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RESUMO 

Objetivo – Este estudo buscou investigar se as atuais regulamentações e o nível de 

sistematização hoje existentes na Anvisa sobre o tema dos recursos administrativos 

são adequados para alcançar o devido processo legal. Para tanto, questionou-se, por 

meio das teorias da administração, sobretudo a burocracia, a formatação da condução 

do processo decisório e os procedimentos aplicáveis à fase recursal, de forma a 

verificar a entrega de serviço público conforme os princípios que regem a 

Administração Pública. 

Metodologia – Esta dissertação possui natureza descritiva, com a abordagem 
qualitativa, realizado sob a coleta de dados, por meio da análise de doutrina, normas, 
pareceres da Procuradoria Federal junto à Anvisa, decisões proferidas em processos 
reais, além da consulta ao banco de dados dos sistemas informatizados DATAVISA, 
SIGAD e SEI, de uso na Agência. Os dados coletados foram distribuídos por assuntos 
e analisados segundo os problemas diagnosticados nos relatórios produzidos por 
grupos de trabalho instituídos formalmente na Agência. Posteriormente, analisou-se 
as teorias administrativas que poderiam oferecer respostas aos problemas 
subsistentes. Explorou-se a teoria burocrática por entender que seria a que mais se 
adequaria ao processo, na sua acepção moderna, e com a possibilidade de integração 
a outros modelos de gestão. 

Resultados – A teoria burocrática deve nortear os processos administrativos, contudo 

deve haver ponderação em sua aplicação. As normas e regulamentações são 

plenamente aplicáveis e no geral adequadas, mas necessitam de reflexão e ajustes 

quando de seu emprego nos casos concretos. As teorias administrativas tocam as 

organizações em pontos diversos e existem vestígios de todas elas nas organizações 

públicas. Por essa razão é necessário estudá-las e ter um rol de conhecimento e 

opções para responder aos desafios encontrados na tarefa de administrar. De maneira 

prática, o arcabouço normativo ainda necessita de sistematização, estudo e 

disseminação do conhecimento entre os servidores atuantes. O projeto prático de 

intervenção, como contribuição a este quesito, foi a elaboração de guia de consulta 

rápida – anexo. 

Limitações – Em relação ao modelo de gestão evidencia-se a necessidade de estudo 

aprofundado, de longo prazo, com observação de fatos, comportamentos, diagnóstico 

de, contemplando as variáveis existentes na Agência, com a participação de gestores 

e atores do processo, mas sob a condução e orientação de especialistas em gestão. 

Não há resposta para o melhor modelo. Em relação ao guia (anexo), foi necessário 

delimitar o estudo, excluindo do seu escopo as defesas administrativas oriundas de 

Processos Administrativos Sanitários sancionadores. Não foi possível construir um 

repositório de jurisprudência quanto aos mais diferenciados assuntos. 

Contribuições Práticas – O trabalho fomenta a reflexão dos servidores quanto aos 
possíveis entraves do modelo burocrático hoje adotado. À medida que o guia for 
divulgado em âmbito interno, como estratégia, a fim de otimizar e unificar os trabalhos 
das áreas que tratam recursos administrativos (uma vez que promove unificação de 
entendimentos, procedimentos e dissemina conhecimento sobre como o órgão 
consultivo da Agência, a saber, a Procuradoria Federal junto à Anvisa, interpreta os 



 

 

 

 

normativos que disciplinam as mais variadas situações em processos e recursos 
administrativos), também permitirão a reflexão crítica sobre os padrões hoje adotados. 
 
Contribuições Sociais – O Guia poderá ser adaptado para a consulta externa do 

Setor Regulado, a fim de dar maior previsibilidade ao processo decisório da casa e os 

possíveis resultados. 

Originalidade – Esse trabalho não faz qualquer inovação doutrinaria, porém 

sistematiza de forma prática, em um único documento, questões chaves, e muitas 

vezes controversas, no processo de trabalho das unidades organizacionais que 

conferem tratamento, no âmbito da Anvisa, aos recursos administrativos. 

Palavras-chave: Guia; Recursos Administrativos; Anvisa; Análise de recursos 

administrativos. 

Categoria do artigo: Dissertação de mestrado/Artigo Original



 

ABSTRACT 

 

Objective – This study sought to investigate whether the current regulations and the 

level of systematization currently existing at Anvisa on the subject of administrative 

resources are adequate to achieve due legal process. To this end, it was questioned, 

through administration theories, above all the bureaucracy, the formatting of the 

conduct of the decision-making process and the procedures applicable to the appeal 

phase, in order to verify the delivery of public service in accordance with the principles 

that govern Public Administration. 

Methodology –.This dissertation of descriptive nature, qualitative approach, carried 

on using data collection, through the analysis of doctrine, technical standards, opinions 

of the Public Attorney´s Office before the Anvisa, decisions made in real administrative 

processes, as well as consulting the following computer-based database: DATAVISA, 

SIGAD and SEI, which are used by the Agency. The collected data were organized by 

subject and assessed according the issues diagnosed on the reports made by work 

groups instituted officially in the Agency. Subsequently, the administrative theories that 

could offer answers to the remaining problems were analyzed. The bureaucratic theory 

was explored because it understood that it would be the one that best suited the 

process, in its modern sense, and with the possibility of integration with other 

management models. 

Findings – The bureaucratic theory must guide administrative processes, however, 

there must be consideration in its application. The rules and regulations are fully 

applicable and generally adequate, but need reflection and adjustments when used in 

specific cases. Administrative theories touch organizations at different points and there 

are traces of all of them in public organizations. For this reason, it is necessary to study 

them and have a list of knowledge and options to respond to the challenges 

encountered in the task of managing. In a practical way, the normative framework still 

needs systematization, study and dissemination of knowledge among the active civil 

servants. The practical intervention project, as a contribution to this aspect, was the 

elaboration of a quick reference guide - annex.. 

Research Limitations – Regarding the management model, there is a need for a long-

term, in-depth study, with observation of facts, behaviors, diagnosis, considering the 

variables existing in the Agency, with the participation of managers and process actors, 

but under the guidance and guidance from management experts. There is no answer 

for the best model. In relation to the guide (annex), it was necessary to delimitate the 

study, excluding of its scope the administrative defenses from Administrative Sanitary 

sanctioning processes. It was no possible to build a jurisprudence repository about 

various subjects. 

Practical implications – The work promotes the reflection of the public servants 

regarding the possible obstacles of the bureaucratic model adopted today. As the 
guide is released internally, as a strategy, in order to optimize and unify the work of 
the areas that deal with administrative resources (since it promotes the unification of 
understandings, procedures and disseminates knowledge about how the Agency's 



 

 

 

 

advisory body, the namely, the Federal Prosecutor's Office together with Anvisa, 
interprets the rules that discipline the most varied situations in administrative 
processes and appeals), will also allow critical reflection on the standards adopted 
today. 

Social implications – The guide may be adapted to the external consultation of the 

Regulated Sector, in order to make the house’s decisive process and results more 

predictable. 

Originality – This research does not propose any doctrinaire innovation, but it 

systemizes in a practical way, in a single document, key matters and many times 

controversial in the work flow of the organizational units that grant treatment, in the 

scope of Anvisa, to the administrative resources. 

Keywords: Guide; Administrative Resources; Anvisa; Administrative Resources 
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INTRODUÇÃO 

 CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

No âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, o processo 

decisório em sede de recursos administrativos passou por inúmeras alterações 

recentes, relacionadas especialmente à estrutura organizacional de gestão e decisão 

dos recursos, e ao processo decisório em si, com o objetivo de alcançar transparência 

e segurança jurídica à tomada de decisão. 

Cumpre trazer brevemente o cenário que a Anvisa apresentava quanto à 

gestão dos recursos administrativos antes de implementadas as mencionadas 

mudanças. 

Inicialmente, ressalta-se que, em termos de estrutura organizacional para a 

análise dos recursos administrativos, a Anvisa dispunha de Coordenações de 

Instrução e Análise de Recursos por matérias, que não funcionavam como instâncias 

decisórias, mas que prestavam os subsídios necessários à decisão da Diretoria 

Colegiada no que tange à instrução dos processos e análise preliminar. Tais 

coordenações apresentavam padrão estrutural e posições hierárquicas distintos. 

Os problemas relacionados à composição e à estrutura de recursos humanos, 

cargos e chefias hierárquicas eram diversos, a exemplo dos abaixo identificados e 

relatados em processo específico de levantamento à época: ausência de 

padronização de documentos e fluxos divergentes para petições de mesma natureza, 

prejudicando a transparência, eficiência e segurança jurídica ao processo; ausência 

de cumprimento de formalidades legais por algumas Coordenações; interpretações 

divergentes sobre normativos da Agência; reduzida isenção dos técnicos na análise 

dos recursos, visto que havia casos em que essas coordenações eram formadas pela 

autoridade decisória em primeira instância, prejudicando a garantia do exercício do 

contraditório; sobrecarga da Diretoria Colegiada sem uma instância intermediária; 

ausência de entendimento único sobre a contagem de prazos para os interessados 

apresentarem recurso administrativo; entre tantos outros1. 

 

1 Relatório Final do Grupo de Trabalho sobre Recursos Administrativos no âmbito da Anvisa, 
instituído pela Portaria n° 1.107/Anvisa, de 18 de setembro de 2015. 
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O diagnóstico de problemas mencionado foi registrado pelo Grupo de Trabalho 

(GT) criado pela Portaria n° 1.107/Anvisa, de 18 de setembro de 2015, que tinha por 

objetivo discutir e propor a racionalização de processos de trabalho e estruturas 

organizacionais relacionadas aos recursos administrativos no âmbito da Anvisa. 

A metodologia do trabalho desenvolvido envolveu, basicamente, três etapas: 

nivelamento de conhecimento, debates, identificação de problemas e construção de 

propostas e planos de ação. Na última fase, após descrição de 14 (quatorze) 

dificuldades encontradas, foram sistematizadas medidas a serem implementadas, 

com identificação dos responsáveis pela implementação e prazos estimados2. 

Ao final foram propostos três modelos para gestão e análise de recursos, a 

serem avaliados quanto às suas vantagens e desvantagens pelo corpo Diretor da 

Agência. O primeiro sugeriu a análise de recursos em unidades organizacionais 

independentes, equivalente à estrutura da época, dedicadas à análise de recursos 

administrativos por temas (ex.: Recursos relacionados a registro de medicamentos; a 

registro de produtos pra saúde; a registro de cosméticos e saneantes; à fiscalização; 

a inspeções, entre outros.)3. 

O segundo modelo indicou uma única unidade organizacional para análise de 

recursos, centralizada, com núcleos subordinados e divididos por temas. Já o terceiro 

modelo propôs a análise de recursos nos Gabinetes dos Diretores – sem qualquer 

instância ou unidade intermediária – de forma que os expedientes seriam analisados 

conforme sorteio de relatoria e demandaria especialidade técnica nesta fase4. 

As considerações finais do relatório deram conta – além dos problemas 

levantados – de que havia um volume considerável de passivo (recursos interpostos 

e ainda em fila para análise). As áreas competentes tinham de 5 a 116 meses de 

trabalho atrasado apenas para enfrentar tais processos represados, sem considerar 

as entradas futuras, habituais5. 

 

2 Idem 

3 Idem 

4 Idem 

5 Idem 
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Sobre a escolha do modelo de gestão, tal decisão envolvia incontáveis 

aspectos subjetivos e não pôde resumir-se à simples contagem dos aspectos 

(objetivos) avaliados naquele momento. 

Após aprovado o Plano de Ação pela Diretoria Colegiada da Anvisa, a Portaria 

n. 153/Anvisa, de 03 de fevereiro de 2016, instituiu novo Grupo de Trabalho, com o 

objetivo de acompanhar e promover a implementação das medidas de racionalização 

propostas pelo GT anterior. 

O novo grupo organizou fluxo único a ser seguido pelas diversas áreas atuantes 

na análise recursal; elaborou modelos de documentos diversos; aprofundou os 

conhecimentos necessários à análise das solicitações de julgamento em sigilo, efeito 

suspensivo e possibilidade de juntada de documentos de forma extemporânea; 

organizou regras de sorteio de relatoria de recursos em situações específicas 

(vacância de diretores, impedimentos e proximidade de fim de mandato etc); 

harmonizou entendimento sobre contagem de prazos; classificou os recursos em 

matérias de gestão, com a constatação de ser o único grupo sem análise de 

coordenação especializada; discutiu e incentivou a divulgação dos resultados das 

deliberações da Diretoria Colegiada de forma mais clara durante as reuniões; verificou 

a necessidade de segregação de funções para que a autoridade decisória em 1ª 

instância não compusesse o colegiado superior que analisa o recurso à sua decisão 

interposto; reavaliou o fluxo dos recursos que não superam o juízo de admissibilidade; 

e mapeou os diversos código de assunto, no âmbito do sistema da Anvisa, para 

admissão de petições recursais. 

Após a conclusão de tais trabalhos, a Diretoria de Gestão Institucional, à época, 

passou a trabalhar no aprimoramento do processo decisório, tendo por base os dados 

levantados e outros absorvidos empiricamente. Como resultado, propôs alterações 

normativas e estruturais, destacando-se a criação da segunda instância para análise 

de recursos administrativos. A Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 255, de 10 

de dezembro de 2018, que aprovou e promulgou o Regimento Interno da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e dá outras providências, instituiu a Gerência-

Geral de Recursos - GGREC como unidade organizacional com competência para 

processar e julgar os recursos interpostos em segunda instância, contra decisões 
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proferidas pelas unidades organizacionais da Agência em primeira instância 

administrativa. 

Vê-se, assim, que apesar do modelo alternativo de gestão ter sido proposto 

ainda em 2015, pelo primeiro Grupo de Trabalho formado, somente após diversas 

ponderações e análises, em 2018, fora instituído o modelo composto por uma única 

unidade organizacional para análise de recursos, centralizada, com núcleos 

subordinados e divididos por temas.  

A demanda de criação da nova estrutura ocorreu após a identificação dos 

problemas gerados a partir da configuração que se apresentava na época. Os próprios 

coordenadores reclamavam a ausência de isonomia e a insegurança ao desenvolver 

o trabalho de forma dispersa. A quantidade de ações judiciais que questionavam os 

processos e procedimentos de recursos administrativos por vezes faziam com que 

atividades sanitárias importantes fossem paralisadas ou tornadas ineficazes diante de 

falhas de forma, de má condução e instrução processual6. 

E sobre as judicializações, ainda durante a criação do Primeiro GT, houve 

contribuição da Procuradoria Federal junto à Anvisa quando do levantamento de 

problemas. À época, verificou-se que há importante relação entre o processo de 

análise de recursos e a Procuradoria no âmbito consultivo e judicial. Ainda, o 

aperfeiçoamento do processo de apreciação de recursos administrativos tende a 

fortalecer, além do aspecto sancionador, o caráter educativo junto aos interessados7. 

O Procurador-Chefe, à época, salientou a importância de haver um rito único 

para análise de recursos ainda que a análise de mérito seja, indiscutivelmente, 

distinta. A adoção de procedimento único ofereceria maior transparência, eficiência e 

segurança jurídica ao processo8. 

 

6 Relatórios Finais dos Grupos de Trabalho sobre Recursos Administrativos no âmbito da 
Anvisa, instituídos por meio das Portaria n° 1.107/Anvisa, de 18 de setembro de 2015 e 
Portaria nº 153/Anvisa, de 03 de fevereiro de 2016. 

7 Relatório final do Grupo de Trabalho sobre Recursos Administrativos no âmbito da Anvisa, 
instituído pela Portaria n° 1.107/Anvisa, de 18 de setembro de 2015. Item 2.3, Considerações 
da Procuradoria. 

8 Idem 
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Neste contexto, a criação de uma nova área, com a consequente extinção das 

Coordenações Especializadas na instrução do recurso, representou por si só uma 

inovação, visto que trouxe uma nova disposição à estrutura organizacional da Anvisa, 

e uma alteração na gestão dos recursos administrativos. 

Sob o aspecto organizacional, houve uma alteração no modelo de negócio, 

visto que modificou a estrutura organizacional e, ainda, o próprio processo operacional 

relativo à gestão dos recursos administrativos interpostos na Anvisa. 

Por outro lado, mesmo após a criação da GGREC, ainda são observadas 

fragilidades (outrora já identificadas) nos processos de análise, instrução e tratamento 

das petições recursais, seja quanto ao mérito ou às ferramentas utilizadas na gestão 

de tais processos. 

 

 O PROBLEMA A SER INVESTIGADO 

Uma das conclusões do primeiro relatório produzido pelo mencionado Grupo 

de Trabalho, em 2015, foi que, entre os anos de 2011 e 2014, a Diretoria Colegiada 

da Agência julgou 6.373 recursos, o que correspondeu ao tema com o maior volume 

de apreciações pela última instância decisória da Agência9. Os dados foram extraídos 

dos Relatórios de Gestão produzidos na Casa, naquele período10. 

Diante disso, entre tantos outros dados levantados, verificou-se a importância 

da criação de uma unidade especializada na análise de recursos a fim de tratar de 

forma mais célere os processos relacionados ao assunto, por meio de procedimentos 

unificados. Objetivava-se realizar, também, uma espécie de filtro ao detectar 

eventuais equívocos e/ou ilegalidades cometidos pelas áreas técnicas, a fim de saná-

los, sem a necessidade de onerar a instância máxima da Autarquia – Diretoria 

Colegiada – que se ocupa, precipuamente, da atividade finalística de regulação e de 

sua missão institucional. 

 

9 Relatório Final do Grupo de Trabalho sobre Recursos Administrativos no âmbito da Anvisa, 
instituído pela Portaria n° 1.107/Anvisa, de 18 de setembro de 2015. 

10 Relatório de Atividades da Diretoria Colegiada (2011 a 2014) – dados da Secretaria 
Executiva da Diretoria Colegiada – Secol. 
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Uma breve digressão neste ponto merece especial atenção. No contexto de 

pandemia, deflagrado desde 2020, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se 

mostra como um dos principais players na missão de promover a proteção da saúde 

da população. Sendo assim, a situação caótica em que se encontram seus processos 

(o grande volume de passivo a ser analisado) e todas as funções regulares da Agência 

(que são muitas) de repente se confrontaram com uma situação de emergência de 

saúde pública que demandou – e ainda demanda – carga de trabalho e dedicação dos 

servidores da Agência em um nível antes não imaginado. 

Como conciliar a excepcionalidade da situação que vivemos com a demanda 

enorme que já se possuía? Se não há uma sistematização da análise de processos, 

estratégias para seu tratamento adequado, organização criteriosa – sob o ponto de 

vista, inclusive, do risco sanitário – tem-se o desenvolvimento da atividade de forma 

desordenada, com grandes chances de não alcançar o objetivo final a contento. 

Conforme já visto, os grupos de trabalho que se debruçaram sobre o tema na 

Anvisa (desde 2015) indicaram a necessidade de instituir um modelo de gestão que 

racionalizasse a análise dos recursos administrativos. A eleição de um novo 

paradigma, contudo, por meio da criação da Gerência-Geral de Recursos (GGREC), 

só aconteceu em dezembro de 2018 e seu funcionamento, portanto, é bastante 

recente – especialmente se considerarmos a declaração de emergência em saúde 

pública de importância nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV), ocorrida em fevereiro de 2020, que alterou sobremaneira 

os processos de trabalho na Anvisa11. 

Embora a GGREC já tenha conferido certa unidade nos procedimentos, a sua 

criação não é (e não poderia ser) a única solução para a condução do procedimento 

administrativo relacionado a recursos conforme o princípio do devido processo legal. 

Sobre o devido processo legal, conforme Cintra (2001, p. 131),é o “processo 

devidamente estruturado” mediante o qual se faz presente a legitimidade da jurisdição, 

entendida jurisdição como poder, função e atividade. É o princípio que norteia todo o 

 

11 Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde. Governo Federal. 
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ordenamento jurídico processual brasileiro, de onde deriva a garantia de acesso à 

justiça, ampla defesa e contraditório. 

A GGREC é a segunda instância decisória na Agência, mas há as 1ª e 3ª 

instâncias que também fazem processamento e análise de petições recursais. Embora 

haja alguma padronização na 2ª instância, ainda não há na Agência como todo. 

Vale dizer que mesmo na GGREC ainda há divergências de entendimentos, 

ausência de repositório de decisões e pareceres da Procuradoria por assunto, 

desconhecimento de alguns temas em processo administrativo, falta de uniformidade 

no tratamento de casos e grande número de passivo represado, pendente de análise. 

Há, ainda, o rodízio de gestão e de servidores em áreas que tratam recursos, 

principalmente nos Gabinetes das Diretorias (que instruem os processos em 3ª e 

última instância), o que favorece um recomeço constante quanto à apropriação de 

conhecimento, busca de informações e posicionamentos anteriores. 

Os mandatos dos Diretores se renovam a cada 5 anos (antes a cada 3), de 

forma alternada, e a cada nomeação não é incomum a troca de gestores, servidores, 

assessores e vários agentes que atuam com os recursos administrativos. Se não há 

uma fonte estruturada de consulta, o trabalho, muitas vezes, reinicia a cada nova 

gestão, impedindo – em maior ou menor grau – a continuidade do serviço antes 

desenvolvido. 

Em consulta recente à atual Secretaria Geral da Diretoria Colegiada da Anvisa 

- SGCOL, verificou-se que os dados do relatório de gestão do ano passado, 2020, dão 

conta que foram julgados 234 recursos administrativos, 12 avaliações quanto à 

manutenção de efeito suspensivo a recursos e 32 revisões de atos, com objetivo de 

modificar decisões consolidadas. Esses são itens que constaram nas reuniões 

efetivamente (foram incluídos em pauta e julgados, excluindo os que foram retirados 

ou mantidos). De fato, ainda se trata do maior volume de itens apreciados em 

reuniões, vez que no total foram julgados 755 itens (diversos) ao longo do ano. 

Embora não tenham sido fornecidos os mesmos dados para os anos anteriores 

(os recursos que efetivamente foram deliberados em reunião), há os registros dos 

sorteios pretéritos de relatorias de recursos realizados. Em 2015 foram sorteados 

5.096 recursos para os diretores. Para o ano de 2016, 3.007; 2017, 2.063; 2018, 



21 

 

2.238; 2019, 154; 2020, 359 (no ano de 2020, 359 recursos foram distribuídos entre 

os diretores e 234 foram a efetivo julgamento). 

A criação da Gerência-Geral de Recursos – como estratégia inicial – diminuiu 

o número de recursos que são colocados à deliberação final pela Diretoria Colegiada 

da Anvisa, contudo, não conferiu, por completo, tratamento isonômico, nem a 

diminuição do passivo de recursos agora represados naquela instância julgadora. 

Prova disso foi a realização de contrato por meio da Organização Pan-

Americana das Saúde - OPAS, cujo Termo de Referência, elaborado pela GGREC, 

ainda descreve o volume de decisões proferidas pela Anvisa, em variadas áreas de 

atuação, que exigem cada vez mais esforços da Agência para apreciação dos 

recursos administrativos12. 

O objetivo do referido contrato foi a elaboração de documentos técnicos 

contendo resultados do tesauro administrativo de legislações e normatizações 

relacionadas aos fundamentos das decisões da Gerência-Geral de Recursos. Um 

contrato que tem um objetivo como esse revela que não há sistematização nem 

quanto às normas que disciplinam o tema e, menos ainda, um tratamento 

especializado quanto à sua temática. 

Outro exemplo é a condução de projeto de repositório institucional de todos os 

documentos da Agência, a fim de organizar e arquivar as decisões prolatadas, de 

forma a facilitar não só o entendimento do setor regulado e da sociedade sobre os 

assuntos, mas também o trabalho dos próprios servidores quando se deparam com 

casos semelhantes. 

O projeto, também conduzido com auxílio de consultor externo, tem por objetivo 

elaborar documentos técnicos contendo proposições de padronização de ementas 

relacionadas com as decisões da Gerência-Geral de Recursos e suas 

coordenações13. 

 

12 Contrato de Serviço CON19-00015410, Organização Pan-Americana da Saúde. 

13 Contrato de Serviço CON20-00006543, Organização Pan-Americana da Saúde. 
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Nesse caso, o termo de referência respectivo também dá conta de que não há, 

ainda, um repositório de decisões sistematizadas sobre os assuntos que são tratados 

no âmbito da Agência. 

Esses e outros projetos, conduzidos por meio de consultores externos ou 

servidores da casa, têm por objetivo maior a unificação e efetividade dos processos e 

procedimentos segundo às Leis e regulamentos que disciplinam o Processo 

Administrativo na Administração Pública, e especificamente o tema “Recursos 

Administrativos”, no âmbito da Anvisa. Ao fim, o objetivo maior é a garantia do devido 

processo legal. 

Diante de todo o embaraço apresentado, questiona-se: as atuais 

regulamentações e o nível de sistematização hoje existentes na Anvisa sobre o 

tema dos recursos administrativos são adequados para alcançar o devido 

processo legal? 

O questionamento acima se refere às regulamentações de toda ordem, tanto 

às específicas sobre o processo e procedimento relacionado a recursos, mas também 

ao modelo de gestão instituído por meio de regulamentação e aos procedimentos 

operacionais. 

 

 OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo principal deste estudo é investigar se o padrão de condução do 

processo decisório dos recursos administrativos, que são dirigidos às autoridades 

decisórias da Anvisa, é suficiente para o respeito aos princípios processuais 

delineados pelo ordenamento jurídico brasileiro e a entrega do serviço público 

conforme os princípios que regem a Administração Pública. 

Ainda que existam muitas normas, leis e regulamentos, sua disposição é 

esparsa, veiculada por meio de vários diplomas legais distintos, sem sistematização, 

o que nos parece não favorecer o amplo conhecimento do assunto, nem pelos 

servidores que o conduzem, nem pelo setor que é regulado por tais normativas. 

A fim de alcançar o objetivo maior, alguns objetivos intermediários precisam ser 

construídos. É necessário elencar leis, conceitos, entendimentos jurídicos e critérios 
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que devem ser considerados no processo de análise dos recursos administrativos; 

identificar pontos comuns de divergências e dúvidas que necessitam de unificação; e 

sistematizar conceitos, interpretações doutrinárias e jurisprudenciais. 

Tais objetivos intermediários podem proporcionar “nivelamento de 

conhecimento” para os atores do processo. A capacitação dos servidores que cuidam 

do assunto é uma contribuição para obtenção de padrão único de análise, que 

possibilite a isonomia de tratamento, reduza o número de ações judiciais que são 

interpostas em desfavor da Agência e confira previsibilidade e transparência em suas 

decisões. 

A elaboração de guia condutor de processos e procedimentos de aplicação no 

âmbito da Anvisa (projeto de intervenção propriamente dito), se apresenta como uma 

estratégia para facilitar o trabalho, dia a dia, dos servidores públicos; tornar as 

decisões mais previsíveis e isonômicas; proporcionar segurança jurídica para a 

Agência e o setor regulado; racionalizar os processos de trabalho segundo atos pré-

definidos; e evitar judicializações. 

Contudo, é preciso investigar se somente as normativas e o seu conhecimento 

por meio da capacitação de trabalhadores são, por si, adequadas para a garantia do 

devido processo legal. A racionalização do processo em si, o estabelecimento de atos 

pré-definidos e competências são a garantia da melhor atuação legal e administrativa? 

O acesso a conteúdo pré-definido e o seu apoderamento são garantia de sua 

aplicação prática, com a consequente entrega de valor público, baseada no melhor 

desempenho da administração pública, no âmbito da vigilância sanitária? 

 

 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O padrão para avaliação de petições, incluindo aquelas que tem como pleito a 

reconsideração de uma decisão, alinhado com normativo jurídico atualizado, é 

essencial para a eficácia máxima da atuação regulatória. 

Atualmente, não raras vezes, a Agência macula o desenvolvimento de suas 

ações sanitárias em razão de procedimentos realizados sem a correta observância 

aos princípios da Administração Pública. O presente trabalho não objetiva inovar 

doutrinariamente, posto que há amplo subsídio para a sua condução em normas, 
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doutrina e jurisprudências brasileiras, mas deseja contribuir organizando, de forma 

sistemática, as orientações necessárias para a prática dos atos relacionados ao tema, 

no dia a dia da atividade que desenvolvem os servidores da Agência. 

A pretensão é de que a Agência obtenha ganho com a condução dos trabalhos 

de forma mais previsível, mais célere, mais organizado e segundo eixo único de 

atuação. O tema é relevante pois a Diretoria Colegiada da Casa chega a dedicar boa 

parte de suas reuniões públicas de deliberação ao julgamento de recursos em face do 

não cumprimento da legislação sanitária. Tamanha foi a sobrecarrega que foi criada 

a Gerência específica somente para tratar o presente assunto: Gerência-Geral de 

Recursos, segunda instância decisória da Agência. 

Contudo, a análise de processos e recursos administrativos não se limita às 

atribuições da mencionada Gerência. É um assunto transversal, que percorre 

diferentes unidades técnicas, com a possibilidade de alcance da direção da Agência. 

E sobre a direção da Agência, essa é exercida por uma Diretoria Colegiada, 

composta de 5 (cinco) membros, sendo um deles o seu Diretor-Presidente. Ocorre 

que tais membros são indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, 

após aprovação prévia pelo Senado Federal, para cumprimento de mandato de 5 

(cinco) anos (recentemente alterado). 

Em sendo assim, os dirigentes usualmente não são servidores da Casa, 

habituados com seus processos e procedimentos. Esta “sazonalidade” de gestão, por 

sua vez, gera também a sazonalidade da composição dos gabinetes que auxiliam o 

dirigente, com trocas de assessoria e apoio administrativo. 

Diante disso, toda vez que uma nova composição é formada, é necessário 

destrinchar todo arcabouço regulatório da Agência referente ao tema dos Recursos 

Administrativos. Não há um norteador relacionado à atividade ou mesmo às decisões 

já tomadas e/ou consolidadas na Agência. Conta-se com a memória de seus 

servidores antigos ou, em alguns casos, sistematizações individuais feitas por áreas 

distintas. 

Por fim, já que muitas ações são ajuizadas em face de decisões da Agência e, 

em muitos casos, essas são revertidas por questões meramente formais ou falhas 

processuais e de procedimentos (ficando a questão da saúde pública em segundo 
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plano), aprimorar o Processo e o Procedimento Administrativo ganha especial 

relevância para o cumprimento da missão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

de promover e proteger a saúde. 

Em paralelo à necessária sistematização, pretende-se estudar se tal 

racionalização é a forma mais adequada de garantir as análises conforme os preceitos 

processuais administrativos delineados no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O rito dos recursos administrativos objeto desta dissertação se refere àquele 

relacionado a registros, autorizações e certificações relativos à finalidade institucional 

da Agência14. Aqui não se inserem outros que podem ser etapas de processos 

administrativos específicos, segundo normas e procedimentos especiais, a exemplo 

daqueles no âmbito da Lei de Licitações e Contratos, Processo Administrativo 

Disciplinar e Processos Administrativos Sancionadores. 

A aplicação do processo de forma racional, segundo competências e atos 

predefinidos, se assemelha ao modelo racional de administração, segundo a teoria 

convencional de administração pública. Ocorre que todas as críticas inerentes ao 

modelo trazem à tona uma possível fragilidade dessa acepção. 

Por essa razão, optou-se por estudar a atual dinâmica dos recursos 

administrativos e sua sistematização sob a perspectiva da teoria racional, com ênfase 

na burocracia moderna, conforme herança do sociólogo Max Weber, permeando as 

possíveis vantagens e desvantagens do modelo. 

 

14 Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem sede e foro no Distrito Federal, e 
está presente em todo o território nacional por meio das coordenações de portos, aeroportos, 
fronteiras e recintos alfandegados. Tem por finalidade institucional promover a proteção da 
saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos 
processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de 
portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. ANVISA. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Institucional (BRASIL, 1999a). 
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Em algum grau também se toca, de forma comparativa, outras teorias da 

administração pública, apenas para confrontar os desafios do modelo racional. 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

O processo, aplicado no mundo jurídico, se destina a regular uma relação 

jurídica entre dois (ou mais) atores envolvidos em alguma situação, que se revela por 

meio da prática de atos independentes, segundo sequência lógica definida 

previamente em lei, com vistas a uma decisão final (MOREIRA, 2017, p. 441). O 

procedimento, por sua vez, se relaciona ao rito interno do processo, segundo a 

maneira de agir, ao modo de proceder, a conduta, a técnica, ao método. 

O presente trabalho se propôs a organizar paradigmas de procedimento 

relacionados aos Recursos Administrativos, como fase do processo administrativo, no 

âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, segundo às leis e normativas 

vigentes, mas sobretudo em observância aos princípios constitucionais e 

administrativos da legalidade, isonomia, moralidade, publicidade, responsabilidade, 

eficiência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 

A organização do procedimento e do processo segundo eixo único de condução 

é vital para o desenvolvimento da atividade meio e finalística da Agência, para o 

exercício da função administrativa a ela conferida. 

A Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal (BRASIL,1999b), trouxe novo status para o processo 

administrativo brasileiro e junto com a incidência do Código de Processo Civil/2015, 

supletiva e subsidiariamente, no processo administrativo, no que couber, conferiu 

ainda mais robustez ao princípio da legalidade aplicado ao tema. 

Não é supérfluo registrar que à Administração Pública só é permitido praticar 

atos e atividades autorizadas por lei, em evidente subordinação ao exercício da função 

administrativa pública. 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito da 

Administração Pública são essenciais para a aplicação do princípio da legalidade. O 

primeiro se apresenta como exigência de justificada e adequada ponderação 

administrativa, aberta nos exatos limites constitucionais em que a regra de 

competência habilitadora autorizar; dos princípios, valores, interesses, bens ou 

direitos consagrados no ordenamento jurídico, impondo aos agentes administrativos 

que maximize a proteção jurídica dispensada para cada qual, segundo o peso, 
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importância ou preponderância que venham adquirir e ostentar em cada caso objeto 

de decisão (OLIVEIRA, 2006, p. 441). 

No que tange à proporcionalidade, temos a lição de Canotilho (2003):  

Quando se chegar à conclusão da necessidade e adequação da 
medida coactiva do poder público para alcançar determinado fim, 
mesmo neste caso deve perguntar-se se o resultado obtido com a 
intervenção é proporcional à carga coactiva empregada. Está aqui em 
causa o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, entendido 
como o princípio da “justa medida”. Meios e fim são colocados em 
equação mediante um juízo de ponderação, com o objetivo de se 
avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao 
fim. Trata-se, pois, de uma questão de medida ou desmedida para se 
alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às 
vantagens do fim. 

O princípio da isonomia preconiza tratamento igualitário em relação aos atores 

envolvidos na relação processual, entre a própria Administração Pública e os 

particulares (MOREIRA, 2017, p.442). 

O princípio da moralidade, aplicável à Administração e aos particulares, se 

refere a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé (BRASIL, 

1999b). 

O princípio da publicidade se refere à atuação com a maior transparência 

possível. Sua incidência se dá desde a instauração do processo administrativo, com 

o compromisso de tornar público o processo, até a intimação da parte interessada dos 

atos processuais e seus desdobramentos (MOREIRA, 2017, p. 442). 

O princípio da responsabilidade objetiva se refere ao dever da Administração 

Pública de reparar os prejuízos que porventura causar a terceiros, seja por condutas 

ativas ou omissas (MOREIRA, 2017, p. 442). 

O princípio da eficiência se relaciona aos conceitos processuais de celeridade, 

simplicidade, finalidade, economia e efetividade (MOREIRA, 2017, p. 442). A 

Administração deve utilizar da melhor forma possível os recursos públicos, evitando 

desperdícios e garantindo maior retorno social. 

O princípio do devido processo legal assegura a submissão da Administração 

a conhecidos ritos processuais previamente estabelecidos (MOREIRA, 2017, p. 442).  
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Este, por sua vez, está intimamente ligado aos princípios da legalidade, contraditório 

e ampla defesa. 

Aqui, grife-se a existência, caracterização, de ritos processuais previamente 

estabelecidos. 

O princípio do contraditório significa a garantia de plena resposta a atos e fatos 

do processo, incluindo a garantia de intimação de tais atos e fatos, considerando a 

sua influência, fundamentada na futura decisão (MOREIRA, 2017, p. 442). 

O princípio da ampla defesa implica o uso de todos os meios de prova em direito 

admitidos a fim de comprovar os dados, fatos, que são alegados. Esse se revela no 

direito à ciência do processo, com a chance de apresentar defesa e ser orientado por 

profissionais com competência técnica. Desse princípio decorre, ainda, a necessidade 

de que as decisões tomadas pela Administração sejam motivadas, a fim de que o 

particular possa com elas concordar ou delas recorrer (MOREIRA, 2017, p. 442). 

Postos os princípios norteadores do presente trabalho – e da Administração 

Pública – propõe-se a sua aplicação quando do processamento e análise de petições 

de recursos administrativos no âmbito da Agência. 

Especificamente sobre os Recursos Administrativos, vale o registro do princípio 

da recorribilidade das decisões e do duplo grau de jurisdição, traduzido na garantia de 

obter, em tese, a reanálise de seu processo, administrativo ou judicial, por uma 

autoridade superior. 

Partindo de tais pilares, a matéria específica dos Recursos Administrativos se 

desenvolve e merece análise e detalhamento. Ocorre que das decisões 

administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, conforme 

dispõe o art. 56 da mencionada Lei nº 9784/99 (BRASIL, 1999b). O regramento geral 

do Recurso Administrativo e da Revisão de Ato, no âmbito da Administração Pública 

Federal, encontra-se disposto nos arts. 56 a 65 da referida Lei. 

No caso da Anvisa, também se aplicam ao tema os seguintes normativos: 

• Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 – dispõe sobre a Vigilância Sanitária 

a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos 
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e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras 

Providências.  

• Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 – Configura infrações à legislação 

sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. 

• Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 – Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. 

• Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 – Regula o processo administrativo no 

âmbito da administração pública. 

• Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. 

• Lei nº 13.411, de 28 de dezembro de 2016 – Altera a Lei nº 6.360/76 e a Lei nº 

9.782/99, para dar transparência e previsibilidade ao processo de concessão e 

renovação de registro de medicamento e de alteração pós-registro. 

• RDC nº 86, de 22 de março de 2002 – Estabelece para fins de aplicação das 

penalidades cabíveis, nos processos administrativos referentes às infrações 

sanitárias relacionadas a propaganda. 

• RDC nº 204, de 06 de julho de 2005 – Regulamenta o procedimento de petições 

submetidas à análise pelos setores técnicos da Anvisa. 

• RDC nº 25, de 16 de junho de 2011 – dispõe sobre os procedimentos gerais 

para utilização dos serviços de protocolo de documentos no âmbito da Anvisa. 

• Portaria nº 616, de 24 de abril de 2012 -Dispõe sobre as normas 

complementares relativas ao funcionamento e à ordem dos trabalhos da 

DICOL. 

• Portaria Anvisa nº 963, de 7 de junho de 2013 – Define o procedimento para o 

fornecimento de cópia de documentos e vista de autos no âmbito da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

• RDC nº 5, de 13 de fevereiro de 2014 – Dispõe sobre a possibilidade de 

admissão da juntada de documentos em sede de recurso administrativo em 

face de decisão que indefere pedido de renovação de registro de medicamento. 

• RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018 – Aprova e promulga o Regimento 

Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e dá outras 

providências. 
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• RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019 – Dispõe sobre os procedimentos 

relativos à interposição de recursos administrativos em face das decisões da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

 

O recurso administrativo se traduz em significativa forma de controle de 

decisões, servindo, por vezes, como indicador de correição dos atos da Administração 

(CARVALHO FILHO, 2013, p. 290). Além disso, o trâmite para questionar e solucionar 

divergências no âmbito administrativo, em regra, é mais célere e menos dispendioso 

que as ações judiciais, sendo, portanto, um caminho mais viável para os 

administrados. 

Uma vez que a interposição do Recurso Administrativo é isenta do pagamento 

de taxas e não há exigência de advogado para viabilizar o seu protocolo, essa opção 

acaba por ser mais acessível e, em muitos casos, evita o ajuizamento de ações 

judiciais. 

O substrato dos Recursos Administrativos tem origem constitucional. Os incisos 

XXXIV e LV do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, antecipam o direito de 

petição e a garantia do contraditório e ampla defesa. 

O direito de petição garante que qualquer pessoa formule questões aos órgãos 

públicos e esses, por sua vez, devem analisá-las e decidir, segundos os princípios 

que regem a Administração Pública. Assim, se determinada resposta ou ato não 

satisfaz o interesse do postulante, a ele deve ser assegurado o direito de oferecer 

recurso, sendo esse derivado do direito constitucional de petição (CARVALHO FILHO, 

2013, p. 292). 

De igual sorte, o direito ao contraditório e à ampla defesa abrange o direito ao 

uso dos recursos que forem necessários (e legais, por óbvio) para que sejam 

demonstradas suas razões. O Recurso Administrativo também reflete conduta 

derivada desse direito e eventual impedimento de seu manejo refletiria atitude de 

cerceamento ao direito de ampla defesa. 

De origem constitucional, o regramento dos Recursos Administrativos se refina 

nas leis ordinárias aplicadas ao tema e outros regulamentos infralegais. 
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Pensa-se, a priori, que um modelo de gestão centralizado em uma Unidade 

Organizacional, com expertise nas citadas normativas de Processo e Recursos 

Administrativos na Anvisa, pudesse tornar homogêneo todo procedimento relacionado 

ao tema e conferir observância a todos os princípios aqui já citados. 

Tal ideia se aproxima da teoria da burocracia de Weber, 1909, que possui 

fundamentos na racionalidade e objetiva alcançar a análise de maneira formal e 

impessoal. A ênfase está na eficiência e eficácia, sob a condução de autoridades 

(hierarquia) e normativas definidas, pressupondo uma clara divisão de trabalho 

(CHIVAENATO, 2004). Para Weber, a burocracia é a organização por excelência. 

A burocracia – sem avançar discussões quanto à sua natureza, sistema social 

e tipos de dominação – do ponto de vista da administração pública burocrática, surgiu 

como reação à corrupção e ao nepotismo patrimonialista. A estruturação e 

fortalecimento da Administração Pública para o desempenho de suas funções é 

condição sine qua non (PALUDO, 2013). 

Os princípios orientadores da burocracia são a profissionalização, o 

desenvolvimento da carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo. 

Em resumo: o poder racional-legal, que encontra sua legitimação e poder nas normas 

e regulamentos positivados. Pressupõe-se uma desconfiança nos administradores 

públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre 

necessários controles rígidos dos processos, como, por exemplo, na admissão de 

pessoal, nas compras e no atendimento a demandas (Pdrae, 1995)15. 

Vislumbrando todas as características apontadas, parece adequado o 

enquadramento do modelo burocrático - baseado em normas, leis, procedimentos pré-

definidos, interpretações normativas consolidadas, na impessoalidade, no formalismo 

- quando do julgamento dos recursos administrativos. Vide o início deste referencial 

teórico, fundamentado na Constituição Federal, leis ordinárias e regulamentos. 

Esclareça-se que os recursos são parte de processos administrativos sanitários 

quando uma autorização sanitária não é concedida, por exemplo; quando a 

Administração Pública nega o pleito do agente regulado; ou quando não o satisfaz na 

 

15 Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, 1995. 
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totalidade. Considerando o porte econômico do setor regulado pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, sobretudo do setor farmacêutico, atuar com isenção, 

impessoalidade e rígido controle nos parece o cenário perfeito para coibir eventuais 

corrupções. 

Ocorre que tal modelo excessivamente aplicado tende a ter o controle estatal 

como foco central e deixa em outro plano sua missão básica de servir à sociedade. 

Embora haja efetividade para o controle de abusos, a crítica que se faz é em relação 

a ineficiência gerada, a autorreferência e a inabilidade de ter a prestação do serviço 

público de qualidade como premissa maior (PALUDO, 2013). A qualidade almejada 

se traduz em controle. 

Como exemplo de ineficiência se colocam os tempos de análise de processos 

na Anvisa, a exemplo da fila de recursos administrativos que ainda aguardam 

julgamento. 

Ademais, durante o processo decisório, não se pode perder de vista que a 

autoridade julgadora é uma pessoa, que não se traduz em um comportamento 

totalmente isento, puramente mecânico, uma vez que o homem é conduzido conforme 

o sistema social que está inserido e possui suas necessidades (segurança, afeto, 

aprovação, entre outros), que fatalmente interferem nas relações humanas. A Teoria 

das Relações Humanas (1932), por sua vez, confronta a total imparcialidade e 

mecanização pressupostas na burocracia de Weber (MAXIMIANO, 2012). 

Há que se ter em mente que as organizações são compostas por seres 

humanos e, por consequência, são elas produtos de ações humanas individuais, 

ações com sentido e significado especiais para quem trabalha em uma organização 

(DENHARDT, 2008). 

Para Denhardt (2008), para que possamos compreender melhor o mundo 

organizacional em que estamos inseridos, é necessário conhecer as teorias formais 

de organização pública e compará-las com as nossas perspectivas, fazendo os 

ajustes que seriam adequados e nos fariam capazes de entender melhor nossas 

próprias ações e as ações dos outros. 

De pronto, já se observa que o estudo da administração possui um conjunto de 

variáveis a serem observadas, o que faz com que o assunto sofra influência de 
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diferentes áreas do conhecimento. A depender da variável valorizada, surge um novo 

conceito, como resposta aos problemas apontados. 

As teorias da administração auxiliam na compreensão e integração das 

variáveis fundamentais (tarefa, pessoas, estrutura, tecnologia, ambiente e 

competitividade) (CHIVAENATO, 2004). Por essa razão, é importante conhecê-las, 

pois em um ou outro caso, uma ou outra teoria será capaz de compreender os desafios 

encontrados nas organizações e oferecer, aos percalços, a resposta adequada. 

Embora não haja uma teoria completa, que integre todas as variáveis, e ofereça 

respostas para todos os casos, o estudo que já fora desenvolvido sobre o assunto tem 

auxiliado, há tempos, os administradores públicos a compreender as organizações. 

Ao analisar a perspectiva histórica dos modelos de Administração Pública, 

ressalta-se a administração patrimonialista, a administração burocrática e a 

administração gerencial. Sem aprofundar o mérito de cada uma delas, é fato que em 

determinado momento histórico se sobressaiu um ou outro tipo de administração. 

Embora o modelo gerencial seja o mais próximo do vigente, não é difícil observar que 

“a administração burocrática ainda é aplicada no núcleo estratégico do Estado e em 

muitas organizações públicas; e que persistem traços/práticas patrimonialistas de 

administração nos dias atuais”. Há resquícios de todas as teorias administrativas nas 

organizações públicas (PALUDO, 2013). 

No caso dos recursos administrativos – etapa do processo administrativo – 

conforme o contexto da Anvisa, apesar das diversas variáveis existentes para uma 

melhor eficiência do processo, as normatizações (leis e regulamentos), teorias 

jurídicas, conceitos e princípios norteadores padecem de falta de sistematização, 

sendo um conteúdo denso para quem se depara com o assunto em primeiro contato. 

Embora seja possível analisar todo conteúdo histórico da Agência, a formação 

das unidades organizacionais que exploraram o tema dos Recursos Administrativos e 

os possíveis vieses que eventualmente caminharam para uma ou outra formatação 

de gestão, o fato é que além da teoria, busca-se uma efetividade que possa conciliar 

o conhecimento à prática. O desafio desse trabalho consiste em contribuir para tornar 

o conhecimento aplicável (tanto em Administração, quanto em Direito Administrativo) 

na prática das unidades organizacionais que lidam com o tema dos Recursos. 
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E sobre esse aspecto, Denhardt (2008) assevera que nem sempre aquilo que 

faz sentido na teoria cabe “como uma luva” na prática. As teorias arquitetadas na 

academia, por vezes, não coadunam com a realidade do administrador público. Por 

isso, o autor sugere um método para favorecer a junção da teoria e prática na 

administração pública: O Diário do Administrador. 

O referido método defende que a aprendizagem mais relevante é aquela que 

se fundamenta no cotidiano organizacional, na vivência própria, ainda que não se 

restrinja ao empirismo. Ao desenvolver o pensamento crítico em relação às 

experiências vividas e ao conjecturar generalizações a partir delas, é possível 

compreender como a organização funciona e como é estabelecido o comportamento 

de seus integrantes no contexto organizacional (Denhardt, 2008). 

O método pressupõe o foco nos processos humanos que justificam a ação, tais 

como comunicação, autoridade, liderança, competências dos membros, normas, 

dinâmica entre grupos e o processo da tomada de decisão. Ocorre, contudo, que o 

método implica em observações e reflexões de longo prazo. À medida que 

compreendemos e dominamos o fluxo das nossas atividades, é possível incrementar 

o processo, agregar outros métodos de aprendizagem e explorar de forma mais ampla 

as possibilidades organizacionais (Denhardt, 2008). 

O método proposto se assemelha ao que os Grupos de Trabalho instituídos na 

Anvisa realizam desde 2015, ao explorarem o processo, as normas e a gestão dos 

Recursos Administrativos analisados na Agência. 

Denhardt (2008) ensina que a forma como se constrói o Diário do Administrador 

é importante, pois, para alcançar a eficácia, é preciso ter pouca ou nenhuma 

perturbação e deve obedecer a uma sistemática: observação da experiência anterior 

para reflexões e generalizações. 

O estudo desenvolvido pelas equipes de trabalho formadas na Anvisa, ao longo 

dos anos, e das quais fiz parte, realizaram suas tarefas baseadas no contexto 

organizacional de sua época. Investigou-se o trabalho das unidades existentes, a 

forma como o trabalho era desenvolvido, a qualificação dos servidores dedicados, a 

força de trabalho disponível, a dinâmica do processo decisório, a consistência das 
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decisões e suas divergências, o número de entrada e saída de processos, entre tantos 

outros aspectos.  

Vale dizer que os membros dos grupos foram servidores ou colaboradores 

diretamente envolvidos no processo e que trouxeram suas experiências observadas 

ao longo do tempo, embora sem a institucionalização do Diário do Administrador. No 

entanto, os relatórios de gestão produzidos pelos grupos e pelos gestores das 

unidades envolvidas na instrução e análise de recursos se constituem, em menor ou 

maior medida, em verdadeiros diários de atividades, embora oferecidos sob 

tratamento dos dados brutos. 

Classificam-se, portanto, tais relatórios, como fonte de pesquisa e de dados 

para construção do entendimento a respeito da organização na Anvisa, no que se 

refere à dinâmica dos recursos administrativos. 

Parte-se então da burocracia de Weber, contestada em parte pela teoria 

humanista, entendendo a importância das teorias organizacionais para compreender 

o comportamento da organização, analisando os dados empíricos coletados nos 

relatórios de gestão disponíveis. 

Ressalta-se a necessidade de junção da teoria e prática e busca-se saber se o 

modelo atual e suas regulamentações garantem a efetividade, a observância ao 

devido processo legal e aos demais princípios que norteiam a Administração Pública 

e o Processo Administrativo. 

Por fim, é importante considerar a burocracia em sua acepção mais moderna, 

orientada, entre outros, pelo princípio de áreas de atuação fixa e oficiais, traduzido 

nos regulamentos, leis e normas administrativas que garantem à autoridade emanar 

as ordens necessárias à execução dos deveres oficiais (Shafritz & Ott, 1996). 

Ao lado das disposições normativas de caráter substantivo, existem ainda 

disposições normativas de caráter organizatório, que definem e distribuem as 

competências administrativas e, assim, servem para dizer quem pode tomar 

determinada decisão (Sunfeld, 2010). 

Ainda no contexto da acepção moderna, no tocante ao quadro de 

colaboradores, servidores, na administração burocrática se pressupõe habitualmente 
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um treinamento especializado e completo para o desenvolvimento das atividades, 

proporcional à função investida (Shafritz & Ott, 1996).  

Sob este ponto, ressalta-se a necessidade de sistematização do conteúdo 

relacionado ao tema dos Recursos e o nivelamento de conhecimento das autoridades 

decisórias na Anvisa e demais funcionários atuantes na instrução e análise de 

recursos administrativos. 

O Direito é conflituoso. As normas precisam ser interpretadas e esse exercício 

varia de acordo com o intérprete e os casos. A palavra do especialista, contudo, deve 

ser sempre vista, considerando, ainda, as naturais incertezas do mundo jurídico, visto 

que as normas estão constantemente mudando (Sunfeld, 2010). 

A partir do mencionado referencial, objetiva-se desenvolver a pesquisa sobre a 

adequabilidade, a suficiência, das normas relacionadas ao tema dos Recursos 

Administrativos, sejam elas referentes ao procedimento de análise, do mérito de sua 

condução ou da própria eleição do modelo de gestão de processos. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

O presente trabalho é um estudo descritivo, elaborado a partir da análise de 

documentos elaborados no âmbito da Anvisa, tais como relatórios de gestão, de 

doutrina jurídica (livros), projetos de lei, normas (leis e regulamentos), pareceres da 

Procuradoria Federal junto à Anvisa, decisões proferidas em processos reais, além de 

dados extraídos dos sistemas informatizados SEI, DATAVISA e SIGAD, de uso da 

Agência. Realizou-se, assim, pesquisa bibliográfica e documental, por meio da revisão 

da literatura e de documentos sobre os principais tópicos analisados em sede recursal 

administrativa. 

A meta da referida análise foi estudar e revisar o “como deve ser”, conforme 

preconizam os regulamentos, para então analisar “como são” as características do 

processo decisório em recursos administrativos na Anvisa. Em seguida, o conteúdo 

estudado e revisado foi sistematizado, a fim de descrever o processo e o 

procedimento ao tema relacionado, segundo o devido processo legal e os princípios 

da Administração Pública. 

A pesquisa não foi exploratória, uma vez que o tema tem amplo respaldo 

normativo e produção acadêmica, contudo, é um tema que necessita de 

aprofundamento no âmbito da Anvisa. A estruturação, nesse caso, não foi numérica, 

mas partiu da coleta de dados para a descrição minuciosa de experiências, processos, 

situações e fenômenos referentes ao objeto de estudo. 

A observação se deu de forma qualitativa, com a participação completa desta 

autora, realizada por meio da interpretação dos fatos, dando a eles atribuições e 

significados. A fonte direta de coleta de dados é o ambiente organizacional da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

Por meio do Sistema SEI, fez-se levantamento de dados, sob o uso da 

ferramenta de pesquisa para identificação dos processos referentes à Criação da 

Instância Recursal intermediária na Anvisa, GGREC. Nesses processos constam 

Pareceres da Procuradoria que enriquecem o entendimento a respeito do tema e 

neles se registram sugestões sobre como corrigir falhas em procedimentos ou 

entendimentos equivocados existentes na Agência que demandam observação. 



39 

 

Em tais processos, há também relatórios com diagnósticos de problemas 

relativos a Recursos Administrativos, frutos da observação e pesquisa de Grupos de 

Trabalho formados para tal fim e dos quais participei: 

• Portaria n° 1.107/Anvisa, de 18 de setembro de 2015, Grupo de Trabalho (GT) 

sobre recursos administrativos no âmbito da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA – Relatório produzido em novembro de 2015, com registro 

de participação desta autora: Plano de ação a ser adotado pela Agência, com 

o objetivo de racionalizar os processos de trabalho e estruturas organizacionais 

relacionados a análise de recursos administrativos no âmbito da Anvisa. 

• Portaria n. 153/Anvisa, de 03 de fevereiro de 2016, Grupo de Trabalho, com o 

objetivo de acompanhar e promover a implementação de medidas de 

racionalização dos processos de trabalho relacionados a recursos 

administrativos no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. Grupo coordenado por esta autora e relatório produzido em agosto 

de 2016. 

Os dados extraídos de tais documentos classificam-se essencialmente como 

narrativos, pois se valem de impressões, problemas diagnosticados considerando 

diferentes pontos de vista, experiências de gestores, opiniões e outros dados 

documentais – buscou-se alcançar entendimento mais profundo quanto ao cenário 

organizacional. 

O segundo momento se dedicou a identificar, nos relatórios produzidos, quais 

problemas, dificuldades, ainda persistem na Agência, a respeito do tema. 

A partir desse momento, iniciou-se a reflexão a respeito das teorias 

administrativas que poderiam oferecer respostas aos problemas subsistentes. 

Pensando na necessidade de nivelamento do conhecimento e algumas dificuldades 

de interpretação, assim como a necessidade de homogeneização de fluxos, buscou-

se referenciais teóricos em Administração Pública que tratassem o tema da burocracia 

e a racionalização dos processos. 

Nesse ponto, entendeu-se que, independente de trabalhar outras variáveis, 

seria necessário, sim, racionalizar os processos, organizando conceitos, atos pré-

definidos, entendimentos consolidados na Agência, entendimentos da literatura 
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jurídica, exposição de casos concretos, a fim de elaborar um Guia de orientação aos 

trabalhadores, como fonte de consulta e capacitação aos funcionários públicos que 

lidam com os Recursos Administrativos no âmbito da Agência. 

O Guia de instrução e análise de recursos construído consta como apêndice a 

este trabalho. 

Durante a construção da sistematização dos tópicos relacionados a Recursos 

Administrativos e do Guia, conforme a necessidade da Agência, as normas e 

produções acadêmicas suportaram as explanações, a fim de corroborar os 

entendimentos ali registrados. 

Por fim, solicitou-se acesso ao banco de dados da Procuradoria Federal junto 

à Anvisa e verificou-se todos os pareceres, de 2004 a 2020, que possuíam assunto 

relativo a Recursos Administrativos, a fim de compor o mencionado Guia. 

Contudo, ao se debruçar sobre o modelo convencional, racional, também foram 

encontradas críticas à teoria burocrática que se enquadrariam como desafios durante 

o processo decisório na Anvisa. Assim, foram feitas revisões a respeito das diversas 

teorias, vantagens e desvantagens, mas que enfatizassem a natureza pública do 

processo. 

Considerando que nenhuma teoria é absolutamente compatível com todas as 

dificuldades encontradas em uma organização, seja ela de natureza pública ou 

privada, passou-se a identificar como se direciona, na atualidade, o entendimento 

sobre as variáveis no serviço público. 

A partir de então, passou-se a construir o discurso sobre a gestão dos 

processos de Recursos Administrativos e as possíveis respostas, baseadas nas 

teorias estudadas.  

Por fim, considera-se a natureza aplicada da presente dissertação, uma vez 

que sugere uma intervenção prática nas áreas que movimentam peças recursais, 

oferecendo soluções, registradas no presente texto e em guia norteador (apêndice) 

de ações e procedimentos, em âmbito administrativo, de forma a afastar nulidades 

processuais, entre outras não conformidades legais ou regulamentares. 
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RESULTADOS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Inicialmente, considera-se que as característica intrínsecas ao modelo 

burocrático precisam existir no processo decisório dos recursos administrativos que 

circundam os assuntos regulados em Vigilância Sanitária, sobretudo porque o bem 

tutelado, ao fim, é a saúde e nenhum outro viés (a exemplo da corrupção) pode se 

sobrepor à missão de promover e proteger a saúde da população. 

Assim, ao aprofundarmos a teoria burocrática, é verificado que as 

regulamentações lato sensu hoje existentes para o Processo Administrativo e a fase 

recursal nele contida obedecem à uma atuação burocrática (e assim não poderia 

deixar de ser). 

De forma a compreender a afirmação acima, para cada uma das características 

a seguir, em destaque, observam-se pontos práticos ou normativos que representam 

o aspecto tratado: 

• A legitimidade e o poder derivam da norma legal – a Constituição Federal, as 

leis ordinárias e as regulamentações da Anvisa sobre a temática dos Processos 

Administrativos descrevem, etapa a etapa, o rito dos processos e definem, 

antecipadamente, o funcionamento padronizado. 

• Caráter formal das comunicações: A Lei 9784/99 e paralelamente a Resolução 

de Diretoria Colegiada - RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019, Anvisa, 

disciplinam exaustivamente a forma de comunicação dos atos, sob formalidade 

determinada, sob pena de nulidade. 

• Caráter racional e divisão do trabalho: a divisão do trabalho é minuciosamente 

descrita no Regimento Interno da Anvisa, delimitando a competência de cada 

unidade administrativa e de seus gestores. A atuação dos agentes públicos é 

restritas às tarefas vinculadas ao cargo desempenhado. 

• Hierarquia vertical: as normas, a exemplo do Regimento Interno da Anvisa, 

descreve as chefias dos departamentos e os cargos subordinados obedecem 

(dentro da legalidade) à autoridade de cargo superior. 

• As rotinas e procedimentos padronizados: faz-se uso demasiado de 

Orientações de Serviços e POP (Procedimento Operacional Padrão) na gestão 

da Anvisa, de forma a orientar, igualar e disciplinar a atuação dos servidores, 

com vistas ao alcance dos objetivos da Agência. 
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• Impessoalidade: a contratação de servidores segue rito com oportunidades a 

todos que preenchem os requisitos necessários para o desempenho da função 

e a distribuição de tarefas é de acordo com o cargo exercido. Os subordinados 

não respondem diretamente às pessoas que ocupam cargos, mas, sim, aos 

cargos a que são subordinados. 

• Competência técnica: a contratação de servidores se dá por meio de concurso 

público, vislumbrando critérios racionais de competência e classificação. A 

promoção é baseada no desempenho. 

• Especialização da administração: há um claro limite entre o público e o privado. 

Os gestores e servidores não são donos da empresa/organização ou de seus 

cargos, apenas exercem suas funções. 

• Profissionalização: o gestor público tem a administração como profissão. Os 

servidores precisam ser especialistas em seu âmbito de atuação e precisam 

ser capacitados para o exercício da função. 

• Previsibilidade de atuação: os regulamentos descrevem, previamente, as 

possíveis ocorrências e tornam homogênea a execução de atividades, 

conferindo previsibilidade de comportamento. 

Ao analisarmos todas essas características, é possível relacionar cada uma 

delas aos princípios da administração pública elencados ainda na primeira parte do 

referencial teórico adotado. 

O processo decisório não pode mesmo ser parcial ou permitir privilégios para 

uns e outros. Inclusive na burocracia moderna não se admite a regulação de assuntos 

através de normas expedidas caso-a-caso, mas tão-somente de forma abstrata, 

impedindo-se a regulamentação de todas as relações através de privilégios individuais 

e favores (Shafritz & Ott, 1996). 

Acrescenta-se que a atividade administrativa pública é um campo de atividades 

apolíticas, pois, embora a política determine as tarefas para a administração, não deve 

manejar as suas repartições. A Administração Pública é a execução sistemática do 

Direito Público. Toda a aplicação particular da lei geral é um ato de administração, 

mas as leis gerais estão fora e acima da Administração (WILSON, 2002). 

Desta feita, o modelo de gestão burocrática aos processos administrativos e 

suas fases recursais se mostra aplicável, adequado, embora não o deva ser aplicado 
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de forma irrestrita ou sem qualquer ponderação. É que apesar de toda a sua interface 

com os princípios gerais e processuais da Administração Pública, por vezes se verifica 

um formalismo exagerado em sua aplicação. 

Exemplo prático é o tópico referente à possibilidade de juntada de documentos 

ao processo, pelos interessados, na Anvisa, até o momento anterior à prolação da 

decisão, explorado no Guia que se encontra no apêndice. Muito embora haja 

permissão legal na Lei 9784/99, a regulamentação exercida pela Anvisa, chancelada 

pela Procuradoria – órgão jurídico consultivo da Agência – não admite, para a 

anuência da solicitação entregue à Agência, que o dossiê não esteja completo, 

contendo todos os documentos obrigatórios, no momento do protocolo inicial. A 

juntada posterior só é permitida em brevíssimas exceções. 

Ora, do ponto de vista do risco sanitário, ou mesmo do acesso à população a 

medicamentos, produtos para saúde, entre outros produtos sujeitos à vigilância 

sanitária, não seria factível aceitar um documento essencial, faltante do protocolo 

inicial, mas que fora juntado mais tarde, antes da tomada da decisão? Se a juntada 

do documento, por exemplo, tivesse o condão de sanar dúvida sobre a eficácia e 

segurança de um medicamento e permitir o acesso à sociedade, que se beneficiaria 

dos seus efeitos, por que não o aceitar? Não seria um pensamento excessivamente 

burocrático, um formalismo exagerado, ter o documento disponível para análise mas 

se recusar a analisá-lo porque não foi juntado no primeiro protocolo realizado pelo 

interessado? 

Se analisarmos a justificativa da Procuradoria Federal da Anvisa sobre este 

tópico, veremos que se trata de um pensamento que pressupõe “o jeitinho brasileiro” 

de furar fila para análise ou guardar lugar na fila enquanto se desenvolvem os estudos 

ou se produzem documentos necessários, o que atrapalharia o desenvolvimento das 

atividades públicas pelos servidores. 

Embora a construção seja muito mais rica, e fundamentada, do que a aqui 

exposta – e por isso interessante ler o guia ou mesmo o parecer da Procuradoria 

mencionado – a reflexão que se traz à tona é a constatação de uma administração 

pública ainda baseada na desconfiança do ente regulado e a relação dele com seus 

servidores – pressuposto esse já visto anteriormente e preconizado na burocracia 

clássica. 
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Por essas e outras razões é que se deve lançar mão de diversos campos do 

conhecimento para compreender a dinâmica das organizações e oferecer soluções 

para os percalços que naturalmente aparecem durante o desempenho da atividade 

pública. 

Para a isenção esperada do intérprete da norma e da autoridade decisória nos 

processos, estudar lições de hermenêutica, por exemplo, contribuiriam para que o 

agente público apurasse o senso crítico durante a construção e conclusão de seu 

veredito. 

Durante a pesquisa realizada, não se teve a pretensão de solucionar 

pontualmente os diversos casos narrados no guia, mas permitir a comparação, a 

reflexão, a exposição da teoria e prática da aplicação dos princípios de Direito e 

Administração Pública. 

A conclusão é de que quanto maior o leque de conhecimentos em 

Administração Pública, maiores são as possibilidades de respostas para os problemas 

enfrentados. De igual sorte, quanto maior o conhecimento em Direito Público, 

Administrativo, Sanitário, entre outros, maior será a habilidade do servidor em conferir 

tratamento isonômico aos casos que se submetem à sua apreciação. 

E quando se fala em isonomia, não se fala em igualdade pura, até porque cada 

caso, ainda que guiados pelas mesmas normas gerais disciplinadoras, possuem 

também suas particularidades. Se o objetivo é a entrega de valor público, por meio do 

melhor desempenho das atividades à sociedade, devemos sempre elevar e proteger 

o bem que está sendo tutelado em vastas folhas de papéis e dossiês. 

Neste contexto, o serviço público, na perspectiva moderna, atual, deve buscar 

inspiração na teoria democrática (especialmente na medida em que essa se ocupa da 

conexão entre cidadãos e seus governos); mas também em abordagens alternativas 

para a gestão; e o design organizacional que têm origem numa tradição mais 

humanística da teoria de administração pública (Denhardt, 2008): 

Uma visão alternativa de cidadania democrática vê o indivíduo 
compartilhando o autogoverno de uma forma muito mais ativa. O papel 
do cidadão é enxergar além do autointeresse, é olhar para o interesse 
público mais amplo; é um papel que toma uma perspectiva mais ampla 
e de longo prazo. Esta interpretação da cidadania democrática, 
obviamente, cobra muito mais do indivíduo. O que se denominou como 
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‘movimento comunitariano’ serviu para cristalizar o pensamento 
acadêmico e popular sobre a nossa necessidade de comunidade e as 
responsabilidades que nos incumbem enquanto membros de uma 
comunidade 

O interesse público deve ser ponto de partida, atuação conforme e o objetivo 

final da Administração. 

A liderança e a gestão dos órgãos públicos revelam um interesse renovado 

pelos valores democráticos. Sob esta perspectiva, vários autores tentaram explorar o 

campo da administração pública e remoldar seu aspecto básico, com foco na 

eficiência e desempenho, com vistas a um interesse equilibrado por responsividade 

democrática. A liderança nas organizações públicas também passaram a ser 

estudadas sob novo olhar. Há uma mudança da forma hierárquica tradicional para um 

modelo de liderança compartilhada (Denhardt, 2008). 

Tendo consciência de que a burocracia em excesso ou apego exagerado a 

suas prescrições tendem a prejudicar a efetividade da atuação do Estado e a missão 

institucional de suas organizações, é possível estudar alternativas de gestão, 

baseadas no equilíbrio entre as normas e a “vontade da sociedade”, com foco maior 

no cidadão, no indivíduo, no funcionário que desempenha a função, no bem protegido 

(nesse caso, saúde), e menor no controle estatal e higidez de regras. 

Em resposta à pergunta de investigação, tem-se que as normas específicas de 

condução do processos – e recursos administrativos a ele relacionados – estão 

adequadas, de forma geral, ao princípio do devido processo legal, com potencial para 

conferir o tratamento processual esperado, contudo, carecem de organização e 

sistematização – além de alguns pontos de reflexão e ajuste, conforme as questões 

abstratas aqui colocadas e outras concretas exploradas no Guia que se encontra no 

apêndice. 

Já em relação ao modelo de gestão das unidades que tratam o assunto na 

Agência, esse demanda um estudo mais apurado, com envolvimento dos atores do 

processo – a exemplo do que foi realizado pelos Grupos de Trabalho instituídos ao 

longo dos anos – e especialistas em gestão, considerando o racional aqui exposto. 

Nesse caso, contudo, se trataria de um estudo específico sobre a condução/gestão 

de processos, sobre o modelo de governança a ser adotado e não mais sobre os 

procedimentos e tópicos jurídicos aplicados à matéria. 
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De forma a contribuir com a racionalização dos processos, como fruto do 

presente estudo, foi elaborado Guia (apêndice), com o objetivo de fomentar o 

tratamento dos recursos que são diuturnamente protocolados e, ainda, daqueles que 

restam pendentes de análise e compõem o grande passivo de petições represadas 

na Agência. 

O produto gerado, portanto, se apresenta como mais uma estratégia – e não 

solução única -, almejando o alcance de um único eixo de decisão e conferir 

previsibilidade e transparência nas decisões prolatadas na Anvisa – sem qualquer 

pretensão de que seu estudo e aplicação prática possam solucionar a gestão dos 

processos relacionados na Anvisa. Já sabemos: as variáveis são de toda ordem. 

Para a construção do guia, foi realizada coleta de dados por meio de pesquisa 

documental de produções jurídicas acadêmicas e decisões administrativas exaradas 

quando do julgamento de recursos administrativos, bem como regulamentações da 

Anvisa que tratam o assunto, de forma a reunir o ponto de partida. 

Também foram coletados e organizados os Pareceres Consultivos da 

Procuradoria Federal junto à ANVISA para cada subtema analisado. 

Foram utilizados exemplos de processos – ressalvando os dados sigilosos, 

identificação ou quaisquer dados de particulares – que fogem aos preceitos 

normativos elencados no guia e que geraram ou poderiam ter gerado a nulidade de 

atos praticados pela Anvisa/ Administração Pública. 

Os dados foram reunidos e organizados por capítulos que explicitam a doutrina 

e legislação geral aplicável até atingir a regulamentação específica da Casa. Optou-

se por excluir do documento as defesas administrativas oriundas de Processos 

Administrativos Sanitários sancionadores, de forma a delimitar o volume do produto 

gerado. Certamente o aprofundamento do tema seria igualmente necessário, contudo, 

acredita-se que uma dissertação específica, que reúna os conceitos, fluxos e 

pareceres referentes às Infrações Sanitárias deverá ser objeto de apontamento 

próprio.  

Isso não significa dizer, absolutamente, que o presente trabalho não impacta, 

de forma positiva, o tratamento dado aos processos administrativos sanitários, uma 
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vez que os conceitos, explicações e pareceres nele constantes, também, são 

passíveis de serem utilizados. 

Foram delineados assuntos que detalham questões costumeiramente 

colocadas no âmbito da Agência: a possibilidade de juntada de documentos em fase 

recursal e de desistência do recurso; o efeito suspensivo automático atribuído aos 

recursos; a contagem de prazos, a intervenção de terceiros nos processos; algumas 

especificidades sobre o recurso em processos de registro e autorizações, entre outros. 

A existência e a adoção de documento norteador, procedimental, guia de 

acesso rápido, englobando Pareceres da Procuradoria a respeito de assuntos 

corriqueiros sobre os quais se debruçam a Agência, ou mesmo sobre alguns casos 

atípicos, se apresenta como ferramenta disponível aos servidores que atuam no 

processo decisório, visando favorecer a aplicação prática de conceitos; o 

conhecimento de temas já debatidos pela Procuradoria Federal de forma consultiva; 

o conhecimento às novas abordagens trazidas pelo CPC/15; entre outros, de forma a 

oferecer conhecimento rápido a quem atua na área e efetividade na condução dos 

processos. 
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5           CONCLUSÃO 

Em suma, a teoria burocrática deve nortear os processos administrativos, 

contudo deve haver ponderação em sua aplicação. As normas e regulamentações são 

plenamente aplicáveis e no geral adequadas, mas necessitam de reflexão e ajustes 

quando de seu emprego nos casos concretos. 

Confirmou-se que as teorias administrativas tocam as organizações em pontos 

diversos e existem vestígios de todas elas nas organizações públicas. Por essa razão 

é necessário estudá-las e ter um rol de conhecimento e opções para responder aos 

desafios encontrados na tarefa de administrar. 

Sob este aspecto, no âmbito da Anvisa, evidencia-se a necessidade de estudo 

aprofundado, de longo prazo, com observação de fatos, comportamentos, diagnóstico 

de problemas (a exemplo do que já acontece para as questões jurídicas e 

procedimentais relacionadas a Recursos Administrativos), contemplando as variáveis 

existentes na Agência, com a participação de gestores e atores do processo, mas sob 

a condução e orientação de especialistas em gestão. 

A gestão dos processos se mostra essencial na Anvisa, considerando a sua 

missão institucional e a amplitude de sua atuação. Tal fato se tornou ainda mais 

notório no contexto da pandemia pela COVID-19, que alterou de maneira substancial 

o volume e a forma de trabalho da Agência. É necessário adequar as atividades 

rotineiras (que são muitas) ao contexto de emergência que demanda a prestação de 

serviço público de forma ainda mais efetiva, urgente e sob condições anormais de 

tempo e pressões de toda ordem. 

De maneira prática, o arcabouço normativo ainda necessita de sistematização, 

estudo e disseminação do conhecimento entre os servidores atuantes. O projeto 

prático de intervenção, como contribuição a este quesito, foi a elaboração de guia de 

consulta rápida – apêndice. 

O desnível de conhecimento nas mais variadas unidades da Agência que 

tratam o assunto colaboram para tratamentos distintos para casos semelhantes ou 

idênticos. Embora existam leis, regulamentos, ampla doutrina, jurisprudência e 

precedentes administrativos, inclusive no âmbito da Anvisa, falta (passados vinte e 
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um anos de existência) sistematização dos assuntos, padronização de entendimentos 

e fluxos, além de capacitação para os servidores que atuam no tema. 

São várias as estratégias que podem ser implementadas de forma a gerir 

melhor os processos e possibilitar isonomia de tratamento, redução do número de 

ações judiciais que são interpostas em desfavor da Agência e previsibilidade e 

transparência em suas decisões. 

O presente trabalho visa contribuir dentro de um universo de ações possíveis 

para proporcionar a celeridade, eficiência, efetividade e razoável duração do 

processo, além de máximo respeito às leis e regulamentações vigentes. As 

contribuições são confirmadas cada vez que o Guia expõe exemplos concretos 

acontecidos na Agência ou mesmo quando simplesmente demonstra o que pode ser 

evitado ao se obter unicidade e padronização de fluxos, conhecimentos, 

procedimentos e interpretações. 

Não foi possível construir, no Guia, um repositório de jurisprudência quanto aos 

mais diferenciados assuntos, na espécie. A indexação de temas e formação de 

tesauro deverá ser objeto de atuação específica de profissionais habilitados e 

provavelmente de contratação externa – tendo em vista, entre outros, a 

desproporcionalidade existente entre o número de servidores e a quantidade de 

processos na Agência, não restando, muitas vezes, tempo livre para novas 

implementações. 

Além disso, a indexação documentária é uma das áreas da Ciência da 

Informação que obteve muitas implementações nestes últimos anos e necessita de 

expertise para sua aplicação. Para tanto, esta atividade deverá ser objeto de estudo 

próprio, provavelmente com o aporte de Consultor externo ou profissional habilitado. 

Uma vez que o tema é vasto, outras questões ainda poderiam (e podem 

)compor o presente estudo, contudo, optou-se pelos tópicos de maior incidência no 

atual âmbito processual administrativo da Anvisa, a fim de garantir praticidade ao guia 

e, como efeito imediato, sanar vícios que maculam decisões do ponto de vista 

sanitário importantes e que se encontram intimamente ligadas a missão institucional 

de promover e proteger a saúde da população brasileira. 
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Ademais, o entendimento e as decisões técnico-científicas produzidas na 

Agência são oriundos de fontes diversas e precisam constantemente de estudo e 

aprimoramento. As normas processuais, a seu turno, precisam viabilizar o tratamento 

de situações variadas mesmo quando há atualizações legais e regulamentares. 

O presente guia se apresenta apenas como parte de um contexto maior de 

padronização, estudo e atualizações, possuindo cunho também pedagógico. De igual 

sorte, deverá ser sempre revisitado e atualizado de forma a permitir sua aplicação. 

Isso posto, a intervenção proposta é a aplicação prática do guia no cotidiano 

das áreas que trabalham com a temática dos Recursos Administrativos e o resultado 

é a condução de processos de forma mais isonômica, transparente, mais célere e com 

menor possibilidade de ocorrência de nulidades formais. O objetivo maior é garantir 

que o bem maior tutelado pela Agência não seja preterido em razão de vícios formais. 

A gestão de qualquer instituição não depende da implementação isolada de um 

fator, tampouco é trabalho isolado de um agente ou uma unidade organizacional. É 

necessária a integração das mais diferentes unidades e trabalhadores, com certo grau 

padronizado de conhecimento e orientação de condutas, organizadas por meio de 

planos de ação, com descrição não só de atividades, mas também de metas e 

objetivos. 

Neste contexto, a governança pública colaborativa tem grande espaço. São 

vários os órgãos públicos atuantes nos processos e recursos administrativos. São 

várias as agências reguladoras. Contamos ainda com a Advocacia Geral da União e 

as Procuradoria Federais com postos de consultoria. Uma integração de tais órgãos, 

segundo diretrizes gerais e condutas mais ou menos pré-definidas podem 

proporcionar ganhos e geração de valor para sociedade. 

Não se pode perder de vista que o resultado é a melhor gestão de bens públicos 

e, no caso da Anvisa, estamos tratando de um bem indisponível, elevado ao grau de 

direito fundamental, a saber, a saúde. 
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1. Aspectos Gerais 

1.1  O Processo Administrativo 

Conforme já referenciado no item 2 deste trabalho, o processo compreende 

uma sequência de atos que tem por objetivo uma decisão final. Entende-se o processo 

administrativo como a forma que a Administração Pública toma suas decisões, seja 

por iniciativa de um particular, seja por iniciativa própria. O processo administrativo é 

o instrumento por meio do qual o Estado materializa seus atos (NOVO, 2019). 

A atividade administrativa estatal se desenvolve, por conseguinte, por meio de 

atos administrativos. Conforme lição de Lucas Rocha Furtado: 

O processo pode ser conceituado como o encadeamento de atos 
tendentes a determinado resultado. Assim sendo, o processo judicial 
deve ser entendido como o encadeamento de atos tendentes à 
produção do ato que porá fim à lide, no caso, a sentença. O processo 
legislativo, de igual modo, é o encadeamento de atos voltados à 
elaboração de leis, de emendas constitucionais, de resoluções etc. o 
processo administrativo, a seu turno, está voltado à produção dos atos 
administrativos (FURTADO, 2013, p. 972). 

 

Vale lembrar que, embora os atos administrativos possam ser revistos pelo 

Poder Judiciário (e esse controle é pressuposto fundamental do estado democrático), 

o processo administrativo em nada tem sua importância diminuída. A própria 

Constituição Federal elevou a outro status a existência do processo administrativo de 

acordo com Furtado (2013, p. 972). 

No texto da Carta Magna, em seu art. 5º, incisos LV e LXXVIII, há a previsão 

de que:  
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aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes”; e de que “a todos, no âmbito judicial 
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (BRASIL, 
1988). 

 

A Lei nº 9784/99, por sua vez, regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal e determina que essa obedecerá, entre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência (BRASIL, 1999b). Além desses, ainda se deve observar outros princípios 

próprios dos processos administrativos, como o da oficialidade, da gratuidade, da 

economia processual, da recorribilidade das decisões, entre outros (FURTADO, 2013, 

p. 977). 

Nesta seara, a citada Lei afirma que serão observados critérios durante a 

condução do Processo Administrativo, entre eles o da “garantia dos direitos à 

comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à 

interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 

situações de litígio” (MARINELA, 2015, p.1431). Tal garantia é premissa básica do 

presente estudo, como veremos a seguir. 

O processo é um instrumento de legitimação da conduta dos Administradores, 

para documentar e padronizar as atividades administrativas" e se presta a ser 

“mecanismo de documentação da ação estatal; instrumento para a transparência na 

ação estatal; mecanismo de controle; instrumento de fundamentação da conduta; 

instrumento de legitimação da atividade administrativa e instrumento para inibir as 

condutas arbitrárias. (MARINELA, 2015, p.1434) 

Ainda de acordo com a autora, o processo administrativo é vital para a 

segurança jurídica, é instrumento de defesa para defender os administrados e os 

próprios servidores públicos das arbitrariedades dos administradores. 

Esclarece, ainda, com destreza e de forma prática – não parafraseável, a 

relação entre o agente público, sua função e o processo administrativo: 
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O Administrador Público exerce função pública, isto é, exerce as 
atividades em nome e no interesse do povo, o verdadeiro titular do 
direito, motivo pelo qual o processo se apresenta com inúmeras 
finalidades. Dessa maneira, vale lembrar que o agente público exerce 
suas funções por um determinado período de tempo e depois vai 
embora (aposenta-se, falece, termina o mandato etc.), mas a 
Administração fica com seus bens e os vínculos celebrados a longo 
prazo, sendo indispensável o processo como mecanismo de 
documentação da atuação estatal. Enquanto instrumento de 
documentação, o processo explica as decisões de um dado momento 
histórico, descreve as razões que justificaram certa providência à 
época em que foi tomada, permitindo muitas vezes a compreensão da 
atual realidade. O processo também representa instrumento para a 
transparência na ação estatal. São providências públicas que dão 
clarividência às decisões tomadas pelo Administrador, permitindo ao 
titular do direito conhecer as reais razões das medidas exercidas para 
protegê-lo. Com isso, além de dar conhecimento ao titular do direito, 
também viabiliza a fiscalização da atividade, portanto o processo 
também é mecanismo de controle. É no processo que o Administrador 
vai explicar e fundamentar a realização do ato, demonstrando a 
conveniência e oportunidade, a urgência, a gravidade da medida 
necessária ao caso concreto, o excepcional interesse público, além de 
outras razões, o que o torna também instrumento de fundamentação 
da conduta, de legitimação da atividade administrativa. Por exemplo, 
tratando-se de uma hipótese de contratação direta, com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, é no processo que o Administrador deve 
apontar o fundamento, qual a hipótese de dispensa ou inexigibilidade 
é aplicável, com todos os elementos para demonstrar a veracidade do 
ato (se urgência, se serviço singular prestado com exclusividade, o 
valor baixo, o fornecedor exclusivo, a necessidade excepcional como 
nas locações, além de outras). Com todos esses cuidados, quando o 
Administrador tem a obrigação de escrever suas razões, reduzir a 
termo, guardar a história para sempre, o processo também passa a 
servir como instrumento para inibir as condutas arbitrárias. Descrever 
o abuso é sempre mais difícil, não que isso não aconteça, mas, com 
certeza, representa um elemento a mais na construção de uma 
Administração responsável e legal. 

 
Conceituado – de forma não exaustiva – o processo administrativo e verificada 

a sua relevância para atuação estatal, resta-nos diferenciá-lo do procedimento 

administrativo, uma vez que a delimitação deste estudo se dá justamente na forma de 

proceder em uma das etapas do processo administrativo. 

É que o procedimento, por sua vez, é “o conjunto de formalidades que devem 

ser observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma 

de proceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo” 

(DI PIETRO, 2014, p.696). O procedimento administrativo é a forma pela qual o 
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processo marcha, refere-se ao encadeamento de seus atos, o rito, a forma pela qual 

os atos são realizados (MARINELA, 2015, p. 1431). 

O presente Guia Prático tem como pretensão se debruçar sobre o rito dos 

Recursos Administrativos, que em verdade se configura como uma possível etapa do 

Processo Administrativo. O rito dos Recursos Administrativos envolve a sua condução 

segundo normas, princípios, regulamentações, doutrina, entre outros, que, no âmbito 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pretende-se agora sistematizar. 

Importante reforçar que o rito dos Recursos Administrativos objeto desta 

dissertação se refere àqueles interpostos no âmbito dos processos de registro e 

autorizações inerentes à finalidade institucional da Agência (BRASIL, 1999a). 

 

1.2  Possibilidade de aplicação do CPC nos Processos Administrativos 

A Lei nº 13.105/2015, Código de Processo Civil Brasileiro, possibilitou que seus 

dispositivos legais sejam aplicados de forma subsidiária e supletiva aos processos 

administrativos: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas 

ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 

subsidiariamente (BRASIL, 2015a). 

A aplicação subsidiária incide quando da ausência de preceitos e de forma 

acessória, secundária, a fim de preencher a lacuna normativa existente. Seria o caso 

da Lei nº 9.784/99 e as leis específicas incidentes ao processo administrativo na 

esfera da Anvisa não sustentarem, em sua totalidade, todos os procedimentos e 

circunstâncias possíveis de ocorrem no curso da marcha processual administrativa. 

Quando restam esgotadas as normas de processo administrativo, aplica-se o Código 

de Processo Civil. 

Ego Bockmann Moreira, entretanto, defende a ideia de que a ausência de 

norma não se resume apenas à ausência de uma regra expressamente disposta. Não 

se trata somente da inexistência de “leis”, “regulamentos”, específicos sobre o 

assunto. A ideia de norma tem, também, arraigada em si, o conteúdo que a 

determinação traz consigo, a sua aplicação ao caso concreto. Diz-se que “uma coisa 

é o texto, a outra é a norma jurídica” (MOREIRA, 2017, p.80-81). 
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Acrescenta o mesmo autor que o suprimento das lacunas se dá não só quando 

são reveladas novas hipóteses de incidência (a lacuna normativa em si); mas também 

se dá quando inaugura novas interpretações no sistema processual administrativo, 

permitem uma readequação do texto normativo à realidade social atualizada, 

permitindo soluções mais justas (lacunas ontológicas e axiológicas)16. 

Já a aplicação supletiva de normas processuais civis se destina a 

complementar e aperfeiçoar o processo e os procedimentos administrativos, uma vez 

que tais regras guardam em si maior nível de detalhamento e complexidade, podendo 

aprimorar o processo administrativo, ao garantir – com maior robustez – a submissão 

a princípios processuais fundamentais. 

Contudo, há que se ter em mente que é premissa básica que as normas 

processuais civis e as de processo administrativo sejam compatíveis. Tem de ser 

possível a interpretação e a aplicação de forma sistematizada, harmônica, em 

conjunto. Se assim o for, haverá admissão da aplicação do CPC/2015 quando houver 

omissão ou quando ele promover solução mais adequada à circunstância sob debate 

(MOREIRA, 2017, p. 82). 

Em relação à incidência do diploma processual civil no processo administrativo, 

o autor sistematizou seis temas-chave que exigem atenção e análise. Em sua obra, 

porém, o mestre e doutor em Direito discorre com profundidade sobre tais tópicos. 

Aqui, todavia, passaremos a enumerá-los de forma objetiva, trazendo em paralelo a 

realidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a temática. 

O art. 14, do CPC, aduz que a “norma processual não retroagirá e será aplicável 

imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados 

e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. Temos, 

destarte, a aplicação da expressão latina “tempus regit actum” (o tempo rege o ato), 

 

16 A esse respeito, acrescenta-se a aproximação do autor de uma visão pós-positivista, que 
relaciona Direito, Moral e Política – com a qual amplamente simpatizo. Ler sobre em 
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia.: entre facticidade e validade, Vol. II, tradução: 
Flávio Beno Siebeneichler. RJ: Tempo Brasileiro 1997 – especialmente os estudos 
preliminares e complementos; ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; e CANOTILHO, JJ. Gomes. 
Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. 
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por meio da qual compreendemos que a norma a ser aplicada é a que estava vigente 

ao tempo do fato. 

Em resumo temos que o princípio estabelecido é o de que a lei tem efeito 

imediato, excluindo-se o passado (COMPARATO, 1978). Sobre esse aspecto, uma 

dúvida relativamente recente foi instalada no âmbito da Agência em relação à 

aplicação e alcance da Lei nº 13.411, de 28 de dezembro de 2016, que alterou a Lei 

nº 6.360, de 23 de setembro de 1976; e a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a 

fim de dar transparência e previsibilidade ao processo de concessão e renovação de 

registro de medicamento e de alteração pós-registro. 

Vale esclarecer, a Lei nº 13.411/2016 alterou sobremaneira regras processuais 

em processos finalísticos da Agência: alterou prazo de concessão de registro de 

medicamentos; obrigou o estabelecimento de mecanismos de publicidade a 

processos de registro, com exigência de informações específicas; definiu 

categorização de processos em prioritários e ordinários; estabeleceu prazo máximo 

para decisão da Agência em processos de registros de medicamentos; e, entre tantas 

outras inovações, decretou o prazo máximo de noventa dias, contados a partir da data 

de protocolo, para a publicação da decisão final em recurso administrativo. 

A justificativa para promulgação da referida Lei, proposta pelo Senador José 

Serra (BRASIL, 2015b) foi a de oferecer o arcabouço legal para tornar mais 

transparente e ágil o processo de concessão de registro de remédios e de alteração 

pós registro de medicamentos. 

Tais medidas terão elevado impacto social e econômico. Ainda, a transparência 

nos processos de registro, a fixação de prazos e a responsabilização da Agência, no 

caso de descumprimento, aumentará a accountability. 

Os resultados esperados são: aumento do controle social, previsibilidade 

quanto à aprovação de novos remédios e aumento da velocidade dos registros de 

medicamentos. Tudo em benefício da Saúde em nosso país. 

Estabelecidos, dessa forma, os objetivos do texto normativo, ainda restavam 

incertezas pendentes quanto a sua aplicação aos recursos protocolados – no âmbito 

dos processos de registro – antes da vigência da norma e pendentes de análise; e, 

ainda, a que tipos de recursos incidiriam. 
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A Procuradoria Federal junto à Anvisa se manifestou em duas ocasiões sobre 

a incidência das novas normas processuais: Parecer n. 034/2017/CCONS/PF-

ANVISA/PGF/AGU; e Parecer n. 0064/2017/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU – 

momentos nos quais afirmou: 

35. Como é sabido, a lei em vigor tem efeito imediato e geral, não 
retroagindo para afetar atos jurídicos perfeitos, direitos adquiridos ou 
relações abarcadas por coisa julgada. Assim, pelo princípio geral de 
direito traduzido no brocardo tempus regit actum, a lei em vigor na data 
do ato deverá reger-lhe as consequências jurídicas. 

36.Ora, no caso em espécie, viu-se que a Lei 13.411/2016 alterou de 
forma significativa os requisitos para conceder a revalidação do 
registro de medicamento no país. Ciente do impacto de tal alteração 
na gestão administrativa e na atividade regulada, o Congresso 
Nacional concedeu um prazo de vacatio legis de 90 (noventa) dias, de 
modo que tanto os regulados quanto a autoridade sanitária se 
adequassem aos novos paradigmas legais. 

 
Ocorre que, iniciada a vigência da nova Lei, a ela se submetem todos os atos 

ainda não praticados e aqueles pendentes. Em resumo, são atingidos pela nova lei 

não apenas os pedidos ainda não formulados, mas também os já apresentados, 

porém ainda não decididos pela Agência. 

Em decorrência de tal entendimento, a Procuradoria sedimentou que a Lei nº 

13.411/2016 atingiria “não apenas os recursos interpostos junto à Anvisa a partir de 

sua vigência, como também aqueles já protocolados mas ainda não julgados pela 

Agência” (BRASIL, 2016). E, ainda, como o legislador não fez qualquer distinção em 

relação à temática afeta aos atos praticados pela Agência, os prazos estabelecidos 

incluem as impugnações em face de atos de qualquer natureza, inclusive de gestão 

institucional, desde que não haja lei específica aplicável dispondo de modo diverso, a 

exemplo da Lei nº 6.437/77 (infrações sanitárias) e Lei nº 8.666/1993 (licitações e 

contratos). 

Por derradeiro, o processo administrativo – assim como o judicial – discute atos 

e fatos ocorridos sob a égide da lei vigente ao tempo de sua prática (tempus regit 

actum). Porém, no que se refere às leis processuais, essas possuem incidência 

imediata para todos os processos em curso. 

 

1.2.1 O caso dos Embargos de Declaração 



64 

 

Em regra, os recursos interpostos no curso do processo administrativo são de 

fundamentação livre. Isso significa que as razões de mérito podem explorar a decisão 

recorrida sob quaisquer críticas ou insatisfações. O pedido que será aduzido ao final 

não está limitado à contornos objetivos exigidos. 

Acredita-se que para compreender os recursos de fundamentação livre, é 

necessário conhecer, em contrapartida, aqueles de fundamentação vinculada. Nas 

lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, os recursos de 

fundamentação vinculada exigem a alegação de um dos vícios típicos para que seja 

admissível (DIDIER; CUNHA, 2009, p. 29). Um dos exemplos é o recurso de 

Embargos de Declaração. 

O manejo do referido recurso é possível quando há em uma decisão a 

necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a 

requerimento; ou corrigir erro material. Tais hipóteses são descritas no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 

Em linhas gerais, para que vença a admissibilidade, tal espécie recursal 

precisa, preliminarmente, alcançar uma das situações descritas no mencionado art. 

1.022. Verificada a ocorrência de alguma (s) delas, o recurso é, então, conhecido. A 

partir daí é que se dará a avaliação de mérito. 

A razão pela qual se menciona o recurso de Embargos de Declaração é uma 

só: já houve manejo de tal espécie no âmbito da Agência. O fato é que após a 

incidência do Código de Processo Civil no âmbito administrativo, a Administração 

Pública precisa se preparar para lidar com normas processuais ainda mais complexas 

– o que reforça a necessidade de intervenção e de aprimoramento constante dos 

conhecimentos, além de dar especial relevância ao presente guia. 

Se for o entendimento da alta gestão da Agência, pode-se normatizar sobre a 

possibilidade e as hipóteses de interposição dessa espécie recursal que – muito 

embora goze de caráter infringente em circunstâncias excepcionais, ou seja, busca a 

modificação da decisão – tem uma finalidade bastante exclusiva de esclarecer ou 

integralizar o julgado.  
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1.3  A Recorribilidade das Decisões 

A Constituição Federal deflagra o princípio do contraditório no inciso LV do art. 

5º: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes” (BRASIL, 1988). Aqui observamos a positivação do princípio democrático 

na estruturação do processo. Democracia é participação e participar do processo é 

garantir efetivamente o contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como 

pilar básico para o exercício democrático de um poder (MARINONI, 1999, p. 255). 

Segundo o professor Fredie Didier Jr., tal princípio se sustenta por meio de 

duas garantias: a de participação (audiência; comunicação; ciência) e a da 

possibilidade de influência na decisão. A participação em si se refere ao aspecto 

formal do contraditório, traduzida na certeza de participação no processo, no direito 

de ser ouvido, de ser comunicado dos atos exarados, de poder manifestar suas 

razões. Ocorre que esse seria o mínimo esperado. Contudo, para efetivação do 

princípio é indispensável, ainda, haver a dimensão substancial, na qual o interessado 

exerce o poder de influenciar a decisão da autoridade competente, alegando fatos, 

contribuindo com ideias e argumentos (DIDIER, 2010a). 

Neste contexto – e delimitada à parte que toca este trabalho – a Lei 9784/99, 

em seu art. 56, dispõe que “das decisões administrativas cabe recurso, em face de 

razões de legalidade e de mérito” (BRASIL, 1999b). Na etapa recursal do processo 

administrativo, de igual sorte, deve haver a efetiva participação da parte recorrente, 

seja sob os aspectos formais de participação, por meio de comunicação de atos, prazo 

para apresentar defesa e documentos, entre outros; seja pela possibilidade de que 

suas razões sejam, de fato, consideradas no momento da tomada de decisão por 

parte do Agente Público. 

O recurso administrativo tem fundamento também na garantia constitucional do 

direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, alínea 'a', CF/88), que assegura a todos a 

possibilidade de postular aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder (BRASIL, 1988). 
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Acrescenta-se, ainda, o fato de que o Código de Processo Civil/2015 – como 

norma supletiva e subsidiária ao processo administrativo – também alcançou o 

princípio do contraditório quando disciplinou que “não se proferirá decisão contra 

umas das partes sem que ela seja previamente ouvida” (BRASIL, 2015a). 

E vale esclarecer que só cabe recurso em face de atos decisórios, sendo 

irrecorríveis atos de mero expediente, como os despachos que dão impulso aos 

processos e/ou que não contenham carga decisória. Embora não exista vedação na 

Lei nº 9784/99, tampouco na Lei nº 9782/99 e no Regimento Interno da Anvisa, 

acredito haver simetria à vedação imposta pelo Código de Processo Civil/15, em seu 

artigo 1.001. “Dos despachos não cabe recurso” (BRASIL, 2015a). 

Aqui vale uma ponderação. No âmbito da Anvisa existem decisões17 que são 

veiculadas por meio de Despacho e deles, por conseguinte, cabe recurso. É que o 

Regimento Interno da Agência descreve o despacho como instrumento que expressa 

deliberação da Agência sobre assuntos não previstos nos demais instrumentos - é 

como o instrumento “coringa” com carga decisória; e, ainda, como ato que expressa 

decisão monocrática em processos administrativos. 

Mas a ressalva permanece, se não expressa ato de decisão, o despacho é 

ordinatório e, desse, não cabe recurso. 

Contudo, isso não impede – ainda que por provocação existente no processo 

(direito de petição) – que autoridades com poder decisório identifiquem atos incabíveis 

ou ilegalidades e os corrija sem a necessidade de grandes formalidades (exercício de 

autotutela administrativa). 

Conceitualmente, o recurso é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do 

mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de 

decisão que se impugna” (MOREIRA, 2003, p. 233). Trata-se de um instrumento 

espontâneo, utilizado segundo a vontade de quem o mobiliza, capaz de discutir uma 

decisão exarada no curso do processo. 

 

17 Sobre o tema ver o Item 5.8.2 deste trabalho, em que se descreve a distinção entre as 
espécies de decisões e a adoção da teoria ou critério finalístico para se identificar se cabe 
ou não recurso. 
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Diz-se que o recurso prolonga o estado de litispendência (causa pendente), 

não inaugurando processo novo (DIDIER, 2010b). Essa, aliás, é uma importante 

premissa para sua diferenciação dos pedidos de revisão de ato, que pressupõem que 

o processo já tenha exaurido a esfera administrativa, por meio da prolação de decisão 

de caráter definitivo que tenha aplicado sanção no âmbito do processo 

administrativo18. Não obstante – e sem antecipações –, o instituto da revisão de ato 

será melhor tratado adiante. 

Ainda sobre os recursos, Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim 

Wambier consideram o princípio do duplo grau de jurisdição de caráter constitucional 

por estar associado à moderna noção de Estado de Direito, que, por sua vez, exige 

controle, em sentido duplo, das atividades do Estado pela sociedade. O controle 

acontece sob duas facetas: a sociedade, “figurada” pelas partes, exerce o controle da 

atividade estatal por meio do manejo de recursos; e, no plano interno os órgãos 

hierarquicamente superiores “controlam” as decisões promanadas dos inferiores 

(WAMBIER; WAMBIER, 2002, p. 140). 

Nesta esteira, a regra geral é a de que das decisões administrativas cabe 

recurso, em face de razões de legalidade e de mérito – devendo o recorrente 

apresentar os fundamentos do pedido de reexame –, independente de preparo 

(pagamento de custas). Vale dizer que, apenas por exigência legal específica, é 

possível se exigir o pagamento de preço (ou emolumento) como pressuposto recursal. 

Na jurisdição administrativa da Anvisa, a Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019, dispõe sobre os procedimentos relativos à 

interposição de recursos administrativos em face das decisões da Agência. A referida 

resolução abrange recursos administrativos contra decisões decorrentes de análise 

técnica no âmbito de atuação da Agência, bem como aqueles interpostos contra as 

decisões condenatórias proferidas em processos de contencioso administrativo-

sanitário, e contra as decisões exaradas no âmbito da gestão interna da Anvisa. Vê-

 

18 A esse respeito, consultar PARECER n. 00069/2019/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU e 
PARECER n. 00057/2020/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU exarados pela Procuradoria 
Federal junto à ANVISA. 
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se, assim, que ela tem delimitação e abrangência que engloba o objeto do presente 

trabalho. 

Antes de submergir na especificidade dos recursos administrativos no âmbito 

da Anvisa, ressalta-se que a Lei de Processo Administrativo é o mandamento geral 

dos processos, inclusive no que toca a etapa recursal, mas os processos específicos 

regem-se por normativa própria e, para esses, a regra geral é subsidiária. 

Por essa razão, e expostos o conceito de recurso administrativo, sua finalidade, 

relevância e outras observações iniciais, passo a expor outros aspectos gerais, mas 

diretamente relacionados à temática no âmbito da Anvisa, por meio de dispositivos 

legais da Lei nº 9.784/99, Lei nº 9.782/99, Regimento Interno e outras Resoluções 

aplicáveis. 

 

1.4  Instâncias decisórias e Exaurimento da Esfera Administrativa 

A Lei nº 9.784/99 permite que o recurso administrativo tramite por no máximo 

três instâncias administrativas – salvo se houver lei específica que discipline de modo 

diverso. 

A Lei nº 9.782/99, que cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 

por sua vez, estabelece que dos atos praticados pela Agência caberá recurso à 

Diretoria Colegiada, com efeito suspensivo, como última instância administrativa. 

O Regimento Interno da Anvisa, RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, 

registra a existência de duas unidades organizacionais aptas ao julgamento de 

recurso administrativo. São elas: a Gerência-Geral de Recursos, competente para 

processar e julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas pelas unidades 

organizacionais da Agência em primeira instância administrativa; e a Diretoria 

Colegiada, competente para julgar, em grau de recurso, como última instância 

administrativa, as decisões da Agência. 

A RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos 

relativos à interposição de recursos administrativos em face das decisões da ANVISA, 

preconiza que os recursos interpostos em face das decisões proferidas pelas 

unidades organizacionais da Anvisa, incluindo os processos de contencioso 
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administrativo-sanitário, serão julgados em segunda instância pela Gerência-Geral de 

Recursos e, em última instância, pela Diretoria Colegiada. 

Temos, portanto, três instâncias decisórias no âmbito da Anvisa: 

Figura 1 – Instâncias decisórias da Anvisa 

 

Fonte: elaborada pela autora 

Como exemplo prático, tem-se um registro não deferido por uma decisão de 1ª 

instância, proferida pela Gerência-Geral responsável, que admite recurso para a 

GGREC. Se, após a decisão da GGREC, em 2ª instância, o interessado não restar 

satisfeito, ainda é cabível o recurso para a DICOL, como 3ª e última instância recursal. 

Vale dizer que a Diretoria Colegiada da Anvisa é o órgão máximo da Anvisa, 

composto por cinco Diretores, entre os quais um é o Diretor-Presidente, e são diversas 

as suas competências, elencadas no art. 7º de seu Regimento Interno, e de extrema 

relevância para o setor regulado. 

Embora a análise de recursos esteja entre o rol das mencionadas 

competências, e consiste em um direito dos agentes regulados, tem-se uma 

estatística relevante de petições que contestam a decisão final do Colegiado, sem 

respeito ao exaurimento da esfera administrativa. 

É que contra a decisão da Diretoria Colegiada não cabe recurso, vez que é a 

instância decisória máxima na Agência. Ainda assim, verificamos o fenômeno de 

protocolo de recursos repetitivos incabíveis que, por vezes, alcançam o objetivo 

pretendido, embora assim não deveria ser. 

1ª – área 
especializada da 

Agência, responsável 
pela concessão de 

autorizações ou 
registro sanitário.

1 ª – autoridade 
julgadora no 

processo 
contencioso 

administrativo-
sanitário 

2 ª –
Gerência 
Geral de 

Recursos -
GGREC

3ª – Diretoria 
Colegiada -

DICOL, última 
instância 
decisória.
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Ocorre que o exaurimento da esfera administrativa literalmente pressupõe o 

esgotamento de questionamentos por essa via, razão pela qual uma vez utilizadas 

todas as instâncias decisórias para discussão do pleito, não há razão para revisitar o 

assunto, sob pena do processo se tornar infindável. 

Os pedidos de reconsideração da decisão da Diretoria Colegiada não devem 

ser conhecidos, por força do que dispõe o art. 63, inciso IV, da Lei nº 9.784/99. Eles 

não podem, por consequência, sequer serem analisados quanto ao seu mérito, vez 

que não ultrapassam o juízo inicial de admissibilidade recursal. 

 
1.4.1 A Revisão de Ofício e a preclusão administrativa 

Existe a possibilidade, no entanto, da própria Administração Pública – em razão 

do seu poder de autotutela – rever os seus atos quando eivados de ilegalidade ou por 

motivo de conveniência ou oportunidade. A legitimação para tal feito deriva do 

poder/dever da Administração de exercer autocontrole de seus atos.  

A própria Lei nº 9.784/99 declara, por meio do art. 53, que “A Administração 

deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-

los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 

A aplicabilidade da autotutela também alcança os processos administrativos, 

vez que, em suma, são conjuntos de atos administrativos concatenados. As decisões 

exaradas no curso desses processos, por óbvio, também são atos administrativos e 

podem ser discutidas e, eventualmente, revistas.  

Contudo, há que ser observado se tal decisão é definitiva, se permite, ou não, 

a interposição de novos recursos. Se terminativa, a esfera administrativa restará 

exaurida e, stricto sensu, não admitirá mais o controle externo do agente regulado. No 

entanto o agente administrativo poderá, internamente, de ofício, realizar a correção 

de um ato eventualmente ilegal. 

Tal autorização restou prevista mesmo nos casos em que um recurso não é 

conhecido. É que o artigo 63, §2º, da Lei de Processo Administrativo, preconiza que 

o “não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato 

ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa”. Assim – e somente no caso 

de ilegalidade – ainda que não conhecido o recurso administrativo, por exaurimento 
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da esfera administrativa ou outra razão de não conhecimento, é possível que a própria 

Administração Pública anule seus atos ilegais, inclusive se se tratar de decisões. 

Vale o reforço de que tal “permissão” /dever é da Administração Pública, de 

ofício. Não é supérfluo insistir na afirmação. Mesmo exaurida a esfera administrativa, 

é comum que os interessados protocolem os mencionados recursos incabíveis por 

razões de mérito, para rediscutir pontos já exaustivamente debatidos em todas as 

instâncias decisórias19. 

De certo que é amplo o direito de petição e, portanto, os administrados podem 

arguir vício de legalidade na condução de um processo e chamar o feito à ordem, a 

fim de tornar sem efeito o ato irregular. Se ao tomar ciência e analisar o alegado, a 

Administração Pública concluir pela ocorrência de ilicitude, deverá proceder à devida 

anulação20. 

Há que se considerar, contudo, que a Anvisa tem uma missão grande e 

essencial à proteção e promoção da saúde, não havendo tempo para revisitar o que 

já foi exaurido. Assim, a Agência poderá ser provocada pelo interessado a verificar a 

ocorrência da ilegalidade, mas a celeuma deve se restringir a essa hipótese – ainda 

que, por consequência direta, uma decisão possa ser anulada e outra deva ser 

proferida atacando o mérito. 

É que a anulação de um ato gera efeitos e devolve o processo ao status quo 

ante. Sendo assim, se a decisão é anulada por vício de legalidade, o processo, em 

regra, volta ao momento anterior à sua prolação. 

 

19 Vide as pautas de Deliberação da Diretoria Colegiada da Anvisa, incluindo sessão de 
julgamento denominada “Revisão de Ato”, nas quais não raras vezes constam processos de 
registros, autorizações, entre outros não sancionadores, que objetivam rediscutir o mérito de 
matéria exaurida.  

20 Conforme já disposto neste Parecer, vigora no direito pátrio a ampla garantia do direito de 
petição. Assim, se no bojo de um processo administrativo ou como decorrência dele, a 
Administração tiver notícia de existência de alguma ilegalidade, como resultado do poder-
dever de autotutela, deve anular o ato administrativo, qualquer que seja a natureza do 
processo em questão. PARECER n. 00069/2019/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU 
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O vício de ilegalidade contamina algum dos requisitos que conferem validade 

ao ato administrativo, são eles a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o 

objeto21.  

Não se pode esquecer que embora a Lei nº 9.784/99 preveja a possibilidade 

da revisão de ofício de uma conduta ilegal – ainda que provocada pelo interessado –

, ela excetua as situações em que ocorreram a preclusão administrativa.  

Trata-se de situações em que a conduta fora exercida sob a égide de um 

entendimento pacífico, consolidado, da Administração Pública em um determinado 

momento. É que admitir que tal revisão possa ocorrer a qualquer tempo compromete 

a segurança jurídica. 

Assim, se determinados atos foram praticados diante do conhecimento e 

interpretação consolidados, modificações futuras não devem alcançá-los. 

As normas, por si só, não são estáticas, refletem o entendimento do legislador/ 

do regulador sobre o assunto em determinada época. Tal entendimento é subsidiado 

por razões diversas (técnico científicas, históricas, sociais, axiológicas, morais, legais 

etc). 

No âmbito da Anvisa, as normas são construídas baseadas em um processo 

de regulação que envolvem análise de impacto regulatório, estudos técnicos, 

tecnologia em saúde disponível, participação social, entre tantos outros insumos. Se 

em um determinado momento os inputs/ dados disponíveis levaram a um 

entendimento uniformizado e a partir daí se concretizaram condutas, não serão essas, 

via de regra, passíveis de questionamento por ilegalidade em um momento futuro no 

qual o entendimento se concretiza de maneira diversa, baseado em novos e/ou 

diferentes insumos. 

 
1.4.2 Recurso Hierárquico Próprio e Impróprio 

Houve um momento em que a doutrina admitia diferentes tipos de recurso, 

entre eles os recursos hierárquicos próprios e os impróprios. Os próprios seriam 

 

21 Sobre o assunto verificar a doutrina sobre os atos administrativos e seus requisitos de 
validade. 
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aqueles interpostos dentro da própria organização administrativa e seriam 

direcionados a uma autoridade hierarquicamente superior, com competência para 

alterar a decisão da autoridade que praticou o ato (FURTADO, 2013, p. 980). 

Seriam esses os recursos que admitem a discussão de legalidade e de mérito 

e encaminham a discussão aparentemente solucionada à outra autoridade superior 

com competência para reavaliá-la (devolvem a discussão ao exame). 

Já os recursos hierárquicos impróprios seriam direcionados a autoridades às 

quais aquela que praticou o ato não se encontra subordinada (FURTADO, 2013, p. 

980). Esse seria o caso de não haver hierarquia e, sim, vinculação. Seria como 

interpor recurso ao Ministro da Saúde, a fim de questionar decisão exarada pela 

ANVISA, por exemplo. Ocorre que esse tipo de recurso, em regra, exige previsão legal 

específica22 e admite somente exame de legalidade. 

Não foram raras as vezes em que as decisões da Diretoria Colegiada da Anvisa 

foram confrontadas por meio de recursos de tal natureza, direcionados ao 

Excelentíssimo Ministro da Saúde. A esse respeito a Procuradoria Federal junto à 

ANVISA/AGU se manifestou reiteradas vezes, subsidiada por doutrina e 

jurisprudência, vide Pareceres: 

• Parecer Cons. N. 86/07-PROCR/ANVISA; 

• Parecer Cons. N. 02/2008-PROCR/ANVISA; 

• Parecer Cons. N. 144/2009-PROCR/ANVISA; 

• Parecer Cons. N. 06/2010-PROCR/ANVISA; 

• Parecer Cons. N. 04/2011/PF-ANVISA/PGF/AGU; 

• Parecer Cons. N. 48/2011-PROCR/ANVISA; 

• Parecer Cons. N. 04/2012/PF-ANVISA/PGF/AGU 

• Nota Cons. N. 07/2019/PF-ANVISA/PGF/AGU 

 

Em resumo, as orientações jurídicas consolidadas, nos mencionados 

pareceres, a respeito do assunto foram: 

 

22 Entendimento flexibilizado pelo Parecer n. 51/2006; exarado pela Advocacia-Geral da 
União, ao qual se qualificou a conotação de parecer normativo, em face de sua aprovação 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para os efeitos do art. 40, 8 1", da Lei 
Complementar no 73/1993. 
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• Inexiste Hierarquia entre o Poder Central e os Entes Descentralizados, que são 
instituídos por lei, com personalidade jurídica própria e autonomia 
administrativa, caracterizada pelo poder-dever de exercer as atribuições que 
lhes foram conferidas por lei com independência; 

• A tutela administrativa exercida pelos Ministérios sobre as Autarquias a eles 
vinculadas, denominada “supervisão ministerial” pelo Decreto-Lei n. 200/67, 
deve ser expressamente prevista e regulada por lei; 

• Excepcionalmente, desde que haja previsão legal expressa, há possibilidade 
de recurso à Administração Direta dos atos praticados por entidades da 
Administração Indireta, chamado de “recurso hierárquico impróprio”; 

• A Anvisa foi criada pela Lei n. 9.782/99, como autarquia sob regime especial 
para atuação como entidade administrativa independente; 

• Em seu art. 15, § 2º, a Lei 9.782/99 conferiu à Diretoria Colegiada a 
competência para decidir os recursos interpostos contra atos praticados pela 
Agência como última instância administrativa, não prevendo a possibilidade de 
recurso ao Ministério da Saúde; 

• O Parecer n. 51/2006, exarado pela Advocacia Geral da União e aprovado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para os efeitos do art. 40, §1º 
da Lei Complementar n. 73/1993, concluiu pela possibilidade excepcional de 
interposição de recurso hierárquico impróprio em face das decisões proferidas 
pelas Agências Reguladoras, inobstante a ausência de expressa previsão 
legal, ressalvando, entretanto, as decisões adotadas no exercício de suas 
competências finalísticas conferidas por lei; 

• Assim, nos termos do Parecer n. AC-051/2006 da AGU, não é cabível o recurso 
hierárquico impróprio em face de decisão adotadas finalisticamente pela 
ANVISA, no estrito âmbito de suas competências definidas em lei, 

• Portanto, enquanto a Anvisa estiver atuando no seu estrito dever, no exercício 
de sua competência finalística, a decisão possui "maior grau de autonomia 
decisória, para se garantir que os parâmetros técnicos sejam observados com 
primazia"23. 

 
1.5  Requisitos mínimos de admissibilidade do Recurso Administrativo 

Ao longo das considerações expostas neste trabalho, já foram mencionadas 

algumas condicionantes mínimas para interposição de recursos administrativos – 

embora não de forma sistematizada. No âmbito da Anvisa, não há diferenciação 

substancial em relação ao que traz a Lei Geral de Processo Administrativo. Contudo, 

de forma a trazer a praticidade pretendida, passo a destacar os elementos mínimos 

para processamento e análise recursal. 

 

23 Parecer n. 51/2006, exarado pela Advocacia Geral da União e aprovado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para os efeitos do art. 40, §1º da Lei 
Complementar n. 73/1993. 
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Já que os recursos se prestam ao reexame – total ou parcial – de um ato, é 

necessário que haja uma insatisfação em relação ao ato questionado; é cogente que 

haja, nesse ato, uma contrariedade em relação ao que é pretendido pelo interessado. 

É que se um ato contempla, na integralidade, o objetivo almejado, falta o interesse 

para a discussão, sendo esse o primeiro elemento a ser observado. 

Em relação à formalidade do ato recursal, assim como os demais atos do 

processo, tem-se a exigência de sua produção por escrito, em vernáculo (nacional), 

com local e data de realização e assinatura do responsável (BRASIL, 1999b). 

A subscrição do recorrente tem especial relevância quando da verificação da 

legitimidade para a interposição da peça recursal. Isso porque quando um pedido de 

reexame é protocolado, a sua primeira sujeição se dá ao juízo de admissibilidade. 

Esse, por sua vez, é a verificação inicial quanto aos pressupostos mínimos 

necessários – e exigidos em lei – para que sua análise seja processada. 

Embora o tópico referente a esta decisão preliminar seja aprofundado mais à 

frente, cumpre esclarecer que o recurso só será válido se for manejado pelos titulares 

de direitos e interesses que forem parte no processo; ou aqueles cujos direitos ou 

interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida24. Esse, portanto, é 

outro ponto de observação: a legitimidade para interposição do recurso. 

Aos interessados – a fim de garantir a sua efetiva participação no processo – é 

assegurado o direito à vista do processo, a realizar cópias de dados e documentos – 

exceto aqueles protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, honra e imagem – 

e obter certidões. 

Deve ser observado, ainda, o prazo fixado em lei para interposição de recursos. 

No âmbito da Anvisa, os prazos recursais (referentes às decisões em processos 

 

24 Embora haja possibilidade de interposição por outros atores quando se tratarem de direitos 
e interesses coletivos ou difusos, a delimitação do presente estudo – conforme esclarecido 
– se deu em relação a recursos administrativos protocolados no curso de processos de 
registros, autorizações ou sancionadores, não havendo incidência real de casos que 
abordem direitos transindividuais, de natureza indivisível – conceituação do Código de 
Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, art. 81. 
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finalísticos) são definidos pelas Lei nº 9.782/99, Lei nº 6.437/77 e Lei n° 13.411/2016. 

A Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 266/2019, por sua vez, harmoniza a 

contagem dos prazos legais e define os procedimentos com maior exatidão, prazo 

esses que serão tratados posteriormente nos itens 5.2.2 e 5.3.2 deste estudo. Nesse 

momento, não obstante, é importante fixar a ideia de que o prazo recursal é dito 

peremptório, ou seja, uma vez que é fixado em lei, não cabe a sua flexibilização de 

acordo com a vontade do regulado ou mesmo da autoridade decisória. 

Além disso, o recurso deverá ser interposto perante a autoridade competente 

para julgá-la. Contudo, a Lei nº 9.784/99 ressalva a possibilidade de – no caso de 

interposição perante autoridade incompetente – que seja indicada ao recorrente a 

autoridade adequada, devolvendo o prazo para recurso (recomeçando a contagem). 

A RDC nº 266/2019 da Anvisa consolida os pressupostos para admissibilidade 

dos recursos e os divide em duas categorias: os objetivos e os subjetivos. Os objetivos 

se referem à previsão legal para interposição (cabimento), a observância das 

formalidades legais e a tempestividade. Os subjetivos se referem à legitimidade e ao 

interesse jurídico. 

Temos, então, que os requisitos subjetivos já foram aqui discutidos. Resta-nos, 

contudo, algumas considerações de forma a aperfeiçoar os objetivos. Em relação ao 

cabimento, já verificamos que das decisões da Agência é cabível o recurso. Assim, 

os recursos administrativos interpostos em face das decisões proferidas pelas 

unidades organizacionais da Anvisa, incluindo os processos de contencioso 

administrativo-sanitário, serão julgados em segunda instância pela Gerência-Geral de 

Recursos – GGREC. Caberá, ainda, recurso em face das decisões proferidas pela 

GGREC à Diretoria Colegiada, como última instância recursal. 

No que tange às formalidades exigidas, acrescenta-se que no requerimento 

escrito do recorrente é imprescindível indicar o órgão ou autoridade administrativa a 

que se dirige; a identificação do interessado ou de quem o represente; o domicílio do 

requerente ou local para recebimento de comunicações; a formulação do pedido, com 

exposição dos fatos e de seus fundamentos; e data e assinatura do requerente ou de 

seu representante. 
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Importante mencionar que a representação depende de instrumento formal que 

ateste o encargo de atuação, incluindo o desempenho perante a Agência. 

Exige-se que os recorrentes exponham os fatos conforme a verdade; procedam 

com lealdade, urbanidade e boa-fé; ajam de forma não temerária; prestem as 

informações que lhe forem solicitadas e colaborem para o esclarecimento dos fatos. 

Ainda sobre a exposição dos fatos e de seus fundamentos, é essencial 

observar que tais requisitos guardam em si grande relevância. Os fatos se referem à 

causa de pedir e “a causa de pedir recursal compõe-se do fato jurídico apto a autorizar 

a reforma, a invalidação, a integração e o esclarecimento da decisão recorrida” 

(DIDIER, 2010b). Trata-se dos acontecimentos que geraram a pretensão ou direito. 

Já os fundamentos guardam relação com a legislação ou regulamentação que 

disciplina o assunto. É o momento em que o recorrente demonstra porque os fatos 

descritos obedecem às normas vigentes. 

Por fim, a tempestividade se refere à observância dos prazos legais e 

regulamentares que trataremos com mais afinco no universo de cada espécie 

processual. 

Neste momento é salutar registrar que antes da análise de mérito propriamente 

dita (a avaliação quanto ao pedido do autor), requisitos formais necessitam ser 

alcançados. 

 

1.5.1 Princípio da Dialeticidade 

Embora seja uma construção doutrinária e jurisprudencial – não havendo 

positivação expressa no âmbito do processo administrativo – entendo que a 

dialeticidade, inerente à espécie recursal, é congruente com a sistemática da 

jurisdição administrativa. 

É que um pedido de reconsideração da decisão deve, evidentemente, atacar 

os fundamentos da decisão recorrida. Não se trata de apenas reapresentar à instância 

superior os mesmos fatos e fundamentos do pedido inicial, ou mesmo inovar 

completamente e acrescentar argumentos que não foram analisados pela autoridade 

julgadora anterior. 
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Quando se pretende o reexame de uma decisão, deve ser demonstrado em 

que ponto ela é falível e merece reforma, em que termos a ela não assiste razão. Por 

esse motivo, é exigível que o recurso administrativo exponha seus fatos e 

fundamentos de forma a impugnar o ato decisório anterior formalizado. 

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos 

recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por 

meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato 

judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de 

direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. 

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do 

contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte 

recorrida possa defender-se (NERY JUNIOR, 2004, p. 176-178). 

Portanto, é necessário que haja argumentação lógica que evidencie o 

desacerto da decisão contestada, sob pena do recurso não ser conhecido. 

Vale ainda dizer que se um pleito não foi deferido por vários motivos, todos eles 

devem ser enfrentados quando se contesta a decisão. É que se assim não for feito e 

subsistir um fundamento que, sozinho, por si só, torne o pleito inviável, o recurso – 

mesmo conhecido – não será acolhido no mérito. 

 

2. Efeitos do Recurso no âmbito processual da Anvisa – uma crítica a parte 

O efeito imediato dos recursos administrativos, regra geral, é impedir o trânsito 

em julgado de uma decisão (administrativa), ao possibilitar que a discussão seja 

prolongada no processo administrativo correspondente. 

Doutrinariamente, diz-se que os efeitos dos recursos administrativos são o 

suspensivo e o devolutivo. Meirelles (1993) resumiu que o efeito do recurso 

administrativo é naturalmente devolutivo e, por exceção, suspensivo.  

Sobre o efeito devolutivo, diz-se que é devolvido, integralmente, o pleito do 

autor para debate e deliberação por autoridade hierárquica superior. 
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No que toca ao efeito suspensivo, se refere ao condão de paralisar os efeitos 

da decisão atacada até que o debate assuma caráter resolutivo por meio da prolação 

de nova decisão superior. 

Em consonância ao que fora ensinado por Meirelles, o art. 61 da Lei nº 9.784/99 

preconiza que “salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito 

suspensivo”. Não obstante, a Lei de criação da ANVISA trouxe explicitamente a 

disposição legal divergente. 

O art. 15, § 2º, da Lei nº 9.782/99, conferiu tutela diferenciada para as decisões 

prolatadas no domínio processual da Vigilância Sanitária, ao apregoar que “dos atos 

praticados pela Agência caberá recurso à Diretoria Colegiada, com efeito suspensivo, 

como última instância administrativa”25.  

Ao que parece, e curiosamente, o legislador entendeu que os atos decisórios 

praticados pelo regulador em vigilância sanitária merecem tutela preventiva ou 

cautelar, recomendando proteção especial ao resguardar direitos do regulado e 

preveni-lo contra efeitos danosos de caráter irreparável (CARVALHO FILHO, 2013, p. 

311). 

Digo curiosamente por que em geral os atos administrativos gozam de auto 

executoriedade e tem sempre o interesse público como direção. A vigilância sanitária, 

por sua vez, é entendida como: 

art. 6º 

§1º “(...)conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam 
direta ou indiretamente com a saúde. (BRASIL, 1990)”. 

A Anvisa, a seu turno, promove a proteção da saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário. Então, por que os recursos interpostos contra suas 

decisões, em regra, têm o efeito suspensivo, apto a resguardar o interesse de 

 

25 Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001. 
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particulares, regulados, ao invés de abrigar, a priori, o interesse público e o direito 

constitucional fundamental à saúde? 

Se o efeito suspensivo atribuído ao recurso administrativo é a exceção, cuja 

possibilidade é exigida em lei, por que logo os atos da Anvisa – com papel fundamental 

de proteção à saúde – são passíveis de paralização ao simples manejo de pedido de 

reconsideração? 

Não seria, nesse caso, mais coerente a aplicabilidade do parágrafo único do 

art. 61 da Lei nº 9.784/99 que estabelece, como exceção e não regra, que “Havendo 

justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a 

autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar 

efeito suspensivo ao recurso”? 

Tal reflexão levou à busca da exposição de motivos n. 110/GM na Medida 

Provisória n. 1.791, de 30 de dezembro de 1998, que foi convertida na Lei nº 9.782/99 

(BRASIL, 1998), a fim de compreender as razões do legislador sobre o assunto. 

A pesquisa – em extensas 984 páginas digitalizadas no sítio da Câmara dos 

Deputados em Coleção de Anais da Câmara dos Deputados 14/01/1999 – alcançou 

a referida exposição de motivos somente a partir da página 815, sem qualquer 

referência específica à atribuição de efeito suspensivo aos recursos administrativos 

interpostos face às decisões da Agência. 

Por outro lado, as considerações ali encontradas somente fomentaram a dúvida 

já inicialmente exposta: 
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Figura 2: Diário do Congresso Nacional 

 

Fonte: Coleção de Anais da Câmara dos Deputados de 14/01/1999. 

A criação da Agência se deu por Medida Provisória, em grau de relevância e 

urgência, a fim de ser instrumento de maior eficácia no exercício das atividades 

inerentes ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e, ainda, para coibir o palco de 

irregularidades existentes à época por parte do setor regulado. Ainda assim, bastaria 

uma manobra recursal e os atos decisórios da autarquia com papel fundamental na 

defesa da saúde da população restariam adormecidos? 

Em 27 de janeiro de 1999, então, houve a conversão da citada Medida e foi 

publicada, no Diário Oficial da União, a Lei nº 9.782/99, de 26 de janeiro de 1999. 
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Ocorre que em 27 de fevereiro de 1999, foi publicada nova Medida Provisória, 

de n. 1.814, de 26 de fevereiro de 1999, que alterou dispositivos da Lei nº 9.782/99, 

entre eles o art. 15, §2º, que passou a ter a seguinte redação: 

§ 2o Dos atos praticados pelas Diretorias da Agência caberá recurso 
à Diretoria Colegiada, como última instância administrativa, sendo o 
recurso passível de efeito suspensivo, a critério da Diretoria 
Colegiada." (BRASIL, 1999c, grifo nosso) 

 

Foi verificada, então, a Mensagem n. 171, de 1999-CN (n. 271/99, na origem), 

publicada no Diário do Congresso Nacional - 30/3/1999, Página 3852 (Exposição de 

Motivos) 

 

Figura 3 – Mensagem nº 171, de 1999 
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Fonte: Diário do Congresso Nacional26. 

Não foi encontrada a justificativa para a alteração realizada no art. 15 para 

prever que o efeito suspensivo poderia ser concedido, mas já não o era mais atribuído 

automaticamente, e a concessão seria segundo critério da Diretoria Colegiada. 

 

26 Disponível em <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/14325?sequencia=1921> 
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A Medida Provisória de n. 1.814, de 26 de fevereiro de 1999 (BRASIL, 1999a) 

sofreu diversas reedições27 e alterações: 

 

Medida Provisória nº 2000-15 de 11 de Abril de 2000 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 2000-14 de 10 de março de 2000 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 2000-14 de 10 de março de 2000 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41. 

Medida Provisória nº 2000-14 de 10 de março de 2000 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 2000-13 de 11 de fevereiro de 2000 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 2000-13 de 11 de fevereiro de 2000 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41. 

Medida Provisória nº 2000-13 de 11 de fevereiro de 2000 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 2000-12 de 13 de janeiro de 2000 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 2000-12 de 13 de janeiro de 2000 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41. 

Medida Provisória nº 2000-12 de 13 de janeiro de 2000 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 2000-11 de 14 de dezembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 2000-11 de 14 de dezembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41. 

Medida Provisória nº 2000-11 de 14 de dezembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

 

27 Vide normas em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1999/lei-9782-26-janeiro-1999-
344896-norma-pl.html> 
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Medida Provisória nº 1912-10 de 25 de novembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1912-10 de 25 de novembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41. 

Medida Provisória nº 1912-10 de 25 de novembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1912-9 de 26 de outubro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1912-9 de 26 de outubro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41. 

Medida Provisória nº 1912-9 de 26 de outubro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1912-8 de 24 de setembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1912-8 de 24 de setembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41. 

Medida Provisória nº 1912-8 de 24 de setembro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1912-7 de 27 de agosto de 1999 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1912-7 de 27 de agosto de 1999 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 19; Art. 22; 
Art. 23; Art. 30; Art. 41; Anexos I e II. 

Medida Provisória nº 1912-7 de 27 de agosto de 1999 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XI, XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1912-6 de 29 de julho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1912-6 de 29 de julho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Alteração). Art.7º, incisos VII, XXV e §§ 4º, 5º e 6º; Art. 8º, §§ 5º, 6º 
e 7º; Art. 9º , parágrafo único; Art. 15, inciso VIII, §§ 1º e 2º; Art. 22, 
inciso X; Art. 23, §§ 6º a 8º; Art. 30; Art. 41, §§ 1º a 3º e Anexo II. 

Medida Provisória nº 1912-6 de 29 de julho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, incisos XI a XIII; 
Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1912-5 de 29 de junho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 
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Medida Provisória nº 1912-5 de 29 de junho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Alteração). Art.7º, incisos VII, XXV e §§ 4º, 5º e 6º; Art. 8º, §§ 5º, 6º 
e 7º; Art. 9º , parágrafo único; Art. 15, inciso VIII, §§ 1º e 2º; Art. 22, 
inciso X; Art. 23, §§ 6º a 8º; Art. 30; Art. 41, §§ 1º a 3º e Anexo II. 

Medida Provisória nº 1912-5 de 29 de junho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, incisos XII a 
XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1814-4 de 17 de junho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Acréscimo de Artigo). Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1814-4 de 17 de junho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Alteração). Art.7º, incisos VII, XI, XXV e §§ 4º, 5º e 6º; Art. 8º, §§ 5º, 
6º e 7º; Art. 9º , parágrafo único; Art. 15, inciso VIII, §§ 1º e 2º; Art. 22, 
inciso X; Art. 23, §§ 6º a 8º; Art. 30; Art. 41, §§ 1º e 3º e Anexo II. 

Medida Provisória nº 1814-4 de 17 de junho de 1999 (Poder Executivo) 
- (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, incisos XII e 
XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1814-3 de 20 de maio de 1999 (Poder Executivo) 
- (Acréscimo de Artigo). Art. 24-A; Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1814-3 de 20 de maio de 1999 (Poder Executivo) 
- (Alteração). Art.7º, incisos VII, XI, XXV e §§ 4º, 5º e 6º; Art. 8º, §§ 5º, 
6º e 7º; Art. 9º, parágrafo único; Art. 15, inciso VIII, §§ 1º e 2º; Art. 30; 
Art. 41, §§ 1º e 2º e Anexo II. 

Medida Provisória nº 1814-3 de 20 de maio de 1999 (Poder Executivo) 
- (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, incisos XII e 
XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1814-2 de 22 de abril de 1999 (Poder Executivo) 
- (Acréscimo de Artigo). Art. 24-A; Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1814-2 de 22 de abril de 1999 (Poder Executivo) 
- (Alteração). Art.7º, incisos VII, XI, XXV e §§ 4º, 5º e 6º; Art. 8º, §§ 5º, 
6º e 7º; Art. 9º, parágrafo único; Art. 15, inciso VIII, §§ 1º e 2º; Art. 30; 
Art. 41, §§ 1º e 2º e Anexo II. 

Medida Provisória nº 1814-2 de 22 de abril de 1999 (Poder Executivo) 
- (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, incisos XII e 
XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1814-1 de 25 de março de 1999 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 24-A; Art. 41-A; Art. 41-B. 

Medida Provisória nº 1814-1 de 25 de março de 1999 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 30; Art. 41; 
Anexo II. 

Medida Provisória nº 1814-1 de 25 de março de 1999 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

Medida Provisória nº 1814 de 26 de fevereiro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Acréscimo de Artigo). Art. 24-A; Art. 41-A; Art. 41-B. 
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Medida Provisória nº 1814 de 26 de fevereiro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Alteração). Art. 7º; Art. 8º; Art. 9º; Art. 15; Art. 30; Art. 41; 
Anexo II. 

Medida Provisória nº 1814 de 26 de fevereiro de 1999 (Poder 
Executivo) - (Revogação Parcial). Art. 5º, parágrafo único; Art. 7º, 
incisos XII e XIII; Art. 32; Art. 39. 

 

A Medida Provisória nº 2.000-16, de 11 de maio de 2000, contudo, novamente alterou 

o §2º, art. 15, devolvendo o efeito suspensivo automático aos recursos: 

§ 2º Dos atos praticados pela Agência caberá recurso à Diretoria 
Colegiada, com efeito suspensivo, como última instância 
administrativa." (NR) 

 

Mais uma vez, buscou-se a Exposição de Motivos, a fim de entender tal 

retomada: 
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Figura 4 – Exposição de Motivos 
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Fonte: Diário do Congresso Nacional28 

 

28 Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/14158?sequencia=587> 
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Conforme pode ser visto, a única justificativa apresentada para a alteração foi 

a de que “ – além de deixarem muito mais claras tanto as atribuições de formulação 

estratégica daquela Diretoria como as executivas deste Presidente – visam flexibilizar 

a atuação da Agência e são consideradas de extrema relevância e urgência, para a 

consecução de seus objetivos”. 

Malograda, mais uma vez, dessa maneira, a expectativa de entender o contexto 

sanitário da medida. O fato é que houve nova alteração, em grau de urgência e 

relevância, atribuindo efeito suspensivo às decisões da Agência em razão de 

protocolo de pleito de reconsideração, por parte dos administrados – que se 

beneficiam diretamente da atividade econômica por eles desenvolvida – sem 

justificativa específica, o que parece frustrar não só um processo regular de alteração 

legislativa, como – e especialmente – o processo de edição de Medidas Provisórias, 

por ausência de real motivação. 

As publicações seguintes ofereceram novas alterações à Lei nº 9.782/99, mas 

no que tange ao efeito suspensivo, apenas ratificaram a última redação mencionada. 

Em sendo assim, admite-se como imperiosa a necessidade de reflexão, ajuste 

e, quiçá, alteração legislativa da atribuição automática, ex lege, de efeito suspensivo 

aos recursos administrativos movidos face às decisões da Agência. 

Me parece ainda mais incongruente quando passamos à análise da Lei nº 

6.437/77, que configura infrações à legislação federal e estabelece as sanções 

respectivas, uma vez que ela estabelece que: 

Os recursos interpostos das decisões não definitivas somente terão 
efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade 
pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do 
cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto no 
art. 18 (BRASIL, 1977, grifo nosso). 

 

A lei editada em 1977 conferiu especial importância às ações de Vigilância 

Sanitária, ainda que veiculadas por meio de decisões não definitivas, só sendo 

passível de efeito suspensivo o recolhimento de verbas como penalidade, mas 

afastando qualquer manobra apta a impedir o cumprimento da obrigação exigida pela 

autoridade sanitária. 
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Vê-se, portanto, que há uma aparente assimetria em relação à atribuição de 

efeito suspensivo a recursos administrativos em processos decisórios no âmbito de 

atuação da Vigilância Sanitária. 

 

2.1  Supressão de efeito suspensivo e a irrecorribilidade da decisão 

Vimos que o efeito suspensivo fora conferido, ex lege, aos recursos 

administrativos interpostos face às decisões da Agência, por força do que dispõe o 

art. 15, §2º, da Lei nº 9.782/99. 

Identificamos, ainda, que há a exceção quando se trata de decisões 

relacionadas à infração sanitária, por força da Lei nº 6.437/77, mas este trabalho não 

engloba a análise dos Processos Sancionadores. 

Entretanto, o Regimento Interno da Anvisa (ANVISA, 2018, grifo nosso) instala 

a possibilidade de retirada de efeito suspensivo dos recursos: 

Subseção X 

Do Recurso Administrativo 

Art. 37. Das decisões da Agência, quando não proferidas pela Diretoria 
Colegiada, cabe interposição de recurso administrativo. 

................................................................................ 

§ 5º Cabe à Diretoria Colegiada decidir sobre a retirada de efeito 
suspensivo dos recursos administrativos interpostos perante a 
Anvisa. 

................................................................................ 

Art. 42. O recurso administrativo será recebido no efeito suspensivo. 

§1º A Diretoria Colegiada afastará o efeito suspensivo do recurso 
administrativo quando, em análise preliminar, forem considerados 
relevantes os fundamentos da decisão recorrida e a inexecução do 
ato recorrido puder resultar em risco sanitário. 

 

De igual sorte, a Resolução da Diretoria Colegiada nº 266, de 8 de fevereiro de 

2019 (ANVISA, 2019, grifo nosso), estabeleceu hipótese para afastar o efeito 

suspensivo dos recursos interpostos na Anvisa: 

Seção III 

Do Efeito Suspensivo 
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Art. 17. O recurso administrativo será recebido no efeito suspensivo, 
salvo os casos previstos nesta Resolução e demais normas correlatas. 

§ 1º A autoridade prolatora da decisão recorrida, ao não reconsiderar 
sua decisão, deverá indicar, justificadamente e com base em risco 
sanitário, a necessidade, caso haja, de retirada do efeito 
suspensivo do recurso em questão. 

§ 2º Evidenciado o risco sanitário, o recurso administrativo será 
direcionado à Diretoria Colegiada para decisão quanto à retirada do 
efeito suspensivo. 

§ 3º Havendo a Diretoria Colegiada decidido quanto ao pedido de 
retirada do efeito suspensivo, o recurso retornará à Gerência-Geral de 
Recursos para julgamento de mérito. 

 

Desta feita, nova ponderação fora realizada, agora no que tange à legalidade 

das possibilidades adicionadas por meio de Resoluções da Diretoria Colegiada 

(embora logicamente desejáveis do ponto de vista do direito à saúde). Por essa razão, 

procurou-se o embasamento jurídico contido nos pareceres exarados pela 

Procuradoria Federal sobre tal questão. 

Os Pareceres Consultivos n. 133/07-PROCR/ANVISA e, o mais recente, n. 

81/2020/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU abordam o ponto aparentemente controverso 

(grifo nosso): 

19. É cediço que toda a atuação da Anvisa se pauta com 
fundamento na sua finalidade precípua de proteção à saúde da 
população, conforme transcrição do art. 6º da Lei nº 9.782/99:  

Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a 
proteção da saúde da população, por intermédio do controle 
sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos 
processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem 
como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 

20. Assim, à Anvisa compete o controle sanitário da produção, 
comercialização e circulação de produtos e serviços submetidos à 
vigilância sanitária com o fito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. Dessa feita, numa interpretação 
sistemática do ordenamento jurídico-sanitário, deve-se ter em 
mente que qualquer que seja a atuação da Anvisa, ela deve se 
pautar pelo risco sanitário na atividade regulada com o escopo 
de proteção à saúde. 

21. Nesse diapasão, o efeito em que será recebido o recurso 
administrativo em face de decisão proferida ou medida adotada 
com relação a produto ou serviço que põe em risco à saúde da 
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população não pode se afastar desse norte. O risco sanitário 
associado ao produto ou serviço, objeto da decisão recorrida, é apto a 
atuar como critério de afastamento do efeito suspensivo do recurso. 

22. Sobre tal aspecto, cumpre salientar que o risco sanitário é 
parâmetro adequado para orientar de forma objetiva a atividade 
fiscalizatória da Anvisa. Dessa feita, ao não conceder o efeito 
suspensivo ao recurso, com base no risco sanitário, a Agência 
está agindo de forma a dar maior efetividade à proteção do direito 
fundamental à saúde, em cumprimento ao disposto no artigo 196, 
caput, da CF/88. 

23. Ainda com relação ao tema, cumpre transcrever manifestação da 
Procuradoria exarada no Parecer Cons. nº 133/2007:  

"4. Desse modo, pela aplicação do §2º do art. 15 da Lei nº 9.782/99, 
todos os recursos dirigidos à DICOL, como última instância 
administrativa, terão efeito suspensivo. Tal dispositivo, se 
aplicado isoladamente, sem se atentar para outros diplomas 
legais, que também tratam da vigilância sanitária, poderá gerar 
situações gravíssimas.  

5. De fato, se por um lado, em casos como o de aplicação de multa, 
o efeito suspensivo do recurso é perfeitamente aplicável, em outros 
casos, tais como proibição de comercialização de certo 
produto ou interdição de fábrica, por ter sido encontrado 
substância que causa danos à saúde da população, o efeito 
suspensivo deve ser categoricamente negado.  

6. Neste ponto, merece ser trazido à baila o art. 7º da Lei nº 
6.360/76, in verbis: 

Art. 7º - Como medida de segurança sanitária e a vista de 
razões fundamentadas do órgão competente, poderá o 
Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a 
fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata 
esta Lei, que, embora registrado, se torne suspeito de ter 
efeitos nocivos à saúde humana.  

7. Ora, malgrado o art. 15, § 2º , da Lei nº 9.782/99 estabelecer o 
efeito suspensivo para os recursos dirigidos à Diretoria Colegiada, 
o art. 7º Lei nº 6.360/76, por ser dispositivo que visa proteger 
primordialmente a saúde pública, afasta a aplicação do §2º do 
art. 15 da Lei nº 9.782/99.  

8. Conforme já foi consignado em outros pareceres desta 
Procuradoria, relativos ao tema em tablado, na precisa lição de 
Gustavo Tepedino, a preocupação central de nosso tempo é com 
"a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o 
elemento finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem 
convergir todas as normas de direito positivo", não podendo, 
portanto, querer sobrepor as disposições procedimentais da Lei nº 
9.782/99 àquelas da Lei nº 6.360/76, as quais se dirigem 
precipuamente à proteção da saúde humana.  

9. Portanto, nos casos em que a proibição/suspensão da 
produção ou comercialização do produto for decorrente da 
aplicação de dispositivos como o art. 7º da Lei nº 6.360/76 ou 
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até mesmo de outros de igual teor, o efeito suspensivo do 
recurso deve ser evitado. 

 

A transcrição literal da construção jurídica alçada não é supérflua. Vê-se que 

todo racional exposto vai ao encontro das críticas já realizadas anteriormente em 

relação ao efeito suspensivo automático concedido, como regra, pela Lei nº 9.782/99. 

Aquele órgão jurídico acrescentou, também como paradigma, a Lei nº 6.360/76 

– que “dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as 

Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 

Produtos, e dá outras Providências” – e a ressalva quanto aos produtos suspeitos de 

ter efeitos nocivos à saúde (BRASIL, 1976). 

Portanto, teríamos em (suposto) conflito, de um lado, a Constituição Federal de 

1988, a Lei nº 6.360/76, a Lei nº 6.437/77 (que subsidiam o Regimento Interno e as 

RDCs da Anvisa) e, de outro, a Lei nº 9.782/99, alterada sem qualquer justificativa – 

conforme visto alhures – e que, no passado, já considerou, corretamente, a meu ver, 

a atribuição de efeito suspensivo como norma de exceção. 

Por todo o exposto, entende-se pela legalidade dos instrumentos normativos 

editados pela Agência, todavia, não se pode afirmar o mesmo em relação à legalidade, 

e quiçá constitucionalidade, do art. 15, §2º, da Lei nº 9.782/99. Sugere-se, por meio 

dessa dissertação, que os órgãos competentes provoquem a modificação adequada. 

Sobre a competência para retirada do efeito suspensivo, a principal inovação 

trazida pela RDC nº 266/2019 – que revogou expressamente a antiga Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC nº 25, de 4 de abril de 2008 – se deu quanto ao 

deslocamento da anterior competência do Diretor Presidente para decidir sobre 

retirada do efeito suspensivo para a Diretoria Colegiada. 

Como consequência prática de tal deslocamento, a decisão que retira o efeito 

suspensivo recursal se torna irrecorrível, uma vez que a Diretoria Colegiada decide 

como última instância administrativa na Agência. 

Faz-se, assim, algumas reflexões em relação à legalidade de tal feito e, nesse 

sentido, buscou-se – novamente – a avaliação jurídica da Procuradoria Federal da 

Anvisa.  
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O Parecer n. 00002/2018/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU, que avaliou a 

proposta de RDC que tinha por objetivo promover alterações no Regimento Interno – 

RI da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias para a 

adoção de um novo rito processual para os recursos administrativos interpostos em 

face de decisões decorrentes de análises técnicas ou decisões condenatórias 

proferidas pelas unidades de contencioso administrativo-sanitário, dedicou um 

parágrafo sobre esta reflexão em específico: 

 
27. No que toca ao efeito suspensivo do recurso, notam-se duas 
significativas mudanças trazidas pela proposição. A primeira consiste 
no deslocamento da competência para decisão sobre o assunto do 
Diretor Presidente para a Diretoria Colegiada. Quanto ao ponto, não 
se vislumbra ilegalidade, uma vez que nem a Lei nº 9.782/99 nem 
o Decreto nº 3.029/99 tratam da questão. Pondera-se apenas que 
a decisão colegiada, geralmente, tende a ser menos célere do que 
a decisão monocrática, mesmo com a priorização de análise, o 
que pode ser um problema em hipóteses de iminente risco à 
saúde humana.  
 

Embora o texto afirme não haver ilegalidade, a justificativa, a priori, nos parece 

frágil. O fato da Lei nº 9.782/99 e o Decreto nº 3.029/99 restarem silentes sobre o 

ponto particular, s.m.j., não nos sugestiona uma autorização em branco para legislar. 

É cediço que o administrador só age de forma legítima se amparado por lei. 

Hely Lopes Meirelles ditou a máxima de que “enquanto na administração particular é 

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o 

que a lei autoriza” (MEIRELLES, 1993, p.82-83), em submissão ao princípio 

fundamental da legalidade. 

Sem avançar a discussão sobre o sentido estrito ou amplo dado à “lei”, outro 

fato notório é que uma regulamentação infralegal não pode disciplinar contra legem. 

Isso porque as leis que disciplinam o processo administrativo e suas decisões, 

em geral, parecem adotar o sistema de duplo grau de controle, dando efetividade aos 

princípios do contraditório, ampla defesa e direito de petição (conforme já 

mencionados nesta dissertação). Senão vejamos: 

 
Lei 9.784/99 
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
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proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
.............................................................................................. 
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações 
finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos 
processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
[...] 
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões 
de legalidade e de mérito. (BRASIL, 1999b) 
 
Lei 9.782/99 
 
Art. 15.  Compete à Diretoria Colegiada:  
VI - julgar, em grau de recurso, as decisões da Agência, mediante 
provocação dos interessados; 
................................................................................................. 
§ 2o  Dos atos praticados pela Agência caberá recurso à Diretoria 
Colegiada, com efeito suspensivo, como última instância 
administrativa. (BRASIL, 1999a) 
 

Avaliando o que dispõem as leis gerais sobre o assunto, a proposta do duplo 

grau como regra geral parece ser adequada. 

De forma a aprofundar mais o assunto, buscou-se analisar a organização do 

Poder Judiciário, de forma a encontrar a analogia que ajudasse durante a 

especulação. 

Tal organização encontra definição constitucional, em uma sistemática 

hierarquizada, com a existência de tribunais superiores superpostos a tribunais 

intermediários que, por sua vez, encontram-se superpostos a juízos iniciais singulares 

(CF/88, arts. 92,93, 102, 105, 108). Os tribunais superiores exercem o encargo de 

reavaliar as decisões proferidas por seus inferiores na maior parte dos casos, 

evidenciando que a Constituição Federal – carta magna de observância obrigatória a 

todo ordenamento jurídico infraconstitucional – privilegia o princípio do duplo grau 

(DIDIER; CUNHA, 2009, p. 25). 

No entanto, também há causas ditas de competência originária do STF e STJ 

– tribunais “de última instância” – que são avaliadas em primeiro e último grau de 

jurisdição por tais cortes superiores (art. 102, e art. 105, CF/88). No entanto, há 

também recursos previstos na Constituição para decisões tomadas em única e última 

instância (art. 102, III, e 105, III, CF/88). 

O fato é que é a existência de competências originárias revela que o duplo grau 

de análise não existe como regra absoluta nem mesmo na Constituição Federal, 
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tratando-se efetivamente de um princípio, que permite a avaliação ponderada de sua 

aplicação quando em conflito com outro29. Portanto, existe a possibilidade de haver 

exceção ao princípio. A esse respeito: 

Na verdade, o princípio do duplo grau de jurisdição não chega a 
consistir numa garantia, pois a Constituição Federai a ele apenas se 
refere, não o garantindo. A única Constituição que tratou do duplo grau 
de jurisdição como garantia absoluta foi a de 1824; as demais 
deixaram de se lhe conferir tal atributo. A atual Constituição Federal 
apenas prevê o princípio do duplo grau de jurisdição, não tratando de 
discipliná-lo como garantia. 
 
Sendo assim, é possível haver exceções ao princípio, descerrando-
se o caminho para que a legislação infraconstitucional restrinja 
ou até elimine recursos em casos específicos. Além do mais, 
sendo o duplo grau um princípio, é curial que pode haver princípios 
opostos, que se ponham como contraponto. Em outras palavras, 
sendo o duplo grau um princípio, pode ser contraposto por outro 
princípio, de molde que haja limites de aplicação recíprocos. 
 
Todavia, a presença constitucional do duplo grau de jurisdição não 
significa o seu caráter absoluto. Por ser princípio, deve se harmonizar 
no sistema, convivendo com outros princípios, mesmo diante da 
colisão no plano empírico, resultante da tensão das normas. Os 
princípios, diferente das regras, não funcionam no regime de exclusão 
no caso de conflito, e sim de ponderação. 
 
(...) O duplo grau está no sistema em permanente tensão com o 
princípio da efetividade do processo..., devendo ser ponderado 
em situações concretas, obedecendo ao mecanismo da 
proporcionalidade. 
 
Essa ponderação é feita inicialmente pelo legislador, sopesando 
valores através das normas principiais. Ponderando assim a 
complexidade da matéria, a importância social da causa, as 
circunstâncias procedimentais e a duração razoável do processo, 
pode o legislador, concedendo maior peso à efetividade sem 
sacrificar (eliminar) os princípios do devido processo legal e 
ampla defesa, optar por restringir o duplo grau de jurisdição em 
determinadas causas ou em certas circunstâncias” (DIDIER; 
CUNHA, 2009, p. 26, grifo nosso). 
 

 

29 A esse respeito, pesquisar a teoria de Alexy (1994) que diferencia regras e princípios. As 
regras são absolutas e quando há colisão entre elas, pelo menos uma das regras é declarada 
inválida ou é introduzida uma cláusula de exceção em uma delas. Já os princípios norteiam 
uma aplicação máxima possível, são mandados de otimização, pois não há hierarquia ou 
prioridade absoluta entre princípios. Os princípios coexistem no ordenamento e são 
ponderados quando conflitam uns com os outros.  
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A reflexão, então, aqui, encontra guarida. Conclui-se que a possibilidade 

jurídica de restringir ou eliminar recurso existe, contudo, essa previsão necessitaria 

estar expressa em lei, especialmente porque o duplo grau se amolda como regra nas 

leis de processo administrativo, conforme demonstrado acima. Uma regulamentação 

infralegal não poderia dispor de maneira contrária à Lei. 

Por todo exposto, são dois os ajustes sugeridos no que tange à Lei 9.782/99: o 

primeiro é a possibilidade de retirada de efeito suspensivo ou a supressão do efeito 

dado de forma automática; o segundo é a competência originária para avaliação e 

julgamento quanto ao efeito suspensivo, pela Diretoria Colegiada, em única (e última) 

instância decisória. 

 
3. Juntada de documentos em fase recursal 

A permissão para juntada de documentos no curso da marcha processual foi 

tema frequente de consulta, análise de debate no âmbito da Anvisa, especialmente 

no que toca aos recursos administrativos. É que o art. 60 da Lei nº 9.784/99 admite 

que, sic, “o recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá 

expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que 

julgar convenientes.” 

Sobre o abrigo do mencionado artigo, não foram raras as vezes que, ao se 

realizar o pleito de um registro, sem o completo dossiê exigido nas regulamentações, 

um ou outro administrado protocolou, em fase recursal, a documentação faltante, 

muitas vezes adquirida após o pleito inicial.  

Sem qualquer aprofundamento quanto à motivação de fundo (visto que por 

muitas vezes tal atitude foi julgada como “adiantar o lugar na fila de petições” ou 

“segurar lugar na fila”), a celeuma se concentra no fato de que o aceite de documentos 

em qualquer fase do processo encontraria limite no princípio da eficiência 

administrativa, uma vez que interfere diretamente nos fluxos e processos de trabalho 

estabelecidos na Agência e, por vezes, prejudica o direito de terceiros. 

Retomando o tema iniciado quanto à colisão de princípios, temos que nenhum 

impera sobre o outro de forma absoluta e que, também aqui, há uma tensão entre 

uma série deles, tais como a isonomia, eficiência, devido processo legal, contraditório 
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e ampla defesa. Sem a pretensão de indicar todos os possíveis conflitos ou resumir a 

problemática, permite-se uma pergunta básica e inicial para a discussão do tema: é 

isonômico analisar, sob a mesma disponibilidade e a qualquer tempo, um dossiê 

entregue de maneira completa por uma empresa e outro que ainda aguardaria novos 

protocolos que podem ou não ser efetivados? 

O dilema da juntada de documentos em fase recursal foi por vezes arguido em 

defesa oral durante deliberação do Colegiado e igualmente submetido à análise 

jurídica da Procuradoria Federal junto à Anvisa. Sobre o assunto, temos como 

referência os Pareceres Consultivos n. 78/08-PROCR/ANVISA; n. 105/2013/PF-

ANVISA/PGF/AGU; PARECER n. 0039/2017/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU e o mais 

recente PARECER n. 35/2018/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU. 

Sem embargo de toda construção jurídica alcançada por meio das referidas 

consultas, e de forma a não realizar cópia literal de todo arrazoado, faço constar 

apenas as principais conclusões sobre a questão, registradas no Parecer mais atual 

30 (grifo nosso): 

a) importa para a aferição de regularidade da constituição do processo 
administrativo a avaliação da existência de fato jurídico autorizador do 
peticionamento de registro de medicamento, caracterizado e 
qualificado pelo atendimento de todos os requisitos e condições 
ditados pela RDC nº 200, de 2017;  
b) a constituição de processo administrativo fora das condições 
exigidas para a sua regular instauração impede que documentos 
necessários para a protocolização da demanda possam ser 
juntados posteriormente, por iniciativa do interessado ou exigência 
desta Agência, e antes ou depois de iniciada a análise da área técnica;  
c) aditamentos e exigências só são passíveis de ocorrência quando 
tenha havido a instauração adequada e regular do processo 
administrativo:  
d) desde que tenha se iniciado adequadamente o processo 
administrativo é permitido que situações supervenientes, 
amparadas por argumentos razoáveis e consistentes 
tecnicamente, autorizem a juntada de novos documentos para 
análise técnica enquanto esta não esteja ultimada.  
e) é defesa a alteração do objeto do peticionamento, haja vista que as 
condições e requisitos técnicos, de segurança e sanitários, totais ou 
parciais, são distintos entre as diferentes categorias de 
medicamentos, segundo dispõe a RDC 200, de 2017, bem assim 
outras normas complementares da regulação de registro de 
medicamento, tais como: rotulagem, embalagem, nome etc.; e,  

 

30 PARECER n. 35/2018/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU 
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f) o tratamento deferido por esta Agência deve considerar a 
isonomia entre todos os interessados, reais e em potencial, bem 
como tomar em consideração os efeitos que suas decisões 
podem gerar nas várias relações jurídicas e interesses, diretos e 
de terceiros, que gravitam ao entorno do registro de 
medicamento. 
 

Embora as considerações tenham derivado de consulta formal utilizando como 

paradigma o processo administrativo de registro de medicamentos, as premissas 

elencadas podem ser facilmente transportadas para tantos outros processos de 

registro existentes na Agência. 

A RDC nº 266/2019 reservou ao artigo 12 o regramento quanto à admissão de 

juntada de provas documentais, em sede de recurso administrativo perante a Anvisa. 

Segundo o dispositivo regulamentar, a possibilidade existe quando as provas se 

referirem a fato ou a direito superveniente; ou quando as provas se destinarem a 

contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. 

 

4. A desistência do recurso 

A RDC nº 266/2019, em consonância com a Lei nº 9.784/99, aduz que: 

Art. 13. Em qualquer fase do processo ou instância, o recorrente 
poderá, voluntariamente, desistir do recurso interposto. 
§ 1º A desistência voluntária deve ser manifestada de maneira 
expressa, por petição ou termo firmado nos autos do processo. 
§ 2º A desistência ou renúncia do recurso, conforme o caso, não 
prejudica o prosseguimento do processo, se a Anvisa considerar que 
o interesse público assim o exige. 
§ 3º As instâncias recursais poderão declarar o processo extinto 
quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar 
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. (ANVISA, 
2019) 
 

A Procuradoria Federal junto à Anvisa, a seu turno, registrou o entendimento 

de que “a desistência de recurso é direito potestativo, consistente na revogação 

unilateral do ato praticado, que produz efeito por si mesma, não devendo ser “julgada” 

nem homologada, mas tão somente certificada31” 

 

31 PARECER n. 00002/2018/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU. 
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Exige-se, portanto, apenas que o interessado expressamente declare a 

desistência, por escrito, nos autos do processo respectivo. 

Vale esclarecer, sem embargo, que uma vez declarada, o ato voluntário de 

desistir não pode ser revisto. Trata-se de um impeditivo ao direito de recorrer, derivado 

de preclusão lógica. Isto posto, não cabe recurso à Certidão/Despacho/ato 

administrativo que atesta a desistência protocolada pelo interessado. 

A ninguém é dado usar as vias recursais para perseguir determinado 
fim, se o obstáculo ao atingimento deste fim, representado pela 
decisão impugnada, se originou de ato praticado por aquele mesmo 
que pretende impugná-la (MOREIRA, 2005, p. 340). 
 
Trata-se de regra que diz respeito ao princípio da confiança, que 
orienta a lealdade processual (proibição do venire contraf actum 
proprium). A desistência, a renúncia ao direito sobre o que se funda a 
ação e o reconhecimento da procedência do pedido são fatos 
impeditivos do direito de recorrer (DIDIER; CUNHA, 2009, p. 53). 

 

Atualmente, a Agência tem disciplinado, por meio do Memorando -Circular nº 

19/2020/SEI/GADIP-CG/ANVISA, o fluxo sobre procedimentos inerentes à 

Desistência de Recursos Administrativos. 

Em uma reflexão superficial, talvez haja dificuldade em compreender o motivo 

de desistência de recursos administrativos no âmbito dos registros, certificações e 

autorizações em vigilância sanitária. Entretanto, a fila para análise de recursos 

referente à regularização de alguns produtos é tão grande que, por vezes, não 

compensa a espera de seu julgamento. Em alguns casos, os interessados registram 

novos pedidos ou mesmo perdem o interesse comercial na produção. 

Visando diminuir essa fila de análise, as unidades técnicas já propuseram 

editais de chamamento para que os interessados manifestassem seu eventual 

interesse em desistir de recursos administrativos interpostos e ainda pendentes de 

julgamento. A intenção era que o silêncio dos recorrentes implicasse em desistência 

tácita de seus recursos e desobrigasse a agência das análises. 

Contudo, conforme entendimento sedimentado na Procuradoria Federal junto 

à Anvisa, a ausência de resposta não pode ser interpretada como desistência. Vide 

Pareceres nº 12/ 2017/ CCONS / PFANVISA/ PGF/ AGU e nº 00030/ 2018/ CCONS/ 

PFANVISA/ PGF/ AGU. 
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5. Contagem de prazos 

Sobre a contagem de prazos, a Lei nº 9.784/99 disciplina que: 

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação 
oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento. 
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte 
se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este 
for encerrado antes da hora normal. 
§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 
§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. 
Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do 
início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os 
prazos processuais não se suspendem (BRASIL, 1999b). 
 

Há que se observar – de forma supletiva – que o Código de Processo Civil 

admite que, em casos excepcionais, como os de calamidade pública e os de 

dificuldade de transporte para comarcas localizadas em local de difícil acesso, haja 

alguma flexibilização quanto a prazos. Contudo, tais hipóteses excepcionalíssimas 

carecem de cuidadosa análise e formalização. 

Recentemente, por ocasião da emergência de saúde pública internacional 

relacionada ao SARS-COV-2, a Diretoria Colegiada da Anvisa editou a RDC nº 355 

de 23 de março de 2020, a fim dispor sobre a suspensão dos prazos processuais 

afetos aos requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da 

Agência. Tratou-se de medida de urgência para prevenção de prejuízos processuais 

e interesses legítimos. 

Tal decisão foi subsidiada por formal processo regulatório; pelo parecer jurídico 

consultivo nº 33/2020/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU; com fundamento, ainda, na 

Declaração, pela autoridade nacional, de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de 

fevereiro de 2020; e baseada em fatos públicos e notórios, que caracterizaram a 

urgência das providências pertinentes. 

Vê-se, à vista disso, que as hipóteses para flexibilização de prazos são 

ultimadas em casos singulares, não se tratando de atos decisórios simples, segundo 

a conveniência e oportunidade. 
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A Resolução RDC nº 266/2019, que trata especificamente sobre recursos 

administrativos na Anvisa, por sua vez, dispõe sobre a contagem de prazos: 

Art. 8 
§1º Os prazos de que trata este artigo serão computados excluindo o 
dia do começo e incluindo o do seu vencimento. 
§2º Os prazos de que trata este artigo somente começam a correr a 
partir do primeiro dia útil após a regular intimação do interessado. 
§3º Os prazos de que trata este artigo são contínuos, não se 
interrompendo nem suspendendo nos feriados e fins de semana. 
§4º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
subsequente, se o vencimento cair em fim de semana, feriado ou em 
dia que for determinado o fechamento da repartição ou o expediente 
for encerrado antes do horário normal. (ANVISA, 2019) 
 

Reforça-se que a contagem de prazo é fundamental para atendimento do prazo 

recursal. Uma vez que a parte é formalmente cientificada da decisão, o prazo recursal 

se inicia (dia útil subsequente). 

A aferição da tempestividade do recurso, por sua vez, se dá pela data de seu 

protocolo. Logo, o que se leva em consideração é a data em que o pedido recursal foi 

protocolado na Agência, não importando o tempo decorrido internamente para seu 

processamento até a sua chegada na área ou autoridade competente para análise. 

Importante mencionar que o Diploma Processual Civil, em seu art. 219, 

estabeleceu que na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 

computar-se-ão somente os dias úteis. Embora acredite que esta é uma tendência 

geral das regras processuais, no âmbito administrativo, nesse caso, a aplicação do 

CPC não deve ser feita de forma subsidiária ou supletiva. 

Conforme já demonstrado, há previsão expressa, tanto na Lei nº 9784/99, como 

na RDC nº 266/2019, de que os prazos são contados de modo contínuo. 

 

5.1  Possibilidade de Protocolo via postal 

Sobre a possibilidade de apresentação de petição de recurso via postal, 

embora reconhecida, por vezes houve dúvida quanto à data que deve ser considerada 

para verificação da tempestividade de seu protocolo. 
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A Procuradoria se manifestou, por meio do Parecer Cons. nº 148/2009-

PROCR/ANVISA/MS, sobre o tema, com amplo respaldo em Lei, Resoluções e 

entendimentos jurisprudenciais. 

Não obstante, uma vez que foram mencionadas, no referido Parecer, as 

Resoluções RDC nº 124/2004 e RDC nº 25/2008 já revogadas e o Código de Processo 

Civil sofreu atualizações desde a emissão daquele Parecer, novas dúvidas foram 

suscitadas sobre a validade dos argumentos outrora apresentados. Esse tópico em 

especial se dedica a esclarecê-las. 

Inicialmente, temos que a RDC nº 124/2004 - que dispõe sobre os 

procedimentos gerais para utilização dos serviços de protocolo de correspondências 

e documentos técnicos no âmbito da Anvisa e sobre as formas de atendimento ao 

público - foi revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 25 de 

16/06/2011, vigente. 

Temos, ainda, que a RDC nº 25/2008 - que dispõe sobre os procedimentos 

relativos à interposição de recursos administrativos em face das decisões da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências - foi revogada pela 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019, vigente. 

Mesmo diante de tais atualizações regulatórias, observa-se que a mesma 

previsão de protocolo por via postal para qualquer documento endereçado à ANVISA, 

sem qualquer exceção expressa aos recursos administrativos, continua válida, senão 

vejamos: 
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Quadro 1 – Comparativo entre RDC nº 124/2004 e RDC nº 25/2011 

RDC nº 124/2004 - 
revogada 

RDC nº 25/2011 - vigente 

Art. 8º O atendimento para 
protocolização de 
documentos será realizado 
mediante atendimento 
presencial ou postal. 

Seção II 

Das modalidades de atendimento 

Art. 9º. São modalidades de protocolo na Anvisa: 

I - protocolo físico: realizado pelo atendimento postal ou 
pelo atendimento presencial, através do recebimento pela 
Anvisa da documentação em conformidade com os itens 
constantes da lista de verificação de documentos para o 
assunto peticionado e demais correspondências; e 

... 

  Seção III 

Do Atendimento Postal 

Art. 10. O atendimento postal realizar-se-á na Uniap por 
meio do recebimento de documentos entregues pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) ou outra 
instituição com finalidade semelhante. 

Parágrafo único. Para facilitar a localização do documento 
protocolado na Uniap, recomenda-se que o envelope 
contendo o(s) documento(s) tenha(m) o código de 
rastreamento concedido pela ECT ou empresa similar, o 
qual será utilizado como comprovante de entrega de 
documentos na Uniap. 

RDC nº 25/2008 - revogada RDC nº 266/2019 - vigente 

Não há qualquer menção 
sobre a forma de protocolo 
dos recursos administrativos 
da Agência. 

Não há qualquer menção sobre a forma de protocolo dos 
recursos administrativos da Agência. 

 

Como é possível observar - e já fora identificado à época da elaboração do 

Parecer pela Procuradoria - há a expressa previsão de protocolo pela via postal. Além 

disso, o mesmo Parecer já dizia que se não há norma específica referente à forma de 

protocolo dos recursos administrativos na Agência, deve ser utilizada a norma geral 

de protocolo de documentos na Anvisa, ou seja, a RDC nº 25/2011 – ainda 

vigente. Assim, a regra geral é admitir que todos os documentos possam ser, também, 

protocolados pela via postal. 
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Por outro lado, havendo norma específica que discipline forma de protocolo 

diferenciado para um ou outro caso, essa última prevalecerá sobre a geral32. 

Contudo, reforça-se o que, em 2009, a Procuradoria sugeriu: fosse 

expressamente veiculado em normas da Anvisa a forma de verificação da 

tempestividade de documentos, ou pela data de seu protocolo presencialmente ou 

pela data de postagem no correio, conforme se der a interposição. 

O Código de Processo Civil, por sua vez, Lei nº 13.105/2015, apesar de sua 

atualização, não modificou o racional lógico de sua construção para o ponto sob 

discussão. Se no Parecer Consultivo da Procuradoria, em 2009, fora citado o art. 525, 

CPC/73, que previa para interposição de petição de Agravo de Instrumento a 

possibilidade de interposição por via postal, podemos ver que o atual Código 

Processual faz a mesma previsão em seu artigo 1.017, §2º, inciso III, CPC/15. 

E avançou mais, pois no capítulo das Disposições Gerais sobre os Recursos, 

acrescentou a forma de aferição da tempestividade para aqueles remetidos pelo 

correio - art. 1003, §4º, CPC/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 É o caso de documentos que não são endereçado à sede da Agência em Brasília, por 
exemplo: Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos Derivados ou 
Não do Tabaco – GGTAB, no Rio de Janeiro; a Coordenação de Propriedade Intelectual da 
Gerência-Geral de Medicamentos – COOPI, também no Rio de Janeiro; e os Postos de 
Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados espalhados 
pelo país. 
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Quadro 2 – Comparativo entre Código de Processo Civil – Lei nº 5.8691973 e Lei nº 

13.105/2015 

Código de Processo Civil - Lei nº 5.869/1973 
revogado 

Código de Processo Civil - Lei n º 
13.105/2015 vigente 

Art. 525. A petição de agravo de instrumento 
será instruída: 

... 

§ 2 o No prazo do recurso, a petição será 
protocolada no tribunal, ou postada no 
correio sob registro com aviso de recebimento, 
ou, ainda, interposta por outra forma prevista na 
lei local. 

Art. 1.017. A petição de agravo de 
instrumento será instruída: 

... 

§ 2º No prazo do recurso, o agravo será 
interposto por: 

III - postagem, sob registro, com aviso de 
recebimento; 

  

Art. 1.003. 

... 

§ 4º Para aferição da tempestividade do 
recurso remetido pelo correio, será 
considerada como data de interposição a 
data de postagem. 

 

Ademais, é importante lembrar que o Código de Processo Civil de 2015 inovou 

ao declarar expressamente sua aplicação supletiva e subsidiaria (art. 15, Lei nº 

13.105/2015) às normas que regulam os processos administrativos. Assim, não 

havendo norma no âmbito administrativo que estabeleça o marco temporal para 

aferição de tempestividade para os casos de documentos protocolados pela via postal, 

aplica-se de forma subsidiária a Lei nº13.105/15. 

Em sendo assim, é possível a conclusão lógica que para aferição de 

tempestividade de protocolos de documentos na Anvisa, se realizados pela via postal, 

é considerada a data de postagem dos documentos, assim como já havia esclarecido 

o mencionado parecer consultivo. 

 

6. Intervenção de terceiro interessado 

O pedido de intervenção de terceiro interessado em processos administrativos 

(de titularidade de outrem) que tramitam na Agência não é comum. Todavia, já houve 

casos em que empresas detentoras de registro de medicamentos de referência 
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tentaram impugnar o registro de medicamentos genéricos e similares – o que, por 

consequência, demandou análise técnica e jurídica por parte da Agência.  

A motivação de tais fabricantes seria a possibilidade de seus interesses 

comerciais restarem afetados e, sob esse prisma, a Procuradoria Federal junto à 

Anvisa foi demandada para avaliação do pleito. 

Entendo que o PARECER nº 00130/2018/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU 

possui conteúdo sigiloso, uma vez que amplamente avalia dados de empresas 

nominalmente identificadas, não sendo passível de consulta aberta ao público. 

Contudo, apenas no que tange à argumentação invocada – e, aqui, utilizada com fins 

acadêmicos – as considerações essencialmente jurídicas sobre a temática merecem 

ser colacionadas. 

Conforme já visto, é legitimado para atuar no processo tanto os interessados 

diretos, que deflagaram o processo; quanto os indiretos, aqueles que têm direitos ou 

interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Não obstante, é 

necessário que a decisão afete a posição jurídica do interessado, não bastante que 

haja apenas reflexos de ordem econômica. A esse respeito, se manifestou Carvalho 

Filho (2013, p. 111): 

“(...) Em consequência, para que o indivíduo se qualifique como 
interessado no processo administrativo é preciso que demonstre 
possuir efetivo interesse jurídico, o que equivale a dizer que lhe cabe 
comprovar que a decisão a ser adotada no processo poderá afetar 
realmente seu direito em virtude de conexão com o direito 
principal objeto do processo . Interesses meramente de fato e sem 
conexão direta como que se examina no processo não geram para o 
indivíduo a qualidade de legitimado. Aliás, a se permitir o ingresso de 
tais pessoas, o procedimento administrativo sofreria significativo 
entrave, tramitaria com maior morosidade e ficaria, com isso, mais 
distante do princípio da celeridade, tudo em prejuízo do interesse 
público perseguido pela administração.” (destaques no original). 
 

Aquela douta Procuradoria faz juntar, ainda, entendimentos jurisprudenciais 

sobre a referida tese, seguindo os moldes do instituto da assistência no processo 
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judicial, nos quais se verifica o entendimento unânime no sentido de que “o simples 

interesse de fato ou econômico não autoriza a assistência33”. 

No caso concreto examinado, o fato de outra empresa lograr êxito em registrar 

medicamento genérico ou similar não altera a posição jurídica da outra empresa de 

titular do registro do medicamento de referência. Sem embargo, alteraria os ganhos 

financeiros face a nova concorrência no mercado. 

Por fim, registra a Procuradoria: 

os medicamentos genéricos foram criados no Brasil pela Lei nº 
9.787/99 com o objetivo de estimular a concorrência comercial, 
melhorar a qualidade dos medicamentos e facilitar o acesso da 
população ao tratamento medicamentoso. Permitir que as 
empresas titulares de registro de medicamentos de referência, apenas 
em função da possibilidade de repercussões financeiras, atuem como 
terceiros interessados em processos de registro de medicamentos 
genéricos ou similares poderia não só tumultuar a rotina 
administrativa, como prejudicar ou atrasar a concretização da política 
pública. 
 

Sobre a consideração acima exposta, acrescenta-se, ainda, que o interesse 

público ganha especial relevância no contexto, devendo ser privilegiado – 

especialmente por estar intrinsicamente vinculado ao direito fundamental à saúde – 

face aos interesses comerciais e econômicos de uma única empresa. E, se assim não 

o fosse, a própria lei dos medicamentos genéricos poderia ser questionada, visto que 

afetaria os interesses de todo e qualquer detentor de registro de medicamentos de 

referência. 

A empresa em questão requereu inclusive o acesso a todo os documentos, 

decisões, despachos que fossem exarados no processo de registro do medicamento 

genérico. Sobre tal ponto, asseverou o órgão consultivo jurídico na Agência que a 

Constituição Federal e a Lei de Acesso à Informação chancelam a solicitação, se 

 

33  STJ - AgRg no REsp: 1241523 PR 2011/0044060-9, Relator: Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 12/05/2011; EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018; TSE - AC: 15169 SÃO JOÃO 
- PE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: DJE Diário 
de justiça eletrônico, Data 19/12/2016, Página 28-29. 
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realizada por meio dos canais apropriados e desde que não haja informações sigilosas 

ali depositadas. 

 

7. O Recurso em Processo Administrativo de Registro e Autorizações. 

Conforme já visto no item 1.3 – e de forma suscinta – o recurso é um 

requerimento que contesta uma decisão exarada. No âmbito dos processos 

administrativos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os procedimentos 

relativos à interposição de recursos administrativos estão dispostos na Resolução 

RDC nº 266/2019. 

Uma vez que a Agência realiza controle sanitário da produção e consumo de 

produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, no escopo desta atuação estão 

os agrotóxicos, alimentos, cosméticos, medicamentos, produtos para saúde, 

saneantes, sangue, tecidos, células, órgãos e terapias avançadas, produtos 

fumígenos derivados ou não do tabaco e, mais recentemente, produtos à base de 

Cannabis. 

Ocorre que para que um produto chegue ao mercado, é necessária – após 

etapas específicas de desenvolvimento – a aprovação e autorização da Agência. O 

produto precisa ser registrado de acordo com a legislação e regulamentação sanitária 

vigente. Se a Agência anui com os dados submetidos, respeitados critérios de 

qualidade, eficácia e segurança, entre outros, o registro é concedido. 

De forma semelhante, é exigida autorização da Agência para regularização de 

serviços. São os casos das Embarcações e as exigências de Certificações para 

funcionamento, a exemplo do Certificado de Livre Prática (RDC nº 72/2009), que 

atesta condições operacionais e higiênico-sanitárias da embarcação e do estado de 

saúde dos seus viajantes; e o Certificado Sanitário de Embarcação, que registra 

informações sobre a inspeção completa realizada na embarcação e sobre a 

necessidade da aplicação de medidas sanitárias. 

Também é o caso das Autorizações de Funcionamento ou Autorização de 

Funcionamento Especial e Certificado de Boas Práticas Farmacêuticas para 

Farmácias e Drogarias; Autorização de Funcionamento de empresas que produzem 

insumos farmacêuticos, Certificação de Boas Práticas de Fabricação, entre outros. 
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Ocorre que nem sempre os dossiês submetidos são, de pronto, anuídos. Em 

sendo assim, por vezes é necessária a emissão de exigências técnicas para sanar 

dúvidas quanto aos documentos apresentados e, ao final da análise, pela unidade 

técnica responsável, uma decisão é emitida. Quando há alguma insatisfação, por 

parte do solicitante, em relação a tal decisão, cabe a interposição de recurso. 

Os recursos administrativos interpostos em face das decisões proferidas pelas 

unidades organizacionais da Anvisa, incluindo os processos de contencioso 

administrativo-sanitário, são julgados em segunda instância pela Gerência-Geral de 

Recursos (criada pela RDC nº 255/2018) e, em última instância, pela Diretoria 

Colegiada34. 

 

7.1 Fluxo e Prazos  

Em relação ao caminho pelo qual percorre o Recurso Administrativo, temos o 

que se segue. 

Inicialmente, é protocolado o Requerimento de Reconsideração à decisão pela 

empresa interessada. Conforme já mencionado no item 1.5, o recorrente deve ser 

representante legítimo da empresa e o recurso deve fazer exposição de fatos e dos 

fundamentos que suportam o seu pedido final. 

O prazo de interposição é de 30 (trinta) dias, contados a partir da regular 

intimação do interessado. Usualmente, as unidades da Agência comunicam os 

motivos de indeferimento por meio de: publicação em DOU, além de outra forma que 

assegure a ciência inequívoca do interessado acerca dos motivos de indeferimento. 

Esse trabalho não se destina a informar a operacionalização do protocolo, 

contudo, as informações a esse respeito podem ser acessadas no sítio eletrônico da 

Agência, que reúnem diretrizes sobre cadastro de CNPJ e acesso ao sistema Solicita 

como gestor de segurança. 

 

34 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/recursos-administrativos/2a-instancia 

https://sso.anvisa.gov.br/sso/internet/login?service=https%3A%2F%2Fsolicita.anvisa.gov.br%2Fsolicita%2F&_ga=2.116773187.473875698.1612266079-1999924348.1606315856
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Em consonância ao que dispõe a Lei nº 9784/99, a RDC nº 266/2019 dispõe 

que o recurso, após protocolado pelo interessado, será dirigido à autoridade prolatora 

da decisão (unidade técnica da Agência) ou ao Colegiado julgador que proferiu a 

decisão.  

Abre-se então a oportunidade que a autoridade decisória reavalie sua decisão 

segundo às argumentações expostas no pedido de reconsideração. Trata-se do juízo 

de retratação, que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias. 

Se não há a mencionada reconsideração, ou se essa acontece de modo parcial, 

o pedido será encaminhado à instância superior, como recurso, para deliberação da 

questão não retratada (parcial ou total). 

As duas instâncias recursais da Anvisa são unidades colegiadas. Tanto a 

Gerência-Geral de Recursos (2ª instância decisória), como a Diretoria Colegiada (3ª 

e última instância decisória), deliberam por meio de votação de seus membros. O 

funcionamento dos órgãos colegiados encontra-se detalhado no Regimento Interno e 

outras regulamentações da Agência. 
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Figura 5 – Fluxo regular de pedido 

 

 

Fonte: elaborada pela autora 

De forma resumida, sem considerar outras petições e decisões incidentais, 

esse é o fluxo regular de um pedido que, ao ser indeferido, pode percorrer até 3 

instâncias de avaliação de suas razões. 
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7.2  Efeitos do julgamento de recurso interposto em face de indeferimento 

de renovação de registro de produto 

A esse respeito uma breve nota deve ser adicionada. Diante de uma série de 

dificuldades sofridas pela Agência – sobre as quais este trabalho não se aprofundará 

– que envolvem desde o número reduzido de servidores, à gestão e racionalização de 

processos de trabalho, a Anvisa acumulou um passivo de processos de renovações 

de registros consideravelmente alto. 

De forma a possibilitar que produtos regulares e essenciais à saúde pudessem 

permanecer no mercado, sem que a morosidade da análise dos processos na Agência 

(por razões diversas) prejudicasse a manutenção de seus registros, a Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC nº 250, de 20 de outubro de 2004 (ANVISA, 2004), que 

trata da revalidação do pedido de registro de produtos sujeitos à vigilância sanitária, 

dispôs que: 

Art. 1º A revalidação do registro deverá ser requerida com 
antecedência máxima de doze meses e mínima de seis meses do dia 
do vencimento do registro, considerando-se automaticamente 
revalidado, independentemente de decisão, se não houver sido esta 
proferida até o dia do término daquele. (Redação dada pela Resolução 
– RDC nº 212, de 22 de janeiro de 2018) 
 

Desta feita, uma série de renovações automáticas foram implementadas a cada 

ciclo de 5 anos (duração do registro, à época). Contudo, por inúmeras vezes, quando 

a empresa já está, por exemplo, em sua 4ª renovação de registro, restam pendentes 

de análise as renovações anteriores – seja pela falta de análise (fila), seja pelo seu 

indeferimento que, por força do efeito suspensivo da decisão, automático, atribuído a 

recurso interposto, impede o cancelamento do registro do medicamento. 

Em sendo assim, passou-se a questionar quanto à aplicabilidade da decisão 

de recurso de indeferimento de renovação de registro de medicamento após o ciclo 

de validade de seu registro. 

Em outras palavras, a dúvida se dá quanto aos efeitos do julgamento de recurso 

interposto em face de indeferimento de renovação de registro de produto, diante da 

posterior renovação automática concedida em novo pedido de renovação de registro. 

A esse respeito, sob análise de caso concreto, que não permite maiores 

detalhamentos, a Procuradoria Federal junto à Anvisa se debruçou sobre o assunto 
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por meio do PARECER n. 00104/2020/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU, cuja ementa 

assim resumiu a controvérsia: 

EMENTA: Direito Administrativo. Direito Sanitário. Efeitos do 
julgamento de recurso interposto em face de indeferimento de 
renovação de registro de produto. Efeito suspensivo. Renovação 
automática concedida em novo pedido de renovação de registro. 
Necessidade de apreciação do recurso. Fundamento no art. 1º, §2º, 
da RDC nº 250/2004. Possibilidade do registro ser cancelado e o 
fundamento da quarta renovação não existir. Temperamentos do 
alcance da decisão a atos já constituídos. Análise do recurso adstrita 
às suas razões e fundamentos. Impossibilidade de apreciação de 
documento não apresentado no recurso 
 

Em apertadíssima síntese, o Parecer concluiu pela necessidade de avaliação 

de cada pedido de renovação segundo as normas vigentes e os dossiês 

apresentados, visto que a decisão de cada renovação terá consequência direta e 

indissociável às próximas. 

Vale acrescentar que dúvidas desse tipo já foram algumas vezes submetidas à 

análise da Procuradoria Federal junto à Anvisa, vide Parecer CONS N. 61/2016/PF-

ANVISA/PGF/AGU. 

As motivações para adição deste tópico são várias. Em primeiro lugar retomo 

a problemática referente ao efeito suspensivo concedido de forma automática, 

conforme a abordagem do item 2. 

Em segundo lugar, ressalto a importância - e o impacto produzido - quando a 

duração de um processo não é razoável e não é assegurada a celeridade de sua 

tramitação. A situação acima mencionada, ainda que de difícil compreensão para 

aqueles que não trabalham com a temática, de maneira explícita, evidencia a 

confusão gerada e a dificuldade de entendimento dentro da própria Agência. 

Em último – mas não menos importante – registro o quanto à gestão de 

processos, planos de ação e de trabalho, racionalização de fluxos e procedimentos, 

harmonização de entendimentos, impactam diretamente no objetivo final da Agência: 

de promover e proteger à saúde da população. 

Assim, de nada adianta toda regulamentação processual e técnico-sanitária se 

não há efetividade para os resultados almejados. 
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É que, ao fim, é a sociedade que sofre os eventuais danos gerados da soma 

de vários descompassos, maiores ou menores, existentes na Administração Pública, 

inclusive no que se refere à (des)organização de processos e procedimentos de 

trabalho. 

 

8. A decisão em recursos administrativos – aspectos gerais  

O art. 13 da Lei nº 9784/99 estabelece que a decisão de recursos 

administrativos é indelegável. A delegação de competência é a transferência da 

incumbência para a prestação do serviço. A titularidade da atribuição, no entanto, é 

mantida com o delegante, de modo que, a qualquer tempo, poderá a atribuição ser 

avocada (FURTADO, 2013, p. 205). Contudo, no que toca aos recursos 

administrativos essa possibilidade é expressamente vedada. 

Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos, quando se tratar de decisões em recursos administrativos (art. 

50, V, Lei nº 9784/99). A motivação dos atos se refere ao dever, do administrador 

público, de expor as circunstâncias de fato e de direito (as razões) que o levam a 

decidir; os fins buscados por meio daquela solução administrativa e a fundamentação 

legal adotada (FURTADO, 2013, p. 103).  

Os parágrafos primeiro a terceiro do mesmo artigo 50 adicionam, ainda, 

requisitos de validade à decisão a ser exarada quando da análise e julgamento do 

recurso. É imprescindível que as razões de decidir sejam explícitas, claras e 

congruentes. 

Há a possibilidade de que a decisão faça referência a decisões anteriores, por 

meio de declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 

informações, decisões ou propostas, tornando-os parte integrante da nova decisão 

prolatada. 

No caso de decisões de órgãos colegiados e comissões – ou de decisões orais 

– o registro em ata ou termo escrito é exigido. Nesse caso, o papel de um escrivão 

habilitado para o desempenho de tal função é fundamental, uma vez que é necessário 

entender o teor das decisões, a fim de evitar vícios durante o registro. No âmbito da 
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Anvisa, esse papel deveria ser exercido por servidor em exercício na Secretaria Geral 

da Diretoria Colegiada – SGCOL. 

A otimização de trabalho é permitida e, ouso dizer estimulada, por meio da 

previsão de que pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das 

decisões – para solução de assuntos de mesma natureza – desde que não prejudique 

direito ou garantia dos interessados. 

O Código de Processo Civil vigente inaugurou, após reiteradas decisões do 

Poder Judiciário e as insurgências da doutrina pátria, dispositivo que maximiza os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Tal situação decorre da nova visão do processo e que implica, como efeito, 

numa nova visão do próprio contraditório, partindo-se da ideia de que o Estado-Juiz 

não mais atua como mero aplicador da norma, mas, sim, como parte. E se é parte, 

deve-se submeter aos mesmos princípios que os demais sujeitos da relação 

processual, notadamente aquele que diz respeito à necessidade de cooperação para 

se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Art. 6º).  

Sendo assim, ingressa no ordenamento o artigo 10 do CPC/15 que traz o que 

se denomina de “vedação à decisão surpresa”, posto que não permite, 

expressamente, que a autoridade decida, em qualquer grau de jurisdição, com base 

em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado as partes a se manifestar. 

Inclui-se nessa vedação, até mesmo, as matérias de ordem pública, pois são aquelas 

passíveis de serem conhecidas “de ofício”. 

Suponha-se que a área técnica ao indeferir a renovação de registro de um 

medicamento o faça com base nos fundamentos A, B e C. Após o despacho de não-

retração e já em segunda instância, a autoridade julgadora verifica que – 

independentemente dos fatos e argumentos trazidos pelo interessado, os quais 

seriam capazes de reverter a decisão recorrida – existe uma motivação D suficiente 

para o indeferimento da renovação, mas que até o momento não foi suscitada pela 

área técnica. Logo, o administrado não se manifestou sobre ela. 

Seguindo a nova sistemática do contraditório e em observância ao “princípio da 

não surpresa”, deve(ria) a autoridade intimar o interessado para se manifestar sobre 

esse “novo motivo D”, a fim de garantir que exercite sua influência sobre aquilo que 
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não motivou, inicialmente, o indeferimento e, consequentemente, não foi objeto de 

insurgência.  

Ao abordarmos a importância desse princípio, não podemos deixar de 

consignar outra situação, por vezes, corriqueira no âmbito da Agência, referente a 

decisões que não guardam relação com o que foi requerido pelos administrados em 

seus recursos.  

Sobre essa hipótese, temos o princípio da congruência (também denominado 

de adstrição ou de correlação) entre o pedido e a decisão. De forma quase tímida, o 

legislador o prevê no § 1º, do Art. 50, no Capítulo XII Da Motivação, da Lei nº 9.784/99, 

ao afirmar que a motivação deve ser explícita, clara e congruente.  

A respeito do axioma em comento, em síntese, podemos afirmar que o pedido 

– ou objeto – é o fator delimitador da atuação do julgador, não sendo permitido a esse 

decidir aquém daquilo que foi suscitado (citra petita); distante (fora) daquilo que foi 

requerido (extra petita); e, muito menos, ir além do que foi demandado (ultra petita). 

Circunstâncias essas vedadas pelo ordenamento jurídico, tal como acima indicado na 

Lei de Processo Administrativo e, também, pelos artigos 14135 e 49236 do CPC/15. 

Logo, é possível entender que o pedido se mostra, além de fator limitador, como 

a própria condição de decidir. Dito isso, valiosos são os enunciados formulados por 

Chiovenda ao analisar a questão: a) ao juiz é impossível decidir a respeito de pessoas 

que não sejam sujeitos do processo; b) é-lhe vedado conferir ou denegar coisa distinta 

da solicitada; e c) não lhe é permitido alterar a causa de pedir eleita pela parte 

(ARENHARDT, 2006, p. 592; CHIOVENDA, 1969, p. 343).  

A decisão citra petita é aquela em que o julgador, após realizar o exame do 

processo, não analisa todas as questões suscitadas e/ou inerentes a ele. E. como 

efeito, profere julgamento incompleto – deficitário – na medida em que uma questão 

de fato ou de direito debatida não foi solucionada. 

 

35  Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado 
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte. 

36  Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
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Importante distinguir que a decisão citra petita não é o mesmo que o provimento 

parcial. Na primeira possibilidade, verifica-se uma imperfeição, ante a não elucidação 

de um fato descrito e que, com ele, possui relação com o pedido negligenciado, ou 

seja, não decidido. Enquanto na decisão que julga parcialmente procedente uma 

pretensão, há enfrentamento de todas as questões suscitadas pelo interessado, mas 

só parte delas é, de fato, passível de ser acolhida. Noutras palavras, a parte tem 

parcial razão, logo somente parte daquilo que foi requerido deve ser concedido a ela.  

A decisão extra petita é aquela em que o julgador franqueia ou defere algo 

distinto – estranho – daquilo que foi pedido pelo autor. Ou, ainda, concede o que foi 

requerido, porém com substrato jurídico não invocado como causa do pedido. 

Humberto Theodoro Junior – reafirmando o que o doutrinador italiano já citado 

enunciou, e resumindo a questão – diz que “não é lícito ao julgador alterar o pedido, 

tampouco a causa petendi” (THEODORO JUNIOR, 2015).  

Assim, ao agir dessa forma, seja decidindo aquém ou fora do pedido, configura-

se o que se intitula como erro in procedendo, visto que a inobservância dos requisitos 

formais para a prática do ato (decisão) culmina em sua nulidade. 

No tocante, pode-se dividir a sua ocorrência tanto no aspecto objetivo como 

subjetivo. A ultra petita, sob o ponto de vista objetiva, ocorre quando a autoridade 

emite um juízo de concordância – de concessão – com o/do pedido, mas extrapola – 

concede a maior – aquilo que foi requerido. E quanto ao aspecto subjetivo, diz-se ultra 

petita quando a decisão vincular sujeito que não participa/participou do processo, logo, 

extrapola-se os limites subjetivos (“indivíduos”) da demanda. 

Aqui, objetivando traçar um paralelo com aquelas decisões já analisadas, e 

para melhor compreensão, podemos afirmar que, diferentemente da citra petita onde 

há uma incompletude, aqui se verifica um excesso. E, ainda, distingue-se da extra 

petita, pois não se decide de forma externa daquilo que foi pedido, o que não ensejará 

uma anulação por completo, mas, sim, um decote naquilo em que se excedeu o juízo.  

Prosseguindo, outra questão que provoca dúvidas entre os servidores diz 

respeito a diferenciação entre as decisões de caráter interlocutório e as de caráter 

terminativo ou final. Tal distinção se mostra oportuna, pois facilitará a compreensão 

entre despacho, despacho de não-retração, decisão e aresto a seguir. 



122 

 

Em suma, devemos entender por decisão interlocutória como um 

pronunciamento de cunho decisório, mas que não põe fim ao processo. Já a 

terminativa ou final, igualmente encerra uma decisão, mas, agora, extingue o processo 

ou define o mérito em questão. A primeira tem por objetivo resolver questões 

incidentais, sem decidir sobre o pedido; e a segunda, visa solucionar, em definitivo, 

justamente o mérito do processo. 

Para melhor assimilação, vale uma breve retrospectiva histórica, a qual 

remonta ao Direito Romano, já que nele se fazia uma comparação singela, mas que 

ilustra bem a diferença entre as ditas sentenças (terminativas ou finais) e as 

interlocuções (interlocutórias). As primeiras resolviam o mérito, recepcionando ou não 

o pedido do autor; e, as últimas, compreendiam todos os outros pronunciamentos do 

magistrado, os quais eram exarados ao longo do processo, mas sem solucionar o 

litígio. 

Registramos aqui, ainda, os atos de mero expediente que não se confundem 

com as decisões interlocutórias, muito menos com as terminativas. São os 

denominados despachos ordinatórios ou de expediente (REZENDE FILHO, 1959), os 

quais tem como fim precípuo garantir a marcha processual, sem provocar em 

quaisquer das partes qualquer prejuízo ou dano, muito menos atingir algum dos seus 

interesses. 

Se, pelo contrário, ainda que nominalmente sejam intitulados como despacho, 

mas possuam cunho decisório, ocasionando ônus ou afetando direitos, bem como, 

eventualmente, provocando prejuízos ou danos, serão consideradas decisões 

interlocutórias. 

Daí porque se pode concluir que o que definirá o caráter do ato da autoridade 

julgadora será o critério essencialmente finalístico. Se a finalidade for decidir, mas não 

pôr fim ao processo, estaremos diante de uma decisão interlocutória; se o desígnio 

for, tão-somente, dar impulso ao processo, estaremos diante de um despacho de mero 

expediente; ou, se por derradeiro, houver intento de solucionar, em absoluto, o 

processo, estaremos diante de uma decisão terminativa ou final. 
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8.1 O resultado das decisões e a correspondência direta ao pedido do autor 

Embora esse assunto já tenha sido abordado no item anterior, não se mostra 

inútil reforçá-lo. Ao observar a publicação no sítio eletrônico da Agência, no caminho: 

Página Principal > Setor Regulado> Recursos > 2ª instância > Perguntas e Respostas, 

eis que a Gerência-Geral de Recursos – unidade técnica especializada no tema – 

registra o seguinte conteúdo: 

17 - O que significa “Dar provimento”, “Negar provimento” e "Dar 
parcial provimento"? 
Dar provimento ao recurso - significa que as instâncias recursais da 
Anvisa acatam integralmente os fatos e fundamentos apresentados 
pelo recorrente. 
Negar provimento ao recurso - significa que as instâncias recursais 
da Anvisa não acatam os fatos e fundamentos apresentados pelo 
recorrente e mantém a decisão recorrida em todos os seus termos. 
Dar parcial provimento ao recurso - significa que as instâncias 
recursais da Anvisa acatam em parte os fatos e 
fundamentos apresentados pelo recorrente.  
Importante esclarecer: 

• As decisões das instâncias recursais se expressam em 
Aresto publicados no Diário Oficial da União - DOU. 

• As instâncias recursais ao “Dar provimento ao recurso” 
retornará o processo à área técnica para cumprimento da 
decisão. 

• Quando necessário o reexame da petição, por força de 
decisão recursal, a área técnica se manifestará pelo 
deferimento ou indeferimento e dará publicidade em DOU.  

* Última atualização em 3/2/2021.37 
 

Repare que dar ou negar provimento ao recurso, assim como dar provimento 

parcial, são possíveis decisões ou resultados de análise ao pedido do recorrente. 

Desta feita, não significa que foram os fatos e fundamentos que foram 

acatados, integralmente ou parcialmente, ou negados pela autoridade decisória. 

Embora os fatos e fundamentos suportem o pedido do autor, não há necessariamente 

concordância, por parte da autoridade sanitária decisória, em relação ao alegado. 

 

37 Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/recursos-
administrativos/2a-instancia/copy_of_faq>. Acesso em: 5 fev. 2021. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/recursos-administrativos/2a-instancia/copy_of_faq
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/recursos-administrativos/2a-instancia/copy_of_faq
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Isso porque é possível concordar parcialmente com os fatos e fundamentos 

expostos e conceder, ao final, sob outra fundamentação não arguida pelo recorrente, 

a totalidade do que é pedido. 

Há que se ter em vista que a resposta da autoridade decisória se refere ao que 

é pretendido por quem formaliza o pedido. Assim, dar provimento significa que o 

julgador acatou o pedido do autor integralmente, ao passo que dar provimento parcial 

significa que o julgador acatou partes do pedido, mas não sua totalidade. Por fim, 

negar provimento significa que o pedido não foi aceito. 

Verifica-se assim a necessidade de ajuste à publicação e, mais uma vez, resta 

demonstrado que a simples criação de uma unidade técnica especializada de atuação 

não tem o condão de uniformizar conhecimento ou entendimento. São necessárias 

uma série de estratégias e o presente guia se destina a apenas contribuir neste 

desafio. 

 

8.2  Dos instrumentos decisórios e atos de autoridades 

Independente do instrumento que veicula a decisão, esta deve expressar o 

entendimento das regulamentações e leis sanitárias da forma que melhor sustente o 

direito público ali protegido: a saúde. 

Este entendimento vai ao encontro do que dispõe o art. 8.º do CPC/15: "Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 

comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando 

a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". 

Feitas tais considerações iniciais, registramos que, na Anvisa, os atos 

decisórios em recursos administrativos são expressos por meio de Despachos 

decisórios, Decisões e Arestos. 

As decisões sobre pleitos, geralmente, são publicadas por meio de Resoluções 

no Diário Oficial da União. 

As resoluções são atos que expressam decisão administrativa para fins 

autorizativos, homologatórios, prorrogação de prazo nos termos da Lei 13.411/2016, 
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certificatórios, cancelatórios, de interdição e de imposição de penalidades previstas 

na legislação sanitária e afim (ANVISA, 2018). 

Além disso, o Regimento Interno prevê outros instrumentos e atos decisórios. 

É o caso dos Despachos, que podem expressar decisões monocráticas ou colegiadas; 

e o aresto, que expressa decisão colegiada em matérias veiculadas por meio de 

recurso administrativo. 

 

8.3  Do prazo para decidir 

A Lei nº 9.784/99, em seu art. 59, §§ 1º e 2º, registra que quando a lei não fixar 

prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. O referido 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. 

Ocorre que a entrada em vigor da Lei nº 13.411, de 28 de dezembro de 2016, 

estabeleceu novos prazos para a publicação da decisão final em recursos 

administrativos no âmbito da ANVISA. 

A mencionada lei, com vigência a partir de 29/03/2017, alterou a Lei nº 9.782, 

de 26 de janeiro de 1999, e determina que a decisão final sobre recurso administrativo 

deverá ser publicada no prazo máximo de noventa dias, contados a partir da data de 

protocolo do recurso e, nos moldes do que disciplina a Lei Geral de Processo 

Administrativo, permite a prorrogação por igual período, mediante publicação da 

respectiva justificação. 

A maior inovação, contudo, foi a implicação, no caso de descumprimento de 

tais prazos, de apuração de responsabilidade funcional do responsável ou dos 

responsáveis em cada uma das áreas especializadas incumbidas da análise do 

processo. 

Em razão disso, a Agência já mobilizou uma série de estratégias para dar 

tratamento não só aos recursos protocolados sob a vigência da Lei nº 13411/16, mas 

também àqueles protocolados antes de 29/03/2017, denominados de passivo. 

Sem adentrar nos planos de ação elaborados, ressalto, mais uma vez, o quanto 

a gestão de processos, com atividades administrativas bem definidas, sob eixo de 
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orientação pré-definido, é essencial a fim de atingir os objetivos da instituição de 

maneira eficaz. 

Independente das ações já engendradas e outras que seguem em curso, 

acredita-se que a elaboração do presente guia e sua contínua atualização terá o fito 

de integrar o rol de estratégias para tratamento dos processos. 

 

8.4  Motivação principal da decisão 

Neste contexto de estabelecer estratégias para proporcionar celeridade ao 

processo e garantir sua efetividade, à época que estive como gestora da antiga 

Coordenação de Instrução e Análise de Recursos de Medicamentos e Produtos 

Biológicos, apresentei, junto a outro colega, servidor, aos dirigentes da Casa, proposta 

a fim de acelerar o processo de análise. 

Em reunião realizada em 02/04/2018, conforme ata registrada, propusemos 

que quando fosse identificado motivo de indeferimento relevante e robusto, capaz de 

sustentar sozinho o indeferimento, os demais itens de indeferimento não precisariam 

ser debatidos, naquele momento. No entanto, caso outra instância superior superasse 

a discussão acerca de tal motivo, o recurso deveria retornar à instância inferior para 

análise dos demais itens de indeferimento e, após conclusão, seguir o curso regular 

do processo. 

Tal estratégia encontra abrigo em posicionamento adotado no Judiciário, uma 

vez que o Superior Tribunal de Justiça/STJ já se manifestou, algumas vezes, no 

sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. 

A referida estratégia de análise é adotada segundo a lógica 

procedimental/processual de que havendo argumentos suficientes a decidir a 

controvérsia, não seria necessário se manifestar sobre outros temas acessórios. 

Vejamos alguns posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: 

 
O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 
QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA 
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ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A 
DECISÃO. O JULGADOR POSSUI O DEVER DE ENFRENTAR 
APENAS AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR 
(ENFRAQUECER) A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO 
RECORRIDA. ASSIM, MESMO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015, 
NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO 
QUE NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE DETERMINADO 
ARGUMENTO QUE ERA INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO 
ADOTADA. 
STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi 
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 
8/6/2016 (Info 585). 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  SERVIDOR PÚBLICO 
DIREITO RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE 
COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA INTERRUPTIVA 
DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS 
DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA QUANDO 
DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. 
1. BEM DA VERDADE, CABE AO MAGISTRADO DECIDIR A 
QUESTÃO DE ACORDO COM O SEU LIVRE CONVENCIMENTO, 
NÃO ESTANDO OBRIGADO A REBATER, UM A UM, OS 
ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE QUANDO JÁ 
ENCONTROU FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA DECIDIR A 
CONTROVÉRSIA (EDCL NO AGRG NO ARESP 195.246/BA, REL 
MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 04/02/2014). SENDO 
ASSIM, BEM OU MAL, CERTO OU ERRADO, A CORTE DE ORIGEM 
DECIDIU A CONTROVÉRSIA DE MODO INTEGRAL E SUFICIENTE. 
(...) 
STJ. Segunda Turma. AgInt no REsp 1711432 / DF. AGRAVO 
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0299571-3. Rel. Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 07/08/2018. DJe 
14/08/2018. 
 
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA PARCIAL DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE 
OMISSÃO, ART, 1.022 DO CPC. OFENSA À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 
1. NÃO SE CONFIGUROU A OFENSA AO ART. 1.022, II, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE O TRIBUNAL DE 
ORIGEM JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE E SOLUCIONOU A 
CONTROVÉRSIA, COMO LHE FOI APRESENTADA. NÃO É O 
ÓRGÃO JULGADOR OBRIGADO A REBATER, UM A UM, TODOS 
OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES EM DEFESA DA 
TESE QUE APRESENTARAM. DEVE APENAS ENFRENTAR A 
DEMANDA, OBSERVANDO AS QUESTÕES RELEVANTES E 
IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO. 
(...) 
STJ. Segunda Turma. REsp 1704283 / RJ. RECURSO ESPECIAL 
2017/0270344-1. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 
12/12/2017. DJe 19/12/2017. 
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CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO NÃO 
COMPROVADO. APELO NOBRE. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. INEXISTE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC QUANDO O 
TRIBUNAL A QUO SE MANIFESTA CLARA E 
FUNDAMENTADAMENTE ACERCA DOS PONTOS 
INDISPENSÁVEIS PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA, SENDO 
DESNECESSÁRIO REBATER UM A UM AS RAZÕES SUSCITADAS 
PELAS PARTES. ALEGADA OMISSÃO E NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ORA SE AFASTA. 
(...) 
STJ. Terceira Turma. Agr no AREsp 529305 / SP. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
2014/0131415-4. Min. MOURA RIBEIRO, julgado em 26/04/2016. DJe 
05/05/2016. 
 

Assim, de forma a otimizar o tempo de análise empregado, e, ainda, com 

respaldo em posicionamento consolidado no STJ, a Diretoria Colegiada da Agência, 

à época, consentiu ao emprego de tal forma de análise. 

Embora a estrutura regimental da Agência hoje seja completamente distinta e 

aquela Coordenação não mais faça parte de seu organograma, a estratégia ainda é 

passível de utilização. 

 

8.5  Recurso interposto concomitante a pedido de novo registro – Parecer 

61/2017/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU 

Em 2017, foi formulada consulta à Procuradoria Federal junto à Anvisa a 

respeito da prejudicialidade da análise de recurso administrativo protocolado 

concomitantemente a novo pedido de registro de medicamento. 

Em resposta à referida consulta, a Procuradoria exarou o Parecer n. 

00061/2017/CCCONS/PFANVISA/PGF/AGU que em sua ementa antecipa a 

conclusão final, vejamos: 

DIREITO ADMINISTRATIVO -E PROCESSUAL. 
RECURSO ADMINISTRATIVO CONCOMITANTE A PEDIDO DE 
NOVO REGISTRO DE MEDICAMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RELAÇÃO DE 
PREJUDICIALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS 
DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE 
PEDIDO DE NOVO REGISTRO _E RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE 
INDEFERIMENTO DE REVALIDAÇAO. 
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I - Os processos administrativos da ANVISA são regidos pela Lei 
no 9.784/99 e, subsidiária e supletivamente, pelo Código de Processo 
Civil, 
II - Não se aplicam os efeitos da conexão quando um dos processos 
já houver sido julgado. 
III - Há relação de prejudicialidade entre recurso administrativo 
contra decisão de indeferimento de revalidação de registro e a 
formulação de pedido de novo registro para o mesmo produto.  
IV - Se o recurso administrativo possuir efeito suspensivo, situação 
não esclarecida nos autos, o pedido de novo registro se mostra inútil 
ao 
requerente, devendo ser indeferido por falta de interesse processual. 
V - Caso o recurso interposto não tenha sido, por motivos 
juridicamente hígidos, dotado de efeito suspensivo e a validade do 
registro em questão se mostrar expirada, o pedido de novo registro 
deverá ser tido como fato superveniente prejudicial ao exame da 
pretensão recursal. 
 

A conclusão, portanto, consubstancia o seguinte resultado: 

"Diante do exposto e de acordo com as premissas fáticas fornecidas 
pela Consulente e expressamente adotadas no corpo do 
parecer conclui-se que, se concedido efeito suspensivo no recurso 
administrativo interposto, falece à requerente interesse processual no 
pedido de novo registro de medicamento já registrado, devendo tal 
pedido ser indeferido pela Agência. Se ao revés, o recurso interposto 
não houver sido dotado de efeito suspensivo, ele deverá ser julgado 
prejudicado pelo pedido superveniente de novo registro feito pela 
Requerente para o mesmo produto." 
 

Ao me deparar com o referido Parecer, à época que fui gestora de unidade de 

instrução e análise de recursos, construí documento formal à Gerência-Geral superior 

(DESPACHO Nº 27/2018/SEI/COREC/GGMED/DIARE/ANVISA), solicitando que, 

diante das orientações jurídicas reunidas no mencionado Parecer, e da constatação 

de que "não há como ignorar a relação de prejudicialidade existente entre a pendência 

do recurso administrativo e o pedido de novo registro para o mesmo produto", fosse 

autorizado que as áreas que tratavam a temática, incluindo a Coordenação, 

adotassem uma posição de análise uniforme e estratégica para casos pré-definidos e 

relacionados ao conteúdo do parecer. 

Nesta esteira, construí um quadro de situações (abaixo transcrito) com a 

correspondente análise a ser realizada e o resultado que deveria ser atribuído. À 

época, a Gerência-Geral supervisora concordou e solicitou a sua implementação, 

adicionando contornos específicos às diferentes áreas. 
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Quadro 3 – Quadro de Situações 

 

SITUAÇÃO VIGENTE 

 

Análise diante de um novo pedido idêntico 
protocolado. 

 

Resultado 

 

Renovação de registro 
indeferida, COM a concessão de 
efeito suspensivo ao recurso 
administrativo protocolado. 
 

(Parecer n. 0061/2017/ PFANVISA) 

A decisão de indeferimento da 1ª instância 
encontra-se SUSPENSA. 

Nessa situação, portanto, existe um registro 
válido, ainda que precariamente, não sendo 
logicamente admissível um novo pedido de 
registro para um medicamento que já possui 
registro. 

“Não pode ser novo um registro que já existe”. 

(Parecer n. 0061/2017/ PFANVISA) 

Por inexistência de interesse processual no pedido de 
“novo” registro (sendo o objeto impossível), enquanto 
mantido o registro atual por força do recurso 
administrativo interposto contra a decisão de 
indeferimento de revalidação, opina-se pela EXTINÇÃO 
DO “NOVO” PEDIDO DE REGISTRO, conforme 
determina o art. 52, da Lei 9784/99. 
 

 

Renovação de registro 
indeferida, SEM a concessão de 
efeito suspensivo ao recurso 
protocolado. 
 

(Parecer n. 0061/2017/ PFANVISA) 

 

A decisão de indeferimento da 1 ª instância 
encontra-se VÁLIDA. 

Nessa situação, portanto, o registro do 
medicamento não mais existe, dado o 
transcurso de seu prazo de validade. Nesse 
caso, a formulação de pedido de novo registro 
para o mesmo produto se mostra incompatível 
com o interesse na apreciação do recurso 
pendente de julgamento. 

(Parecer n. 0061/2017/ PFANVISA) 

 

Trata-se de preclusão lógica: “a impossibilidade em que 
se encontra a parte de praticar determinado ato ou 
postular certa providência judicial em razão da 
incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte 
pretende e sua própria conduta processual anterior”. 

Assim, o pedido de novo registro para o mesmo produto 
discutido no recurso administrativo pendente de 
julgamento revela o desinteresse na continuidade do 
processo recursal. 
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Opina-se, então, pela EXTINÇÃO DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO, tendo por fundamento a parte final 
do art. 52, da Lei 9784/99 (sendo o objeto da decisão 
prejudicado por fato superveniente – protocolo de 
novo pedido de registro para o mesmo produto). 

 

PEDIDO DE REGISTRO indeferido, 
com recurso administrativo 
protocolado. 
 

Não há registro vigente para o produto em 
questão. 

Nesse caso, a formulação de pedido de novo 
registro para o mesmo produto se mostra 
incompatível com o interesse na apreciação do 
recurso pendente de julgamento. 
 

 

Trata-se de preclusão lógica: “a impossibilidade em que 
se encontra a parte de praticar determinado ato ou 
postular certa providência judicial em razão da 
incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte 
pretende e sua própria conduta processual anterior”. 

Assim, o pedido de novo registro para o mesmo produto 
discutido no recurso administrativo pendente de 
julgamento revela o desinteresse na continuidade do 
processo recursal. 

Opina-se, então, pela EXTINÇÃO DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO, tendo por fundamento a parte final 
do art. 52, da Lei 9784/99 (sendo o objeto da decisão 
prejudicado por fato superveniente – protocolo de 
novo pedido de registro para o mesmo produto). 
 

 

Alterações pós-registro e demais 
petições indeferidas cujo objeto do 
pedido ainda não esteja 
implementado ou seja inexistente e 
dependa de anuência da ANVISA. 
 

 

Não há, em tese, as alterações propostas 
para o produto em questão. 

Nesse caso, a formulação de novo pedido 
idêntico, para o mesmo produto, se mostra 
incompatível com o interesse na apreciação do 
recurso pendente de julgamento. 
 

 

Trata-se de preclusão lógica: “a impossibilidade em que 
se encontra a parte de praticar determinado ato ou 
postular certa providência judicial em razão da 
incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte 
pretende e sua própria conduta processual anterior”. 

Assim, o novo pedido idêntico àquele discutido no 
recurso administrativo pendente de julgamento, para o 
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mesmo produto, revela o desinteresse na continuidade 
do processo recursal. 

Opina-se, então, pela EXTINÇÃO DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO, tendo por fundamento a parte final 
do art. 52, da Lei 9784/99 (sendo o objeto da decisão 
prejudicado por fato superveniente – protocolo de 
novo pedido idêntico àquele discutido em recurso 
administrativo pendente de julgamento, para o 
mesmo produto). 

Fonte: elaborado pela autora 
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Meses depois, a Coordenação foi extinta, em razão da criação da Gerência-

Geral de Recursos. Esta Gerência, por sua vez, construiu, baseado no documento já 

produzido, uma proposta de notícia, para publicação na página eletrônica da Anvisa, 

contendo explicitação quanto à relação de prejudicialidade da análise de recurso 

administrativo protocolado concomitantemente a novo protocolo de petição de registro 

ou pós-registro. 

O documento, já com novas implementações e ajustes, foi submetido à análise 

da Diretoria da Agência e aguarda aprovação, mas considera-se que o entendimento 

e a harmonização nele contida são essenciais neste contexto de adoção de 

estratégias processuais que garantam a celeridade das análises e eficácia das 

decisões. 


