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SENTENÇA Nº     477  - A/2013                  Tipo A

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (2100)

Nº 2778-06.2013.4.01.3400

IMPETRANTE:  FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA

IMPETRADO:  DIRETOR  PRESIDENTE  DA  AGÊNCIA  NACIONAL  DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

I - RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  Individual,  com pedido  de 

liminar,  impetrado  por  FLÁVIO  DINO  DE  CASTRO  E  COSTA contra  ato 

praticado  pelo  Sr.  DIRETOR  PRESIDENTE  DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, objetivando a concessão da segurança que 

declare  inválido  o  ato  administrativo  emanado  da  ANVISA,  pelo  qual  deixou de 

decidir  acerca  da  Representação  formulada   pelo  Impetrante,  bem  como  que 

determine à Autoridade impetrada que profira decisão devidamente motivada sobre o 

tema “jornada de trabalho dos médicos,  à vista  das disposições legais  e do risco 

sanitário atualmente existente”.

Informa  o  Impetrante  que  formulou  Representação  junto  à 

ANVISA, em março de 2012, destinada à análise de proposta de complementação das 
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Resoluções DC/ANVISA 7/2010 e 63/2001, ou edição de nova Resolução autônoma, 

sobre as jornadas excessivas dos profissionais de saúde, as terceirizações ilegais da 

atividade-fim dos hospitais e a relação desta situação com a qualidade dos serviços de 

saúde prestados à população.

Relata  que  por  meio  do  Ofício  nº 

2487/2012/DP/GADIP/ANVISA,  datado  de  13.09.2012,  a  Autoridade  impetrada 

proferiu  decisão  sobre  a  referida  Representação,  manifestando  que  no  tocante  à 

jornada de trabalho de profissionais intensivistas, a regulamentação ético-profissional 

competiria  aos  Conselhos  de  Classe,  de  acordo  com  a  respectiva  categoria 

profissional, enquanto que a regulamentação jurídico-trabalhista dos profissionais da 

saúde estaria adstrita aos Tribunais do Trabalho. 

Alega o Impetrante que a ANVISA  foi omissa e evasiva quanto ao 

pedido  formulado  na  Representação,  nada  decidindo  acerca  dos  fundamentos 

apresentados, sobretudo, deixando de indicar  a fundamentação jurídica acerca do 

teor a decisão.

Sustenta que a decisão proferida pela ANVISA  está em desacordo 

com a Lei nº 9.784/99, com a Lei nº 9.782/99 e com os princípios da legalidade e da 

motivação insculpidos na Constituição Federal.

Foi  concedida  liminar  para  conceder  si  et  in  quantum que  a 

ANVISA  deliberasse sobre a Representação proposta pelo Impetrante, proferindo 

decisão  motivada  sobre  o  tema  da  jornada  dos  médicos,  em  face  das  referidas 

disposições legais e do risco sanitário existente na espécie (fls. 296/297).
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A PRF manifestou interesse em ingressar no feito (fls. 307).

Informações às fls. 308/316.

O  Impetrante  apresentou  manifestação,  informando  o 

descumprimento da decisão proferida em sede de liminar (fls. 320/331).

Foi  determinada  a  intimação  da  Autoridade  impetrada  para 

informar acercado cumprimento da liminar concedida (fls. 382).

A  Autoridade  impetrada  apresentou  a  manifestação  de  fls. 

387/392, informando que por meio do Ofício nº 060/2013-DP-GADIP/ANVI5A, de 

30 de janeiro de 2013, foi comunicado ao Impetrante o teor da decisão adotada na 

Representação, nos termos da liminar concedida, sustentando, em síntese, que foram 

enfrentados expressamente os temas  abordados pelo Impetrante, contudo, adotando-

se conclusão diversa da pretendida, qual seja, a ausência de competência normativa 

da  Agência  para  a  regulamentação  e  fiscalização  da  jornada  do  trabalho  dos 

profissionais da área de.saúde,  além de ausência de competência para disciplinar  as 

condições para o exercício de profissão e sua fiscalização. 

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 397/401.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Adoto  como  fundamento  do  julgado  o  Parecer  nº 

050/2013/MM/PRDF  (NP),  da  lavra  do  D.  Representante  do  Ministério  Público 
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Federal,  Dr.  MARCUS MARCELUS GONZAGA GOULART (fls.  397/401),  que 

segue:

“(...)

De início, cumpre asseverar que a jurisprudência pátria vem se 
posicionando no sentido  de  que  a  ANVISA não detém competência 
normativa para imiscuir no mérito das questões que digam respeito à 
regulamentação e fiscalização do exercício profissional. Nesse sentido, 
colhe-se da jurisprudência o seguinte julgado, “ in verbis”:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO. 
OPTOMETRISTA.  RENOVAÇÃO  DE  ALVARÁ  DE 
SANITÁRIO.  ANVISA.  PROFISSIONAL  HABILITADO. 
DIREITO ASSEGURADO AOS QUE PREENCHEREM OS 
REQUISITOS  SANITÁRIOS.  REGULAMENTAÇÃO  DA 
PROFISSÃO.  DESNECESSIDADE  PARA  FINS  DE 
CONCESSÃO. [...]
III.  A  COMPETÊNCIA  DA  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA 
LIMITA-SE  APENAS  À  ANÁLISE  ACERCA  DA 
EXISTÊNCIA DE  HABILITAÇÃO  E/OU  CAPACIDADE 
LEGAL DO PROFISSIONAL DA SAÚDE E DO RESPEITO 
À  LEGISLAÇÃO  SANITÁRIA.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  (RESP  975322).  A 
FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EXERCÍCIO DA 
PROFISSÃO  DE  OPTOMETRISTA,  OU  SEJA,  SE  O 
PROFISSIONAL  ESTÁ  ADENTRANDO  OU  NÃO  NO 
CAMPO EXCLUSIVO DA MEDICINA,  CABE AO ÓRGÃO 
PROFISSIONAL REGIONAL DE CLASSE. [...]
V. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
(115547420118070001 DF 0011554-74.2011.807.0001, Relator: 
VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2012, 6ª Turma 
Cível, Data de Publicação: 29/03/2012, DJ-e Pág. 195)
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No caso “sub óculi”, entretanto, as peculiaridades não autorizam 
a aplicação de precedentes na esteira do supracitado.

Com efeito,  a insurgência objeto do presente “mandamus”, no 
que se refere ao poder regulamentar da ANVISA, deve ser analisada 
sob  a  ótica  de  duas  vertentes:  a  da  legislação  protecionista  dos 
profissionais de saúde – direito do trabalho, bem como de seu poder 
normatizador em sentido estrito – direito sanitário. 

Em  se  tratando  de  direito  do  trabalho,  que  visa, 
fundamentalmente, à proteção do trabalhador, tanto no aspecto das 
relações  jurídicas,  como  na  proteção  à  pessoa  do  obreiro,  em  sua 
integridade física e mental, é de se entender o posicionamento adotado 
na  jurisprudência  e  doutrina  pátrias  no  sentido  de  que  sua 
regulamentação e fiscalização competem aos órgãos criados pelo Poder 
Público especificamente para esse fim, nesses incluídos os conselhos 
profissionais,  bem  como  os  Tribunais  do  Trabalho.  Ressalte-se  que 
eventual intervenção da ANVISA nesse contexto, deve se resumir ao 
atendimento, pelos profissionais, das políticas sanitárias impostas.

Por outro lado, em se tratando de saúde pública, esfera na qual 
se  insere  o  poder  normativo  da  ANVISA,  o  objeto  de  proteção  é 
amplo, e remete à coletividade de uma forma geral. 

Partindo desse pressuposto, e considerando que a longa “jornada 
de trabalho dos médicos” pode refletir, de forma direta, na vida e saúde 
dos  inúmeros  pacientes  que  se  sujeitam  ao  atendimento  desses 
profissionais todos os dias,  iminente o risco sanitário que envolve a 
questão,  desbordando  da  esfera  profissional  dos  trabalhadores 
(médicos).

Nesse  sentido,  não  há  que  se  falar  em  incompetência  da 
ANVISA no que tange a regulamentação da jornada de trabalho desses 
profissionais, pois a ela compete a regulamentação do serviço médico 
do ponto de vista SANITÁRIO. Nesse sentido, leciona o artigo 2º da 
Lei n.º 9.782/99 “in verbis”: 

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

Ademais, conforme consta de seus artigos 6º, 7º e 8º, a ANVISA 
tem  por  finalidade  institucional  promover  a  proteção  da  saúde  da 
população, competindo-lhe, entre outros,  a normatização, proposição, 
acompanhamento  e  execução  das  políticas,  diretrizes  e  ações  de 
vigilância sanitária “in verbis”:

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.
Art.7º  Compete  à  Agência  proceder  à  implementação  e  à 
execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, 
devendo:  
I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; [...]
III  -  estabelecer  normas,  propor,  acompanhar  e  executar  as 
políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;
Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar,  controlar e  fiscalizar os  produtos  e  serviços 
que envolvam risco à saúde pública. [...]
§  2º  Consideram-se  serviços  submetidos  ao  controle  e 
fiscalização  sanitária  pela  Agência,  aqueles  voltados  para  a 
atenção ambulatorial,  seja  de  rotina  ou  de  emergência,  os 
realizados  em  regime  de  internação,  os  serviços  de  apoio 
diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que impliquem a 
incorporação de novas tecnologias. (grifos nosso).

Para  corroborar,  extraem-se  da  jurisprudência  os  seguintes 
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precedentes:
ADMINISTRATIVO  -  MANIPULAÇÃO  DE 
MEDICAMENTOS  -  RESOLUÇÃO  DA  DIRETORIA 
COLEGIADA DA  ANVISA  Nº 58/2007 -  ABSTENÇÃO DE 
AUTUAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 
RECURSO DESPROVIDO "A ANVISA detém a prerrogativa 
da  normatização,  controle  e  fiscalização  de  produtos  e 
serviços  relacionados  à  saúde"  (REsp  nº  995.525,  Min. 
Francisco Falcão). (grifos nosso).
(818487 SC 2008.081848-7, Relator: Newton Trisotto, Data de 
Julgamento:  10/12/2009,  Primeira  Câmara  de  Direito  Público, 
Data de Publicação: Apelação Cível em Mandado de Segurança 
n. , de Rio do Sul)

PROCESSO  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  TAXA  DE 
FISCALIZAÇÃO  SANITÁRIA.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  SUPOSTA AFRONTA AO  ART.  273  DO  CPC. 
PRESSUPOSTOS  PARA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
SÚMULA 7/STJ.[…]
-  Ademais,  registre-se  que  o  acórdão  recorrido  esposou 
entendimento  que  se  afina  com  o  desta  Corte  Superior,  no 
sentido  de  que  a  Taxa  em  comento,  instituída  pela  Lei  n. 
9.782/99, tem como fato gerador o poder de polícia legalmente 
atribuído  à  ANVISA para  promover  a  proteção  da  saúde 
pública,  por  meio  do  controle  da  fabricação  e 
comercialização  de  produtos  e  serviços  submetidos  à 
vigilância  sanitária.  Precedente:  REsp  nº   20.863/MG,  Rel. 
Min.  ELIANA CALMON,  DJ  de  16/08/2004.9.782:  REsp  nº 
620.863/MGIII - Agravo regimental improvido. (grifos nosso).
(STJ-  46340  DF  2011/0215406-6,  Relator:  Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2012, T1 - 
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2012)

É  de  se  ressaltar,  ainda,  que  as  aludidas  normas  visam  ao 
atendimento  do  interesse  público,  consubstanciado  na  garantia   do 
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direito fundamental à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição 
Federal que assim dispõe:

Art.  196.  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução  do risco  de  doença  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. (grifos nosso).

Destarte,  a  análise  dos  dispositivos  acima  elencados 
desembocam na conclusão de que não cabe à ANVISA regulamentar a 
jornada de trabalho do ponto de vista dos direitos do trabalhador (isto é, 
se  é justo ou não submeter o  trabalhador a este  ou aquele  ritmo de 
trabalho,  ou  quanto  o  trabalhador  deve  receber  pelo  trabalho 
extraordinário),  mas  cabe  à  ANVISA avaliar  até  que  ponto  uma 
determinada  jornada  de  trabalho  médico  põe  em risco  a  saúde 
pública, ou seja, do ponto de vista SANITÁRIO.

III – CONCLUSÃO:
Diante  de  todo  o  exposto,  este  Órgão  Ministerial  vem 

manifestar-se pela concessão da segurança .

(...)”

Diante do exposto, presente o direito líquido e certo a amparar a 

pretensão da Impetrante, a concessão da segurança é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ex positis, confirmo a decisão de fls. 296/297 e resolvo o mérito 

da presente ação (art. 269, inciso I, CPC), para CONCEDER a segurança pleiteada 

por  FLÁVIO  DINO  DE  CASTRO  E  COSTA  e  declarar  inválidos  os  atos 
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administrativos emanados da ANVISA consistentes nas decisões  proferidas através 

dos Ofícios nº 2487/2012/DP/GADIP/ANVISA e nº 060/2013-DP-GADIP/ANVISA, 

na  parte  em  que  houve  pronunciamento  pela  incompetência  da  Agência  para  a 

regulamentação e fiscalização da jornada do trabalho dos profissionais da área de 

saúde,  além  de  ausência  de  competência  para  disciplinar  as  condições  para  o 

exercício de profissão e sua fiscalização. 

Determino,  outrossim, à  Autoridade  impetrada,  que  profira 

decisão devidamente motivada sobre o tema  jornada de trabalho dos médicos, à 

vista das disposições legais e do risco sanitário atualmente existente, nos termos 

da fundamentação.

Sem honorários (Súmula 512 do STF).

Custas ex lege.

P.R.I. 

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, 

§1º, da Lei nº 12.016/2009.

FRANCISCO NEVES DA CUNHA
Juiz Federal da 22ª Vara/SJDF
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