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Ação Direta de Inconstitucionalidade que está em trâmite na Corte pretende invalidar parte da lei
que permite que agência exclua de maneira genérica uma substância dos produtos brasileiros

STF pode obrigar Anvisa a analisar
caso a caso antes de proibir insumos
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� A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) pode
perder o direito de proibir de
forma genérica a importação e
a utilização de alguns tipos de
substâncias pela indústria, se-
gundo especialistas.

Na visão deles, é grande a
chance de o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) declarar in-
constitucional a prática ado-
tada pela agência após julgar
uma Ação Direta de Constitu-
cionalidade (ADI) referente à
Lei 9.782/99, que trata das
atribuições da agência regu-
ladora. O processo tem rela-
toria da ministra Rosa Weber.

A ação impetrada pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI) visa garantir
que a Anvisa tenha apenas
uma atribuição de polícia em
caráter excepcional e tempo-
rário. Assim, a agência teria
que fazer uma análise parti-
cular para evitar que um
composto com efeitos noci-
vos em determinado produto
e benéfico ou neutro em ou-
tro não sofra uma exclusão
completa do mercado.

De acordo com o sócio do
escritório Lodovico Advoga-
d o s, João Roberto Ferreira
Franco, as agências no Brasil
atuam de maneira muito en-
gessada, até mesmo por falta
de mão-de-obra. “Mu i t a s
análises são feitas de forma
genérica. A agência deveria
regular de forma técnica cada
produto, não determinar que
uma substância é ruim sem-
p re”, avalia especialista.

Franco cita o caso da canna-
bis sativa – erva popularmente
conhecida como maconha –
que em maio, após muita pres-
são da sociedade foi reclassifi-
cada na categoria de plantas
medicinais. Antes, a comercia-
lização era proibida pela Anvi-
sa em qualquer situação.

“A reavaliação da cannabis,
foi uma análise mais técnica,
porque a substância foi autori-
zada para medicamentos, mas
não para uso recreativo, por
exemplo. A Anvisa tem que ter
mais decisões como essa, le-
vando em consideração o caso
a caso”, afirma.

Com a revisão da Anvisa, o
medicamento Mevatyl, que é
fabricado a partir de extratos
isolados da cannabis teve seu
registro concedido no Brasil e
o livre comércio. O produto é
indicado para o tratamento de
adultos com espasmos relacio-
nados à esclerose múltipla.

Já a sócia do Andrade Maia
Ad vo g a d o s, Carolina Lisboa,
defende que a Anvisa só tem
competência para proibir pro-
dutos se ficar comprovado que
riscos à saúde, conforme a Lei
9.782, que criou a agência.

“Tem que ser feita uma de-
monstração clara e com emba-
samento científico de que um
produto faz mal à saúde”, des-
taca a advogada.

Impac tos
De acordo com Franco, a Anvi-
sa precisa ter uma visão mais
econômica. “Nenhum órgão
poderia decidir de forma gené-
rica sobre o mercado se a
Constituição for seguida. A An-
visa está sendo autorizada a fa-
zer algo que a Constituição
não autoriza”, avalia Franco.

Para o advogado, a atuação
da agência poderia ser melhor
regulamentada, seja pela edi-
ção de uma nova lei, seja pela

construção de uma jurispru-
dência nova no STF. Na visão
dele, se os ministros aprova-
rem a inconstitucionalidade da
lei, o impacto para indústrias
de diversos setores será muito
positivo, uma vez que as fábri-
cas não serão mais impedidas
de produzir apenas em razão
das moléculas e insumos pre-
sentes na composição dos pro-
dutos. “Por conta do efeito
econômico às empresas, o STF
deve decidir pela inconstitu-
cionalidade [da lei que criou a
Anvisa em 1999]”, disse.

Além disso, o sócio do Ludo-
vico Advogados espera uma
maior segurança jurídica no
País caso os ministros aceitem
a ADI. “Quando as coisas ficam
mais claras e não há contradi-
ção entre a Constituição e uma
lei, é bom para o País”.

Procuradas, Anvisa e CNI
não responderam até o fecha-
mento desta reportagem.
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Da esq. para dir.: Os ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, José Dias Toffoli e Celso de Mello, durante uma sessão plenária do Supremo

Justiça rejeita pedido de servidoras
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� A Justiça Federal negou pro-
vimento à apelação de duas
servidoras contra a sentença,
da Subseção Judiciária de Var-
ginha (MG), que julgou impro-
cedente o adicional de insalu-
bridade no grau máximo,
correspondente ao percentual
de 20% do vencimento.

As requerentes alegam
que, muito embora tivessem
requerido administrativa-
mente a realização de perícia
a fim de verificar as condi-
ções de trabalho, a Universi-
dade Federal de Alfenas (Uni-
fal) adiou por diversas vezes a
concessão do pedido, o qual
somente veio a ser atendido
nos anos de 2003 e 2005.

Elas argumentaram que,
apesar da adequação correta

do percentual do adicional de
insalubridade ocorrer somente
em 2007, as condições são as
mesmas desde o momento em
que passaram a exercer suas
atividades no laboratório da
instituição de ensino. “Pe d e m
ainda, que a atividade insalu-
bre seja reconhecida para que
seja averbada para fins de apo-
sentadoria como atividade es-
p e c i a l”, ressalta os autos divul-
gados recentemente.

Ao analisar o caso, o relator,
juiz federal convocado César
Cintra Jatahy Fonseca, aponta
inicialmente que a prescrição
atinge apenas as parcelas ven-
cidas no período anterior aos
cinco anos que antecederam o
ajuizamento da ação, não atin-
gindo o “fundo de direito” – ou
seja, o direito que as autoras
entendam ter.

Em relação ao adicional de
insalubridade, o magistrado
afirma que a legislação garante
a percepção aos servidores que
trabalhem com habitualidade

em locais insalubres ou em
contato permanente com
substâncias tóxicas, radioati-
vas ou com risco de vida.

O relator assinala que as au-
toras já percebiam o adicional
de insalubridade em grau mé-
dio correspondente a 10% pelo
fato de exercerem suas ativida-
des no laboratório da Unifal.

as autoras responsabilizam a
Unifal pela demora na realiza-
ção da perícia no ambiente;
contudo, os documentos jun-
tados aos autos demonstram
que o procedimento “se arras-
tou por longos anos não por
culpa exclusiva da Unifal, e,
sim, em razão de incompletu-
de nas pericias realizadas”.

Ele pontuou que o laudo
não foi elaborado nem pela
Unifal e nem pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educa-
ção da Escola de Farmácia e
Odontologia de Alfenas, e que
nenhum obstáculo foi imposto
às servidoras para que com-
provassem a insalubridade.

Para o relator, elas não com-
provaram a demora da Unifal.

Assim, conclui o magistrado
que é incabível o pagamento
com efeitos retroativos, sendo
devido apenas após a realiza-
ção da avaliação no ambiente
de trabalho. O tempo especial
para fins de averbação tam-
bém não foi computado.

Cade aprova
aquisição pelo
Santander

FINANCEIRO

� O Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade)
aprovou, sem restrições, a
aquisição indireta pelo San-
tander de uma fatia de 50% de-
tida pela Sherbrooke Acquisi-
tion na SAM Investment.

Com a operação, o Sa n t a n -
der se tornará, indiretamen-
te, o detentor de 100% do ca-
pital social da SAM, que atua
em negócios de gestão de re-
cursos de terceiros, especial-
mente fundos de investimen-
to na Europa e nas Américas,
segundo parecer divulgado
ontem site do Cade.

Na avaliação da autarquia,
“não há potenciais danos à
c o n c o r r ê n c i a”, uma vez que a
transação incorre em partici-
pações de mercado reduzidas
em gestão de fundos de in-
ve s t i m e n t o. /Re u t e r s

PONTO A PONTO

1. Anvisa.
A agência desfruta o direito
de proibir a fabricação de
itens que gerem dúvidas.

2. Ação da CNI.
Entidade defende ser
necessário comprovar risco
à saúde da população.

3. Indústria.
As empresas podem investir
mais se não houver veto a
alguns insumos.

4. Medicamentos.
A Anvisa já voltou atrás em
proibição da Cannabis.

5. Contradição.
Lei e Constituição têm
interpretações diferentes
sobre competência do órgão.

T R A BA L H A D O R A S
P L E I T E AVA M

ADICIONAL DE
I N SA LU B R I DA D E

Depois de maio de 2007, foi
realizada outra avaliação das
condições ambientais em que
se constatou a insalubridade
no grau máximo, o que elevou
para 20% o percentual recebi-
do pelas demandantes.

O magistrado afirmou que


