, de acordo com as atribuições 

que lhe foram legalmente estabelecidas (art. 2º, § 1º, inciso II): 

“Art. 3º Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia 
sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito 
Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional”. 

Para tanto, o art. 7º definiu, como competência da Anvisa, a implementação e a 

execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º, discriminando algumas atividades que lhe 

cabe: 

“Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos 
incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: 
............................................ 
III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e 
as ações de vigilância sanitária; 

............................................ 
XXII - coordenar e executar o controle da qualidade de bens e produtos relacionados 
no art. 8º desta Lei, por meio de análises previstas na legislação sanitária, ou de 
programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde; 
...........................................”  
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Não obstante, o teor do art. 8º também detalha incumbências legais da autarquia, quais 

sejam, a regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e serviços que envolvam risco 

à saúde da população, detalhando o disposto no art. 2º, III, da mesma Lei, na forma a seguir: 

“Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar 
e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.” 

 

Para o adequado exercício dessas competências, a Anvisa detém, por força do art. 3º, 

parágrafo único, da citada Lei nº 9.782/1999, a natureza de autarquia especial, caracterizada 

pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. 

Apesar disso, e em consequência do disposto no art. 5º, XXXV da Constituição, 

segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, 

decisões proferidas pelo Poder Judiciário no âmbito de Ações Civis Públicas (ACPs) e outras 

ações individuais, e pelo Poder Legislativo, inclusive por seu órgão auxiliar, o Tribunal de 

Contas da União (TCU), por vezes, impactam na atuação da Agência como entidade 

administrativa independente, que se constitui prerrogativa necessária ao exercício adequado de 

suas competências. 

Como atividades exclusivas de Estado, insuscetíveis de renúncia ou delegação a 

agentes privados, a regulamentação, o controle e a fiscalização de produtos e serviços que 

envolvam risco à saúde pública traduzem-se, ex vi legis, em poder-dever da Anvisa, para o qual 

é dotada de mecanismos técnico-administrativos próprios e adequados.  

Como os demais órgãos e entidades da administração pública, a atuação da Anvisa 

deve se pautar pelos princípios definidos no “caput” do art. 37 da Constituição (moralidade, 

legalidade, publicidade, impessoalidade e eficiência) e, ainda, pelos princípios do devido 

processo legal e administrativo, da democracia, transparência e boa governança. 

Para tanto, a autarquia sanitária se utiliza de mecanismos técnicos-administrativos para 

interagir com o setor regulado e com a sociedade civil, a exemplo da Agenda Regulatória (AR), 

um dos expedientes empregados para garantir mais transparência, eficiência e previsibilidade 

ao processo regulatório.  
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Conforme descrito no Documento Orientador do Programa de Boas Práticas 

Regulatórias da Anvisa ( ANVISA, 2012), a AR constitui iniciativa pioneira no âmbito da 

administração pública federal e foi criada em 2009, como um instrumento de gestão que 

possibilitou ampliar a participação da sociedade em questões relacionadas à vigilância sanitária.  

A AR é composta por temas estratégicos e prioritários que demandam atuação 

regulatória por período determinado, previamente discutidos com a sociedade civil, com o setor 

regulado e com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). É, portanto, nesse ambiente 

democrático que são tomadas as decisões regulatórias. 

Nesse contexto, é que se pretende analisar os reflexos das decisões proferidas pelos 

órgãos de controle externo da Administração Pública Federal, sejam elas jurisdicionais ou no 

âmbito do Tribunal de Contas da União, assim como das recomendações expedidas pelo 

Ministério Público Federal, na construção da Agenda Regulatória da Anvisa. Ou seja, tenciona-

se verificar se decisões judiciais proferidas nos autos de Ações Civis Públicas, se as 

determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União ou se as 

recomendações exaradas pelo Ministério Público Federal dirigidas à Anvisa, nos anos de 2014 

a 2016, impactaram de modo significativo o exercício do poder normativo da Agência e a 

atuação da autarquia, no tocante à elaboração da Agenda Regulatória do mesmo biênio e à 

evolução dos subtemas. 

Quanto à delimitação do objeto, optou-se por estudar o impacto das citadas decisões 

na construção da Agenda Regulatória, em razão de ser esse o instrumento de planejamento 

regulatório que define os assuntos prioritários que demandam intervenções da Agência para um 

determinado período. Além disso, a AR é um instrumento democrático, construído com a 

participação da sociedade, do setor regulado e outros órgãos de governo, bem como da 

comunidade acadêmica, representando, pelo menos em tese, o resultado da coletividade. 

A opção pela Agenda Regulatória 2015-2016 deu-se pelo fato de esta ser a mais 

recente versão já finalizada do documento, posto que a Agenda atualmente vigente se refere ao 

período de 2017-2020. O estudo de uma edição da AR que ainda possibilitasse alterações em 

seu conteúdo poderia comprometer o resultado final do estudo, razão pela qual o objeto da 

pesquisa foi selecionado tão somente dentre os exemplares com vigência encerrada. 
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O presente trabalho, está estruturado em quatro partes: (i) referencial teórico, em que 

foram tratados os modelos de estruturação da administração pública, a relação mantida entre as 

Agências Reguladoras e os Poderes da União, o exercício do controle externo dos atos 

regulatórios e a judicialização de políticas públicas; (ii) metodologia, em que foi descrita a 

escolha pela utilização do estudo de caso e os instrumentos de coleta de dados utilizados 

(análises documentais e entrevistas); (iii) resultados obtidos, além da (iv) conclusão.  

As discussões abordaram os pontos positivos e negativos decorrentes das alterações 

extraordinárias da Agenda Regulatória 2015-2016 da Anvisa, assim como a importância do 

reconhecimento dos limites de atuação legítima das Agências, do Ministério Público Federal, 

do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e eventuais consequências. 

Ao final, dado o caráter aplicado da pesquisa, um conjunto de sugestões com finalidade 

prática foram apresentadas com vistas ao aperfeiçoamento da administração pública no que 

tange ao presente objeto de estudo, para melhoria dos processos de trabalho da Anvisa.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AS AGÊNCIAS REGULADORAS BRASILEIRAS AUTÔNOMAS E O PRINCÍPIO 

DA SEPARAÇÃO DE PODERES 

Mesmo após transcorridos trinta e dois anos da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, ainda podem ser encontrados, atualmente, métodos e práticas oriundas do modelo 

patrimonialista na Administração Pública brasileira. A opção dos Constituintes de 1988 para a 

superação do patrimonialismo, no sentido da implementação do modelo burocrático, até hoje 

não concluída, por outro lado, aguçou certas disfunções burocráticas, como o excessivo 

formalismo, e o engessamento da máquina pública, elementos que embasaram a proposta de 

“reforma administrativa” baseada nas premissas da Nova Gerência Pública, adotada pelo 

Governo Fernando Henrique Cardoso a partir de 1995.  

A “Nova Gerência Pública”, ou “administração pública gerencial”, enfatiza a obtenção 

de resultados, enquanto o modelo burocrático destaca os processos de trabalho. Nesse sentido, 

Costa (2008) esclarece que a administração pública gerencial é “orientada predominantemente 

pelos valores da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos e pelo 

desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações”. Não nega todos os princípios da 

administração pública burocrática, pois tem uma clara noção do interesse público e conserva, 

embora flexibilizando-os, “a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um 

sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de 

desempenho, o treinamento sistemático”. A principal diferença está na forma de controle “que 

deixa de se basear nos processos para se concentrar nos resultados” (Mare, p. 16).  

Objetivando a efetivação de mudanças na estrutura organizacional e administrativa do 

governo federal para consagrar a implementação do modelo gerencial de administração pública 

e, ainda, com o fim de redesenhar o papel do Estado brasileiro, o Presidente da República à 

época (1995), determinou a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(Pdrae). 

O Pdrae foi desenvolvido pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do 

Estado (Mare) e, depois de ampla discussão, foi aprovado pela Câmara da Reforma do Estado 

do Conselho de Governo em sua reunião de 21 de setembro de 1995 de 1995. Na introdução do 
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Plano para o campo prático, a Câmara da Reforma do Estado e seu Comitê Executivo eram as 

instâncias “responsáveis pela dimensão político-estratégica, com atribuições de aprovar, 

acompanhar e avaliar os projetos da Reforma” (Pdrae, 1995).   

Segundo Costa (2008): 

“a reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 
do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 
social, para se tornar seu promotor e regulador. O Estado assume um papel menos 
executor ou prestador direto de serviços mantendo-se, entretanto, no papel de 
regulador e provedor destes. Nesta nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das 
suas funções de regulação e de coordenação, particularmente no nível federal, e a 
progressiva descentralização vertical, para os níveis estadual e municipal, das funções 
executivas no campo da prestação de serviços sociais e de infraestrutura”.  

Portanto, em um plano econômico, surge a figura do Estado Regulador, em que o 

Estado aparece como figura ora interventora ora absenteísta como forma de reger a atividade 

privada, “como garantia de preservação das prestações materiais essenciais à fruição dos 

direitos fundamentais” (ARANHA, 2018 apud BENTEMULLER, 2020, p. 51). 

Segundo Bentemuller (2020) 

“tal modelo de Estado, todavia, impõe uma revisão da clássica separação de Poderes, 
como previstos por Locke e Montesquieu (em oposição a um regime absolutista), 
tendo em vista essa nova concepção de Poder Executivo, ancorado por agências 
independentes, revelando um Estado Administrativo, em que a função administrativa 
predomina, esta entendida, no que aponta Waldo (2007), reportando a Henry Walker, 
como função necessária para execução das políticas de governo traçadas pela função 
legislativa, organizada basicamente pela experiência técnica de especialistas 
integrantes do corpo burocrático para elaboração de textos normativos”. 

Assim, passaram a ser adotadas medidas orientadas ao aumento da eficiência na 

entrega de resultados e de maior especialização no corpo técnico do Estado. Contudo, certas 

situações planejadas na reforma não foram atendidas, enquanto outras podem ser entendidas 

como retrocesso, como a dificuldade de entrega pela administração de efetivo valor público ao 

cidadão cliente e, segundo Almeida (2004), a privatização da prestação de serviços públicos 

essenciais, como na assistência à saúde, por meio das polêmicas “organizações sociais”. 

Sob o aspecto da eficiência, Cyrino (2018) pontua que  

“não pode ser vista como uma finalidade meramente tecnicista de divisão orgânica de 
funções, isto porque, vista per se, afastada de conteúdos finalísticos, a ideia de 
eficiência institucional é completamente vazia. A ideia de separação e ordenação 
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institucional e técnica das funções estatais não pode ter, tão somente, uma perspectiva 
pura e simples de eficiência, como um valor em si mesmo. Há de se considerar os 
vetores axiológicos que informaram e legitimaram a divisão entre as funções”. 

Para Cyrino (2018), “a teoria clássica da separação de Poderes, segundo a qual o poder 

de fazer leis deve estar separado do poder de implementá-las, deve ser atualizada para significar 

muito mais que um requisito formal da democracia. A noção não deve ser apenas a de separação 

orgânica, a fim de que se diminuam as chances de tirania, mas de institucionalização técnico-

profissional”. Em seguida, conclui o autor, citando os ensinamentos de Bruce Ackerman: 

“É assim que conclui pela necessidade de construção de uma nova teoria da separação 
de Poderes no Estado contemporâneo. Para tanto, apresenta duas propostas concretas: 
(i) a criação de Poder responsável pelo controle da corrupção e do clientelismo (the 
integrity branch), cuja análise não será aqui aprofundada; e (ii) a criação de um Poder 
Regulatório (the regulatory branch)”. 

De fato, e em harmonia com as premissas teóricas do citado Autor, é inegável que as 

agências reguladoras brasileiras produzem atos normativos com efeitos legais, que vinculam os 

administrados, e que os Poderes Legislativo e Judiciário não possuem expertise técnica 

suficiente para atuar nas questões regulatórias. Entretanto, acredita Silveira (2016) que a 

motivação para a intervenção (sobretudo) do Poder Judiciário nas questões administrativas se 

deve ao caráter inconstante das decisões, atos e procedimentos adotados pelos agentes do Poder 

Executivo. Veja-se: 

“Muito se tem falado sobre a judicialização da política e sobre a intervenção do Poder 
Judiciário em questões que deveriam se manter na esfera administrativa. Não se pode 
negar, contudo, que a deslegitimação dos órgãos que compõem a Administração 
Pública influencia essa realidade. Além disso, o modelo brasileiro de Judiciário único 
desempenhou papel importante nesse contexto. A ausência de definitividade das 
decisões administrativas traz consigo a noção de que todos os atos e procedimentos 
que atinjam os administrados podem ser judicializados. Até mesmo porque são poucos 
os que internalizam a noção de independência dos poderes vinculada à 
discricionariedade administrativa. Dessa perspectiva, a segurança estaria apenas no 
Poder Judiciário, instância final de decisão. Essa construção atrai a ideia de que apenas 
o Poder Judiciário seria coerente, transparente e garantidor de decisões céleres e 
uniformizadas”. 

Para Almeida e Zago (2014), a confiança irrestrita na condução de negócios 

importantes de uma sociedade por aqueles que possuem formação técnico-jurídica pode ser 

aparentemente de alguma utilidade a curto prazo e na ótica individual de quem pleiteia 

determinado direito. No entanto, esse fenômeno torna-se problemático a longo prazo, porque 

leva, num caso como o brasileiro, ao aumento demasiado da força de um dos Poderes estatais, 

sem que isso seja contrabalanceado por qualquer mecanismo de legitimação democrática do 
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magistrado, nem mitigado pela inserção política do juiz na Administração, nem ainda 

justificado por um sistema tradicional de criação jurisprudencial do Direito. 

Ocorre que, indiscutivelmente, há temáticas que, em razão de suas particularidades 

técnicas, estão sob o amparo da reserva de administração/regulação. Daí as agências 

reguladoras terem sido legalmente encarregadas do exercício das atividades de regulação, 

normatização, controle e fiscalização em sua área de competência delimitada. 

Por influência do direito norte-americano, a regulação por meio de entes reguladores 

independentes foi aos poucos sendo introduzida nos ordenamentos jurídicos de outros países, 

dentre os quais o Brasil (CUÉLLAR, 2008, p. 14 apud ISONI, 2016, p. 5). 

Para Bentemuller (2020), as agências reguladoras brasileiras, apesar de espelhadas no 

modelo norte-americano de independent agencies, como aponta Binenbojm (2005), se sujeitam 

a um contexto diverso, pois, nos EUA, as agências foram concebidas para alavancar mudanças 

e evitar deturpações do sistema capitalista; no Brasil, por seu turno, as agências  tem como 

propósito, pelo menos inicial, de assegurar estabilidade nas relações entre Poder Público e 

particular, no processo de desestatização, evitando ficarem os contratos, as concessões, 

permissões e/ou autorizações sujeitos a dissabores dos governantes de ocasião. 

Importa registrar, todavia, que, no Brasil, também se vê a existência de Agências 

Reguladoras em setores não tipicamente associados à exploração de infraestrutura pública, e 

cujas atividades já eram desempenhadas pelo mercado privado, a exemplo da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS). 

Há, ainda, o exemplo da própria Anvisa e da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), que não se restringem a regular apenas um serviço público, 

mas regulamentam, controlam e fiscalizam atividades economicamente relevantes ou mesmo a 

exploração de bens públicos, como o petróleo. 

Nesses casos, o escopo das Agências permeia diversas atividades, a exemplo, de 

assegurar a prestação de serviços públicos sustentáveis, de forma eficiente, coordenada, 

participativa, com padrões de qualidade adequados; promover a universalização dos serviços; 
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fomentar o aumento da competitividade e a fiscalização da atividade econômica; e monitorar 

os preços e tarifas exigidas.  

“O âmbito de ação das agências reguladoras não está adstrito aos serviços públicos 

privatizados, mas abrange atividades econômicas em sentido amplo”. (Cuéllar, 2001, p. 78). 

Em verdade, as Agências Reguladoras são um mecanismo de atuação do Estado sobre a 

economia e visam superar ou atenuar, tanto as falhas de mercado, quanto as falhas de governo. 

Ainda para Bentemuller (2020), “semelhantes, contudo, as agências brasileiras e 

estadunidenses estão em relação a seu poder normativo, retomando aqui a ideia de Estado 

Administrativo já exposta, sendo, nas lições de Aranha (2018, p. 107), ‘uma função normativa 

conjuntural destinada a acompanhar o setor no seu dinamismo, mas dentro da legalidade’, 

devendo resguardar, como acontece naquele País, respeito aos comandos legislativos, sendo 

suas balizas estabelecidas por tais preceitos primários”. 

Acerca do tema, Neto, Lancieri e Adami (2014), ensinam que um ponto fundamental 

para sedimentar o avanço em direção à “Administração Gerencial” era a garantia da autonomia 

decisória e financeira, bem como da capacidade normativa aos novos órgãos reguladores. 

Apenas assim seria possível estabelecer uma segregação efetiva entre a definição das políticas 

públicas, a regulação cotidiana (em síntese, normatização e fiscalização das atividades) e a 

atuação empresarial propriamente dita. 

No mesmo sentido, Alexandrino e Paulo (2019): 

“A retirada do Estado do papel de agente econômico (Estado-empresário) e da 
prestação direta de serviços públicos levou à necessidade de alargamento da sua 
função regulatória, isto é, ao fortalecimento do Estado no papel de agente regulador 
do setor privado. Assim, foram criadas as agências reguladoras, sob a forma de 
autarquias em regime especial, com adoção de um modelo cujo escopo, em tese, é 
assegurar que sua atuação seja eminentemente técnica, imune a ingerências políticas”. 

De fato, a autonomia conferida pela legislação às agências reguladoras, em razão da 

caracterização de natureza especial, é ponto crucial para a delimitação do seu espaço de atuação 

e para a interação com os demais Poderes, conforme será explicitado no item a seguir. Vejam-

se as disposições do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019:  

“Art. 3º A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela 
ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, 
decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e 
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estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes 
desta Lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. 
§ 1º Cada agência reguladora, bem como eventuais fundos a ela vinculados, deverá 
corresponder a um órgão setorial dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento 
Federal, de Administração Financeira Federal, de Pessoal Civil da Administração 
Federal, de Organização e Inovação Institucional, de Administração dos Recursos de 
Tecnologia da Informação e de Serviços Gerais. 
§ 2º A autonomia administrativa da agência reguladora é caracterizada pelas seguintes 
competências: 
I - solicitar diretamente ao Ministério da Economia: 
a) autorização para a realização de concursos públicos; 
b) provimento dos cargos autorizados em lei para seu quadro de pessoal, observada a 
disponibilidade orçamentária; 
c) alterações no respectivo quadro de pessoal, fundamentadas em estudos de 
dimensionamento, bem como alterações nos planos de carreira de seus servidores; 
II - conceder diárias e passagens em deslocamentos nacionais e internacionais e 
autorizar afastamentos do País a servidores da agência; 
III - celebrar contratos administrativos e prorrogar contratos em vigor relativos a 
atividades de custeio, independentemente do valor. 
§ 3º As agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle 
interno e elaborar e divulgar programa de integridade, com o objetivo de promover a 
adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à 
punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção”. 

 
Todavia, é importante ressaltar que a atuação de entidades reguladoras independentes 

se reveste de vantagens e desvantagens. Para CANOTILHO e MOREIRA (2007, p. 138), 

citados por ISONI (2016, p. 24 e 25): 

“Entre as vantagens apontadas pelos autores estão: i) proporcionar a especialização e 
o recurso a especialistas e a personalidades independentes; (ii) evitar um 
envolvimento direto do Governo e permitir a atenuação de sua responsabilidade 
política; (iii) flexibilizar e conferir celeridade de ação; (iv) agilizar as formas de 
participação dos interessados na tomada de decisões; (v) conseguir auto-suficiência 
financeira. Com relação às desvantagens, os autores elencam (i) o risco de captura do 
organismo regulador pelos regulados; (ii) a falta de accountability perante o 
Congresso e perante o público; (iii) o perigo de vested interests por parte dos 
dirigentes nomeados”. 
 

Nesse contexto, é primordial a existência de mecanismos de limitação de competências 

em um Estado democrático e a concentração de poderes discricionários em entidades 

autônomas deve ser acompanhada da implementação de instrumentos efetivos de limitação e 

controle. 

No Brasil, as agências reguladoras sujeitam-se a vários controles, a exemplo dos 

realizados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do controle social. Daí a 

importância da relação interinstitucional mantida entre tais diferentes entidades. 
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2.2 RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AS AGÊNCIAS 

REGULADORAS E OS PODERES DA UNIÃO 

A independência das agências reguladoras deve ser considerada num cenário bastante 

dinâmico, já que é inevitável o diálogo interinstitucional com os demais Poderes constituídos 

da União. 

O Poder Executivo, por exemplo, exerce o controle político da atividade regulatória 

quando o Presidente da República nomeia os dirigentes das agências reguladoras e quando estas 

submetem-se à supervisão do Ministério ao qual estão vinculadas.  

A situação acima pode ocasionar tensões em períodos de troca de governo, já que o 

final do mandato de alguns Diretores pode não coincidir com a posse dos novos agentes 

políticos eleitos para o quadriênio e estes, certa e legitimamente, buscarão implementar políticas 

públicas alinhadas com as diretrizes de campanha. Vê-se, então, que o ambiente político externo 

afeta, de certa maneira, a autonomia formal das agências reguladoras, já que estão inseridas 

num contexto político cíclico e mutável. 

Para Neto, Lancieri e Adami (2014), no contexto jurídico podemos analisar o diálogo 

institucional com o Poder Executivo por meio de duas vertentes: (i) a possibilidade de 

ingerência da Administração direta sobre as decisões da agência; e (ii) o estabelecimento de 

parâmetros mais concretos e metas para o controle das atividades das agências pela 

Administração direta. 

O primeiro aspecto aborda a linha tênue existente entre a autonomia e independência 

que revestem o exercício das competências legais pelas agências reguladoras versus a 

supervisão exercida pelos Ministérios a que estão vinculadas e o segundo trata mais 

especificamente de instrumentos como os antigos contratos de gestão, suprimidos pela Lei nº 

13.848, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório 

e o controle social das agências reguladoras. 

Acerca da temática da autonomia e independência das Agências e da relação de 

supervisão mantida com os Ministérios aos quais estão vinculadas, calha citar a existência do 

Parecer n. AC-51, de 12 de junho de 2006, do Advogado-Geral da União, que concluiu pela 
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possibilidade de interposição de recurso hierárquico impróprio dos atos das autarquias federais 

para o respectivo ministério supervisor.  

Citado Parecer vincula toda a Administração Pública Federal, vez que foi aprovado 

pelo Presidente da República, em 13 de junho de 2006, conforme previsão do art. 40, §1º, da 

Lei Complementar n. 73/1993. 

Porém, é preciso esclarecer que, segundo o opinativo, estariam sujeitas à revisão 

ministerial (i) as decisões das Agências referentes às atividades administrativas ou (ii) as 

decisões que ultrapassem os limites de suas competências materiais definidas em lei ou 

regulamento, ou, ainda, (iii) as que violem as políticas públicas definidas para o setor regulado 

pela Administração direta. 

Portanto, não poderiam ser objeto do controle externo as decisões das agências 

reguladoras adotadas finalisticamente no estrito âmbito de suas competências regulatórias 

previstas em lei e que estejam adequadas às políticas públicas definidas para o setor. Veja-se a 

ementa do ato administrativo: 

EMENTA: PORTO DE SALVADOR. THC2. DECISÃO DA ANTAQ. AGÊNCIA 
REGULADORA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE RECURSO 
HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO PELO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. 
SUPERVISÃO MINISTERIAL. INSTRUMENTOS. REVISÃO 
ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÕES. 
I - O Presidente da República, por motivo relevante de interesse público, poderá 
avocar e decidir qualquer assunto na esfera da Administração Federal- (DL nº 200/67, 
art. 170). 
II - Estão sujeitas à revisão ministerial, de ofício ou por provocação dos interessados, 
inclusive pela apresentação de recurso hierárquico impróprio, as decisões das agências 
reguladoras referentes às suas atividades administrativas ou que ultrapassem os 
limites de suas competências materiais definidas em lei ou regulamento, ou, ainda, 
violem as políticas públicas definidas para o setor regulado pela Administração direta. 
III - Excepcionalmente, por ausente o instrumento da revisão administrativa 
ministerial, não pode ser provido recurso hierárquico impróprio dirigido aos 
Ministérios supervisores contra as decisões das agências reguladoras adotadas 
finalisticamente no estrito âmbito de suas competências regulatórias previstas em lei 
e que estejam adequadas às políticas públicas definidas para o setor. 
IV - No caso em análise, a decisão adotada pela ANTAQ deve ser mantida, porque 
afeta à sua área de competência finalística, sendo incabível, no presente caso, o 
provimento de recurso hierárquico impróprio para a revisão da decisão da Agência 
pelo Ministério dos Transportes, restando sem efeito a aprovação ministerial do 
Parecer CONJUR/MT nº 244/2005. 
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De certo que o conteúdo do parecer-normativo é bastante polêmico, especialmente por 

reacender o debate acerca da efetiva autonomia funcional das Agências e da caracterização de 

eventual retrocesso institucional. Segundo Vital Moreira (2003) 

“A verdade é que as agências reguladoras brasileiras enfrentam agora um desafio 
político, que contesta a sua própria filosofia como autoridades independentes. A sua 
lógica está em justamente estabelecer uma separação entre a definição de opções de 
política regulatória, que devem ser do foro governamental e permanecer dentro da 
esfera do ‘comércio político’ e sob o império das orientações mutáveis de cada 
governo, e a regulação econômica e ‘técnica’' propriamente dita, que deve ser 
desgovernamentalizada, depender somente da lei e ficar isenta de orientações 
governamentais, porque deve constituir um quadro estável, seguro e previsível para a 
economia, ou seja, para os empresários e investidores. [...] Mas, esclarecido esse 
problema de fronteiras do seu mandato, as agências reguladoras independentes têm 
toda a justificação, tanto para garantir uma regulação imparcial lá onde o Estado 
concorre com operadores privados, ao longo do processo de liberalização, como para 
garantir, com autoridade em relação aos operadores, públicos ou privados, as 
obrigações de serviço público ligadas à generalidade das utilities (energia elétrica, 
telecomunicações, etc.)”. 
MOREIRA, Vital. Agências reguladoras independentes em xeque no Brasil. In: 
MARQUES, Maria Manuel Leitão; MOREIRA, Vital. A mão visível: mercado e 
regulação. Coimbra: A1medina, 2003, p. 228-229.  

Contudo, quanto mais próxima e argumentativa for a interação entre as Agências 

Reguladoras e os Ministérios supervisores, mais qualificado espera ser o valor público entregue 

à sociedade, até mesmo porque cabe ao Poder Executivo central a formulação das políticas 

publicas que serão implementadas pelas Agências. 

Assim, considerando a tenuidade do limite de atuação do Poder Executivo sem 

adentrar no âmbito das competências da Agência, e vice-versa, percebe-se que o 

posicionamento adotado pela Advocacia-Geral da União (AGU) analisará cada situação 

concreta com base em critérios subjetivos, trazendo um cenário de insegurança jurídica para o 

relacionamento interinstitucional entre os atores.  

Já o Poder Legislativo relaciona-se com as autarquias reguladoras quando aprova 

previamente a nomeação dos membros da Diretoria Colegiada, quando recebe e examina os 

relatórios anuais de sua atuação, e por meio do exercício das competências do Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

Em que pese o mecanismo de controle da nomeação de agentes públicos para 

verificação da qualificação adequada para o exercício do cargo seja de primeira importância, 

por vezes o Senado Federal não tem impedido escolhas que não atendem aos critérios legais, 
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seja porque certos requisitos são subjetivos, seja porque à sabatina não se empregou o rigor 

necessário. 

Para Neto, Lancieri e Adami (2014), o Senado, a despeito da orientação do TCU, não 

tem sido particularmente atencioso com essa função. É o que se infere a partir do número muito 

reduzido de agentes que são sabatinados em algum grau de detalhe e reprovado pelos senadores. 

Ao se furtar de exercer de forma cuidadosa sua competência, o Poder Legislativo prejudica um 

importante foro de diálogo com o órgão regulador, considerando ser esta a porta de entrada para 

os seus dirigentes. 

O Congresso Nacional também não tem sido criterioso em fiscalizar o recebimento de 

relatórios anuais de atividades das agências reguladoras cujas leis criadoras preveem a 

competência legal de envio do documento ao Ministério Supervisor que, por intermédio da 

Presidência da República, faz sua remessa ao Poder Legislativo. 

Assim, segundo Araújo (2018), na prática, então, o controle exercido pelo Parlamento 

tem sido absolutamente assistemático, sem rito predefinido, e sem cunho técnico. Nesse sentido, 

o Senado Federal, dentro da Comissão de Fiscalização e Controle, criou a Subcomissão das 

Agências Reguladoras (CFCAGE), a qual, no entanto, não apresentou resultados e foi 

encerrada.  

É preciso destacar, todavia, que o TCU é órgão auxiliar do Poder Legislativo e tem 

sido bastante atuante na fiscalização das Agências Reguladoras, realizando auditorias 

operacionais, inclusive por solicitação do Congresso Nacional. 

Porém, por ocasião da edição da Lei nº 13.848, de 2019, restou expressa, para todas as 

Agências, a obrigatoriedade de encaminhamento do relatório anual circunstanciado de suas 

atividades a diversas autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo. Veja-se: 

“Art. 15. A agência reguladora deverá elaborar relatório anual circunstanciado de suas 
atividades, no qual destacará o cumprimento da política do setor, definida pelos 
Poderes Legislativo e Executivo, e o cumprimento dos seguintes planos: 
............................................ 
 
§ 2º O relatório anual de atividades de que trata o caput deverá conter sumário 
executivo e será elaborado em consonância com o relatório de gestão integrante da 
prestação de contas da agência reguladora, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.443, de 
16 de julho de 1992, devendo ser encaminhado pela agência reguladora, por escrito, 
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no prazo de até 90 (noventa) dias após a abertura da sessão legislativa do Congresso 
Nacional, ao ministro de Estado da pasta a que estiver vinculada, ao Senado Federal, 
à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, e disponibilizado aos 
interessados na sede da agência e no respectivo sítio na internet. 
...........................................” 

Há outros casos em que o Poder Legislativo não observou a esfera de atuação 

administrativa do Poder Executivo, substituindo a decisão técnica de uma agência reguladora 

por uma política do legislador, a exemplo da edição do Decreto Legislativo nº 273/2014, que 

sustou a RDC Anvisa n. 52/ 2011, que dispôs sobre a proibição do uso, medidas de controle da 

prescrição e dispensação de medicamentos inibidores de apetite, e da Lei nº 13.269/2016, que 

autorizou o uso do medicamento fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com 

neoplasia maligna, mesmo sem estudos conclusivos quanto aos efeitos colaterais em seres 

humanos.  

Uma das formas mais vigorosas de diálogo mantidas pelas agências reguladoras com 

o Poder Legislativo, é por meio de seu órgão auxiliar, o Tribunal de Contas da União, 

responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 

órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. 

O Tribunal de Contas da União, quando instado a manifestar-se acerca dos atos 

praticados por agências reguladoras, deve buscar preservar suas atribuições institucionais, 

reforçando as características de autonomia funcional e decisória.  

Segundo Dantas e Gomes (2019), de acordo com o entendimento de parte da doutrina, 

o TCU estaria limitado a fiscalizar as questões financeiras dos órgãos e entidades do poder 

público, cabendo-lhe, quando muito, a possibilidade de suspender a prática de determinados 

atos eivados de ilegalidade. Numa linha complementar da argumentação adotada por esses 

doutrinadores, o TCU, como órgão de controle, não poderia substituir a agência em suas 

atividades finalísticas, sob pena de ferir, de uma só vez, dois elementos norteadores do direito 

regulatório: 1) a autonomia da agência para editar as normas pertinentes à atividade regulada e 

2) a própria necessidade de haver uma instância de controle.  

Prosseguem os autores afirmando que  

“um último e relevante argumento que também se levanta contra a possibilidade de o 
TCU interferir nas decisões operacionais tomadas pelas agências é o princípio da 
separação dos Poderes, na medida em que a lei de criação da agência funciona como 
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uma transferência – pelo Poder Legislativo para o Poder Executivo – da competência 
para legislar sobre determinada matéria. E, uma vez que tal transferência seja feita, 
não caberia ao TCU – como integrante do Poder Legislativo – avocar para si a 
competência de regular a mesma matéria, sem ferir o princípio da separação dos 
Poderes”. 
 

No mesmo estudo, Dantas e Gomes (2019) observam que, por outro lado, os que 

defendem a competência do TCU para a prática de atos de interferência na atividade-fim das 

agências mobilizam o pensamento de Moreira Neto (2005), no sentido de que o “novo Direito, 

orientado por valores, necessita de novos institutos para a sua realização”, tornando-se 

indispensável que o Estado – além dos “critérios da eficiência, da economicidade, da 

responsividade e da participação” – assuma uma posição de subsidiariedade, mas sem abrir mão 

do necessário controle, feito por órgãos autônomos, como o TCU. Nesse sentido, arremata o 

autor:  

“A subsidiariedade [...] vem a ser uma nova maneira de realizar-se o princípio da 
separação de poderes do Estado, definindo, assim, um passo adiante na caminhada 
que se iniciou com a divisão tripartite de Montesquieu e prosseguiu com a introdução 
do federalismo e do conceito de órgãos constitucionalmente autônomos, como o são, 
entre nós, os que desempenham funções essenciais à justiça, os tribunais de contas” 
(MOREIRA NETO, 2005, p. 105).  
 

No entanto, é importante frisar que a Constituição Federal e a Lei Orgânica do TCU 

não delimitaram a amplitude da fiscalização operacional introduzida dentre as competências da 

Corte de Contas em 1988. 

Assim, ocorre que os procedimentos práticos de operacionalização de tal auditoria 

podem oscilar entre uma postura colaborativa, capaz de orientar, in casu, a agência reguladora, 

a aprimorar suas atribuições legais, e uma postura impositiva, capaz de modificar as normas 

editadas pela agência. 

Para exemplificar, cita-se o Acórdão n. 2683/2016-TCU-Plenário, proferido nos autos 

de auditoria operacional realizada pela Secretaria de Controle Externo da Saúde (TC 

006.516/2016-5), com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados pela Anvisa em relação 

ao controle posterior ao registro dos medicamentos.  

Segundo o Relatório de Auditoria Operacional, as propostas de encaminhamento do 

trabalho visaram trazer benefícios no que concerne à melhoria nos controles relacionados ao 

pós-registro de medicamentos, principalmente no que se refere ao processo de monitoramento 



31 

 

e fiscalização desses produtos, às análises laboratoriais dos fármacos em circulação no país, o 

processo de renovação e alteração posterior ao ato de registro e a comunicação de dados e 

informações relacionadas a esse tema pela Anvisa.  

Após deliberação do Tribunal, os Ministros proferiram duas determinações e dezessete 

recomendações à Anvisa com vistas a sanear/minimizar os problemas identificados. Vê-se, 

portanto, que a auditoria operacional foi utilizada no caso demonstrado com maior enfoque na 

postura cooperativa, fornecendo insumos à Administração para aprimorar seu funcionamento, 

possibilitando ao gestor, para tanto, a tomada de decisões discricionárias. 

Em que pese o exemplo acima seja relativo ao ano de 2016, observa-se que o TCU tem 

inovado ao aprovar normativos voltados ao ganho de efetividade, a exemplo da edição da 

Resolução-TCU 315, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a elaboração de deliberações que 

contemplem medidas a serem tomadas pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do Tribunal 

de Contas da União e revoga a Resolução-TCU 265, de 9 de dezembro de 2014. 

Segundo o órgão, a regra agora é que a unidade técnica deverá ouvir os comentários 

do gestor antes de propor determinações e recomendações. O objetivo é adequar os 

procedimentos da Corte de Contas às normas de auditoria nacionais e internacionais e, ainda, 

racionalizar o uso dos instrumentos de determinação, recomendação e ciência, ampliando sua 

eficácia e permitindo o monitoramento das deliberações mais relevantes e que demandem 

cumprimento imediato (TCU, 2020).   

Por fim, as interações com o Poder Judiciário e com o Ministério Público Federal 

ocorrem quando estes exercem o controle da legalidade relativo às políticas públicas 

implementadas. 

Todavia, atualmente, em diversas situações, são vistos impactos de decisões proferidas 

pelo Poder Judiciário no exercício do poder-dever legal das Agências Reguladoras, permeando 

um domínio reservado à Administração. 

Nesse raciocínio, vale refletir sobre os precedentes da Doutrina Chevron, que emergiu 

de paradigma jurisprudencial da Suprema Corte estadunidense. Segundo Binicheski (2017): 
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“(...) [d]a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em Chevron, U.S.A., Inc. 
v. NRDC (467 U.S. 837 (1984)), a qual estabeleceu um modelo de teste legal com 
vistas a determinar se deve conferir deferência à interpretação dada por uma agência 
governamental de um estatuto legal que rege a atividade desta.  
Segundo o teste encontrado pela Suprema Corte, ao juiz cabe inicialmente verificar 
se a lei é clara quanto ao assunto em discussão. Se a lei é clara, é dever do juiz aplicar 
a lei e não será́ dada deferência; em existindo ambiguidade, não cabe aos tribunais 
interpretar diretamente a suposta vagueza da lei e apenas verificar se a solução posta 
pela agência é razoável.		
A Court adotou uma abordagem analítica que lida com o problema da deferência 
judicial às interpretações de lei da agência em duas etapas. No primeiro passo, a 
questão a ser resolvida é se o Congresso falou diretamente; se a intenção do Congresso 
é clara, isso é o fim do assunto; tanto a Court, bem como a agência devem dar efeito 
à intenção inequivocamente expressa do Congresso (SCALLIA, 1989, p. 511). Os 
tribunais, para responder ao primeiro passo, usam as ferramentas tradicionais da 
interpretação da lei e perguntam se o Congresso tinha uma específica intenção em 
relação ao tema em questão (MERRIL, 2017, p. 255).  
Na ausência de uma resposta afirmativa à primeira pergunta, a análise de Chevron 
move-se para o segundo passo: no entanto, se a Court determinar que o Congresso 
não abordou diretamente a questão específica em discussão, o tribunal não vai 
simplesmente dar a sua própria interpretação sobre o estatuto, como seria necessário 
na ausência de uma interpretação administrativa. Bem, se a legislação é silente ou 
ambígua quanto ao assunto específico, a questão para o tribunal é a de saber se a 
resposta da agência está baseada em uma interpretação permissível, ou seja, razoável 
(IDEM, p. 512).  
Ao juiz não cabe perguntar se a interpretação é a única e se o tribunal teria chegado a 
idêntico resultado, mas sim de demonstrar que a interpretação seja “reasonable” e 
poderia ser adotada a linha interpretativa da agência governamental (IDEM, p. 255)”.  

 

Para Neto, Lancieri e Adami (2014), a justificativa para tal deferência seria de que as 

agências representam órgãos técnicos capazes de analisar a fundo e com maior expertise os 

setores nos quais operam – o que justificaria sua prevalência sobre o juiz generalista. Ademais, 

embora as agências não respondam diretamente à sociedade (via eleições), o Poder Executivo, 

ao qual estão vinculadas, o faz. Assim, é justo que o Judiciário não simplesmente substitua o 

julgamento da agência pelo seu, mas, sim, que se assegure certa deferência às decisões de 

política pública destes órgãos, desde que entendidas como razoáveis. 

Segundo Bentemuller (2020), em avanço, o Julgado Auer v. Robbins (1997) aprofunda 

a deferência judicial, pois na inexistência de norma legislativa congressual, a agência pode 

interpretar seus próprios comandos regulatórios, desde que baseada em construção 

interpretativa válida do estatuto. 

Citando Vermeule (2016), o mesmo autor dispõe, ainda, que “o Judiciário deve 

guardar deferência às agências reguladoras, sob certas circunstâncias, tendo em vista a 

necessidade de respostas tempestivas às demandas cada vez mais rápidas e complexas surgidas 
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na sociedade (pós) moderna, bem como a expertise dos técnicos burocratas das agências 

reguladoras”. 

A Suprema Corte brasileira tem utilizado esse tema como argumento decisório, a 

exemplo dos julgamentos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4874, 

que trata da proibição da fabricação, importação e comercialização, no país, de produtos 

fumígenos derivados do tabaco que contenham as substâncias ou compostos que define como 

aditivos e nº 5501, cujo objeto versa sobre o uso do medicamento fosfoetanolamina sintética 

por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, a despeito da inexistência de estudos 

conclusivos no tocante aos efeitos colaterais em seres humanos. 

A Ministra Rosa Weber relatou a ADI 4874 e, nas razões do voto, asseverou acerca da 

doutrina da deferência administrativa: 

“Não é demais ressaltar que, em face de ato normativo editado por agência reguladora 
com base em exegese do diploma legislativo definidor das suas próprias competências 
e atribuições, a tônica do exame de constitucionalidade deve ser a deferência da 
jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo.  

A doutrina da deferência administrativa, conhecida como Chevron deference 
porque sistematizada pela Suprema Corte dos EUA no julgamento do caso Chevron 
U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., de 1984, orienta que, uma 
vez claramente definidos, na lei de regência, as políticas a serem perseguidas, os 
objetivos a serem implementados e os objetos específicos de tutela, ainda que 
ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as 
medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do 
controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio 
estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. 
Sendo a lei ambígua com relação à questão específica, a questão a ser decidida pela 
Corte é se, ao acomodar interesses contrapostos, a solução a que chegou a agência foi 
devidamente fundamentada e se tem lastro em uma interpretação da lei razoável e 
compatível com a Constituição. Esse é o ponto”.  

Já no âmbito da ADI 5501, a deferência administrativa compôs o voto do Ministro 

Luís Roberto Barroso. Veja-se: 

“27. Esse domínio legítimo de atuação administrativa da Anvisa, balizado pela lei, 
deve ser respeitado pelas diferentes instâncias de controle, inclusive pelo Poder 
Legislativo. Trata-se de uma exigência que decorre logicamente da separação de 
poderes. Daí porque a Lei nº 13.269/2016, ao substituir uma escolha técnica e 
procedimental da Agência por uma decisão política do Legislador, interferiu de forma 
ilegítima no funcionamento da Administração Pública, em afronta à reserva de 
administração e à separação de poderes. Nessa linha, Nuno Piçarra afirma que “o 
Parlamento não pode dispor do ‘domínio da execução’, substituindo-se à 
Administração e executando ele próprio ‘legalmente’ tais leis, derrogando-as 
singularmente ou dando ‘instruções de execução’ que anulem a correspondente 
função”. Ou seja, se uma lei (a Lei nº 9.782/1999) conferiu a um órgão administrativo 
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(a Anvisa) competência para conceder registros sanitários a medicamentos, a partir de 
uma análise caso a caso e de acordo com o procedimento nela estabelecido, não pode 
o legislador, por meio de outra lei (a Lei nº 13.269/2016) usurpar a atividade 
executória, subvertendo casuisticamente o sistema regulatório vigente.  

28. As razões que impõem essa deferência são simples. A Anvisa recebeu da ordem 
jurídica a atribuição de realizar o controle sanitário dos medicamentos, porque detém 
as melhores condições institucionais para tomar tais decisões. Tais capacidades 
referem-se aos maiores níveis de informação, de expertise, de conhecimento técnico 
e aptidão operacional em relação ao procedimento de registro sanitário, marcado por 
grande complexidade. Por isso, também à luz da análise comparativa das capacidades 
institucionais dos diferentes Poderes, não seria legítimo transferir do Poder Executivo 
para o Legislativo a decisão sobre a autorização de uso de substância que não passou 
pelo crivo da autarquia responsável”.  

Acerca do tema, Isoni (2016) pontua que a ausência de especialização técnica dos 

magistrados quanto a temas regulatórios específicos, sem que se recorra a provas periciais ou à 

assessoria capacitada, em alguma medida pode significar a prolação de decisões não somente 

imprevisíveis, mas também atécnicas. 

Assim, vê-se que o diálogo institucional com os diversos órgãos que compõem os 

Poderes da União provoca impactos no exercício do poder normativo das agências reguladoras, 

inclusive na decisão das políticas públicas a serem trabalhadas, refletindo diretamente no 

processo de construção da Agenda Regulatória, conforme veremos nos itens seguintes. 

2.3 AGENDA REGULATÓRIA 

A regulação é uma das formas de intervenção do Estado no comportamento dos 

particulares, sejam eles cidadãos ou agentes econômicos, com o fim de proporcionar mais 

eficiência na prestação de serviços públicos e particulares, crescimento econômico do país e 

bem-estar social. 

Para tanto, há um conjunto de instrumentos legais disponíveis que são utilizados para 

delimitar direitos e obrigações a serem cumpridas por todos os agentes envolvidos, que devem 

ser elaborados com a maior qualidade, previsibilidade e transparência possíveis, para garantir 

maior segurança regulatória ao sistema. Caso contrário, estes podem constituir obstáculos ao 

desenvolvimento da atividade econômica do país, dentre outros aspectos. 

Assim, resta sempre evidente a necessidade da adoção de iniciativas que busquem 

melhorar a qualidade e a eficiência da regulação. Foi nesse contexto que ocorreu a edição do 
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Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-

REG). 

O PRO-REG foi criado por meio do Decreto nº 6.062, de 16 de março de 2007, 

alterado pelo Decreto nº 8.760, de 2016, e executado em parceria com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID). 

A finalidade do PRO-REG era contribuir para a melhoria do sistema regulatório, da 

coordenação entre as instituições que participam do processo regulatório exercido no âmbito 

do Governo Federal, dos mecanismos de prestação de contas e de participação e monitoramento 

por parte da sociedade civil e da qualidade da regulação de mercados. 

No âmbito do PRO-REG, foi instituído em abril de 2008, pela Portaria n. 422, o 

Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Anvisa (PMR), que visou o 

aprimoramento do sistema regulatório da Agência, garantindo maior qualidade e efetividade da 

regulação sanitária. 

 Muito além de melhorar a coordenação entre as unidades organizacionais da Agência, 

o Programa visou promover os aspectos relacionados aos mecanismos de transparência e de 

participação da sociedade, entre a Anvisa e as instituições e cidadãos envolvidos 

cotidianamente no processo regulatório.  

No exercício das atribuições da coordenação do SNVS a Anvisa, com esse Programa, 

pretendeu contribuir para o fortalecimento da governança regulatória e para a criação de um 

ambiente regulatório seguro para a população e estável para os negócios e investimentos no 

país.  

Segundo consta do Guia para o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação 

da Anvisa (ANVISA, 2008): 

“fazem parte do Programa da Anvisa atividades que vão desde o mapeamento e a 
simplificação do macroprocesso de regulamentação, até as ações relativas à 
compilação, consolidação e revisão de atos normativos. Importantes processos 
intermediários, de caráter estratégico para a regulação desenvolvida pela Agência, são 
a formulação da Agenda Regulatória da Anvisa, a tomada de decisão com base na 
ferramenta da Análise do Impacto Regulatório e o aprimoramento dos mecanismos e 
instrumentos de participação, controle social e transparência”.  
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A Agenda Regulatória (AR), portanto, consiste em uma lista de temas prioritários para 

a Anvisa regulamentar no próximo período pré-estabelecido, oportunizando à sociedade a 

entrega de contribuições para a definição da pauta de decisões estratégicas, demonstrando qual 

a direção esperada para as próximas ações da autarquia. 

Um dos objetivos da AR é dar previsibilidade sobre os assuntos que serão pauta de 

regulação e que poderão alterar exigências sobre produtos e serviços sujeitos à vigilância 

sanitária.  

Quando um ato normativo é publicado fora da AR, não é dada a devida transparência 

e incentivo à participação no processo de regulamentação. Ademais, quando a identificação de 

problemas regulatórios e a definição de quais serão inseridos na Agenda Regulatória são 

realizadas sem a devida discussão com os stakeholders, crê-se que as demandas não se revestem 

de legitimidade. 

O processo de elaboração da AR inicia-se a partir do levantamento de temas 

estratégicos e assuntos prioritários, assim considerados pelos diretores e dirigentes das diversas 

unidades organizacionais da Anvisa, que, após organizados em grandes temas, são submetidos 

à deliberação da Diretoria Colegiada (Dicol).  

Não se pode deixar de destacar que, posteriormente, a proposta deve ser submetida à 

consulta pública para discussão e debate com a sociedade. Somente após tal fase é que as 

contribuições são consolidadas e a proposta final é novamente submetida à Dicol para 

deliberação e ampla divulgação. É a partir dessa Agenda que se deve iniciar todo o processo de 

regulamentação da Anvisa. 

Assim, tem-se que essa ferramenta foi instituída para promover maior transparência à 

atuação regulatória e atinge seus objetivos ao facilitar a participação dos diversos atores 

envolvidos no processo, viabilizando o entendimento dos procedimentos de adoção de medidas 

regulatórias e fomentando discussões acerca do conjunto de temas a serem priorizadas pela 

Agência em um período determinado. 

É importante ressaltar que a Anvisa foi pioneira entre as agências na 

institucionalização da AR, tendo publicado a primeira versão em 2009. Até os dias atuais, foram 
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sete versões, quais sejam: (i) AR 2009; (ii) AR 2010; (iii) AR 2011; (iv) AR 2012; (v) AR 2013-

2014; (vi) AR 2015-2016; e (vii) AR 2017-2020.   

A partir de 2013, a AR da Anvisa passou a selecionar os temas prioritários para 

discussão alinhados ao Plano Plurianual (PPA), às políticas e programas relacionados à saúde, 

às propostas aprovadas na Conferência Nacional de Saúde e ao Planejamento Estratégico da 

Anvisa. Dessa forma, pretendeu-se maior aproximação da regulação sanitária com as 

prioridades econômicas e sociais do país em médio e longo prazos. 

 A instituição da Agenda Regulatória pela Anvisa, como um novo paradigma de 

interlocução com a sociedade, com o setor regulado, com os demais órgãos de governo e com 

os demais Poderes da União, portanto, integrou parte de um ciclo maior de inovações em gestão 

regulatória, que foram institucionalizadas para consolidar a melhoria contínua do processo que, 

atualmente, foram incorporadas à rotina da instituição. 

Transcorridos dez anos da edição da Portaria n. 422/2008, em 12 de dezembro de 2018, 

foi publicada a Portaria n. 1.741 para estabelecer um novo modelo regulatório no âmbito da 

Anvisa. Referida Portaria, revogando a anterior, dispôs sobre as diretrizes e os procedimentos 

para melhoria da qualidade regulatória na Anvisa e trouxe disposições sobre o planejamento 

regulatório, mais especificamente acerca da construção e da lista de temas da Agenda 

Regulatória e do planejamento e do acompanhamento de temas. 

Os esforços para o aprimoramento do marco em vigilância sanitária e, por 

consequência, da priorização de temas a serem regulamentados em certo período e da própria 

construção da AR, relacionaram-se à Meta Estratégica 2.1 da Agência:  

1. Ampliar a previsibilidade regulatória, reduzindo a margem de imprevisibilidade 
decorrente da edição de normas fora da Agenda.  
2. Induzir esforços institucionais para execução da Agenda Regulatória em todos os 
níveis da organização (dirigentes, gestores e servidores).  
3. Contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade de gestão regulatória da Agência 
no âmbito de sua competência normativa.  
4. Conhecer o grau de compromisso da instituição com a execução dos temas previstos 
na Agenda Regulatória e identificar as oportunidades de melhoria relacionadas à 
previsibilidade da atuação regulatória da Anvisa.  
5. Aprimorar a relação da Anvisa com a sociedade civil a partir do fortalecimento da 
Agenda Regulatória como mecanismo de participação social no ciclo de planejamento 
do processo de regulamentação da Agência.  
 



38 

 

 

Nessa ocasião de alteração da norma interna, também foram incorporadas melhorias 

para o aprimoramento da ferramenta de Análise de Impacto Regulatório (AIR), assim como 

para a efetivação da sua utilização, de modo que as propostas regulatórias sejam edificadas com 

base em evidências. 

No âmbito federal, a Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, influenciada diretamente 

por essa experiência, previu em seu art. 21 que a agência reguladora deve implementar, no 

respectivo âmbito de atuação, a agenda regulatória, instrumento de planejamento da atividade 

normativa que conterá o conjunto dos temas prioritários a serem regulamentados pela agência 

durante sua vigência, tornando a “boa prática regulatória” obrigação legal. E, na forma do art. 

18, §1º, a Agenda Regulatória deverá integrar o plano de gestão anual da Agência, que é o 

instrumento anual do seu planejamento consolidado e deve contemplar ações, resultados e 

metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão. 

Para o estudo objeto do presente trabalho importa destacar as disposições dos incisos 

IV e V do §2º do art. 6º da Portaria Anvisa n. 1.741/2018, in litteris: 

“Art. 6º Caberá́ à Diretoria Colegiada aprovar, em Reuniões Ordinárias Públicas, a 
lista de temas a que se refere o art. 4º desta Portaria, a ser publicada no Diário Oficial 
da União (DOU).  

........................................... 
§ 2º A atualização extraordinária da lista de temas da Agenda Regulatória poderá́ ser 
motivada a qualquer tempo, em casos de:  

........................................... 
IV - determinações judiciais ou de órgãos de controle externo da Administração 
Pública;  
V - recomendações de órgãos de controle externo da Administração Pública; e” 

Denota-se, portanto, da literalidade do normativo interno da Anvisa que trata do 

procedimento de construção da agenda regulatória a possibilidade, a qualquer tempo, de 

atualização extraordinária motivada da lista de temas em decorrência de decisões judiciais ou 

de órgãos de controle externo. Daí a importância de buscarmos entender o impacto dessas 

ocorrências no planejamento e na previsibilidade regulatória. 

2.4 CONTROLE EXTERNO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E 

JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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De acordo com Almeida e Zago (2014), sabe-se que, tradicionalmente, o Poder 

Judiciário aprecia apenas a legalidade do ato administrativo discricionário, sendo-lhe defeso 

adentrar no que se convenciona chamar de mérito administrativo.  

Alexandrino e Paulo (2019), em raciocínio análogo ponderam que “quando se trata de 

ato administrativo normativo que esteja em conflito com a lei que ele regulamenta, será viável 

apenas o controle de legalidade, em que será confrontado o ato regulamentar com a lei 

regulamentada. Se o ato normativo extrapolou os limites da lei (ultra legem) ou se contrariou 

frontalmente seus comandos (contra legem), a questão caracterizará, sempre, típica ilegalidade, 

e não inconstitucionalidade”. 

Tal posicionamento tem sido mitigado com o passar dos anos, na medida em que o 

Judiciário foi paulatinamente adentrando a análise da conveniência e oportunidade dos atos 

impugnados, sob o argumento de apreciar a aplicação de princípios constitucionais ou legais, 

tais como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a 

razoabilidade. 

A esse respeito, Alexandrino e Paulo (2019) transcrevem passagem de lavra do Prof. 

Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da 
razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, o campo de ‘liberdade’ 
conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação 
e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita 
‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela 
comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida 
como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos”. 

Nesse raciocínio, afirma-se, portanto, que a discricionariedade conferida tão somente 

à Administração não se reveste de caráter absoluto, cabendo ao Poder Judiciário apreciar os 

aspectos da legalidade, sem, contudo, ser-lhe possível alterar ou inovar na escolha do critério 

valorativo utilizado pela autoridade administrativa para substituir a decisão tomada quando se 

considerou as razões de conveniência e oportunidade presentes na situação concreta. 

Cunha (2019) esclarece que: 

Realmente, conforme registrado em precedente do STF, “os atos administrativos que 
envolvem a aplicação de ‘conceitos indeterminados’ estão sujeitos ao exame e 
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controle do Poder Judiciário. O controle jurisdicional pode e deve incidir sobre 
elementos do ato, à luz dos princípios que regem a atuação da Administração”. 
Se, no entanto, a situação referir-se a conceito de valor, cuja significação depende de 
apreciação subjetiva do administrador público, não será possível o controle judicial, a 
não ser no que diga respeito aos elementos vinculados do ato administrativo, quais 
sejam a competência, a finalidade e a forma. 
A não ser assim, o Judiciário estaria substituindo a atividade da Administração para 
proceder a escolha da providência adequada ao desiderato normativo, o que é 
juridicamente impossível. 

 

Desta forma, a judicialização de políticas públicas pode vir a representar, por meio das 

decisões monocráticas ou colegiadas, a vontade subjetiva do juízo, que no raciocínio 

democrático, não necessariamente representa o interesse público manifestado pelo ato 

administrativo, já que a finalidade constitui condição de validade da atividade estatal. 

Para Alexandrino e Paulo (2019): 

“Deve-se repisar que não se admite a aferição do mérito administrativo pelo Poder 
Judiciário. Não faria sentido o juiz, órgão voltado à atividade jurisdicional, muitas 
vezes distante da realidade e das necessidades administrativas, substituir, pela sua, a 
ótica do administrador. Significa que, se fosse dado ao juiz decidir sobre a 
legitimidade da valoração de oportunidade e conveniência realizada pelo 
administrador na prática de atos discricionários de sua competência, estaria esse juiz 
substituindo o administrador no exercício dessa atividade valorativa, vale dizer, 
substituindo a avaliação de conveniência e oportunidade realizada pelo administrador, 
que vivenciou a situação que ensejou a prática do ato, que tem como mister 
exatamente o exercício de atividades administrativas, por uma avaliação de 
conveniência e oportunidade realizada por ele, juiz, evidentemente distanciado do 
cotidiano da administração pública”. 

A propósito, oportuna a análise de Carlos Ari Sunfeld, transcrita na obra de Almeida 

e Zago (2014),  

“sobre o ‘sentimento constituinte’ que acomete aqueles que possuem formação 
jurídica e que são os grandes artífices dessa crescente interferência judiciária nas 
políticas públicas. Este sentimento constituinte, segundo o referido autor, seria ‘uma 
atitude de soberba, construída na base do desprezo aos políticos (impuros), que 
autoriza[ria] os homens do Direito (os puros) a elaborar, no interior de seu próprio 
mundo (as academias e os Tribunais), soluções jurídicas para problemas 
administrativos, econômicos, sociais e de organização política, com relativa 
autonomia frente à ordem legal editada pelo Poder Legislativo”. 

Isoni (2016, p. 51) citando Mattos (2006, p.358) afirma que “há muito que se progredir 

no que concerne ao controle judicial de atos regulatórios. Nos moldes atuais, ou há um controle 

fraco de atos regulatórios discricionários (sem controle de mérito quando se trata de juízo de 

conveniência e oportunidade), ou há um controle meramente formal de legalidade de normas 

de conjuntura editada pelas agências reguladoras, ou ainda, não há, na prática, controle algum”. 
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Para concluir o raciocínio, a autora pontua que: 

“apesar das deficiências constatadas, é certo que a simples sujeição de atos 
regulatórios à revisão judicial já provoca um efeito positivo na atuação das agências 
reguladoras e demanda adequada motivação de suas decisões, mesmo quanto aos 
critérios técnicos utilizados”. 

Guerra (2008) nos chama atenção para o fato de que a judicialização “abrange não 

somente o Judiciário, mas também os órgãos de auxílio, tal como o Ministério Público, cuja 

atuação é preponderante para a Administração da Justiça”. 

O Tribunal de Contas da União também já expediu determinações e recomendações à 

Anvisa que denotaram a proposta de inclusão de temas em Agenda Regulatória, a exemplo do 

já citado Acórdão n. 2683/2016-TCU-Plenário, que avaliou os procedimentos adotados pela 

Anvisa em relação ao controle posterior ao registro dos medicamentos, e dos Acórdãos n. 

435/2016-TCU-Plenário e 435/2020-TCU-Plenário, que objetivaram, respectivamente, avaliar 

a efetividade dos procedimentos de controle adotados pelo Ministério da Saúde no que tange à 

aquisição e utilização de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) para uso em pacientes 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e apreciar representação formulada pela empresa Nanjing 

Pharmacare Co. Ltd., representada pela Ultramed Distribuidora de Medicamentos Ltda., a 

respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde (MS) relacionadas à 

aquisição, junto à empresa Blau Farmacêutica S.A., do hemoderivado imunoglobulina humana 

5g injetável por valor superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) da Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 

Em relação à implementação das recomendações/determinações da Corte de Contas, o 

Acórdão 448/2019-TCU-Plenário tratou do monitoramento do Acórdão 435/2016–TCU–

Plenário, com o objetivo de avaliar a efetividade dos procedimentos de controle adotados pelo 

Ministério da Saúde no que tange à aquisição e utilização de órteses, próteses e materiais 

especiais (OPME). Em relação à Anvisa, as determinações que deveriam ser cumpridas eram: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 2º, § 1º, I, 7º, IX e XXV, da Lei 9.782/1999, e 19-Q da Lei 
8.080/1990, determinar ao Ministério da Saúde que, em conjunto com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, quando necessário, formule e apresente a este 
Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação com vistas a sanear/minimizar 
os seguintes problemas identificados nos processos de controle relativos à aquisição 
e ao uso de dispositivos médicos implantáveis (DMI), contendo, no mínimo, as 
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medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para sua 
implementação: 
9.1.1. ausência de padronização de nomenclaturas, situação que prejudica a 
comparação dos produtos, seja para a realização de pesquisas de preços, seja para a 
criação de parâmetros de uso; 
9.1.2. inexistência de referencial de preços que possa servir para as aquisições 
públicas; 
9.1.3. deficiência no monitoramento da evolução dos preços, determinado pelo art. 7º, 
inciso XXV, da Lei 9.782/1999, bem como na divulgação das informações 
econômicas prestadas no ato de registro desses dispositivos; 
9.1.4. insuficiência de orientações sobre a indicação de utilização desses materiais, 
por meio de Protocolos de Uso e Normas de Autorização, especialmente daqueles que 
são considerados estratégicos pelo Ministério da Saúde, o que prejudica seu uso 
racional, a segurança do paciente e a definição de parâmetros para a auditoria do 
sistema de saúde; 
 

No Acórdão de monitoramento, os Ministros do TCU decidiram considerar em 

cumprimento, dentre outros, os subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 e não cumprido o subitem 9.1.4 do 

Acórdão 435/2016-TCU-Plenário. Ademais, foi determinado o prazo de cento e vinte dias, 

contados da ciência do acórdão, para que a Anvisa apresentasse cronograma de execução das 

atividades a serem adotadas para dar cumprimento aos subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 

435/2016-TCU-Plenário, bem como a documentação comprobatória das ações já realizadas. 

Já no recente Acórdão 435/2020-TCU-Plenário, ao examinar a Representação, os 

Ministros do TCU determinaram à Anvisa que, no prazo de quinze dias, adotasse as medidas 

necessárias com vistas a revisar ou, conforme o caso, anular, o Voto 

74/2019/SEI/DIRE4/ANVISA, avaliando os reflexos e os riscos das questões epidemiológicas 

do coronavírus relacionados com a aquisição do medicamento imunoglobulina humana 5g 

injetável e realizando, caso entenda necessário, as devidas inspeções in loco, antes de decidir 

acerca da concessão ou não da liberação da importação, em caráter excepcional, do referido 

medicamento da empresa chinesa Nanjing Pharmacare Co. Ltd. 

Na fundamentação, entendeu o TCU que os critérios adotados pela Anvisa não 

deveriam subsistir, seja porque o atual cenário brasileiro de oferta do medicamento estaria 

atendendo a demanda do Ministério da Saúde, seja porque não teria fundamentado 

adequadamente, no seu entender, sua decisão acerca da verificação da garantia de segurança, 

qualidade e eficácia do produto objeto do pedido de autorização para importação. 

Ao argumento de que a decisão teria violado a autonomia técnico-decisória da 

Agência, a Anvisa protocolizou pedido de reexame para obter a reforma do Acórdão e obteve 
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decisão monocrática do Relator suspendendo os efeitos dos itens 9.3 (9.3.1 a 9.3.6) do Acórdão 

435/2020-TCU-Plenário.  

Veja-se que, em certas situações, a Agência percebe, nas decisões, a indicação de 

melhorias para os processos de trabalho e acata as ordens/sugestões e em outras, entende que 

houve extrapolação dos limites de atuação do controle externo e atua no sentido de revisar a 

decisão. 

No âmbito específico da construção da Agenda Regulatória, serão buscadas as 

influências de ações do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e do Poder 

Judiciário no exercício da atribuição institucional da Anvisa de controle sanitário da produção 

e da comercialização de substâncias que apresentem risco à saúde e à qualidade de vida da 

população. Com os dados, o presente estudo se propõe a analisar os reflexos das decisões 

judiciais proferidas em Ações Civis Públicas e das determinações e recomendações expedidas 

pelo TCU em desfavor da Anvisa no período de 2015 e 2016 na elaboração da Agenda 

Regulatória do biênio.  

Serão analisados os impactos das alterações determinadas sobre a previsibilidade dos 

temas eleitos pela administração pública para compor a agenda regulatória, definidos após a 

participação de diversos atores representativos da sociedade, já que o ingresso de temas 

estranhos aos discutidos no processo de elaboração da AR em razão de decisão judicial 

proferida nos autos de ACPs ou de determinações/recomendações do TCU altera o 

planejamento e a execução dos trabalhos técnico-administrativos da autarquia sanitária. 
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3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 ESTUDO DE CASO  

De acordo com Chizzotti (2005),  

“Um estudo de caso é uma caracterização abrangente, para designar uma diversidade 
de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos 
a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la 
analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação 
transformadora”.  
 

Na presente pesquisa será avaliada analiticamente, como estudo de caso, a construção 

da Agenda Regulatória da Anvisa relativa ao biênio 2015-2016, como suporte técnico-

metodológico para a análise dos reflexos das decisões judiciais proferidas em Ações Civis 

Públicas e das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União em 

desfavor da Anvisa no mesmo período (Objetivo Geral), assim como para suporte à análise da 

expressividade de eventual impacto das citadas decisões na programação e na organização da 

AR 2015-2016, assim como da existência ou não de interferência dos julgados na evolução dos 

subtemas tratados na AR estudada e na apresentação e/ou na implementação de propostas 

(objetivos específicos 1, 2 e 3).  

3.2 INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

3.2.1 Análise Documental  

A pesquisa documental, de acordo com Gil (2002), vale-se de materiais que não 

receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa.  

No presente estudo, além das Leis, Decretos, Portarias, Guias, Manuais, Documentos 

Orientadores, foi necessária a busca pelas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério 

Público Federal em desfavor da Anvisa nos anos de 2015 e 2016 e pelos processos em trâmite 

no Tribunal de Contas da União cujos temas eram de interesse da autarquia, no mesmo período.  

Para tanto, foram utilizados os procedimentos previstos na Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no 
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inciso II do I do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal, além de consultas 

processuais textuais, por nome da parte. 

Foi formalizada solicitação, em 05 de novembro de 2019, pela Sala de Atendimento 

ao Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) (www.mpf.mp.br/servicos/sac), sob o 

protocolo n. 20190092193, com o seguinte teor: 

“Quantas Ações Civis Públicas foram ajuizadas em face da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, nos anos de 2015 a 2019, no Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região? Por gentileza, informar os números dos processos judiciais correspondentes”. 

No dia seguinte (06/11/2019), a solicitação foi encaminhada da Central de 

Atendimento ao Cidadão/SEJUD para o Setor de Atendimento ao Cidadão da Procuradoria 

Regional da República da 1ª Região. Em 08 de novembro de 2019, nova mensagem foi recebida 

via sistema com o seguinte teor: 

“Considerando o grande volume de dados envolvidos, solicito um melhor 
detalhamento da solicitação de Vossa Senhoria”. 

Entretanto, da análise do quesito, vê-se que não há qualquer detalhamento a ser feito. 

A solicitação referiu-se ao quantitativo de ações ajuizadas em face de uma pessoa jurídica em 

determinada jurisdição e o número dos processos correspondentes. Contudo, não fora 

localizado no sistema campo para resposta à solicitação apresentada como resposta, razão pela 

qual foi buscado na internet o telefone da Procuradoria Regional da República da 1ª Região 

para obtenção de informações acerca do procedimento a ser adotado. 

Após diversas tentativas, um servidor da área atendeu ao telefone e certificou que 

deveria ser aberta uma nova solicitação. Diversas tentativas foram procedidas, contudo sem 

êxito. Não foi possível finalizar o novo pedido, acreditando-se que por motivo de instabilidade 

do site. No dia seguinte novas tentativas foram buscadas, todavia, infrutíferas. 

Em razão do  insucesso, já em 05 de dezembro de 2019, novo contato telefônico foi 

realizado com o servidor da PRR 1ª Região relatando a desnecessidade de detalhamento ao 

pedido inicialmente formulado e apresentando as dificuldades de formalizar novamente a 

demanda. Sensível às dificuldades, o servidor se prontificou a responder ao pedido de 

informações. 
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Na mesma data, a solicitação foi enviada ao Sistema Único de Informações do MPF 

sob o n. PRR1ª-00040330/2019. Em seguida, nova mensagem eletrônica foi recebida 

informando que os dados solicitados estariam sendo levantados pela Coordenadoria Jurídica da 

Procuradoria Regional da República. 

Contudo, transcorridos mais de trezentos dias da solicitação no sistema, ainda não 

houve resposta para o pedido.  

Em que pese a Lei de Acesso à Informação estabeleça que o órgão deve conceder 

acesso à informação que não estiver imediatamente disponível em prazo não superior a vinte 

dias, podendo ser prorrogado por mais dez dias, mediante justificativa expressa, o Ministério 

Público Federal não observou ao comando legal na presente situação. 

Veja-se que o órgão nem recusou o acesso pretendido, nem comunicou que não possuía 

a informação, mas apenas limitou-se a informar que estava providenciando os dados. Assim, 

considera-se que a resposta não foi apresentada e que o prazo legal foi desrespeitado. 

Também foram buscadas informações junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(TRF1), protocolizadas em 05 de novembro de 2019, por meio da Ouvidoria Administrativa 

(https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=ouvidoria&acao_origem=ouvidoria&

id_orgao_acesso_externo=0), sob o protocolo n. 0025294-81.2019.4.01.3400, com o seguinte 

teor: 

“Quantas Ações Civis Públicas foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal em 
face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos anos de 2015 a 2019, no 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região? Por gentileza, informar os números dos 
processos judiciais correspondentes”. 

A mensagem automática retornada pelo sistema afirmou que: “Este é um e-mail 

automático. Seu contato foi recebido pela OUVIDORIA/TRF1 e registrado no Processo 

Administrativo 0025294-81.2019.4.01.8000 (Acesso à Informação Pública). A resposta será́ 

encaminhada, com a maior brevidade possível, para este endereço de e- mail”.  

A resposta à solicitação foi recebida em 17 de janeiro de 2020, via e-mail. A análise 

das planilhas será apresentada no presente estudo. 
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Em relação aos Tribunais Regionais Federais das demais Regiões, em razão do menor 

número de ACPs ajuizadas em face da Anvisa, realizou-se consulta processual textual, com 

critério de busca definido pela parte requerida da Ação (nome e CNPJ). 

Em seguida, a busca foi ampliada para inclusão do ano de 2014, para aumento da 

amostra. 

Já as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União foram buscadas no sítio da 

instituição, em pesquisa textual de jurisprudência, por ano, em todas as bases. 

3.2.2 Entrevistas  

Para Marconi e Lakatos (2006) existem diferentes tipos de entrevistas que variam de 

acordo com o propósito do entrevistador. Neste sentido, o tipo que mais se adapta a este estudo 

é a semi-estruturada, onde o entrevistador se conduz por temáticas de interesse, apresentando 

certo grau de estruturação. 

Para Alves e Silva (1992), trata-se de definir núcleos de interesse do pesquisador, que 

têm vinculação direta aos seus pressupostos teóricos (abordagem conceitual) e contatos prévios 

com a realidade sob estudo; ou seja, existe uma direção, ainda que não de forma totalmente 

declarada, para o conteúdo que vai ser obtido nas entrevistas (Queiroz, 1987), ao mesmo tempo 

em que a garantia de adequação do roteiro ao universo de vida dos sujeitos.  

A entrevista semi-estruturada requer a formulação de questões de forma mais branda, 

cujo detalhamento dependerá do diálogo mantido entre o entrevistador e o entrevistado e da 

evolução da conversa, de acordo com as respostas apresentadas às perguntas abertas realizadas. 

As entrevistas foram divididas em quatro grupos: i) o primeiro reuniu gestores de áreas 

técnicas da Anvisa, competentes pela regulamentação, controle e fiscalização de produtos e 

serviços sujeitos à vigilância sanitária; ii) o segundo foi formado por representantes da 

magistratura federal de 1ª e 2ª instâncias; iii) o terceiro, em número bem mais reduzido, por 

representante do Ministério Público Federal e iv) o quarto, que contou com auditores do 

Tribunal de Contas da União.  

O quantitativo de entrevistados por grupo pode ser assim sintetizado: 
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Tabela 1: Entrevistados por grupos 

Número  Grupo  

1 Anvisa 

2 Anvisa 

3 Anvisa 

4 Anvisa 

5 Anvisa 

6 Poder Judiciário 

7 Poder Judiciário 

8 Poder Judiciário 

9 Ministério Público   

10 Poder Judiciário 

11 Poder Judiciário 

12 Tribunal de Contas da União 

13 Tribunal de Contas da União 

Fonte: Elaboração própria 

Neste estudo, as perguntas que conduziram as entrevistas semi-estruturadas versaram, 

principalmente, acerca do eventual recebimento de decisões/recomendações pela Anvisa, para 

cumprimento, oriundas de órgãos externos ao Poder Executivo (Poder Judiciário, MPF e/ou 

TCU); de eventuais reflexos positivos e negativos para as áreas técnicas da Anvisa ocasionados 

pelo recebimento de tais decisões/recomendações; do limite ao controle externo dos atos 

regulatórios; da importância dos diálogos interinstitucionais e do papel das instituições para 

garantir a segurança jurídica e o equilíbrio regulatório. 

Importa registrar que em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2), o acesso aos técnicos 

da Anvisa para a realização de entrevistas restou dificultado em razão do aumento do volume 

de trabalho.  

Além disso, o contato com Procuradores da República, com Juízes e Desembargadores 

Federais e com auditores, Ministros e Procuradores de Contas do TCU também foi mais restrito, 

eis que somente se deu por e-mail e a impossibilidade do contato presencial, acredita-se, pode 

ter prejudicado a qualidade das entrevistas. 
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4 OBJETO DO ESTUDO 

4.1 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS EM FACE DA ANVISA NO 

PERÍODO DE 2014 A 2016 

A ação civil pública encontra previsão constitucional no teor do inciso III do art. 129, 

como relevante função institucional do Ministério Público: 

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I e II – ‘omissis’; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;” 

 
Como se observa da transcrição da legislação, visa a ação civil pública a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Sobre 

esse ponto, Alexandrino e Paulo (2019), transcrevem trecho de lavra da Profª. Maria Sylvia Di 

Pietro: 

“Com a expressão interesse difuso ou coletivo, constante do art. 129, III, da 
Constituição, foram abrangidos os interesses públicos concernentes a grupos 
indeterminados de pessoas (interesse difuso) ou toda a sociedade (interesse geral); a 
expressão interesse coletivo não está empregada, aí, em sentido restrito, para designar 
o interesse de uma coletividade de pessoas determinada, como ocorre com o mandado 
de segurança coletivo, mas em sentido amplo, como sinônimo de interesse público ou 
geral”. 
 
 

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências.  

Legislações posteriores incluíram no rol exemplificativo do art. 1º da citada Lei a 

possibilidade de apuração da responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados por 

infração à ordem econômica (Lei nº 12.529, de 2011), à ordem urbanística (Medida Provisória 

n. 2.180-35, de 2001), à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos (Lei nº 

12.966, de 2014) e ao patrimônio público e social (Lei nº 13.004, de 2014), via ajuizamento de 

ACP. 

Acerca do tema, Casagrande (2002) sintetizou que: 

“Muito embora em sua concepção original (Lei nº 7347/85) estivesse a ação civil 
pública destinada tão-somente à proteção de certos direitos difusos e coletivos, ao ser 
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erigida à categoria de ação constitucional, transformou-se no mais importante e eficaz 
instrumento de concreção dos direitos sociais constitucionais, cumprindo de alguma 
forma o papel que originariamente fora imaginado pelos constituintes para o mandado 
de injunção”. 

Os legitimados ativos estão enumerados no teor do art. 5º da Lei nº 7.347/1985. Veja-

se: 

“Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:   
I - o Ministério Público;   
II - a Defensoria Pública;   
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;   
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;   
V - a associação que, concomitantemente:   
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;   
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 
social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, 
aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico”.        

 

Contudo, Casagrande (2002) atenta para o fato de haver desequilíbrio na atuação 

ministerial. Veja-se: 

“Aceitando-se a premissa de que a ação civil pública vem efetivamente se 
transformando em verdadeira ação de defesa de direitos sociais constitucionais, 
estaríamos diante de uma posição de relevância do Ministério Público como intérprete 
privilegiado da Constituição, dentro da comunidade de intérpretes, ou seja, um 
desequilíbrio em favor do Ministério Público em detrimento de outros grupos 
(cidadãos, associações, Judiciário, etc.). Fábio Kerche observa com razão que a 
amplitude de interesses sociais passíveis de tutela judicial ou extrajudicial pelo 
Ministério Público permite à instituição atuar “em questões tradicionalmente 
reservadas aos agentes políticos. Ou seja, há ou poderia haver, em caso de empenho, 
uma espécie de ‘substituição’ dos representantes eleitos pelos representantes ligados 
ao Ministério Público e legitimados por outros mecanismos que não eleitorais. Neste 
sentido a instituição se utiliza (identificando que há espaço para atuar) e contribui 
(selecionando as mais diversas questões) para a ‘politização da justiça’ ou 
‘judicialização da política’”. Isto é, a faculdade que o membro do Ministério Público 
tem de atuar “de ofício” (ou seja, independentemente de provocação) confere-lhe um 
papel político de destaque dentro da comunidade de intérpretes da Constituição”.  

Não se pode deixar de olvidar, todavia, que algumas ações civis públicas ajuizadas 

pelo Ministério Público têm origem em denúncias ou representações apresentadas por entidades 

da sociedade civil organizada, que contribuem sobremaneira com a instrução da fase 

preparatória. 

Em razão da relevância do instituto para defesa dos interesses coletivos, serão 

consideradas no presente estudo as Ações Civis Públicas ajuizadas em face da Anvisa, nos anos 

de 2014 a 2016, junto aos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões. 
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Os Tribunais Regionais Federais foram criados pelo Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, têm sede e jurisdição definidas na Resolução n. 1, de 6 de outubro 

de 1988, do Tribunal Federal de Recursos, expedida em obediência ao disposto no §6º do art. 

27 do mesmo Ato, conforme disposições do art. 1º da Lei nº 7.727, de 9 de janeiro de 1989, que 

dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais Regionais Federais e sua instalação, cria os 

respectivos quadros de pessoal e dá outras providências. 

Os dados obtidos em relação aos atores que figuraram no polo ativo das demandas 

interpostas em face da Anvisa, no período delimitado, são os seguintes: 

 

Da análise do Gráfico 1, tem-se que, das 43 Ações Civis Públicas protocolizadas em 

face da Anvisa no período de 2014 a 2016, 40% (17) foram promovidas pelo Ministério Público 

Federal, 40% (17) por sindicatos, 12% (5) pela Defensoria Pública da União, 5% (2) por 

associações, 3% (1) por confederações e 3% (1) por conselhos de classe. 

A distribuição anual do protocolo de tais ações foi a seguinte: 

GRÁFICO 1 - Atores que interpuseram ACPs em face da Anvisa no período de  
2014 a 2016

Sindicatos (17) Defensoria Pública da União (5)

Associações (2) Conselhos de Classe (1)

Ministério Público Federal (17) Confederações (1)
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O Gráfico 2 demonstra que em 2014 foram protocolizadas 17 Ações Civis Públicas 

em desfavor da Anvisa, reduzindo esse quantitativo para 11 ações em 2015 e apresentando novo 

aumento no ano de 2016, finalizando o ano com o total de 15 ACPs interpostas. Já o quantitativo 

apurado, por Tribunal Regional Federal, é o seguinte: 

 

Vejamos, no item a seguir, os dados relativos ao controle externo exercido pelo 

Tribunal de Contas da União sobre as políticas públicas implementadas pela Anvisa no período 

objeto do presente estudo. 
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GRÁFICO 2 - Distribuição anual do protocolo de ACPs em desfavor da Anvisa 
no período de 2014 a 2016

Sindicatos Confederações DPU Associações Conselhos de Classe MPF
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GRÁFICO 3 - ACPs interpostas em face da Anvisa por ano e por TRF

2014 2015 2016



53 

 

4.2 CONTROLE EXTERNO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

IMPLEMENTADAS PELA ANVISA NO PERÍODO DE 2014 A 2016 

Como demonstrado alhures, há previsão constitucional para o controle por auditoria 

realizado pelos Tribunais de Contas. Para avaliação das políticas públicas de governo é 

realizada a auditoria operacional, para que seja auferido o desempenho da gestão pública sob 

diversos aspectos.  

Nesse sentido leciona Fernandes (2016):  

“A auditoria operacional tem por objetivo o levantamento das atividades de operação 
de um órgão ou entidade, considerados na sua inteireza, abrangendo o exame 
econômico-financeiro num sentido analítico (...).  

A auditoria operacional visa avaliar o conjunto de operações e indicar os 
procedimentos que devem ser revistos, objetivando o aperfeiçoamento das atividades 
para a consecução da missão institucional, servindo muito mais à Administração que 
pretenda uma radiografia da sua performance; 

(...) 

Ao estabelecer a competência do Tribunal de Contas da União para efetivar o controle 
mediante auditoria operacional, o constituinte resguardou com esse poderoso 
instrumento, de forma inédita na vida jurídica nacional, a possibilidade de 
concretização dos princípios da eficiência e da eficácia. Racionalização e qualidade 
devem ser, pois, palavras de ordem contra o controle burocrático e a mera regularidade 
da escrituração contábil; a essência sobre a forma. O exame da relação do custo e a 
verificação de benefícios, numa concepção ética e axiológica de função pública”. 

A iniciativa para a realização de uma auditoria operacional pode ser exercida pelo 

próprio TCU, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. O Congresso pode solicitar 

que o TCU realize fiscalização específica, forneça informações sobre fiscalização já realizada 

ou se pronuncie conclusivamente sobre regularidade de despesa (TCU, 2019). 

Os dados obtidos em relação aos processos que tramitaram na Corte de Contas, com 

objeto relacionado à Agência, no período de 2014 a 2016, são os seguintes: 
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Em 2014, dos 9 processos cujo objeto relacionou-se com a Anvisa, 2 versaram sobre 

análise de concessão de aposentadorias (Ac. 6503/2014-TCU-2ªCam. e Ac. 8099/2014-TCU-

1ªCam.), 4 trataram de prestações de contas de anos anteriores (Ac. 1395/2014-TCU-P, Ac. 

1460/2014-TCU-P, Ac. 2247/2014-TCU-P e Ac. 2621/2014-TCU-P), 1 foi apuração de 

denúncia (Ac. 1494/2014-TCU-P) e 2 foram monitoramento de acórdãos anteriores (Ac. 

1665/2014-TCU-P e Ac. 2597/2014-TCU-P). 

Em 2015, por sua vez, novamente 2 versaram sobre análise de concessão de 

aposentadorias (Ac. 3/2015-TCU-1ªCam. e Ac. 4606/2015-TCU-1ªCam.), 1 tratou de prestação 

de contas de anos anteriores (Ac. 895/2015-TCU-P), 1 foi apuração de denúncia (Ac. 

1381/2015-TCU-P), 2 foram monitoramento de acórdãos anteriores (Ac. 1215/2015-TCU-P e 

Ac. 7102/2015-TCU-1ªCam.), 2 foram originados de representações (Ac. 1083/2015-TCU-P e 

Ac. 1609/2015-TCU-P), 1 tratou de Relatório de Auditoria (Ac. 1294/2015-TCU-P) e apenas 1 

retratou Auditoria Operacional (Ac. 673/2015-TCU-P). 

Por fim, em 2016, 2 processos referiram-se a Tomadas de Contas Especiais (Ac. 

3995/2016-TCU-1ªCam. e Ac. 11531/2016-TCU-2ªCam.), 1 tratou de Tomada de Contas (Ac. 

602/2016-TCU-P), 2 foram Auditorias Operacionais (Ac. 435/2016-TCU-P e Ac. 2683/2016-

TCU-P) e 2 retrataram Solicitações do Congresso Nacional (Ac. 40/2016-TCU-P e Ac. 

1170/2016-TCU-P). 

GRÁFICO 4 - Processos com objeto relacionado à Anvisa no TCU no 
período de 2014 a 2016

2014 (9)

2015 (10)

2016 (7)
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As Auditorias Operacionais realizadas no período trataram (i) da avaliação de 

maturidade da gestão de risco na Agência, além da validação das respostas apresentadas ao 

questionário aplicado no levantamento efetuado em 2013 pelo Tribunal; (ii) da avaliação da 

efetividade dos procedimentos de controle adotados pelo MS no que tange à aquisição e 

utilização de OPME para uso em pacientes do SUS e (iii) da avaliação dos procedimentos 

adotados pela Anvisa em relação ao controle posterior ao registro dos medicamentos. 

Entretanto, outros tipos de processos revelaram interface com temas da Agenda 

Regulatória do biênio 2015/2016, a exemplo de Representação ofertada pelo Ministério Público 

Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público de alguns Estados relacionada ao 

atraso da Anvisa em promover a reavaliação de substâncias agrotóxicas elencadas na RDC 

10/2008. 

A seguir, será apresentado como se dá a participação de atores externos no processo 

de construção da Agenda Regulatória e qual o percentual levantado para a elaboração da AR 

2015/2016. 

4.3 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA 2015/2016 

O processo de construção da Agenda Regulatória da Anvisa para o biênio 2015/2016 

teve início a partir da expedição do Despacho nº 45, de 13 de junho de 2014, pelo Diretor-

Presidente da agência. As etapas desse processo seguiram as premissas do Documento 

Orientador, publicado no Diário Oficial da União (DOU), em 5 de dezembro de 2012.  

De acordo com os termos do citado Documento Orientador, que objetiva a divulgação 

do Alinhamento Estratégico Quadrienal (2013-2016) e a apresentação dos eixos e diretrizes 

definidos para o período, o processo de elaboração e implementação da AR da Anvisa apresenta 

etapas previamente definidas, quais sejam: 
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Figura 1: Etapas do processo de elaboração e implementação da AR da Anvisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A 1ª Etapa, de Alinhamento Estratégico, abrange a identificação dos eixos e diretrizes 

que embasarão a atuação regulatória da Agência no período. O Documento Orientador assim 

descreve a fase: 

 
“Essa construção baseia-se no levantamento e análise de políticas, planos, programas 
e diretrizes de Governo, no campo de atuação da Saúde e da Vigilância Sanitária, 
identificando-se os principais aspectos de cada um deles que tenham interface com as 
competências da Anvisa”. 

 

O Alinhamento Estratégico para o quadriênio foi desenvolvido a partir do Plano 

Plurianual, das políticas e dos programas relacionados à saúde, das propostas aprovadas na 14ª 

Conferência Nacional de Saúde, do Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA) e do 

Planejamento Estratégico da Agência. 

Não bastasse, foi realizada, inclusive, consulta interna aos servidores da Anvisa e aos 

entes do SNVS. Ao final, foram estabelecidos oito eixos estratégicos para nortear as Agendas 

Alinhamento 
Estratégico

Diálogos
Internos

Diálogos 
Setoriais

Publicação

Monitoramento

Atualização 
Anual
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Regulatórias dos biênios 2013/2014 e 2015/2016, como se vê na figura abaixo extraída da AR 

2015/2016: 

Figura 2: Eixos estratégicos norteadores para a AR ciclo quadrienal 2013/2016 

 
Fonte: ANVISA, 2015 

A Etapa seguinte, relativa aos Diálogos Internos, abrange a participação dos gestores 

das áreas técnicas que, com base nos eixos e diretrizes delimitados na fase anterior, identificam 

os temas prioritários que demandam medidas regulatórias sanitárias no ciclo. 

O produto final dessa consulta interna é o Relatório de Levantamento de Temas, que 

se constitui subsídio para a definição, pela Dicol, de Proposta Preliminar dos Temas que 

constarão da AR. Tal Proposta Preliminar é submetida à sociedade na fase seguinte. 

A 3ª Etapa, dos Diálogos Setoriais, ocorre em dois momentos consecutivos, que se 

complementam: 

Figura 3: Detalhamento da etapa dos diálogos setoriais 

  
Fonte: ANVISA, 2015 

Consulta 
Dirigida

• Participação de atores sociais representativos
• Realizada em sistema eletrônico
• Contribuição no prazo de 60 dias

Reuniões 
Presenciais

• Abrangem discussões relativas às questões surgidas na consulta
• Buscam participação paritária do mercado, da sociedade e do governo
• Organizadas e conduzidas pela Anvisa, que também media as discussões
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A Agenda Regulatória em estudo descreveu duas fases em que a consulta dirigida foi 

dividida: 

•  a primeira fase possuía o objetivo de coletar manifestações quanto à concordância 
em relação aos temas da primeira lista preliminar, bem como o recebimento de 
sugestões adicionais;  
•  a segunda fase (fase de priorização) consistiu na avaliação de relevância e urgência 
das propostas.  
A etapa de Diálogos Setoriais da Agenda Regulatória – Biênio 2015-2016 teve início 
com a publicação do Edital de Chamamento n. 03, de 4 de novembro de 2014. As 
regras e diretrizes gerais para a participação social no processo foram estabelecidas 
no referido edital, que já́ previa as duas fases complementares.  

Como explicitado acima, as fases do Diálogo Setorial partiram, como dito, de uma 

lista preliminar de temas, produto dos Diálogos Internos. A lista preliminar submetida à 

primeira fase de Diálogo Setorial na construção da AR 2015/2016 apresentou 54 temas e 102 

subtemas. Já para a segunda fase, a partir da inclusão das sugestões formuladas pela sociedade 

na primeira fase, tal lista passou a 102 temas e 229 subtemas.  

A Agenda Regulatória do biênio 2015/2016 noticia que “entre os dias 10 de novembro 

e 10 de dezembro de 2014, os 54 temas da primeira lista preliminar, resultado do levantamento 

feito na etapa de Diálogos Internos, foram submetidos à manifestação de interessados nas 

atividades de regulamentação, monitoramento, controle e fiscalização de bens, produtos e 

serviços sujeitos à vigilância sanitária. Além disso, havia a possibilidade de sugerir novos 

assuntos a serem tratados pela Agência nos próximos dois anos”. 

Como já dito, a participação ocorreu por meio do preenchimento de formulário 

eletrônico (Formsus). Nesse caso, a identificação do respondente incluiu autodeclaração quanto 

ao caráter pessoal: cidadão (pessoa física) ou institucional (pessoa jurídica). As pessoas físicas 

deveriam, ainda, enquadrar-se em um dos três segmentos: i) profissional de saúde, ii) 

profissional de instituição de ensino e pesquisa ou iii) outros tipos de cidadão. Já as pessoas 

jurídicas deveriam estabelecer enquadramento entre cinco possíveis segmentos: i) comunidade 

científica, ii) setor produtivo ou regulado, iii) organização da sociedade civil não vinculada ao 

setor regulado, iv) órgão ou entidade do governo ou v) organismo internacional.  

Os resultados obtidos foram os demonstrados nas figuras abaixo, sendo a primeira 

relativa à avaliação dos temas constantes da lista preliminar e a segunda acerca das sugestões 

de novos temas: 
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Figura 4: Distribuição da participação na avaliação dos temas da primeira lista preliminar 

 
Fonte: ANVISA, 2015 

	
	

Figura 5: Distribuição da participação na sugestão de novos subtemas	

 
Fonte: ANVISA, 2015 

Para o presente estudo, vale ressaltar que a participação de órgãos ou entidades de 

governo na avaliação dos temas da primeira lista preliminar representou apenas 4% (30) e a de 

organizações da sociedade civil não vinculada ao setor regulado foi de, tão somente, 3% (20). 
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Baixa representatividade também pode ser vista quanto à sugestão de novos subtemas: 

10% (18) das propostas foram apresentadas por organizações da sociedade civil não vinculadas 

ao setor regulado e 8% (14) por órgãos ou entidades do governo.  

Ressalta-se que, consoante informação constante da AR 2015/2016, os macrotemas de 

Alimentos, Medicamentos e Produtos para a Saúde foram os que mais receberam propostas. 

Analisando quais órgãos ou entidades do governo participaram da 1ª fase dos Diálogos 

Setoriais, constatou-se não ter havido participação dos Poderes Legislativo e Judiciário, nem 

do Ministério Público. O gráfico abaixo classifica a natureza jurídica dos respondentes, veja-

se: 

 

Por sua vez, a segunda fase de Diálogos Setoriais foi realizada entre os dias 9 de 

fevereiro e 1º de março de 2015. A consulta abordou o grau de gravidade, urgência e tendência 

do problema a ser enfrentado para cada um dos 229 subtemas da nova lista preliminar, resultante 

da fase anterior.  

A segunda fase de Diálogos Setoriais contou com 5.439 participantes, sendo 5.409 

(99,5%) atores externos e 30 (0,5%) atores internos. A participação social nesse segundo 

momento está representada na figura abaixo, também extraída da AR 2015/2016:  

54%

13%

17%

3%

10%
3%

GRÁFICO 5 - Natureza Jurídica dos órgãos e entidades do governo que participaram da 
1ª fase dos Diálogos Setoriais

Administração Direta Federal (54%)

Administração Direta Municipal (13%)

Autarquia Federal (17%)

Empresa Pública Federal (3%)

Fundação Pública Federal (10%)

Fundação Pública Municipal (3%)
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Figura 6: Participação	social	na	segunda	fase	de	diálogos	setoriais	da	Agenda	
Regulatória	2015-2016 

 
Fonte:	ANVISA,	2015 

A figura abaixo, retirada da Agenda Regulatória do biênio 2015/2016, apresenta o 

resumo das suas etapas de construção: 

Figura 7: Resumo	das	etapas	de	construção	da	Agenda	Regulatória	do	biênio	2015-2016 

 
Fonte:	ANVISA,	2015 
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Finalizados os diálogos setoriais, restou evidenciado o interesse social sobre a 

regulação sanitária e potencial impacto no cotidiano das pessoas e na economia.  

Para a definição dos temas e subtemas que seriam deliberados pelo colegiado, além 

dos resultados obtidos nos diálogos setoriais, foram analisados outros aspectos, conforme relato 

da AR 2015/2016: 

Além do resultado das prioridades apontadas pela sociedade na fase anterior, foram 
analisados outros critérios qualitativos para a definição dos temas e subtemas, tais 
como:  
•  assuntos em andamento e em fase avançada de regulamentação;  
•  assuntos em andamento no Mercosul, ou já finalizados no Mercosul e que precisam 
ser internalizados pela Anvisa;  
•  assuntos que precisavam ser regulamentados em razão de mudança de marco legal 
configurando lacuna regulatória;  
•  assuntos cujo tratamento era exigido por determinação judicial, objetos de 
recomendações do Ministério Público ou situação equivalente.  
A capacidade operacional da área também foi levada em consideração, dada a 
limitação para fins de execução dos tópicos propostos.  

No dia 22 de abril de 2015, em Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada, foi 
aprovada a relação final de assuntos da Agenda Regulatória – Biênio 2015-2016, cuja 
publicação no DOU ocorreu em de 30 de abril de 2015 e a figura demonstra de forma resumida: 

 
Figura 8: Resumo da composição da Agenda Regulatória do biênio 2015-2016 

 

 
Fonte:	ANVISA,	2015 
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A relação foi organizada em 15 macrotemas, 76 temas e 172 subtemas. Dentre os 

subtemas aprovados, 86 (50%) são resultantes de temas da AR 2013/2014; 27 (15,5%) 

resultaram de processos que estavam em andamento e não eram temas da Agenda Regulatória 

anterior; 47 (27%) têm relação com assuntos que ainda não haviam sido iniciados e foram 

propostos nos Diálogos Internos; e 30 (17,5%) são resultantes de propostas recebidas nos 

Diálogos Setoriais.  

Dentre os subtemas aprovados, 12 (7%) apresentaram nas justificativas da atuação 

regulatória (Anexo II da AR 2015/2016) a observação de que o tema é objeto de ação judicial, 

ou objeto de recomendação do Ministério Público, ou ainda, sugerido por órgãos 

governamentais, a exemplo do Tribunal de Contas da União, ou entidades da sociedade civil 

organizada. São eles: 

Quadro 1: Temas	da	AR	2015-2016	resultantes	de	recomendações	de	órgãos	externos	
 

MACROTEMA TEMA SUBTEMA 

Alimentos 7. Padrão por categoria de 
alimento 

7.1. Produtos à base de cereais integrais 

Cosméticos 15. Rotulagem e informações ao 
consumidor 

15.1. Obrigatoriedade de descrever a 
composição dos ingredientes da rotulagem de 
produtos de higiene pessoal, cosméticos e 
perfumes em língua portuguesa 

Saneantes 55. Requisitos técnicos e 
procedimentos administrativos 
para registro, pós-registro, 
cadastro ou notificação de 
saneantes 

55.8. Requisitos técnicos para saneantes cuja 
conceituação e classificação possam ter 
semelhança com os agrotóxicos 

Serviços de Saúde 62. Boas práticas de 
funcionamento de serviços de 
saúde 

62.3. Boas práticas em farmácias 

Toxicologia: 
agrotóxicos, tabaco 
e outros toxicantes 

67. Reavaliação toxicológica de 
ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.1. Reavaliação toxicológica do ingrediente 
ativo 2,4-D 

Toxicologia: 
agrotóxicos, tabaco 
e outros toxicantes 

67. Reavaliação toxicológica de 
ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.2. Reavaliação toxicológica do ingrediente 
ativo Carbofurano 

Toxicologia: 
agrotóxicos, tabaco 
e outros toxicantes 

67. Reavaliação toxicológica de 
ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.3. Reavaliação toxicológica do ingrediente 
ativo Procloraz 

Toxicologia: 
agrotóxicos, tabaco 
e outros toxicantes 

67. Reavaliação toxicológica de 
ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.4. Reavaliação toxicológica do ingrediente 
ativo Glifosato 

Toxicologia: 
agrotóxicos, tabaco 
e outros toxicantes 

67. Reavaliação toxicológica de 
ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.5. Reavaliação toxicológica do ingrediente 
ativo Paraquate 
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MACROTEMA TEMA SUBTEMA 

Toxicologia: 
agrotóxicos, tabaco 
e outros toxicantes 

69. Resíduos de agrotóxicos em 
produtos vegetais in natura 

69.2. Rastreabilidade de alimentos in natura 

Outros temas 
transversais 

75. Propaganda de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária 

75.2. Propaganda de alimentos com quantidades 
elevadas de açúcar, de gordura saturada, de 
gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo 
teor nutricional  

Outros temas 
transversais 

75. Propaganda de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária 

75.3. Propaganda de medicamentos 

Fonte: Adaptado de ANVISA, 2015 

Vejamos quais as referências das decisões ou recomendações relacionadas com cada 

um dos subtemas: 

Quadro 2: Referências que determinaram a inclusão do subtema na AR 2015-2016 

TEMA SUBTEMA REFERÊNCIA DA DECISÃO/ 
RECOMENDAÇÃO 

7. Padrão por categoria de 
alimento 

7.1. Produtos à base de cereais 
integrais 

Ofício TESTE n. 2436.10/2012 
Ofício 10163/2012/PRMG/DITC/FAM 
Ofício 10165/2012/PRMG/DITC/FAM 
IC 1.22.000.002778/2012-82 
Ofício n. 1222/2014/PRMG/DITC/FAM 
Ofício n. 2591/2014/PRMG/DITC/FAM 
Recomendação n. 20, de 21/03/2020/PRMG 
Ofício n. 4690/PRMG/DITC/FAM 
Ofício n. 5218/PRMG/DITC/FAM/2015 
Ofício n. 8402/PRMG/DITC/FAM/2015 
Ofício n. 10480/2015/PRMG/DITC/FAM 
PA 1.22.000.003664/2015-01 
Carta Idec n. 14/2016/TO 
Carta Idec n. 17/2016/TP 
Ofício 954/2018/PRMG/FAM 

15. Rotulagem e 
informações ao consumidor 

15.1. Obrigatoriedade de descrever a 
composição dos ingredientes da 
rotulagem de produtos de higiene 
pessoal, cosméticos e perfumes em 
língua portuguesa 

ACP 0028713-35.2008.4.02.5101 
ACP 0000357-43.2009.4.03.6111 
ACI 0019255-31.2014.4.03.0000 
REsp 1568322/SP 

55. Requisitos técnicos e 
procedimentos 
administrativos para 
registro, pós-registro, 
cadastro ou notificação de 
saneantes 

55.8. Requisitos técnicos para 
saneantes cuja conceituação e 
classificação possam ter semelhança 
com os agrotóxicos 

Ac. 1.349/2013-TCU-1ª Câmara 

62. Boas práticas de 
funcionamento de serviços 
de saúde 

62.3. Boas práticas em farmácias ADI 4.949/RJ 
ADI 4.954/AC 
ADI 4.956/AM 
AO 0007270-46.2010.4.01.3400 
AO 0005026-19.2012.4.01.3904 
AO 0000162-70.2014.4.01.3902 
AO 0021386-18.2014.4.01.3400 
AO 0104417-53.2014.4.02.5001 

67. Reavaliação toxicológica 
de ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.1. Reavaliação toxicológica do 
ingrediente ativo 2,4-D 

ACP 0022808-26.2005.4.04.7000 
ACP 0007747-92.2012.4.03.6100 
ACP 5023724-91.2013.4.04.7100  
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ACP 0021372-34.2014.4.01.3400 IC 
1.16.000.002778/2013-61        IC 
1.16.000.003486/2013-45 
Recomendação 59/2013/MPF/PR/DF 

67. Reavaliação toxicológica 
de ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.2. Reavaliação toxicológica do 
ingrediente ativo Carbofurano 

ACP 0021371-49.2014.4.01.3400 
IC 1.34.001.005714/2008-26 
PA MPPR 0046.16.124666 

67. Reavaliação toxicológica 
de ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.3. Reavaliação toxicológica do 
ingrediente ativo Procloraz 

ACP 0007747-92.2012.4.03.6100 

67. Reavaliação toxicológica 
de ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.4. Reavaliação toxicológica do 
ingrediente ativo Glifosato 

ACP 0021371-49.2014.4.01.3400    
IC n. 1.16.000.003558/2013-54 
Recomendação 19/2015/MPF/PR/DF 
 IC 1.16.000.001002/2015-95         
ACP 1007821-28.2018.4.01.3400 

67. Reavaliação toxicológica 
de ingredientes ativos de 
agrotóxicos 

67.5. Reavaliação toxicológica do 
ingrediente ativo Paraquate 

ACP 0021371-49.2014.4.01.3400 
PP 1.29.000.000629/2017-32 
MPF/RS 
ACP 0007747-92.2012.4.03.6100 
Recomendação 59/2013/MPF/PR/DF 
IC 1.16.000.003558/2013-54 
Acórdão 197/2013 TCU-Plenário 
IC 1.34.001.005714/2008-26 
IPL 0511/2018-4 – SR/PF/DF 
IC 1.21.001.000089/2017-75 
PP 1.16.000.001337/2018-56 

69. Resíduos de agrotóxicos 
em produtos vegetais in 
natura 

69.2. Rastreabilidade de alimentos in 
natura 

Tema proposto pelo Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec)  
 

75. Propaganda de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária 

75.2. Propaganda de alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de 
gordura saturada, de gordura trans, de 
sódio e de bebidas com baixo teor 
nutricional  

AO 0055190-16.2010.4.01.3400 
AI 0004549-05.2011.4.01.0000 
AO 0042882-45.2010.4.01.3400 
AI 0067108-32.2010.4.01.0000 
AI 0014381-62.2011.4.01.0000 
AO 0057288-71.2010.4.01.3400 
AI 0005540-78.2-11.4.01.0000 
MS 0022116-62.2010.4.03.6100 
AI 0038826-27.2010.4.03.0000 
AO 0047480-42.2010.4.01.3400 
AI 0000167-66.2011.4.01.0000 
AO 5024208-14.2010.4.04.7000 
AI 500578-40.2011.4.04.0000 
AO 0059486-81.2010.4.01.3400 
AO 0021946-62.2011.4.01.3400 
AI 0021357-85.2011.4.01.0000 
AI 0017002-27.2014.4.01.0000 
REsp 1390989 
AO 0015965-52.2011.4.01.3400 
AI 0017377-33.2-11.4.01.3400 
AO 0006999-94.2011.4.03.6100 
AI 0014238-19.2011.4.03.0000 
AO 0015873-74.2011.4.01.3400 

75. Propaganda de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária 

75.3. Propaganda de medicamentos AO 0019897-19.2009.4.01.3400 
AO 0018713-28.2009.4.01.3400 
AI 0036904-39.2009.4.01.0000 
AI 0023009-06.2012.4.01.0000 
AO 0018713-28.2009.4.01.3400 
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AI 0033708-05.2009.4.01.0000 
CI 0018630-22.2012.4.01.0000 
ACC 0022054-62.2009.4.01.3400 
AI 0046718-75.2009.4.01.0000 
AO 0023658-41.2009.4.01.3400 
AI 0066508-2009.4.01.0000 
AO 0049455-65.2011.4.01.3400 
AI 0005423-53.2012.4.01.0000 
AO 0062792-92.2009.4.01.3400 
AI 0017147-25.2010.4.01.0000 
2009.34.00.021501-9 
2009.34.00.030404-3 

Fonte: Elaboração própria 

Diante dos dados apurados, é importante compreender como as decisões, sejam elas 

judiciais, ministeriais ou da Corte de Contas, impactam no processo de construção da Agenda 

Regulatório e no próprio equilíbrio regulatório. 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Da análise dos dados acima discriminados, obtidos na pesquisa documental, constata-

se que em 6 (40%) dos 15 macrotemas que compõem a AR 2015/2016 ocorreu algum tipo de 

intervenção para que temas relacionados fossem incluídos na Agenda Regulatória do biênio de 

2015/2016. 

 

 

Compostos por 
tema inserido na 

AR por 
determinação de 
órgãos externos 

(6)
40%

Compostos apenas 
por temas 

inseridos na AR 
pelo processo 
ordinário (9)

60%

GRÁFICO 6 - MACROTEMAS DA AR 2015/2016
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Por seu turno, como se vê nos Quadros 1 e 2, para 7 (cerca de 9%) dos 76 temas foram 

proferidas ordens judiciais e determinações/recomendações de órgãos de governo a exemplo do 

Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União.  

Do ponto de vista do universo de subtemas, constatou-se a inclusão de 12 (aprox. 7%) 

dos 172 por decorrência da intercessão de outro Poder. É possível verificar, ainda, que os 

subtemas objeto das intervenções foram bastante discutidos, especialmente no âmbito do Poder 

Judiciário.  

Assim, na tentativa de mensurar o impacto de tais alterações sobre a previsibilidade 

dos temas eleitos pela administração pública para compor a agenda regulatória, foram 

entrevistados técnicos da Agência e representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público 

Federal e do Tribunal de Contas da União. 

A título inicial, será preciso considerar o teor do discurso de um dos técnicos da 

Agência, que depôs nesse sentido: 

“Nessa Agenda de 2015/2016, não tinha a mesma dinamicidade da Agenda atual. 
Você não poderia ficar incluindo temas na Agenda. Você tinha uma Agenda estanque. 
Então eu tenho uma apresentação que mostra assim: olha eu tenho esses temas da 
Agenda e mais assim uns dez temas que vou tratar fora da Agenda”. 

Nesse sentido, a Portaria Anvisa n. 422/2008, que institui o Programa de Melhoria do 

Processo de Regulamentação no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras 

providências, e a Portaria Anvisa n. 1.577/2008, que aprova a primeira edição do Guia de Boas 

Práticas Regulatórias para o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Anvisa 

e dá outras providências, vigentes à época, não previam a possibilidade de atualização 

extraordinária da lista de temas da Agenda Regulatória. Até mesmo porque durante os anos de 

2009 a 2012, a periodicidade das Agendas Regulatórias era anual.  

No período de 2013 a 2016 a vigência das ARs passou a ser bienal (ARs 2013/2014 e 

2015/2016) e, a partir de 2017, quadrienal (AR 2017/2020). A estrutura da Agenda Regulatória 

atualmente vigente baseia-se no modelo “PDCA”, com enfoque no planejamento regulatório 

dos temas a serem desenvolvidos e traz previsão de atualizações anuais e extraordinárias da 

lista de temas.  
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Tais alterações foram possíveis a partir de 2018, quando as normas foram revistas para 

possibilitar maior flexibilidade ao processo de monitoramento da AR, em razão da 

imprevisibilidade do sistema regulatório. 

Desde então, passou a ser possível a atualização extraordinária motivada da lista de 

temas da AR, a qualquer tempo, em diversos casos, dentre eles, quando houver determinações 

judiciais e determinações ou recomendações de órgãos de controle externo da Administração 

Pública. 

Assim, considerando as normas vigentes à época da AR 2015-2016, não foi possível 

constatar, documentalmente, quantos temas foram incluídos na AR estudada após sua entrada 

em vigor, em decorrência das ações judiciais ajuizadas no período ou das determinações e 

recomendações constantes dos acórdãos proferidos. Contudo, as entrevistas podem retratar, sob 

a percepção dos entrevistados, os impactos das dificuldades vivenciadas na construção, 

programação e na organização da própria Agenda, bem como na evolução dos subtemas 

tratados e, inclusive, eventuais reflexos positivos percebidos. 

Todavia, levantamento realizado em 20 de novembro de 2017 pela própria Agência 

atestou que, naquela data, dos 172 temas da AR 2015-2016, 77 haviam sido concluídos, 

perfazendo um total de aproximadamente 45%.  

Em relação especificamente aos subtemas incluídos por decisão judicial ou do TCU 

ou recomendação do MPF, do conjunto de 12, apenas 3 foram concluídos até a data relatada, 

representando 25%. São eles: (i) 67.2 reavaliação toxicológica do ingrediente ativo 

carbofurano, (ii) 67.3 reavaliação toxicológica do ingrediente ativo procloraz e (iii) 67.5 

reavaliação toxicológica do ingrediente ativo paraquate. 

Nas entrevistas, os técnicos da Agência foram unânimes em apontar a existência de 

impactos das decisões proferidas pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de controle. Nas falas 

dos seguintes entrevistados, foi possível identificar reflexos das decisões externas nos seguintes 

aspectos: 

(1) Gestão da rotina procedimental de trabalho da área técnica: 
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“O que, na verdade, pode causar um certo tipo de problema pra gente, seria o 
Ministério Público quando ele direciona, por exemplo, ao invés de ser uma Consulta 
Pública, seria uma intervenção dele quando nós temos uma lista de produtos a serem 
reavaliados, por exemplo, que foi construída com base em critérios, aí, de repente, 
vem o Ministério Público e chega dizendo agora não, vocês vão reavaliar esse produto. 
Então, muitas vezes, esse produto fura uma fila que não tem essa relevância tão grande 
e acaba atrapalhando, gerando um certo atrito e atrapalhando o trabalho interno”. 
(Entrevistado 1) 

“Nós temos um assunto que é bem espinhoso, que na verdade é [...]. Foi pro Supremo. 
Teve decisão do Supremo, que foi uma decisão não vinculante. Então, que acontece, 
o Supremo reconheceu que a Anvisa tinha legitimidade para fazer o regulamento, mas 
ele não vinculou aquela decisão às esferas inferiores, aos Tribunais inferiores. Foi 
empate, por isso a decisão não foi vinculante. O que está acontecendo diante disso? 
Uma falta de igualdade de condições para as empresas. Por quê? Quem entra com 
ação judicial e tem uma liminar ou tem o julgamento que o permita fazer, ele pode 
produzir. Quem não tem, não pode. Então isso acaba gerando desequilíbrio de 
condições para os produtores. E a nossa Resolução proibia. (...) Então, na nossa área, 
as decisões judiciais, vão muito mais nessa linha, do que na própria Agenda 
Regulatória. Elas afetam o nosso trabalho mesmo. (...) Tá sendo uma bola de neve e 
um ciclo vicioso de retrabalho essas idas e vindas. Estamos aguardando um novo 
julgamento do TRF1 de forma que se decida o que vai ser feito porque isso acaba 
gerando uma insegurança jurídica pra gente e também para as empresas, porque se 
essa outra liminar cair, hoje nós, teoricamente, teremos que revisar todos os processos. 
Isso causa uma morosidade grande. Mas não tem nada a ver com a Agenda 
Regulatória. É um impacto grande das decisões judiciais no próprio trabalho”. 
(Entrevistado 2) 
 
“A gente acabou designando pessoas específicas para tratar desses assuntos judiciais 
aqui. Então, assim, já existe meio que um rito estabelecido para isso. Então eu diria 
que, claro, compromete, porque tem tempo que você não está ali porque está 
resolvendo essas coisas, mas não chega a ser uma questão muito grande para a gente 
não, porque a gente incorporou esse fluxo de resposta e de inter-relação com esses 
órgãos de maneira mais simples”. (Entrevistado 4) 

 
 

(2) Evolução/implementação dos subtemas constantes da Agenda Regulatória, ou seja, 

no planejamento interno das áreas técnicas e, por consequência, no planejamento de trabalho 

da própria instituição: 
 

“Um ponto negativo seria essa questão de você realmente retirar assuntos importantes, 
inclusive que já estejam em fase avançada, e paralisar essa avaliação em detrimento 
de outra que tenha prazo judicial estabelecido, que muitas vezes pode ser que não seria 
tão relevante a realização dela”. (Entrevistado 1) 
 
“Sim, impacta muito. Nesse levantamento que eu vou te mandar, de 20161, você vai 
ver que a gente concluiu vários temas extra Agenda e os que estavam na Agenda, a 
gente nem começou. Então, com certeza, impacta muito no planejamento. Impacta 
bastante quando chegam essas decisões judiciais. Estamos vivendo isso também nessa 
Agenda atual”. (Entrevistado 3) 
 

 
1 Foram concluídos 59% dos temas da Agenda Regulatória 2015/2016 até a publicação da AR 2017/2020, em 

06/12/2017. A área técnica atuou em 14 temas “extra agenda regulatória”, tendo sido concluídos 50% deles até 
o final de 2017. (Dados relativos apenas à área técnica citada pelo Entrevistado 3). 
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“A nossa atuação com o Ministério Público não tem sido muito boa. Eu vou te dar 
alguns exemplos. A própria discussão de (...). Hoje não existe um regulamento 
estabelecendo o que é (...). Então, uma empresa usa um critério para (...) e a outra usa 
outro critério. Então é uma informação enganosa para o consumidor, mas não é uma 
informação de risco. Não é uma questão de risco à saúde. Então, se por um lado eu 
tenho que regular esse tema, por outro eu estou deixando de proteger a saúde da 
população, porque o Ministério Público acha que a questão de engano é mais 
importante. Então eles acabam não vendo o todo. Não estou dizendo que isso não é, 
mas vai sair a Consulta Pública agora em 2020. Veja bem, quase cinco anos depois é 
que a gente foi conseguindo se organizar para tocar o tema. Então eu acho que o 
Ministério Público recebe um processo, instrui um inquérito, e tem aquela visão. Ele 
não sabe todo o resto que a gente faz. Por isso que eu acho que a visão acaba sendo 
muito prejudicial. (...) Eu não estou vendo muitas ações colaborativas em relação ao 
Ministério Público. Desculpa ser tão pessimista, mas ainda não tive esse trabalho 
cooperativo, colaborativo com eles”. (Entrevistado 3) 
 
“O Judiciário tem que observar determinados aspectos. Primeiro, ele tem que observar 
que toda decisão que ele profere cria um entrave para a Administração, qualquer que 
seja essa decisão”. (Entrevistado 11) 
 

(3) No exercício da competência legal reguladora de natureza técnica e especializada: 
 

“Porque, no final das contas, essas decisões judiciais, quando elas são negativas, aí eu 
nem estou questionando o retrabalho, elas questionam também a legitimidade da 
nossa atuação. (...) Então, o que eu penso é que essas decisões negativas são sempre 
um questionamento à atuação da Anvisa e, muitas vezes, com pouco respaldo técnico. 
Quando é respaldado, ainda a gente pode parar e pensar. Mas o que nós percebemos, 
assim, numa das ações falava ‘em pesquisa ao google’; poxa, tem uma área técnica 
aqui que está dizendo que não é isso e o juiz coloca lá que pesquisando no google ele 
chegou a essa conclusão. Então, esse tipo de atitude que, institucionalmente, eu 
acredito que enfraqueça nossas ações como um todo”. (Entrevistado 2) 
 
“Às vezes não é nem competência nossa. A gente tem recebido Mandados de 
Segurança por uma coisa que nem é competência nossa. Por exemplo, a gente tem um 
caso de uso de um produto desse. E aí a gente tem um monte de Mandado sobre isso 
só porque a gente fez essa orientação. Nesse caso, para você ter uma ideia, foi uma 
orientação, uma Nota Técnica orientando. Não foi nada inovador, a não ser o que já 
existe no marco regulatório. Mas, o juiz hoje, ele faz um Mandado contra aquela Nota 
Técnica que, na verdade, a Nota não tem força, o que tem força são as leis que 
originaram a Nota e as RDCs”. (Entrevistado 5) 
 
“O Judiciário precisa ter uma razão muito forte para afastar um ato normativo da 
Agência. Porque se a Agência faz todo um estudo, como é o caso que nós citamos 
aqui, de um julgamento nosso de uma tese do [...], se questionou que iria haver um 
estado de escassez hídrica. A ANA estava acompanhando aquilo e nas Notas Técnicas, 
a ANA liberou o uso de água para agricultura familiar. A ANA e a Agência Estadual 
da [...]. E liberou com base em um estudo. E se ingressou com uma Ação Civil Pública 
sem nenhum estudo. E se concedeu uma medida sem nenhum estudo. Então, eu tenho 
que mostrar o que é o erro manifesto de apreciação. Eu tenho que mostrar a questão 
da desistência de motivos e o erro manifesto de apreciação que a Agência cometeu. 
Eu tenho que mostrar também o controle procedimental, que diz respeito a uma 
questão de incompatibilidade de quem fez aquele estudo por parte da Agência. Mas o 
controle da elaboração, que tem uma discricionariedade resumida, você tem que 
mostrar uma violação à lei, que a Agência violou a lei. Você não pode, sem demonstrar 
que aquela motivação é totalmente inadequada ou que houve um erro de apreciação. 
Aí, nesses casos de atos não normativos, eu acho que há uma deferência para a 
Agência. Então, é preciso que se mostre o erro manifesto de apreciação para isso. A 
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partir das razões que a Agência emitiu. O juiz é que tem que considerar isso. E nesse 
caso, o juiz não considerou. Eu recebi a Procuradoria Federal, o setor técnico da 
Agência Nacional de Águas. Eles tinham Notas Técnicas bem fundamentadas. Agora, 
eu acho que se eu for questionar essas Notas Técnicas, eu tenho que ter um respaldo 
técnico também. Tenho que ter algo para dizer. Não posso desconsiderar sem mais 
nem mais”. (Entrevistado 11) 
 

Da análise dos discursos, reforça-se a importância do reconhecimento dos limites de 

atuação legítima das Agências, posto que a concentração de poderes discricionários em 

entidades autônomas também pode ocasionar situações de desvio ou abuso no exercício das 

competências privativas, o que deve ser evitado e combatido. 

Porém, a expansão da atuação de entidades como o Ministério Público Federal, o Poder 

Judiciário e o Tribunal de Contas da União também pode, de outra parte, ocasionar deficiências 

graves no funcionamento do Poder Executivo.  

Nas lições de Barroso (2018), “é preciso ter consciência, todavia, que juízes e tribunais 

têm possibilidades e limites próprios e intransponíveis”. E as entrevistas realizadas com os 

grupos do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União 

demonstraram a clareza da necessidade, via de regra, de um comportamento autocontido dessas 

autoridades. 

“Eu, nesse ponto, tenho um entendimento mais clássico de deixar que os Poderes 
exerçam suas competências. Portanto, não costumo trazer para mim competências que 
são de outros. Ressalvo, no entanto, casos extremos que dificilmente ocorrem. A parte 
técnica, que é justamente inerente às Agências, tem que ser considerada, valorada e 
respeitada”. (Entrevistado 6) 

“Eu acho que ainda há uma interferência sim do Judiciário, indevida, como eu disse. 
Eu sou um pouco mais crítico com essa posição do Judiciário de decidir da cabeça 
mesmo, sem uma avaliação. Achar que a tomada de decisão é a melhor decisão”. 
(Entrevistado 7) 

“Eu acho que o Judiciário deve ficar mais afastado das discussões técnicas existentes 
dentro das Agências. Não é obviamente dar uma carta branca aos órgãos regulatórios, 
mas a Agência não pode avançar demais contra os direitos fundamentais de outros, de 
terceiros, porque tem o Judiciário como salvaguarda dos direitos do cidadão, mas claro 
dentro desse conceito de abstenção. É uma equação complicada porque os parâmetros 
são subjetivos. Então, fica difícil dentro do conceito de segurança jurídica, porque tem 
que ser estudado caso a caso”. (Entrevistado 7) 

Como aqui em Brasília a gente está na capital do país, as ações aqui têm um impacto 
muito maior, né? Então eu tive mais cautela em ajuizar. Eu acho que em quatro anos, 
eu, particularmente, só ajuizei duas Ações Civis Públicas. Justamente porque eu fui 
percebendo que não é muito produtivo. Eu, particularmente, tenho uma visão que uma 
Ação Civil Pública tem que ser um caso extremamente peculiar, extremamente 
excepcional, mas não é a visão generalizada dentro do órgão. Existem muitos 
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Procuradores e Promotores que acham que é o caminho, que tem que meio que impor 
sua vontade. Mas existe essa discussão dentro do órgão. Até que ponto o Ministério 
Público pode impor a sua vontade e contra a vontade do Executivo, que é quem 
realmente tem legitimidade para tomas as decisões, né? Quando eu falo Executivo, eu 
falo Agência também, né? (Entrevistado 9) 

“Eu não posso tirar aquilo que é função da própria administração pública. Eu não 
posso me substituir, não posso administrar. Esse é o primeiro ponto.” (Entrevistado 
11) 

“Então, eu acho que, para um juiz desconsiderar o ato de uma Agência, é preciso que 
ele aponte. Aliás, todo controle jurisdicional da Administração Pública, ele pressupõe 
uma ilegalidade. Você tem que respeitar a separação de poderes e o princípio da 
legalidade. A Administração Pública só pode ser censurada se ela praticar uma 
ilegalidade. Essa ilegalidade tem que estar demonstrada. Eu acho que falta um pouco 
da demonstração nesse ponto. E nós adotamos hoje uma fundamentação muito do 
achismo. Lamentavelmente. Você tem os estudos técnicos e se afasta esses estudos 
técnicos sem nada relevante, sem se mostrar um erro de apreciação”. (Entrevistado 
11) 

A percepção sobre o controle externo dos atos regulatórios foi externada pelos 

depoentes sobre vários aspectos, a exemplo da perspectiva da discricionariedade conferida pela 

lei às Agências:  

“Daí, o que penso como magistrado? Primeiro, que aquela regulação se fez através de 
estudos, por especialistas, e não só por ter essa expertise técnica, mas há o 
ordenamento. Em razão da supremacia do interesse público, que confere a esses atos 
administrativos, e mais ainda aos atos regulatórios, uma presunção de ser o melhor 
caminho adotado. Então, o controle, na minha ótica, ele deve se fazer num plano mais 
estrito da legalidade de uma evidente afronta. E essas correções devem ocorrer quando 
há uma evidente afronta do ato regulatório ou uma norma superior. Não sendo isso 
evidente, eu não vejo razão para não ratificar, não manter a higidez e a validade 
daquele ato regulatório. Isso, penso eu, é uma forma de se contribuir justamente com 
essa segurança jurídica. Evitando-se liminares que modifiquem situações jurídicas, 
permitindo o contraditório, ouvindo técnicos, seja, inclusive, da parte autora trazendo 
seu perito para explicar porque não e fazer um bom diálogo com os técnicos da 
Agência, para que daí se extraia, justamente, uma decisão razoável, fundamentada e 
colhendo todos os aspectos possíveis ou alcançáveis pela visão daqueles sujeitos que 
estão ali naquele processo. Mas, quando não há mais de uma técnica para se alcançar 
determinado resultado, cabe ao julgador preservar a técnica que for a opção da 
Administração Pública, porque ela está justamente no âmbito da discricionariedade 
que lhe cabe. Eu penso assim e torço para que haja um avanço nessa parte de exame 
da repercussão econômica das decisões que ainda está muito incipiente”. 
(Entrevistado 6) 

“Eu entendo que, pela discricionariedade técnica, a Agência deve ter uma amplitude 
maior de atuação. O Judiciário deve se reservar um pouco e não ingressar tanto. É 
claro que algumas decisões são invocadas utilizando um parâmetro americano, que 
tem na APA (Administrative Procedure Act), que ela fala em atuações caprichosas ou 
arbitrárias. Então, eu entendo que seria nitidamente caprichosa e nitidamente 
arbitrária que deveria ser, de certa forma, elas sofrerem um certo controle, a decisão 
administrativa”. (Entrevistado 7) 
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“No âmbito desse binômio da discricionariedade, em termos de conveniência e de 
oportunidade, para mim é claro que nesse âmbito do Direito Regulatório, que se 
desprende do Direito Administrativo, sempre penso nessa questão da tecnicidade. Se 
na discricionariedade ordinária, vamos chamar assim, o campo da atuação do 
Judiciário é excepcional, eu diria que no âmbito de uma norma regulatória é 
excepcionalíssima. Os juízes, nós não temos a expertise técnica, isso é fato, para 
revisitar todos esses critérios de tomada de decisão por parte da Agência. Eu acho que 
cairia na contramão, inclusive, da própria finalidade da Agência. O Direito 
Regulatório veio por intermédio das Agências, o Estado ocupar um espaço sob o 
regime jurídico que lhe permita, com uma flexibilidade maior se comparado ao Direito 
Administrativo tradicional, dar o enfrentamento de determinados temas”. 
(Entrevistado 8) 
 
“Quanto à discricionariedade das Agências Reguladoras, eu entendo que essa 
discricionariedade realmente é presente, mas também deve-se levar em consideração 
que elas estão sujeitas ao princípio da legalidade. Então, as ações que vêm até o Poder 
Judiciário, na realidade, poucas questionam o aspecto discricionário dos atos das 
Agências, e sim sobre a legalidade desses atos, da conformação desses atos que têm 
uma roupagem discricionária, mas que deveriam atender a pressupostos legais e 
constitucionais, que nas ações indicam que esses pressupostos não estariam sendo 
atendidos. Então, é nessa linha que eu faço a análise judicial desses atos emanados 
das Agências”. (Entrevistado 10) 
 
“O Tribunal não entra especificamente na questão da regulação. Isso é uma questão 
privativa da Agência. O que o Tribunal pode fazer, até com base na teoria dos motivos 
determinantes, é avaliar qual a justificativa para um determinado ato. Isso já 
aconteceu. Se qualquer Agência Reguladora adota um ato, e quando a gente verifica 
que a motivação para a adoção daquele ato é frágil, com base em pressupostos 
equivocados, aí sim, o Tribunal pode entrar nesse ponto, para que ela motive melhor 
ou até para que anule o ato. Mas o Tribunal não pode substituir uma Agência 
Reguladora. Agora ele pode, sim, analisar a fundamentação do ato administrativo. 
Seria essa a área de atuação do Tribunal”. (Entrevistado 12) 

Em relação ao caráter técnico-especializado do seu exercício: 

“Eu, normalmente, parto de uma premissa, que é a presunção de legalidade, de 
veracidade do ato administrativo, que ainda se reforça nesses atos regulatórios, 
justamente em razão dessa expertise técnica que a Agência possui naquela área para 
a qual ela foi encarregada de exercer a normatização, a fiscalização. Alguns até 
questionam se isso não feriria o princípio da legalidade, já que durante décadas 
vivenciamos uma construção que a Administração estaria vinculada à legalidade 
estrita. Mas esse é um entendimento que tem sofrido modificação, principalmente 
depois das Agências Reguladoras, pois se percebeu que o legislador não tem condição 
de entrar em minucias técnicas que são necessárias. E, portanto, se entregássemos 
tudo ao legislador, certamente teríamos algumas dificuldades de termos determinados 
serviços públicos prestados com mais qualidade, com mais eficiência. Tanto que o 
Supremo Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, entende que a própria lei 
criadora da Agência já lhe delega esta competência para regulamentar e, inclusive, 
para impor sanções quando detecta determinadas infrações. Então, a minha visão é a 
partir, justamente, dessa premissa”. (Entrevistado 6) 

“Minha percepção nesses quatro anos foi que a discricionariedade técnica, ela permite 
uma parcela muito pequena para a gente poder se intrometer, digamos assim. Eu acho 
que, na maioria das vezes, a gente não tem capacidade técnica para discutir as normas 
das Agências. Fica mais ou menos uma questão de achismo. Ah, eu acho que seria 
melhor assim, eu acho que seria melhor assado. E o juiz tem tido cautela. De certa 
forma, o Judiciário também está preocupado com isso”. (Entrevistado 9) 
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“Quanto ao caráter técnico, na minha visão, ele não é discricionário. A própria 
denominação leva a entender que se um ato tem um caráter técnico, nós devemos 
avaliar se essa técnica realmente é de acordo com o propósito para o qual o ato foi 
emanado. Evidentemente que aí cabe algum questionamento se o caráter técnico para 
o qual o ato foi editado não é aquele que efetivamente atende a princípios 
constitucionais, como o princípio da eficiência e outros mais, que estão acima dessa 
questão. Óbvio que, na dúvida, prevalece o ato técnico emanado pela Agência. Não 
tem nenhuma dúvida sobre isso, já que a Agência tem justamente esse propósito 
naquela área de atuação: emitir regramento de natureza técnica. Então, se esses 
regramentos técnicos são a essência da própria Agência, a gente deve levá-los em 
consideração. Para isso, não quer dizer que esses atos de natureza técnica sejam 
invioláveis. Se, por algum motivo, eles não atendem, como eu já disse, o princípio da 
eficiência, isso poderia ser questionado”. (Entrevistado 10) 

“A gente sabe que o gestor acaba tendo um conhecimento muito maior do que o nosso 
sobre os temas. Por isso que, quando a gente está atuando, a gente procura usar uma 
metodologia muito consistente e auditoria. Então esse é um pressuposto fundamental, 
a parte metodológica. E a gente procura conversar sempre com o gestor. E dentro da 
questão metodológica, inclusive, um dos pontos, exatamente, é submeter o relatório 
para que o gestor analise. Então a gente procura realmente seguir uma metodologia 
robusta para mitigar esse risco. Agora, por outro lado, tem uma questão que é 
interessante que, às vezes, a visão de fora... porque, assim, a pessoa que está todo dia 
trabalhando com aquilo, às vezes, ela já tem uma visão enviesada. Então, isso de certa 
forma impede que ela busque meios alternativos, e às vezes ela não consegue enxergar 
uma solução para o problema. Então, às vezes, quando vem essa visão de fora, com 
metodologia, com técnicas de diagnóstico, isso muitas vezes consegue trazer uma 
solução que o gestor não estava vendo. E não é só isso. Às vezes o gestor tem a 
vontade de implementar um certo ponto, mas às vezes ele não tem força dentro do 
órgão por diversas questões. Então, quando vem uma determinação do Tribunal, às 
vezes é até a força que ele precisava para agir naquele sentido. A contribuição que a 
gente dá é realmente com metodologia de auditoria, com técnicas de diagnóstico, que 
aí sim, muitas vezes o gestor não tem esse conhecimento, e com essa visão de fora 
que, não raras vezes, acho que em todos os trabalhos que eu participei, a gente 
conseguiu trazer alguma contribuição para melhorar algum processo dentro dos 
órgãos”. (Entrevistado 12) 

E no tocante ao momento processual mais oportuno, qual seja, após instauração do 

contraditório e efetiva oitiva das partes envolvidas no litígio: 

“Eu, com todo respeito a quem pensa o contrário, acho que a liminar não é o momento 
apropriado para se adentrar com tamanha profundidade à esfera das Agências, 
inclusive modificando critérios, até porque, justamente, como disse, muitas vezes 
ainda não há nos autos as informações técnicas, porque o contraditório sequer havia 
sido exercido para embasar uma decisão mais motivada, fundamentada, respeitando a 
paridade das armas, que é a premissa do contraditório. E isso vem aos autos, claro, 
com a resposta da parte ré, no caso, a resposta da Agência. E mais ainda, normalmente, 
as ações dessa natureza não ensejam risco efetivo de perecimento de direito. Então, 
nesse campo, mais uma vez, eu dificilmente concedo uma liminar para modificar um 
parâmetro regulatório”. (Entrevistado 6) 

Contudo, é preciso apontar que o próprio Poder Executivo também é capaz de impactar 

o planejamento da Agência. Para exemplificar, citemos a opção regulatória que objetivou 

regulamentar o cultivo da planta Cannabis spp. para fins exclusivamente medicinais ou 
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científicos e o registro e monitoramento de medicamentos à base de Cannabis spp., seus 

derivados e sintéticos. 

Foram realizadas todas as etapas do processo regulatório, conforme disposto na 

Portaria nº 1.741/ 2018 e conduzidas todas as atividades necessárias para a construção dos 

instrumentos regulatórios, visando garantir a qualidade regulatória e apoiar o processo decisório 

da Diretoria Colegiada.  

Contudo, o Diretor Relator entendeu que alguns órgãos do governo não teriam sido 

adequadamente consultados sobre a proposta de RDC que disporia acerca do cultivo da planta 

Cannabis spp. para fins exclusivamente medicinais ou científicos, a exemplo dos Ministérios 

da Justiça e da Segurança Pública, da Economia, da Saúde, da Educação e da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, razão pela qual, dentre outros motivos, votou pelo arquivamento da 

proposta. 

Apenas a proposta de RDC que dispunha sobre os procedimentos para a concessão da 

Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelecia requisitos para a 

comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de 

Cannabis para fins medicinais, foi aprovada pelo colegiado e publicada sob o número Resolução 

de Diretoria Colegiada (RDC) 327, de 9 de dezembro de 2019. 

Na percepção dos técnicos da Agência que foram entrevistados, de fato, um diálogo 

profícuo entre as instituições e decisões/recomendações proferidas pelos órgãos externos ao 

Poder Executivo nos limites das competências de cada instituição podem trazer ganhos à 

Administração. 

O Tribunal de Contas da União, na percepção do Entrevistado 1, atingiu sua missão 

institucional de aprimorar a Administração Pública em benefício da sociedade por meio do 

controle externo: 

“O TCU, na verdade, eles fizeram uma auditoria aqui em 2013 ou 2014. Talvez eles 
tenham visto alguma solicitação do próprio Ministério Público e tenha reforçado essa 
necessidade de fazer. Essa auditoria do TCU foi até bem interessante pra gente. Não 
só essa, como nós tivemos outra agora. Eles sempre acabam orientando a gente sobre 
como melhorar nosso trabalho”. 
 
 

E a percepção de um dos auditores que foi entrevistado aponta algumas razões: 
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“A gente sabe que o gestor acaba tendo um conhecimento muito maior do que o nosso 
sobre os temas. Por isso que, quando a gente está atuando, a gente procura usar uma 
metodologia muito consistente e auditoria. Então esse é um pressuposto fundamental, 
a parte metodológica. E a gente procura conversar sempre com o gestor. E dentro da 
questão metodológica, inclusive, um dos pontos, exatamente, é submeter o relatório 
para que o gestor analise. Então a gente procura realmente seguir uma metodologia 
robusta para mitigar esse risco. Agora, por outro lado, tem uma questão que é 
interessante que, às vezes, a visão de fora... porque, assim, a pessoa que está todo dia 
trabalhando com aquilo, às vezes, ela já tem uma visão enviesada. Então, isso de certa 
forma impede que ela busque meios alternativos, e às vezes ela não consegue enxergar 
uma solução para o problema. Então, às vezes, quando vem essa visão de fora, com 
metodologia, com técnicas de diagnóstico, isso muitas vezes consegue trazer uma 
solução que o gestor não estava vendo. (...) A contribuição que a gente dá é realmente 
com metodologia de auditoria, com técnicas de diagnóstico, que aí sim, muitas vezes 
o gestor não tem esse conhecimento, e com essa visão de fora que, não raras vezes, 
acho que em todos os trabalhos que eu participei, a gente conseguiu trazer alguma 
contribuição para melhorar algum processo dentro dos órgãos”. 
 
 

O Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União têm a mesma visão acerca da 

importância dos diálogos interinstitucionais e alguns entrevistados acreditam, inclusive, que 

devam ser institucionalizados: 

 
“Eu entendo que é fundamental esse diálogo interinstitucional. Auxilia a todos que 
dele participa. A construção do conhecimento, de um modo geral, quando há um 
diálogo presente entre vários sujeitos que cuidam ou poderão cuidar de um 
determinado objeto, no caso específico desses atos regulatórios no âmbito 
administrativo e depois um controle judicial, isso permite um intercâmbio de 
experiências onde cada um traz a sua vivência naquela área, inclusive casos 
específicos e como foram resolvidos e quais as consequências daquilo, permitindo 
justamente um dilatar da visão. Até porque este conhecimento que é aplicado no 
processo e também lá nas Agências é infinito, vai se aprimorando. Não é estático. Isso 
ajuda a enriquecer o debate e acho que deveria ser melhor aproveitado. Agora, 
especificamente, como estamos passando por esta pandemia, nós temos recebido 
alguns informes de outros órgãos na área sanitária e isso nos ajuda a avaliar. Mas que 
não fique apenas nesse recorte histórico. Que isso perdure, porque é muito rico. Essa 
é a minha percepção e acho que deve ser incentivado. Quem sabe até 
institucionalizada essa prática. Acho que seria muito útil”. (Entrevistado 6) 
 
“Eu acho que o Judiciário, ele também é um palco de discussão dos direitos 
envolvidos. Então, o Judiciário, nesses casos de regulação, ele deve trazer os agentes 
regulados, os players do mercado, as Agências Reguladoras, agentes regulados, 
consumidores, associações de consumidores, alguma voz nesse sentido. Então, 
acredito que deveria ser mais presente, ter um contato um pouco maior. Exatamente 
para amparar, porque como tem discricionariedade técnica, é feita por um corpo 
técnico essa construção de decisões no âmbito das Agências Reguladoras, e um só 
juiz, uma só pessoa, não tem essa capacidade e até conhecimento suficiente a respeito 
dessas decisões. Então, quanto mais informações forem dadas, melhor para a decisão. 
Então eu acho que deveria ser mais próximo”. (Entrevistado 7) 
 
“Algumas questões relacionadas às Agências são extremamente técnicas de tal forma 
que os magistrados, às vezes, não reúnem condições de compreendê-las. Por isso que 
essa interação é importante para que o magistrado possa melhor compreender aquilo 
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sobre o qual ele irá proferir decisão. Eu sempre achei muito importante esse diálogo 
e é um diálogo institucional. No âmbito do Tribunal, isso funciona melhor que na 1ª 
instância. Como eu disse, já fui convocado várias vezes, e eu via. Quando era algo de 
interesse das Agências, o Procurador Federal ia juntamente com o técnico distribuir o 
seu memorial. Eu, como relator, e o técnico tinha possibilidade de ali explanar o que 
nós estávamos decidindo. Então, às vezes o julgador realmente tem dúvida técnica, 
que o perito às vezes passa ao largo, não resolve muito bem a questão, a dimensão 
técnica para quem está decidindo e que às vezes esse diálogo é importante, essa 
possibilidade”. (Entrevista 10) 
 
“A percepção é sempre de uma boa relação. A gente sempre fala que ninguém gosta 
de ser auditado, não é nem a desconfiança só do controle, mas você tem que parar o 
que você está fazendo e começar a dar atenção a outra coisa que não é a sua demanda, 
que não está na sua agenda para atender. Mas também eu sempre vi todo mundo 
receptivo. Já aconteceu sim de questionamentos porque vocês estão vendo isso. E às 
vezes a gente tem uma dificuldade de a gente pedir uma informação e ela não vir como 
a gente pediu. Às vezes a gente faz uma pergunta objetiva e ao invés de resposta 
objetiva, a gente recebe um calhamaço de documentos que não tem nada a ver. Aí, a 
gente pode até pensar que está dificultando, não respondeu o que estamos 
perguntando. Mas também, já passei por situações que eu entendo que as respostas 
vieram completas, que qualquer dúvida sempre tinha um canal à disposição. A 
Auditoria Interna das Agências sempre deixou muito espaço, sempre se colocou à 
disposição para realmente fazer esse papel de auxiliar o controle externo. Então, 
assim, eu acho que esse relacionamento de trabalho é aquele esperado dentro do 
geral”. (Entrevistado 13) 

 

Por vezes, a decisão também é utilizada internamente para fortalecimento da gestão do 

trabalho técnico para viabilizar maior eficiência institucional: 
 

“Do ponto de vista positivo, pode ser que um produto tenha um interesse muito forte 
da sociedade, isso pode acontecer. Então você acaba trazendo também uma atenção 
institucional para a resolução do problema. Várias vezes foi tratado aqui com os 
Diretores dizendo que era prioritária fazer análise, por exemplo, de uma decisão 
judicial e que, para isso, precisava reforçar a equipe. Então a gente utiliza, também, 
dessa pressão para tentar melhorar nosso trabalho interno”. (Entrevistado 1) 

“E não é só isso. Às vezes o gestor tem a vontade de implementar um certo ponto, 
mas às vezes ele não tem força dentro do órgão por diversas questões. Então, quando 
vem uma determinação do Tribunal, às vezes é até a força que ele precisava para agir 
naquele sentido”. (Entrevistado 12) 

“Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica com relação à efetividade das 
decisões do Tribunal. Eu acho que o gestor, às vezes o Tribunal consegue dar um 
empurrãozinho, sabe?” (Entrevistado 13) 

Em outras, o ato administrativo objeto da ação judicial ou do processo administrativo, 

de fato, merecia revisão ou cabia ser incluído na Agenda Regulatória extraordinariamente: 

“As determinações judiciais são bem mais comuns. A do [...] realmente foi um tiro 
certo porque é um produto que tem uma toxicidade muito elevada e é um produto que 
também tem um problema, que ele acaba indo pras águas superficiais. Então, foi 
importante a Anvisa reavaliar esse produto. Então, alguns casos, algumas vezes, acaba 
sendo uma intervenção benéfica”. (Entrevistado 1) 
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Quando o julgamento do Poder Judiciário ou da Corte de Contas é favorável à Agência, 

os técnicos também apontaram um impacto institucional positivo de fortalecimento: 

“Atualmente, nós tivemos várias decisões favoráveis à Anvisa. Ainda que exista o 
retrabalho, fortalece institucionalmente a nossa Resolução. Nós temos legitimidade”. 
(Entrevistado 2) 

Também foram apontados eventuais impactos positivos do chamamento de órgãos 

externos para a fase de diálogos setoriais da construção da Agenda Regulatória: 

“Mas, eu não me recordo de ter alguma coisa do Ministério Público nessa fase. A 
gente trabalha, também, paralelo a isso, fazendo diálogos setoriais com o setor e tudo 
mais. Realmente, a gente nunca chamou o Ministério Público para um diálogo setorial. 
Eu acho interessante, depois da sua conversa aqui, a gente abrir canais, inclusive, para 
o agente do Ministério Público nesse momento de diálogo setorial, que é onde a gente 
se senta com o setor e fala: olha, quais são os problemas que vocês têm? Como 
podemos trabalhar, como podemos ajudar? Então, assim, a gente se senta, chama os 
atores envolvidos e fala, olha, chegamos até aqui, o que podemos fazer para frente? A 
gente nunca chamou, proativamente, o Ministério Público. Pode ser interessante. 
Acho que vale a pena a gente pensar”. (Entrevistado 5) 

Realmente, para minimizar a ocorrência de atualizações extraordinárias dos temas 

da Agenda Regulatória já vigente, em decorrência de decisões proferidas por órgãos de outros 

Poderes da União, como o MPF e o TCU, seria primordial incentivar a atuação e a presença de 

tais atores especialmente na fase dos diálogos setoriais, oportunidade em que, como já dito, são 

discutidos com os setores interessados, com representação do mercado, sociedade e governo, 

as questões levantadas durante a consulta dirigida. 

Entende-se a limitação da participação do representante do Tribunal de Contas da 

União nessa fase, como declarou o Entrevistado 12: 

“Eu acho que seria legal sim. Só deixando bem claro que a gente participaria como 
ouvinte, só para tomar conhecimento. A gente não poderia interferir até para não ter 
o risco de comprometer a nossa isenção em relação a trabalhos futuros, esse é um 
ponto; e outro ponto é que, como auditores, a gente não representa a opinião do 
Tribunal, porque o Tribunal se manifesta pelos acórdãos. Pode ser que eu tenha um 
entendimento sobre uma questão, mas quando eu submeto para o relator, ele discorde. 
E pode ser que o colegiado tenha uma terceira posição, inclusive, que divirja do 
relator, que ele mude o acórdão em algum ponto. Então, essas duas questões, a gente 
não poderia sugerir ou atuar porque poderia comprometer a nossa independência 
como órgão de controle externo e porque, também, nós não representamos a opinião 
do TCU porque o TCU são os Ministros e eles sim representam a opinião do órgão 
por meio de acórdãos. Mas, seria interessante para a gente conhecer o planejamento 
do órgão e, de repente, com base nisso, até se fosse possível, ajustar algum 
planejamento de trabalhos que tivesse conexão com esse plano, se fosse o caso. Agora 
claro que a gente tem limitação. Às vezes de ter pessoas disponíveis para participar, 
porque nós somos uma equipe pequena e uma estrutura centralizada. Então, muitas 
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vezes, a gente não consegue acompanhar, mas acho que seria válido sim mandar para 
a gente o convite e, na medida do possível, a gente participaria. Ou mesmo enviasse 
o plano depois de concluído para a gente ter uma ideia do que seria tratado, o que está 
na pauta. Porque têm questões que, de repente, conhecendo o plano ajuda até no 
monitoramento de certas determinações e recomendações”. 

 
Todavia, como ressaltou o entrevistado, a participação do representante do TCU, 

mesmo como ouvinte, poderia trazer reflexos positivos para, eventualmente, contribuir com a 

programação do monitoramento que a Corte realiza sobre acórdãos anteriores: 

“Como instrumento para conhecer o órgão, conhecer as ações do órgão, eu acho 
importante, acho válido”. (Entrevistado 13) 
 

E, no caso da impossibilidade da participação, o envio da Agenda Regulatória e dos 

demais instrumentos de planejamento da autarquia ao Tribunal, mesmo que tais documentos 

estejam disponíveis de modo eletrônico na rede de computadores, aproxima as instituições e 

demonstra a postura colaborativa entre os órgãos. 

Na visão do Entrevistado 9, os membros do Ministério Público Federal carecem de 

melhorias na infraestrutura da assessoria técnica da instituição para que fosse mais proveitosa 

a contribuição do parquet na construção da Agenda Regulatória das Agências:  

“Eu acho que esse seria um papel da nossa assessoria técnica, que estaria 
constantemente acompanhando a Agenda e nos reportaria. Olha, vamos ver pela 
questão jurídica. Será se a Agência, nesse caso, não está se excedendo? Faria essa 
contribuição jurídica com o técnico e aí a gente faria as contribuições. Então eu acho 
que passa mais pelo Ministério Público melhorar sua parte técnica”. 
 

E a participação do Ministério Público seria muito mais eficaz se a participação nas 

discussões fosse democrática e ativa: 

“Eu não tenho a menor dúvida que a contribuição do Ministério Público à sociedade 
seria extremamente mais eficaz dessa forma. Olha, ao invés de a gente ficar aqui com 
cinquenta Inquéritos Civis Públicos que não vão dar em nada, vamos reunir tudo do 
mesmo setor, suspende, vamos estudar, vamos acompanhar a Agenda Regulatória, 
vamos lá, vamos dar as contribuições e ver o que vai acontecer. Agora, claro, se as 
contribuições não forem aceitas, não vamos ajuizar ação. Essa é a mudança de cultura 
que o Ministério Público tem que ter”. (Entrevistado 9) 

É preciso considerar que, mesmo já sendo publicizada a Agenda Regulatória da 

Agência e sendo publicadas em diversos canais todas as etapas de sua elaboração, para ciência 

da sociedade e participação dos interessados, esses órgãos de governo que possuem interface 
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com temas múltiplos de políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo atuam em 

diversas frentes e possuem agendas múltiplas.  

As respostas concedidas nas entrevistas apontam que o envio de expedientes pela 

autarquia convidando os representantes do MPF e do TCU para as discussões nas etapas de 

construção da Agenda Regulatória poderia contribuir com os trabalhos técnicos. Até mesmo o 

Poder Judiciário entende que uma maior interlocução que pudesse prestar esclarecimentos 

institucionais e difundir informações até mesmo técnicas em fóruns e congressos, contribuiria 

com a melhoria da prestação jurisdicional: 

“Eu acho que é um aspecto ainda deficitário. De 2015 para cá, só tivemos um evento 
envolvendo representante de Agências, mas algo muito superficial, só as linhas gerais 
de cada Agência, meio que uma apresentação institucional. Só que de lá para cá, 
muitos juízes se removeram, outros chegaram. Alguns colegas tiveram essa 
oportunidade. Então, acho que se essa interlocução ocorresse com mais frequência, eu 
acho que é algo que traria muito a somar para esse relacionamento das instituições. 
Esse diálogo entre as instituições, congressos, fóruns, enfim, nessa linha”. 
(Entrevistado 8) 

“Eu já participei também de eventos científicos em que foi dada a oportunidade de 
técnicos dessas Agências se manifestarem em palestras. Eu acho que esse é um 
caminho também. As Agências devem pontuar eventos nos quais os juízes possam ser 
convidados a participar. Até para ter mais conhecimento sobre essas questões técnicas 
que, no dia a dia, a gente não está familiarizado. É importante manter essa relação 
institucional. Eu acredito que as informações devem ser divididas” (Entrevistado 10) 

Os diálogos interinstitucionais se fazem mais importantes para mitigar a adoção de 

posturas institucionais inadequadas. Não se pode deixar de olvidar que as decisões proferidas 

em matéria regulatória têm alcance além das partes envolvidas nas demandas formais: 

“O efeito cascata de procedência de uma ação perante os demais interlocutores do 
setor, os operadores ali do setor. Hoje, essa consciência existe desse efeito cascata, de 
que se você mexe em um elo dessa corrente, você vai acabar influindo em todo o setor, 
em termos até de vantagens competitivas ou em dar um direito para determinado 
agente. Você pode estar dando uma vantagem competitiva em relação aos outros 
agentes que não procuraram o Judiciário”. (Entrevistado 8) 

“Eu, particularmente, acho que o juiz, ao decidir, tem que saber a dimensão do que 
está tratando para que ele tenha plena consciência do alcance de sua decisão. Às vezes, 
sob o rótulo de uma decisão específica, como resultado dela nós temos várias outras 
consequências, atinge múltiplas pessoas, múltiplas empresas. E pode uma decisão 
gerar um incentivo ou inibir a atividade empresarial. Então, o juiz tem que ter isso em 
mira quando vai tomar sua decisão. As decisões judiciais têm esse efeito além das 
partes principalmente no âmbito regulatório, porque o que se leva para o Judiciário é 
o ato normativo. Se o ato normativo deve prevalecer ou não, isso que o juiz analisa. 
Só que, em prevalecendo, atinge determinados interesses e, não prevalecendo, 
também vai atingir outros interesses. Então, esse reflexo é natural das decisões 
judiciais”. (Entrevistado 10) 



81 

 

O Prof. Oscar Vilhena Vieira (2018) discorre sobre duas posturas institucionais 

clássicas do Judiciário na definição dos conteúdos das normas constitucionais, quais sejam, a 

deferência e a responsividade.  

A tais posturas correspondem duas formas de comportamento indecoroso: omissão e 

usurpação. Entre esses quatro tipos de comportamentos, há uma zona de penumbra que confere 

enorme discricionariedade aos Tribunais. 

Podemos aplicar a teoria do Prof. Vieira (2018), representada no gráfico abaixo, para 

além dos Tribunais constitucionais, no julgamento pelo Poder Judiciário de 1ª e 2ª instâncias e 

pelo Tribunal de Contas da União, de ações que envolvem matéria de direito regulatório. 

“O eixo vertical representa uma atuação mais ou menos congruente do tribunal na 
interpretação e aplicação das normas. O eixo horizontal representa uma maior ou 
menos proeminência do tribunal no exercício de suas funções”. 

Gráfico 7: Relação entre congruência jurídica e atribuições funcionais na determinação da postura institucional 
 

POSTURAS INSTITUCIONAIS 

 
 

Fonte: VIEIRA, Oscar Vilhena. A Batalha dos Poderes: Da transição democrática ao mal-estar 
constitucional. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 177 

 
Evitando-se posturas omissas, usurpadoras e insertas na zona de penumbra, as partes 

envolvidas terão maior previsibilidade e estabilidade nas posturas institucionais, reduzindo o 

cenário de incertezas que significam riscos, custos e atrasos na execução do planejamento do 

setor. 

O Entrevistado 8 acredita que a solução está na criação, pelo Poder Judiciário, de Varas 

Especializadas em Direito Regulatório: 

“Eu acho que deveria partir do Judiciário, sobretudo, de Varas Especializadas em 
Direito Regulatório, porque a especialização temática se mostrou vantajosa quando 
ela existe. Você ganha em todos os aspectos. Essa conscientização tem que chegar aos 
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Presidentes dos Tribunais, porque a especialização das Varas parte deles, ou no CNJ, 
ou no Conselho da Justiça Federal, ter essa conscientização, porque se nos é exigida 
a prestação jurisdicional numa qualidade que atenda toda essa complexidade do 
direito regulatório, o ideal sim seria a existência de Varas Especializadas. Por vários 
fatores, porque você atrai os magistrados que tem interesse e, na palavra segurança 
jurídica, eu acho que pelo menos você tem uma sinalização do Poder Judiciário mais 
uniforme com relação ao tema, a partir uma Vara Especializada. Esse seria um 
primeiro passo. E um segundo passo realmente seria essa conscientização, 
cientificamente falando, de que o Direito Regulatório vem ganhando corpo e é o futuro 
dessa relação entre o setor privado e o setor público. E a primeira postura do Judiciário 
deve ser privilegiar a decisão técnica e, só excepcionalmente, você partir para um 
controle em hipótese de alguma ilegalidade evidente”. 

Em que pese a especialização temática qualificar as decisões judiciais e ser, inclusive, 

uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, os depoimentos dos grupos dos técnicos 

da Agência e do Ministério Público Federal apontam pela disposição de redução da 

judicialização, o que pode ser viabilizado por meio do fortalecimento dos diálogos 

interinstitucionais e do aprimoramento das atividades de advocacia pública preventiva.  

No caso vertente, considerando o cenário atual, os entrevistados perceberam mais 

pontos negativos que positivos nas decisões proferidas pelos órgãos externos acerca dos objetos 

de atuação da Anvisa, conforme resumo apresentado no quadro abaixo: 

Tabela 2: Resumo da percepção dos entrevistados 
 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 
Atenção institucional para a resolução de um 

problema 

Alterações nas rotinas de trabalho sem base em 

critérios técnicos 

Argumento para tentar reforçar a equipe interna Paralização de discussões em estágio avançado de 

assuntos prioritários para cumprimento de ordens 

Orientações para implementação de melhorias nos 

processos de trabalho da Agência 

Desequilíbrio de condições entre as empresas 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

Discussão de temas não priorizados pela Agência Retrabalho 

Fortalecimento institucional da Agência Insegurança jurídica 

Diálogo interinstitucional Morosidade na análise de processos 

 Questionamentos à legitimidade da atuação da 

Agência, sem respaldo técnico 

 Atraso no cumprimento do cronograma da Agenda 

Regulatória 

 Ausência de trabalho colaborativo entre as instituições 

Fonte: Elaboração própria 
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Analisados os dados obtidos, procurava-se verificar a expressividade dos reflexos das 

decisões judiciais proferidas em Ações Civis Públicas e das determinações e recomendações 

expedidas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal dirigidas à 

Anvisa na construção da Agenda Regulatória relativa ao biênio 2015-2016. A resposta é que 

foram relatados mais aspectos negativos que positivos. 

Dessa forma, a conduta a ser adotada para reduzir o número de ações judiciais, de 

decisões do TCU e de recomendações ministeriais, envolve a busca de meios alternativos de 

incentivo ao diálogo e, caso necessário, de resolução de conflitos, para favorecer a ativa 

participação dos atores necessários à construção da Agenda Regulatória (setor regulado, 

cidadãos, associações representativas da sociedade civil, sindicatos, Ministério Público Federal, 

Tribunal de Contas da União, órgãos de governo) e reduzir a judicialização. 

Nesse mesmo sentido já está direcionado o Planejamento Estratégico da Advocacia-

Geral da União (AGU) para o quadriênio de 2020/2023, aprovado pelo Comitê de Governança 

da instituição. Um dos objetivos estratégicos referendados refere-se à perspectiva dos resultados 

institucionais e é composto, dentre outras, da meta estratégica n. 5, estabelecida com indicador 

estratégico de taxa de redução de litígios. 

No Plano de Ação Setorial da Procuradoria Federal junto à Anvisa para o ano de 2020 

consta, inclusive, como meta setorial o desenvolvimento de estratégias de aprimoramento da 

atividade de advocacia preventiva. 

Contudo, mesmo constando do planejamento organizacional da unidade, a 

implementação de atividades relacionadas à advocacia preventiva não vem atingindo o 

percentual pretendido, prevalecendo a atuação quando os litígios, sejam eles judiciais ou 

extrajudiciais, já se encontram instaurados, como por exemplo a nível de Procedimentos 

Preparatórios, Inquéritos Civis, Ações Civis Públicas ou no âmbito de auditorias e/ou 

denúncias/representações.   

Mas, vê-se que, todas essas iniciativas reverberam o esforço do legislador, que 

expressou no art. 3º, §3º do Código de Processo Civil, o princípio da consensualidade: 
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“Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
........................................ 
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. 

A Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, 

instituiu a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse. Para o 

desenvolvimento de rede que implementará o Programa, cabe ao CNJ, relativamente ao diálogo 

institucional: 

“Art. 5º ........................................................ 
..................................................................... 
VI - estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias 
Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na 
prevenção dos litígios; 
VII - realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto às 
agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas 
autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a instituição de 
banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade; 
VIII - atuar junto aos entes públicos de modo a estimular a conciliação, em especial 
nas demandas que envolvam matérias sedimentadas pela jurisprudência; 
.....................................................................”  

No âmbito do Ministério Público, foi editada a Resolução n. 150, de 9 de agosto de 

2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispões sobre a criação do Núcleo de 

Solução Alternativa de Conflitos e dá outras providências.  

Já no âmbito da AGU, além das Centrais de Negociação e da Câmara de Conciliação 

e Arbitragem da Administração Federal, foi criada a Rede Nacional de Autocomposição da 

Advocacia Pública (RENAAP). 

Em que pese nem todas as situações envolverem direitos disponíveis, que possibilitem 

a composição, o procedimento administrativo participativo no âmbito da construção da Agenda 

Regulatória aproxima as instituições, o mercado e a sociedade, e possibilita um ganho de 

qualidade ao processo regulatório.  

Os resultados obtidos demonstram a necessidade de priorizar o diálogo ao litígio, o 

que é possível com o estreitamento dos diálogos interinstitucionais, sobretudo durante o 

processo de construção da Agenda Regulatória, para melhoria da qualidade regulatória.  
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Assim, para que tal procedimento seja institucionalizado na Anvisa e seja incentivada 

a cultura da consensualidade na instituição, sugere-se que o setor competente por conduzir a 

execução das atividades do processo de construção da Agenda Regulatória avalie a viabilidade 

de inserir no normativo interno que versa sobre as diretrizes e os procedimentos para melhoria 

da qualidade regulatória na Agência o chamamento de representante do Ministério Público 

Federal e do Tribunal de Contas da União para participar da etapa dos diálogos setoriais durante 

a construção da AR. 

Não obstante, sugere-se, ainda, seja institucionalizado o envio de convites eletrônicos 

aos juízes e desembargadores federais, ministros dos tribunais superiores, promotores e 

procuradores da república, bem como para auditores, ministros e procuradores de contas para 

participarem de eventos que forem tratar de matérias finalísticas afetas às áreas de competência 

da Anvisa, especialmente quando se referirem a temas polêmicos ou objeto de demandas 

repetitivas, para que haja maior socialização de informação entre os órgãos.  

Em relação ao papel institucional da Advocacia-Geral da União, especialmente da 

Procuradoria-Geral Federal, acredita-se que as estratégias para aprimoramento da advocacia 

preventiva no âmbito da Anvisa podem ser reforçadas, posto que os pontos negativos dos 

impactos das decisões externas sobre a construção da AR foram percebidos em maior número, 

quando comparados aos positivos. 

Os Entrevistados 7 e 10 enfatizaram essa possibilidade: 

“A Agência pode até provocar através da AGU, né? Da Procuradoria Federal, no caso 
da Anvisa. Ela provocar no caso das ações mais sensíveis, procurar esse contato maior. 
Até mostrar nessas Agendas Regulatórias porque determinada conduta ou não está 
sendo feita, quais limitações elas sofrem, ter um diálogo maior”. 

“Eu louvo uma iniciativa da AGU que agora está tentando colocar para funcionar 
aquelas Câmaras de Conciliação, porque há muito entrave entre os próprios órgãos. 
Ainda há muita amarra administrativa. Essa Câmara de Conciliação da AGU deveria 
funcionar mais rotineiramente para questões até menores. Hoje me parece que é só 
para questões maiores, para evitar que tudo isso fosse judicializado e o próprio 
Ministério Público se valer de um foro administrativo desse. Às vezes, a questão é de 
fácil solução, mas por falta de diálogo chega até o Poder Judiciário. O Ministério 
Público, em algumas situações, no Inquérito Civil Público tenta dialogar. Mas é um 
diálogo não muito produtivo, porque o Ministério Público parte do pressuposto de que 
ele tem a completa razão. E isso já dificulta um pouco o diálogo, dificulta um pouco 
se chegar a um denominador comum. Então, é por isso que essas Câmaras de 
Conciliação, às vezes, poderiam auxiliar no sentido de evitar essa judicialização 
extremada. Eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que seria importante sim, com 
certeza”.    
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A exemplo de Termo de Cooperação já firmado em 2016 entre o CNJ e o Ministério 

da Saúde para contribuir com a redução da judicialização da saúde, seria viável a tentativa de a 

AGU firmar Termo de Cooperação com o Conselho Nacional do Ministério Público, 

objetivando racionalizar as alterações extraordinárias nas Agendas Regulatórias das Agências. 

Quanto a eventual impacto dos julgados na evolução dos subtemas tratados na AR 

estudada e na implementação de propostas, como já dito, não foi possível a obtenção de dados 

numéricos, em virtude da impossibilidade de inclusão extraordinária de temas na Agenda 

2015/2016.  

Assim, como relatado pelos entrevistados, as áreas trabalhavam com temas da Agenda 

e com temas “extra Agenda”, que atrasavam a execução do cronograma “oficial”. Dessa forma, 

na percepção dos entrevistados, os impactos foram os listados na Tabela 1, em sua maioria, 

negativos.  

O objetivo de avaliar os reflexos das decisões proferidas pelos órgãos externos ao 

Poder Executivo em desfavor da Anvisa na construção da Agenda Regulatória 2015/2016 foi 

atingido, tema que necessita ser discutido de forma mais aprofundada.  

E se as discussões foram restritas, pode-se afirmar, com certeza, que um dos fatores 

de maior limitação foi o tempo, já que os dados solicitados pela Lei de Acesso à Informação, 

até a presente data, ainda não foram recebidos em sua totalidade. Não bastasse, a ocorrência da 

pandemia também dificultou sobremaneira a comunicação, o contato e a disponibilidade dos 

participantes nas entrevistas. 
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5 CONCLUSÃO 

 
As Agências Reguladoras, a exemplo da Anvisa, têm como característica a autonomia 

conferida pela legislação, que se constitui fator preponderante para a qualidade do seu poder 

normativo e para os limites de interação com os demais órgãos de todos os Poderes da União.  

Entretanto, como discriminado no decorrer do trabalho, a atuação de entidades 

reguladoras independentes proporciona vantagens e desvantagens, tornando-se primordial a 

implementação de instrumentos efetivos de limitação e controle dessa autonomia. 

No Brasil, as agências reguladoras sujeitam-se aos controles realizados pelos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, além do controle social, o que motiva a importância de 

estreita relação interinstitucional entre tais entidades. 

O diálogo interinstitucional com os diversos órgãos que compõem os Poderes da União 

provoca impactos no exercício do poder normativo das Agências Reguladoras, refletindo 

diretamente no processo de construção da Agenda Regulatória.  

A AR da Anvisa consiste na lista de temas prioritários para a Agência que serão pauta 

de regulação em determinado período, demonstrando qual a direção das próximas ações da 

autarquia. 

Essa ferramenta foi instituída para promover maior transparência à atuação regulatória 

e facilitar a participação dos diversos atores envolvidos no processo, viabilizando o 

entendimento dos procedimentos de adoção de medidas regulatórias e fomentando as 

discussões acerca do conjunto de temas a serem priorizados pela Agência. 

Atualmente, há muitas divergências sobre como e em que limites devem se dar o 

controle externo dos atos regulatórios, seja ele jurisdicional, no âmbito do Tribunal de Contas 

da União ou, ainda, do Ministério Público Federal. 

Foram, portanto, analisados os impactos das alterações determinadas sobre a 

previsibilidade dos temas eleitos pela administração pública para compor a agenda regulatória, 

definidos após a participação de diversos atores representativos da sociedade, já que o ingresso 

de temas estranhos aos discutidos no processo de elaboração da AR em razão de decisão judicial 
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proferida nos autos de ACPs ou de determinações/recomendações do TCU e/ou do MPF altera 

o planejamento e a execução dos trabalhos técnico-administrativos da autarquia sanitária. 

Esta pesquisa buscou apresentar o percentual de macrotemas que foram inseridos na 

AR 2015/2016 em decorrência de decisões judiciais proferidas em Ações Civis Públicas e de 

determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União em desfavor da 

Anvisa.  

Também buscou-se apresentar o percentual de temas e subtemas que foram incluídos 

em decorrência da intercessão de decisão proferida por outro órgão, a exemplo do Poder 

Judiciário, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal.  

Todavia, não foi possível averiguar o impacto quantitativo de alteração na AR durante 

seu período de implementação e monitoramento, já que os normativos internos da Agência não 

permitiam a atualização extraordinária da lista de temas à época. Isto é, os temas que eram 

necessários ser incluídos eram trabalhados “extra agenda”. 

Por meio das entrevistas, foi possível identificar a presença de mais pontos negativos 

que positivos em razão de alterações extraordinárias da AR motivada por decisões proferidas 

pelos órgãos externos acerca dos objetos de atuação da Anvisa. 

Os técnicos da Agência foram unânimes em apontar a existência de impactos negativos 

das decisões proferidas pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de controle nos seguintes aspectos: 

(i) gestão da rotina procedimental de trabalho da área técnica, (ii) planejamento interno das 

áreas técnicas/instituição e (iii) exercício da competência legal reguladora de natureza técnica 

e especializada da Agência. 

Os discursos transpareceram a importância do reconhecimento dos limites de atuação 

legítima das Agências, assim como a importância de se combater situações de desvio ou abuso 

no exercício de competências privativas. 

A percepção dos entrevistados também demonstrou que a atuação de entidades como 

o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União além dos 

limites de suas competências, pode ocasionar problemas irreparáveis ao Poder Executivo, 
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sobretudo às Agências Reguladoras e ao próprio setor regulado, revelando prudente a adoção 

de um comportamento autocontido.  

A percepção sobre o controle externo dos atos regulatórios foi externada pelos 

depoentes sobre a perspectiva da discricionariedade conferida pela lei às Agências, o que 

deveria representar uma postura de deferência dos demais órgãos, ainda mais quando esta é 

exercida sob a ótica do caráter técnico-especializado, demonstrando ser a medida liminar 

momento inoportuno para reformular as decisões adotadas pelas Agências Reguladoras, sem 

prévia oitiva da sua argumentação. 

Porém, quando constatada a presença de um diálogo profícuo entre as instituições ou 

quando existentes decisões/recomendações proferidas pelos órgãos externos ao Poder 

Executivo dentro dos limites das competências de cada instituição, a concepção dos 

participantes foi unânime em asseverar ganhos à Administração, tais como, (i) o fortalecimento 

da gestão do trabalho técnico para viabilizar maior eficiência institucional, (ii) a revisão ou a 

inclusão extraordinária de tema relevante Agenda Regulatória, (iii) fortalecimento institucional. 

Em razão do exposto, foi sugerido o estreitamento dos diálogos interinstitucionais, 

sobretudo durante o processo de construção da Agenda Regulatória, para melhoria da qualidade 

regulatória. 

A participação de representante do TCU, mesmo como ouvinte, poderia trazer reflexos 

positivos para, eventualmente, contribuir com a programação do monitoramento que a Corte 

realiza sobre acórdãos anteriores.  

Em que pese os membros do Ministério Público Federal carecerem de melhorias na 

infraestrutura da assessoria técnica da instituição, a contribuição do parquet na construção da 

Agenda Regulatória das Agências pode ser bastante proveitosa, revelando-se primordial a 

formalização do convite para participação nessa etapa. 

As respostas concedidas nas entrevistas apontam que o envio de expedientes pela 

autarquia convidando os representantes do MPF e do TCU para as discussões nas etapas de 

construção da Agenda Regulatória poderia contribuir com os trabalhos técnicos, razão pela qual 

sugeriu-se que fosse estudada pela área competente da Anvisa a viabilidade de inserção dessa 

etapa na norma que trata do procedimento de construção da Agenda Regulatória. 
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Até mesmo o Poder Judiciário entende que uma maior interlocução que pudesse prestar 

esclarecimentos institucionais e difundir informações até mesmo técnicas em fóruns e 

congressos, contribuiria com a melhoria da prestação jurisdicional. Nesse aspecto, sugeriu-se a 

formalização de convites para eventos técnicos realizados pela Anvisa (fóruns, congressos e/ou 

seminários, por exemplo) ao Poder Judiciário, ao MPF e ao TCU, especialmente quando 

versarem sobre temas polêmicos ou objeto de ações recorrentes. 

Evitando-se posturas omissas, usurpadoras e insertas na zona de penumbra delimitada 

pela teoria do Prof. Oscar Vilhena, as partes envolvidas terão maior previsibilidade e 

estabilidade nas posturas institucionais, reduzindo o cenário de incertezas que significam riscos, 

custos e atrasos na execução do planejamento do setor. 

Em que pese haver sido citado em entrevista que a solução para a redução de impactos 

negativos na construção da AR estaria na criação de Varas Especializadas em Direito 

Regulatório, acredita-se que a redução da judicialização e adoção de mecanismos alternativos 

de incentivo ao diálogo e de resolução de conflitos seja mais efetivo, favorecendo a ativa e 

democrática participação dos atores necessários à construção da Agenda Regulatória. 

Os resultados obtidos demonstraram a necessidade de priorizar o diálogo ao litígio, o 

que é possível com o estreitamento dos diálogos interinstitucionais, sobretudo durante o 

processo de construção da Agenda Regulatória, para melhoria da qualidade regulatória.  

Para viabilizar tal proposta, sugeriu-se à AGU o aprimoramento das atividades de 

advocacia preventiva no âmbito da Procuradoria Federal junto à Anvisa, assim como analisar a 

viabilidade de se propor a assinatura de Termo de Cooperação com o CNMP com o fim de 

racionalizar as alterações extraordinárias nas Agendas Regulatórias das Agências. 

O maior benefício da presente pesquisa, possivelmente, seja o fomento de discussões 

relevantes na Agência acerca dos diálogos interinstitucionais na fase de construção da Agenda 

Regulatória, abrindo a possibilidade de institucionalização da prática.  
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