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RESUMO 

 

 

A presente monografia tem o intuito de analisar o fabrico e a comercialização de cosméticos  

sem a devida observância das normas pertinentes ao tema. A fim de demonstrar como tal 

prática coloca em risco a vida, a saúde e a segurança dos consumidores, este trabalho se 

dispôs a analisar as normas que cuidam da produção dos embelezadores, os órgãos 

competentes pela instituição destas normas, bem como aqueles que se prestam a fiscalizar as 

fabricantes desses produtos. Ainda, casos concretos em que consumidores foram lesados por 

empresas que colocaram no mercado de consumo cosméticos que não se adequavam às 

normas, bem como julgados acerca do tema, assim como revisão de literatura e 

jurisprudência, foram apresentados e analisados, com o escopo de provar o quão abusiva é 

esse tipo de conduta adotada pelas fabricantes de cosméticos.  

 

Palavras-chave: fabricantes de cosméticos; práticas abusivas; direito do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monograph aims to analyze the routine practice of several manufacturers of cosmetics, 

that manufacture and sell this type of product without respect for the norms pertinent to the 

theme. In order to demonstrate how such a practice endangers the life, health and safety of 

consumers, the aim of this work was to analyze the standards that govern the production of 

beautifiers, the bodies responsible for the setting up of those standards, and that ones that 

supervise the manufacturers of these products. Moreover, specific cases in which consumers 

were harmed by companies that placed cosmetics on the consumer market that did not 

conform to norms, as well as judged on the subject, were presented and analyzed, with the 

purpose of proving how abusive this type of conduct adopted by the manufacturers of 

cosmetics is. 

 

Keywords: cosmetics manufacturers; abusive practices; consumer's right. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, com a aprovação e promulgação da Constituição de 1988, passou a ser 

dever do Estado promover, na forma da lei, a defesa do Consumidor, nos termos do inciso  

XXXII do artigo 5º 
1
.  A fim de acatar aos ditames constitucionais e garantir a proteção da 

relações consumeristas, o legislador infraconstitucional instituiu o CDC - Código de Defesa 

do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990), que dispõe normas de proteção e 

defesa do consumidor. 

 No que cabe às relações de consumo em solo nacional, em relação aos cosméticos, é 

sabido que até o ano de 2015 o Brasil era o terceiro maior consumidor desse tipo de 

mercadoria
 2

. Ocorre que a maneira de produzir tais produtos já não é tão natural como era na 

antiguidade, em que povos como os do Egito, Grécia e Roma antigos faziam uso de produtos 

que se assemelham ao que hoje se conhece como cosméticos
3
. Em um mundo capitalista e 

industrializado, é comum que produtos químicos sejam adicionados à fórmula dos produtos 

de beleza, para, entre outras coisas, fazê-los durarem mais. Em decorrência da adição desses 

produtos químicos, é necessária que se realize uma rígida averiguação quanto à segurança dos 

cosméticos ofertados aos consumidores, para que sejam preservados a saúde, a segurança e o 

bem estar destes, direitos tanto garantidos pela Carta Magna quanto pelo CDC. 

 O presente trabalho tem o escopo de abordar a prática disposta no inciso VIII do art. 

39 do CDC, qual seja, a de colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 

especificas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 

credenciada pelo Conselho Nacional De Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. No 

entanto, esta monografia se limitará, a fim de que se possa analisar melhor a legislação 

pertinente ao tema, a estudar os casos em que os fornecedores disponibilizam aos 

consumidores produtos cosméticos, que de acordo com o inciso V do artigo 3º da Lei 6.360, 

                                                 
1
VIEIRA, F.B. O Direito do Consumidor no Brasil e sua breve história. Uma breve história do Direito do 

Consumidor no Brasil. 2012.  Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI163956,21048O+Direito+do+Consumidor+no+Brasil+e+sua+breve

+historia. Acesso em 15/05/2019 
2
 
2
 BABADOBULOS, T. Brasil perde posição no consumo de cosmético, mas setor avança. País era o terceiro do 

ranking do consumo mundial de beleza e higiene, mas caiu para o quarto após a crise econômica. Revista Veja 

Economia. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/brasil-perde-posicao-no-consumo-de-cosmetico-

mas-setor-avanca/> Acesso em 16/05/2019. 
3
 SOUZA, I. Cosmética em foco. História dos cosméticos da Antiguidade ao século XXI. 2018. Acesso em 

16/05/2019, às 19:02. Disponível em < https://cosmeticaemfoco.com.br/artigos/historia-dos-cosmeticos-da-

antiguidade-ao-seculo-xxi/> 
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de 23 de setembro de 1976, são aqueles destinados para uso externo, para a proteção ou 

embelezamento de diferentes partes do corpo, tais como pós faciais e talcos. 

 Portanto, para que se alcance o objetivo deste trabalho, ao longo do capítulo 1 será 

apresentada, de forma breve, a história e o desenvolvimento do Direito do Consumidor, com o 

intuito de demonstrar a importância desse ramo do Direito para a proteção das relações de 

consumo na modernidade. 

 Após, no decorrer do capítulo 2, esta monografia analisará o contexto da criação das 

agências reguladoras e sua evolução histórica, bem como a importância destas para a proteção 

das relações de consumo. Outrossim, se discorrerá acerca da criação, natureza jurídica, 

estrutura administrativa e importância da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, responsável pela regulamentação dos produtos de natureza cosmética no Brasil. 

 Em sequência, no capítulo 3, mediante o estudo de leis e normas técnicas, a presente 

monografia descreverá como é realizada a produção dos cosméticos nos tempos atuais, qual é 

o processo por meio do qual estes são registrados e colocados no mercado de consumo, bem 

como o processo através do qual eles chegam ao Brasil, além de como são feitos os testes para 

aprovação de tais produtos, entre outras informações. Assim, será possível compreender, de 

maneira mais específica, como os fornecedores incorrem em prática abusiva, quando 

desrespeitam tais leis e normas técnicas.  

 No quarto capítulo serão abordadas as sanções previstas para aqueles que cometem a 

prática disposta no inciso VIII do art. 39 do CDC. Ainda, alguns meios que os consumidores 

possuem para apresentarem denúncias com o objetivo de coibir a prática em tela serão 

expostos. No mais, casos de empresas famosas que agiram sem observar as normas relativas à 

produção de cosméticos serão comentados, a fim de que se demonstre o quão grave essas 

práticas são, assim como alguns julgados, na intenção de demonstrar como os tribunais vêm 

entendendo o tema. 

 Por fim, quanto à abordagem da pesquisa, esta será qualitativa, vez que objetiva 

descrever e explicar o tema estudado, através de base teórica, como a constituição federal, a 

lei, e estudos de pesquisadores pátrios variados, assim como por meio da exposição de casos 

concretos, divulgados nos meios de notícia digital, e estudo de julgados atuais. No que cabe à 

natureza, a pesquisa será aplicada, visto que este trabalho intenta analisar o problema 

apresentado e demonstrar meios de solucioná-lo.  
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1. AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

 Com o fim da 2ª Guerra Mundial, na América do Norte, bem como em parte da 

Europa, nos países onde o Capitalismo era o sistema econômico dominante, o Estado de Bem 

Estar Social, que se caracterizou pela intervenção estatal sobre a economia, a fim de que o 

Estado controlasse o desenvolvimento econômico e promovesse benefícios sociais aos 

cidadãos, para que fossem garantidos a eles padrões de vida mínimos
4
, deu vez ao 

pensamento Neo-Liberal, doutrina política-econômica que surgiu com a intenção de combater 

os excessos da livre concorrência e estabelecer condições de igualdade que possibilitassem 

concorrer
5
.  

 Como consequência do pós-guerra, na década de 1970, eclodiu uma crise econômica 

ao redor do mundo que gerou forte aumento da inflação, assim como a prestação de serviços 

públicos sem qualidade.  Dessa forma, fez-se necessário que os Estados oferecessem alguns 

setores para as empresas privadas, na intenção de que elas pudessem gerencia-los e 

reestruturar a economia
6
.  

 Uma vez que alguns dos serviços antes oferecidos pelo Estado passaram a ser de 

competência da iniciativa privada, a criação de agências estatais que fiscalizassem tais 

serviços restou imperiosa. Essas foram denominadas Agências Reguladoras. 

 Nos Estados Unidos houve a propagação destas agências fundamentada na ideia de 

que o Estado não podia gerenciar a atividade administrativa através de saberes genéricos e 

formais. Logo, tais agências surgiram para serem especializadas em áreas de atuação, seus 

membros detinham conhecimento técnico acerca de determinado tema
7
. (tércio p.2) 

 

 

 

                                                 
4
 SANDRONI, Paulo (org). Dicionário de economia. 2.ed. São Paulo: Best Seller, 1989, p.112. apud GODOI 

JÚNIOR, José Vicente. Agências Reguladoras: características, atividades e força normativa. 2008, p. 20. 

Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de Marília. Marília. 2008. Acessado em 20/04/2019. 

Disponível em < http://livros01.livrosgratis.com.br/cp072495.pdf> 
5
 SANDRONI, Paulo (org) Obra citada, p. 214. apud GODOI JÚNIOR. Obra citada, p. 24. 

6
 CAL, Ariane Brito Rodrigues. As agências reguladoras no Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 

25-6. Apud Godoi Júnior. Obra citada, p. 24. 
7
 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Agências Reguladoras: legalidade e constitucionalidade. Tércio Sampaio 

Ferraz Júnior. 2011. Disponível em http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/79 
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1.1 Funções Das Agências Reguladoras 

 

 As agências reguladoras são autarquias, no entanto, possuem algumas funções 

distintas das demais, com o objetivo de que tenham maior autonomia. Este tópico tem o 

escopo de explicitar tais diferenças, assim, serão apresentadas características que tornam as 

referidas agências especiais sob o ponto de vista do direito nacional.  

  

1.1.1 Função Executiva 

 

 Em se tratando das funções das agências reguladoras, no que cabe à função executiva, 

pode-se dizer que não há muita diferença entre as atividades administrativas e executivas 

destas agências e os demais órgãos e entidades da administração. Isto, porque as agências são 

estruturas administrativas que se encontram na seara do Poder Executivo, tendo atribuições 

desse Poder, quais sejam, executar as leis instituídas pelo Poder Legislativo e conduzir as 

atividades do governo
8
.  

 A função executiva é praticada pelas agências por meio de atos regulatórios de efeitos 

concretos e destinados à sujeitos  especícicos, como atos de polícia administrativa, através de 

consentimentos, fiscalização e sanção de polícia. Além do reajuste ou revisão de tarifas para 

remuneração do delegatário de serviço público. Ainda, cabe ressaltar que as agências 

reguladoras podem realizar licitações
9
.  

 

1.1.2 Função Normativa 

 

 Sabe-se que o poder legiferante é primário, visto que deriva da Constituição Federal, e 

é aquele que possibilita a criação das leis. Já o poder regulamentar deriva do legiferante, é 

secundário, gera o regulamento, por meio de atos administrativos, os quais podem ser 

decretos, resoluções ou portarias
10

. 

 Pode-se afirmar que os atos administrativos normativos são aqueles que contem 

comando geral e abstrato. Pode-se afirmar, também, que as agências reguladoras exercem 

                                                 
8
 MOURA DOS SANTOS, M.A. Obra citada, p. 9. 

9
 KARAM, Fabiana Silveira. Obra citada, p. 80-81. 

10
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Agências Reguladoras e poder normativo. ARAGÃO, Alexandre dos 

Santos de (Org.) O poder normativo das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 76. Apud 

GODOI JÚNIOR. Obra citada, p.77. 
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função normativa através de atos administrativos como o regulamento
11

. Godoi Júnior afirma 

que para Diogo Figueiredo Moreira Neto, os regulamentos tem “função de explicitar a lei e 

dar-lhe exequibilidade”, ou, se autônomos, “prover situações ainda não legisladas”
12

.

 Tendo em vista que uma parcela do poder estatal é conferida às agências por meio de 

lei para que estas possam realizar as funções atribuídas a elas, as normas editadas pelas 

agências regulamentadoras possuem caráter operacional. Assim, cumpre informar que a 

função normativa das agências não outorga a elas o condão de legislar, visto que, caso isso 

fosse possível, o princípio da legalidade, bem como o da separação dos poderes, restariam 

feridos
13

.   

 Pelo exposto, é possível entender que caberá às agências editar normas técnicas 

referentes à sua área de atuação, a fim de regulamentar, fiscalizar e sancionar os prestadores 

de serviços por meio de regulamentos. No entanto, ao exercer a função normativa, deverá a 

agência reguladora observar atentamente os limites da lei, a fim de não extrapolar a 

competência que lhe foi outorgada por esta.  

 Dessa maneira, regulamento motivado do ponto de vista técnico e editado em 

observância à lei não ferirá o princípio da legalidade A agência deve se assegurar da 

inexistência de vícios quando da elaboração da norma, estando atenta aos motivos, suficiência 

e adequação da norma à sua finalidade
 14

.  

   

1.1.3 Função Fiscalizatória 

 

 O ato de fiscalizar não é competência exclusiva das agências reguladoras, visto que 

outros setores da administração pública o fazem, no entanto, as leis que criam estas agências 

instituem normas com caráter fiscalizador sobre os agentes econômicos que estarão sujeitos à 

sua atuação. O objetivo da agência é verificar se o serviço a cargo das concessionárias será 

prestado de acordo com o que foi estabelecido no contrato
15

.  

                                                 
11

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 14.ed. ver., ampli. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 155. Apud GODOI JÚNIOR. Obra 

citada, p.78. 
12

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 14.ed. ver., ampli. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 155. Apud GODOI JÚNIOR. Obra 

citada, p.78. 
13

 MOURA DOS SANTOS, M.A. Obra citada, p. 12. 
14

 GODOI JÚNIOR. Obra citada, p.78-79. 
15

 KARAM, Fabiana Silveira. Obra citada, p. 79. 
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 Pelo exposto, chega-se a conclusão de que a agência reguladora pode ser 

responsabilizada pelo dano que causar a uma empresa concessionária, se tal empresa 

demonstrar que houve falha na fiscalização da agência e essa falha resultou em prejuízo para a 

empresa
16

.  

 

1.1.4 Função Sancionátoria  

 

 Como resultado do poder de fiscalizar, as agências possuem o poder de aplicar sanções 

caso as empresas ajam em desacordo com a legislação vigente. A previsão de sancionar 

geralmente vem estabelecida na lei que cria a agência, mas pode se basear em outras leis. 

 

1.1.5 Função Decisória 

 

 A prestação de serviços que as agências têm como papel regulamentar, fiscalizar e 

sancionar, envolve muitos participantes, a saber, as concessionárias, os agentes econômicos 

que atuam no setor e os consumidores. É papel destas agências resolver os conflitos que 

venham a surgir entre essas partes, como os referentes à cálculos e valores, obedecendo, 

sempre, aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade. O procedimento, para 

tanto, será via administrativa, o que importa dizer que a decisão não faz coisa julgada, por não 

ter caráter jurisdicional
17

. 

 

1.2 Controles de atuação das agências 

 

1.2.1 Controle pelo TCU – Poder Executivo 

 

 A constituição da República dispõe nos artigos 70 e 71, II que o Congresso Nacional, 

com auxílio do Tribunal de Contas da União, fiscalizará atos de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da administração direta ou indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas
18

.  

                                                 
16

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras. 2ª ed. Rio: Forense. 2005, p. 317. Apud KARAM, 

Fabiana Silveira. Obra citada, p. 79. 
17

 KARAM, Fabiana Silveira. Obra citada, p. 82. 
18

 KARAM, Fabiana Silveira. Obra citada, p. 112. 
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 Anteriormente, foi mostrado que as agências são autarquias especiais que pertencem a 

administração indireta. Logo, pode-se afirmar que estas estão sujeitas ao controle do TCU.  

 Fabiana Silveira Karam, em sua dissertação de mestrado, cita que Luís Roberto 

Barroso aponta aspectos interessantes em relação ao controle exercido pelo TCU, ao afirmar 

que este órgão não pode fiscalizar as agências nos casos em que elas não fazem uso de verba 

pública nem investigar o mérito das decisões, como percebe-se a seguir: 

 

 Isto se dá, por exemplo, quando o Tribunal de Contas objetiva obter informações a 

respeito de deveres dos concessionários, atividades que, a par de não envolverem 

dispêndio de dinheiro público, constituem a razão da criação da própria agência 

reguladora. Não lhe caberá avançar a atividade fiscalizadora sobre a atividade-fim 

da agência reguladora, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. 

Este, portanto, o limite da atribuição do Tribunal de Contas. Nada, rigorosamente 

nada, no texto constitucional, o autoriza a investigar o mérito das decisões 

administrativas de uma autarquia, menos ainda de uma autarquia com as 

características especiais de uma agência reguladora
19

”   

 

1.2.2 Controle pelo Poder Judiciário 

 

 Como antes mencionado, as agências reguladoras possuem a função decisória. Caso 

algum sujeito se sinta lesionado por uma decisão, cabe recorrer às vias judiciais, uma vez que 

a Constituição garante o acesso à justiça por meio do princípio da inafastabilidade ao Poder 

Judiciário (art 5º, inciso XXXV)
20

.  

 As decisões de mérito administrativas não sofrem fiscalização em razão da separação 

dos poderes, assim, o Judiciário realiza verificação de regularidade formal, mas quando uma 

agência decidir sem razoabilidade, pode a decisão ser revista por via judiciária, segundo Luís 

Roberto Barroso, citado por Godoi Júnior:  

 

  A doutrina convencional em tela de controle dos atos administrativos, aí incluídos 

os das agências reguladoras, não perdeu a validade, mas sofre exceções importantes. 

Sem embargo, no tocante às decisões das agências reguladoras, a posição do 

Judiciário deve ser de relativa autocontenção, somente devendo invalidá-las quando 

não possam resistir aos testes constitucionalmente qualificados, como os da 

razoabilidade ou moralidade, ou outros, como os da isonomia e mesmo o da 

dignidade da pessoa humana. Notadamente no que diz respeito a decisões 

                                                 
19

 BARROSO, Luiz Roberto. Agências Reguladoras. Constituição, transformações do Estado e legitimidade 

democrática. IN: Agências reguladoras e democracias, Rio: Lumen Iuris, 2006, p.77, 78. Apud KARAM, 

Fabiana Silveira. Obra citada, p. 118. 
20

 GODOI JÚNIOR. Obra citada, p.88. 



20 

 

informadas por critérios técnicos, deverá agir com parcimônia, sob pena de se cair 

no domínio da incerteza e do subjetivismo
21

.   

 

1.2.3 Controle pelo Poder Legislativo 

 

 A Constituição Federal atribuiu competência ao Congresso Nacional para fiscalizar e 

controlar o Poder Executivo, inclusive a administração indireta. Ao Congresso compete sustar 

os atos normativos do Poder Executivo caso se verifique que eles exorbitam do Poder 

Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Godoi 96 

  

1.3 ANVISA: Agência reguladora  

 

 Levando em conta o que foi abordado em relação às agências reguladoras e, com o 

intuito de melhor compreender a discussão proposta por esta monografia, passa a se tratar, a 

partir do presente tópico, da criação, competência, estrutura administrativa, entre outros mais, 

da agência reguladora que tem como âmbito de atuação a regulamentação dos cosméticos no 

Brasil: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, com o escopo de facilitar o 

entendimento do capítulo seguinte, que estudará a produção deste tipo de produto no mercado 

brasileiro na atualidade. 

 A lei 6.360 de setembro de 1976 dispõe sobre a Vigilância Sanitária no Brasil e 

definiu que os cosméticos estão sujeitos ao instituído por essa lei, conforme se vê a seguir: 

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os 

medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº  

5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os 

cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção 

estética e outros adiante definidos. 

 

 Observe-se que o legislador definiu o conceito de cosméticos nesta mesma lei: 

 

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, 

III, IV, V e VII do Art. 4º da Lei nº  5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas 

as seguintes: (...) 

V - Cosméticos: produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao 

embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes 

                                                 
21

 BARROSO, Luiz Roberto. Constituição, ordem econômica e agências reguladoras. Revista  Eletrônica de 

Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Dirieto Público da Bahia, n 1, fevereiro, 2005, 

Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br> apud GODOI JÚNIOR. Obra citada, p.88. 
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de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, 

soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de 

maquilagem e óleos cosméticos, ruges, "blushes", batons, lápis labiais, preparados 

anti- solares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas 

capilares, agentes clareadores de cabelos, preparados para ondular e para alisar 

cabelos, fixadores de cabelos, laquês, brilhantinas e similares, loções capilares, 

depilatórios e epilatórios, preparados para unhas e outros;. 

 

 Observe-se, ainda, que tal lei dispõe que: 

 

Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, 

purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os 

produtos de que trata o Art. 1º as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério 

da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário 

das Unidades Federativas em que se localizem. 

 

 Desse modo, chega-se a conclusão de que os cosméticos se sujeitam ao sistema de 

vigilância sanitária brasileiro, razão pela qual necessitam se adequar às normas do órgão 

sanitário, ou seja, a ANVISA. Isto se deve ao fato de tais produtos se destinarem ao consumo 

humano externo, usados no corpo e rosto, conforme percebe-se pelos itens elencados no art. 3 

da referida lei, tema que será melhor tratado no capítulo seguinte. 

 O artigo 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, define que: 

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um 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: 

I - 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 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 

com a saúde. 

 

 A Lei nº 9782 de 26 de janeiro de 1999, a qual Define o Sistema Nacional de 

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

providências, cuidou de esclarecer que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º, supramencionado, e outras 

ações em seara administrativa, elencadas nos artigos 15 ao 18 da Lei nº 8.080,  como a de 

definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e 

serviços de saúde (Artigo 15, inciso I). 
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 O artigo 6º da lei nº 9782 determina que a agência terá por finalidade institucional “a 

promoção da proteção da saúde da população, através do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária”, os quais se 

encontram elencados no art. 1º da Lei 6360 de setembro de 1976, como supracitado, além do 

“controle dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, 

bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras”. 

 Já artigo 7º da mesma lei, em seus incisos, elenca as competências da ANVISA, 

dispostas em 25 incisos, entre as quais pode-se citar as de “coordenar o sistema nacional de 

vigilância sanitária”, “fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições, 

estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de 

vigilância sanitária” e “estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos 

tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde”.  

 Portanto, ao analisar a finalidade institucional e a competência regulamentar da 

ANVISA, resta visível a grande importância desta agência reguladora no que cabe à proteção 

da saúde, bem estar e proteção à vida dos consumidores, direitos garantidos pelo CDC, em 

seu artigo 6º. 

 Ressalte-se que a ANVISA foi criada sob forma de autarquia sob regime especial, 

sendo que seus dirigentes possuem estabilidade e a agência detém autonomia financeira. 

Como foi dito, o caráter especial é conferido para que a agência consiga maior autonomia 

quando da tomada de decisões. Frise-se que agência é vinculada ao Ministério da Saúde e 

possui sede e foro no Distrito Federal. Extremamente relevante noticiar que a atuação desta 

agência abrange todo o território nacional e seu prazo de duração é indeterminado. Todas 

essas informações constam do artigo 3º e seu parágrafo único, lei 9782. 

 Em relação à estrutura organizacional da ANVISA, a lei que a criou dispôs que será 

dirigida por uma Diretoria Colegiada, sendo esta formada por até 5 membros, devendo um 

deles ser o Diretor-Presidente, que será nomeado pelo Presidente da República para mandado 

de 3 anos, que admite recondução. Caso o membro escolhido para Diretor Presidente já atue 

como diretor, a função será exercida pelo tempo restante do mandado, cabendo uma 

recondução por 3 anos. Cumpre informar que os demais diretores devem ser brasileiros 

indicados e nomeados pelo Presidente da República após aprovação prévia do Senado Federal 

nos termos do art. 52, III, "f", da Constituição Federal, e exercerão seus cargos pelo prazo de 

3 anos, período que pode ser prorrogado por uma única vez.  Além da diretoria, deve haver 



23 

 

um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, para mais, unidades especializadas incumbidas 

de diferentes funções (art. 10 e 11). 

 No que cabe ao mandado do Diretor da agência, a lei dispõe que este não poderá ser 

exonerado sem motivo, a não ser nos primeiros 04 meses de exercício. Após esse tempo, só 

caberá exoneração nos casos de comprovado ato de improbidade, transitado em julgado, ou de 

descumprimento injustificado do contrato de gestão da autarquia (art. 12).  

 Para garantir que os dirigentes da autarquia atuem com parcialidade, assim como para 

que se dediquem com exclusividade à atividade da agência, a lei vedou o “exercício de 

qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária”. 

Ademais, é vedado, ainda, que os dirigentes tenham “interesse direto ou indireto em empresas 

que tenham relação com a área de atuação da Vigilância Sanitária”. Frise-se que referida 

vedação não se aplicará aos casos em que “atividade profissional decorra de vínculo 

contratual mantido com entidades públicas destinadas ao ensino e à pesquisa”, ainda que 

sejam instituições privadas (art. 13).  

 Interessante explanar que a ANVISA possui sítio na internet 

(http://portal.anvisa.gov.br/quem-e-quem#GGMED) em que disponibiliza informações e 

meios de contato de seus diretores, secretários, coordenadores, assessores, gerentes e de 

unidades organizacionais, algo que facilita a informação ao cidadão.  

 Havendo infração por parte dos dirigentes em relação às disposições supras, o 

contraventor perderá seu cargo e também responderá sanções nas esfera civil e penal, caso 

sejam cabíveis. Aqui, percebe-se a função sancionatória das agências reguladoras, analisada 

anteriormente.  

 Por fim, quanto às receitas da ANVISA, depreende-se que elas serão provenientes de:  

Art. 22.  Constituem receita da Agência: 

I - o produto resultante da arrecadação da taxa de fiscalização de vigilância 

sanitária, na forma desta Lei; 

II - a retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a terceiros; 

III - o produto da arrecadação das receitas das multas resultantes das ações 

fiscalizadoras; 

IV - o produto da execução de sua dívida ativa; 

V - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, 

créditos adicionais e transferências e repasses que lhe forem conferidos; 

VI - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados 

com entidades e organismos nacionais e internacionais; 

VII - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 

destinados; 

VIII - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de 

sua propriedade; e, 

IX - o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados para a 

prática de infração, assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em 
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decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da 

Agência nos termos de decisão judicial. 

X - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas 

previstas nos incisos I a IV e VI a IX deste artigo 

Parágrafo único.  Os recursos previstos nos incisos I, II e VII deste artigo, 

serão recolhidos diretamente à Agência, na forma definida pelo Poder Executivo. 

 

 

 Através da leitura do artigo 22 da lei em estudo, percebe-se que são muitas as formas 

que a ANVISA tem para arrecadar receita. Cabe dizer que isto facilita o exercício da função 

reguladora desta agência, pois, com mais recursos, pode-se abranger áreas maiores e exercer a 

fiscalização com mais vigor, evitando-se assim, que cosméticos, dentre outros, exponham os 

consumidores a riscos de lesão e até mesmo de morte.  
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2 COSMÉTICOS NOS TEMPOS ATUAIS: NORMAS DE REGULAMENTAÇÃO 

  

 Tendo em vista que jfoi explicitado que a ANVISA é a agência reguladora responsável 

pela normatização e fiscalização desse tipo de produto, bem como a responsável por aplicar 

sanções àqueles que infringem as normas desta autarquia, passa-se a cuidar agora da 

regulamentação de produtos cosméticos no Brasil, a fim de que, dessa forma, se compreenda 

porquê é importante que as empresas sigam rigidamente as normas às quais são submetidas 

para que obtenham autorização a fim de atuar na produção de cosméticos. 

 Ao analisar a Lei 9.782, já estudada, depreende-se, por inteligência do artigo 15, inciso 

III, que é competência da Diretoria Colegiada editar normas sobre matérias de competência da 

ANVISA, as quais precisam ser acompanhadas de justificativas técnicas e, sempre que 

possível, de estudos de impacto econômico e técnico no setor regulado e de impacto na saúde 

pública, havendo dispensa dessa exigência quando houver grave risco à saúde pública. Sendo 

assim, a autarquia especial editou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 07, de 10 de 

fevereiro de 2015, que está em vigor atualmente.   

 A RDC supracitada é demasiadamente valiosa, pois é ela que dispõe sobre os 

requisitos técnicos de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, motivo pelo qual 

passe-se a análise desta. 

 

2.1 Regularização dos produtos cosméticos 

 

 Inicialmente, quanto ao presente tópico, faz-se oportuno esclarecer que a RDC, em seu 

art. 23, assenta que, para fabricar ou importar os produtos de que trata a Resolução, as 

empresas devem possuir Autorização de Funcionamento na Anvisa para as atividades e 

classes de produtos que deseja comercializar (produto de higiene pessoal, cosmético e/ou 

perfume) e devem possuir Licença junto à Autoridade Sanitária competente. 

 Outro ponto extremamente importante a se comentar é o contido no art. 10, que 

determina que 

 O detentor do produto deve possuir dados comprobatórios que atestem a qualidade, 

a segurança e a eficácia de seus produtos e a idoneidade dos respectivos dizeres de 

rotulagem, bem como os requisitos técnicos estabelecidos no Anexo III desta 

Resolução, os quais deverão ser apresentados aos órgãos de vigilância sanitária, 

sempre que solicitados ou durante as inspeções. Deve ainda garantir que o produto 

não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de 

uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu 

período de validade. 
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 Após a edição da RDC em comento, o procedimento de regularização passou a ser 

realizado por via eletrônica, através do site da ANVISA. (art. 20) 

 Saliente-se que a agência entendeu por bem fazer uma distinção de graus entre os 

produtos, estabelecendo tais diferenças no anexo II da RDC, sendo os produtos de grau 1 os   

de higiene pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação cumpre com a definição 

adotada no item I do Anexo I desta Resolução e que se caracterizam por 

possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja 

inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu 

modo de usar e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do 

produto(...) 

 

e os de grau 2 aqueles destinados à 

 higiene pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação cumpre com a definição 

adotada no item I do Anexo I desta Resolução e que possuem indicações 

específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou 

eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso (...). 

 

 

 Tal distinção foi realizada, segundo a agência, “em função da probabilidade de 

ocorrência de efeitos não desejados devido ao uso inadequado do produto, sua formulação, 

finalidade de uso, áreas do corpo a que se destinam e cuidados a serem observados quando de 

sua utilização”. 

 Faz-se vital advertir que a referida diferenciação deverá ser observada para que a 

notícia da regularização seja explanada no órgão correto, tendo em vista que só após a 

publicação no site da instituição competente o cosmético pode ser comercializado. Explica-se: 

A publicidade da regularização de produtos de cosméticos de Grau 1 e Grau 2 isentos de 

registro será realizada no portal da Anvisa, já os cosméticos de Grau 2 sujeitos a Registro fica 

assegurada por meio de publicação no Diário Oficial. (20, par. 2 e 3) 

 Os documentos eletrônicos gerados pelo site devem ser guardados pela empresa, e é 

obrigação do técnico responsável pelo produto, bem como do Representante Legal da 

empresa, assinar o termo de responsabilidade referente às informações do cosmético. 

(ART21) Percebe-se que tal disposição tem o escopo de que o fiscal da vigilância sanitária 

possa conferir as informações na ocasião em que fiscalizar a empresa e, caso encontre algo 

em desacordo com as normas, aplique a sanção prevista pela ANVISA.  

 Em se tratando do tempo pelo qual será considerado válido o cosmético, tanto os de 

grau 1 quanto os de grau 2 terão validade de 5 anos, podendo ser revalidado por períodos 

iguais e sucessivos. Havendo interesse do fabricante de renovar o processo, este deverá 
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requerer no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade. Sucedendo-se a 

inércia da empresa dentro do referido prazo, será declarada a caducidade da regularização. 

(22) 

2.1.1 Necessidade De Registro X Comunicação Prévia 

 

 Importante instruir que há diferentes mecanismos de regularização dos cosméticos: o 

registro e a comunicação prévia. O primeiro só se aplica aos cosméticos de grau 2 listados no 

anexo VIII da RDC. Cabe lembrar que certos produtos de grau 2 não se sujeitam ao registro; 

Já o segundo é caracterizado por ser procedimento administrativo que informa a ANVISA a 

intenção de comercializar um produto isento de registro. É realizada uma notificação à 

agência.  

 

2.1.2 Rotulagem Dos Cosméticos 

 

 Ao passo que se continua a leitura da RDC, percebe-se que os artigos 17, 18 e 19 

regulam a rotulagem dos produtos cosméticos, como passa a se explicar. 

 A Resolução ressalta a impossibilidade de indicações e menções terapêuticas, assim 

como denominações e indicações que induzam o consumidor a erro, engano ou confusão 

quanto à sua procedência, origem, composição, finalidade ou segurança. Outrossim, 

cosméticos de Grau 1 e Grau 2 devem conter em suas embalagens o número de Autorização 

de Funcionamento da empresa – AFE, além do número do processo na rotulagem do produto, 

que corresponderá ao número de registro. 

 Alguns produtos devem conter em seus rótulos menções especiais, como é o caso dos 

neutralizantes, produtos para ondular e alisar os cabelos, que precisam expor a seguinte 

mensagem "Este preparado somente deve ser usado para o fim a que se destina, sendo 

PERIGOSO para qualquer outro uso" e dos agentes clareadores de cabelos e tinturas 

capilares, se eles forem capazes de produzir intoxicações agudas ou crônicas, que deverão 

expor os dizeres "CUIDADO. Contém substâncias passíveis de causar irritação na pele de 

determinadas pessoas. Antes de usar, faça a prova de toque".  
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 A disposição supracitada é interessante e de grande valor, na medida em que até o ano 

de 2017 o mercado brasileiro de produtos para o cabelo era o quarto maior do mundo
22

. Logo, 

pode-se deduzir que muitas mulheres brasileiras tem acesso a esses tipos de produto 

frequentemente, seja para colorir o cabelo ou para alisá-lo. Assim, importante que fique claro 

na embalagem desses cosméticos a possibilidade de reações não desejáveis decorrentes de seu 

uso. 

 Destaque-se que a RDC editou um anexo (V) em que especifica conceitos sobre 

rotulagem. Observe-se: 

 

Tabela 1 - Tabela de Rotulagem Obrigatória Geral 

REF. ITEM EMBALAGEM 

1 

Nome do produto e grupo/tipo a que 

pertence no caso de não estar implícito no 

nome 

Primária e Secundária 

2 Marca Primária e Secundária 

3 Número de Registro do Produto Secundária 

4 Lote ou partida Primária 

5 Prazo de validade Secundária 

6 Conteúdo Secundária 

7 País de Origem Secundária 

8 Fabricante/Importador/Titular Secundária 

9 Domicílio do/Fabricante/Importador/Titular Secundária 

10 Modo de uso (se for o caso) Primária ou Secundária 

11 
Advertências e Restrições de uso (se for o 

caso) 
Primária e Secundária 

12 Rotulagem Específica Primária e Secundária 

13 Ingredientes/Composição Secundária 

Fonte 1 - (ANVISA, 2002) 

 

 

                                                 
22

 BARTOLOZI, Tatiana.Venda de produtos para o cabelo deve crescer 5% ao ano até 2021. 
<https://www.valor.com.br/empresas/5010938/venda-de-produtos-para-cabelos-deve-crescer-5-ao-ano-ate-

2021> Acesso em 10/06/2019. 
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2.2 Produção dos Cosméticos: como são realizados os testes que asseguram a 

segurança destes produtos 

 

 A ANVISA, em busca de atender a sua função, lançou um “Guia para Avaliação de 

Segurança de Produtos Cosméticos”, com a intenção de “orientar e sugerir critérios para a 

avaliação da segurança dos cosméticos”. O guia foi coordenado pela Gerência Geral de 

Cosméticos, que criou um grupo de trabalho em que constavam pesquisadores de cosméticos, 

representantes do setor produtivo e Laboratórios oficiais.  

 O referido documento ressaltou um fato interessante, qual seja, o de que não há 

ausência de risco quando da produção de um cosmético, sendo tal risco definido pela  

probabilidade de que ocorra algum dano, que, por sua vez, seria a lesão ou reação causada por 

algum componente ou associação de componentes de um cosmético. Conclui-se, então, que o 

risco é algo ligado à atividade de produzir o produto embelezador. O CDC trata desse risco no 

artigo 8, já mencionado, quando dispõe que o fornecedor não pode faricar produto que ofereça 

risco, “exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 

fruição”.  

 Em relação ao risco cosmético, o guia cuidou de diferenciá-los, conforme abaixo:  

1- Irritação: Processo inflamatório que ocorre na área de contato com o produto, 

podendo ocorrer após a primeira aplicação (irritação primária) ou com a 

continuidade do uso (irritação acumulada). É determinada por um dano tecidual 

agudo ou crônico de intensidade variada. É dependenteda concentração dos 

ingredientes no produto final, da formulação como um todo, quantidade aplicada, 

frequência e modo de aplicação (SAMPAIO & RIVITTI, 2007) apud guia para 

avaliação de segurança de produtos cosméticos - Anvisa
23

. 

 

2- Sensibilização: Processo inflamatório que envolve mecanismo imunológico, do 

tipo celular, com tempo de contato variável, de alguns dias ou mesmo alguns anos, 

até que o organismo reconheça um ou mais ingredientes como alergênico. Em geral, 

é uma resposta que não ocorre nas primeiras 12 aplicações, a não ser que o indivíduo 

já se encontre sensibilizado a um dos ingredientes do produto, podendo aparecer em 

outra área, diferente da área de aplicação. O processo alérgico pode decorrer tanto 

em função dos ingredientes isolados, quanto da interação entre eles no produto, 

formando novo componente. (SAMPAIO & RIVITTI, 2007) apud Guia para 

avaliação de segurança de produtos cosméticos - Anvisa
24

 

 

                                                 
23

 SAMPAIO, S.; RIVITTI, E.A. Dermatologia. 3. ed. São Paulo: Artes médicas, 2007. Apud ANVISA, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos. p. 11 ed. Brasília. 

2012. Disponível em 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/106351/107910/Guia+para+Avalia%C3%A7%C3%A3o+de+Seguran%C

3%A7a+de+Produtos+Cosm%C3%A9ticos/ab0c660d-3a8c-4698-853a-096501c1dc7c> Acesso em 14/06/2019 
24

 SAMPAIO, S.; RIVITTI, E.A. Dermatologia. 3. ed. São Paulo: Artes médicas, 2007. Apud ANVISA, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos. p. 11. 2 ed. 

Brasília. 2012. Disponível em 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/106351/107910/Guia+para+Avalia%C3%A7%C3%A3o+de+Seguran%C

3%A7a+de+Produtos+Cosm%C3%A9ticos/ab0c660d-3a8c-4698-853a-096501c1dc7c> Acesso em 14/06/2019 
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As respostas de irritação e sensibilização do ponto de vista clínico são semelhantes, 

caracterizadas pela ocorrência de um ou mais dos seguintes sinais clínicos: eritema, 

edema, pápula e pústula. Diferenciam-se pelo fato da irritação ser dose dependente, 

enquanto que a sensibilização não: o indivíduo uma vez sensibilizado desenvolverá 

a reação a toda exposição ao(s) ingrediente(s). (SAMPAIO & RIVITTI, 2007) apud 

Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos - Anvisa
25

 

 

3- Sensações de desconforto: são reações comuns a cosméticos, caracterizadas por 

sintomas subclínicos que podem sinalizar uma irritação: ardência, prurido/coceira, 

dor, pinicação, etc. (SAMPAIO & RIVITTI, 2007) apud Guia para avaliação de 

segurança de produtos cosméticos - Anvisa 

 

4- Efeito sistêmico: Resulta da passagem de quaisquer ingredientes do produto, para 

a corrente circulatória, independentemente da via de aplicação. 

O risco sistêmico é avaliado a partir dos dados relativos aos ingredientes 

(CASARETT; KLAASSEN; DOULL, 2008)
26

. 
 

 

 Visto que há não uma, mas distintas maneiras de sofrer reações adversas após a 

aplicação de um cosmético e, tendo em vista que o risco é inerente à atividade, deve-se tentar 

reduzi-lo através do emprego de recursos técnicos e científicos. O guia elenca um compilado 

de passos gerais aos quais as empresas se submetem, como se vê a seguir: 

 

 
a) formular o produto com ingredientes referenciados, conforme estabelecido nas 

RDC 211/05 e Portaria 295/98 e suas atualizações, e reconhecidamente seguros 

(BRASIL, 2005a; BRASIL, 1998);
27

 

b) obter dados de segurança dos produtos acabados; 

c) seguir as Boas Práticas de Fabricação e Controle, conforme estabelecido na 

Portaria 348/97 e suas atualizações (BRASIL, 1997); 

d) fornecer informações ao consumidor, da maneira mais clara possível, afim de 

evitar o uso inadequado do produto; 

e) avaliar as reações ocasionadas por produtos cosméticos disponíveis no mercado, 

utilizando-se das ferramentas da Cosmetovigilância (BRASIL, 

2005b); 

  

 Uma vez que se conhece a(s) matéria(s)-prima(s) do cosmético, que pode ser natural, 

sintética, ou associação dos dois, pode-se fazer a avaliação de segurança caso a caso, já que a 

                                                 
25

 SAMPAIO, S.; RIVITTI, E.A. Dermatologia. 3. ed. São Paulo: Artes médicas, 2007. Apud ANVISA, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos. p. 12. 2 ed. 

Brasília. 2012. Disponível em 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/106351/107910/Guia+para+Avalia%C3%A7%C3%A3o+de+Seguran%C

3%A7a+de+Produtos+Cosm%C3%A9ticos/ab0c660d-3a8c-4698-853a-096501c1dc7c> Acesso em 14/06/2019 
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 CASARETT, L. J.; KLAASSEN, C. D.; DOULL, J. Casarett and Doull‟s toxicology: the basic science of 

poisons. New York: McGraw-Hill, 2008. Apud ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para 

Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos. p. 29. 2 ed. Brasília. 2012. Disponível em 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/106351/107910/Guia+para+Avalia%C3%A7%C3%A3o+de+Seguran%C

3%A7a+de+Produtos+Cosm%C3%A9ticos/ab0c660d-3a8c-4698-853a-096501c1dc7c> Acesso em 14/06/2019 
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 A RDC nº 211 de 14 de julho de 2005 foi revogada pela RDC 07 de fevereiro de 2015. Portanto, o produto 
deve ser formulado de acordo com a última. 
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avaliação da toxicidade de um ingrediente se relaciona com a sua natureza físico-química e o 

meio de avaliação utilizada.  

 Cada ingrediente tem suas particularidades, ocorre que a Scientific Committee on 

Consumer Safety (SCCS)
28

 tem indicado a realização dos seguintes ensaios pré-clínicos, 

Toxicidade sistêmica aguda; Corrosividade e irritação dérmica; Sensibilização cutânea; 

Absorção/penetração cutânea; Doses repetidas; Mutagenicidade/genotoxicidade;  Toxicidade 

subaguda e subcrônica; Irritação ocular; Irritação de mucosas; Efeitos tóxicos induzidos pela 

radiação UV (fototoxicidade, genotoxicidade, fotoalergia);  Carcinogenicidade; Toxicidade do 

desenvolvimento e reprodutiva (teratogenicidade);  Toxicocinética e Toxicodinâmica, sendo 

os seis primeiros testes básicos, essenciais.  

 A Anvisa compilou, em seu guia, alguns testes realizados no Brasil, os quais serão 

comentados brevemente a partir deste tópico. 

 

2.2.1 Metodologias In Vivo  

 

 Em seguida, seguem alguns testes realizados “in vivo”, ou seja, em animais.  

 

 1- Método de Doses Fixas: Geralmente são utilizados 5 animais de um único sexo por cada 

nível de dose (5, 50, 300 e 2000 mg/kg, excepcionalmente, pode-se usar 5000 mg/kg), por 

meio de gavagem
29

. A dose inicial dada por observações prévias é usada para causar sinais de 

toxicidade não severos, sem morte. A dose é aumentada ou diminui tendo em vista sinais de 

toxicidade. Os animais são pesados ao menos uma vez por semana e há monitoramento diário 

por no mínimo 14 dias, além de necropsia, para verificar a toxicidade. 

2- Método Up-and-Down: Nele, um animal é administrado por gavagem. Após 48 horas, 

outro animal é administrado, mas com uma dose superior ou inferior (com fator 3.2), em 

                                                 
28

 Consoante o site da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, acessado em 10/06/2019, 
disponível em < https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_pt>, o Comité (SCCS) 
fornece pareceres sobre os riscos para a saúde e a segurança (riscos químicos, biológicos, mecânicos e outros 
riscos físicos) de produtos de consumo não alimentares (por exemplo, produtos cosméticos e seus 
ingredientes, brinquedos, têxteis, vestuário, cuidados pessoais e produtos domésticos) e serviços (por 
tatuagens, bronzeamento artificial). 
29

 Segundo o conceito do site Conhecimento Geral gavagem é a “Alimentação forçada ou a prática de alimentar 

via método de introdução de alimentos líquidos no estômago através de um tubo de PVC colocado pelo nariz ou 

boca. Usado para alimentação de recém-nascidos ou animais de experimentação”. Disponível em 

<https://www.conhecimentogeral.inf.br/gavagem/> Acesso em 04/07/2019. 
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função da mortalidade observada. Quanto à interrupção do ensaio, busca-se usar o menor 

número de animais possível para a determinação da toxicidade.  

3-Método de Classes: Nesse teste, a substância também é administrada por gavagem, na 

concentração estabelecida previamente, mas em um grupo de 3 animais, de uma única vez. 

Após, verifica-se se é preciso um teste adicional, caso seja, usa-se um grupo adicional de 3 

animais com a mesma dose, ou com dose superior ou inferior.  

4- Irritação/Corrosividade Ocular: É injetada a amostra teste, na forma pura ou diluída no saco 

conjuntival de coelhos albinos Nova Zelândia. Após, observa-se se houve lesão nos olhos dos 

animais, 1, 2, 3 e 7 dias após a aplicação. Pode-se estender a observação até o 28º dia, nos 

termos da escala de Draize. Ressalte-se que os Ingredientes ou produtos acabados que 

possuam pH igual ou inferior a 2,0 ou igual ou superior a 11,5 são considerados corrosivos e, 

em razão disso, não são avaliados.  

5- Irritação/Corrosividade Cutânea: Neste ensaio, a amostra teste, pura ou diluída (de acordo 

com o uso) é aplicada no dorso tricotomizado dos coelhos albinos Nova Zelândia. Assim 

como no teste anterior, os ingredientes ou produtos acabados com pH igual ou menor que 2,0 

ou igual ou superior a 11,5 são considerados corrosivos e não serão testados.  Considera-se 

que o produto causa irritação dérmica se após o tempo de observação consoante a escala 

Draize o cosmético provocar danos reversíveis à pele, como edemas. 

6-Avaliação da Irritação Primária: Aqui, a amostra é mantida sob patch oclusivo por 4 horas, 

em solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% ou água destilada e depois de 24 e 72 horas 

é observado se o produto gera eritema ou edema na pele. Já na Avaliação da Irritação 

Acumulada  após a substância ficar no patch oclusivo por 4 horas as aplicações são feitas por 

10 dias consecutivos sendo que a observação de eritema e edema são realizadas 24 e 72 horas 

após a última aplicação.  

8-Teste de Irritação da Mucosa Oral Amostra do produto íntegro ou diluído (conforme 

indicação de uso) é inserida na bolsa gutural de hamsters, via seringa de insulina sem agulha. 

São feitas 4 aplicações, com repouso de 1 hora entre estas, num único dia. Depois de 24 horas 

após a última aplicação, os animais sofrem eutanásia e são submetidos a exame 

anatomopatológico, o qual permite a confecção de laudo sobre o potencial de irritação.  

9- Teste de Irritação da Mucosa Vaginal O produto é introduzido na vagina de coelhas, com 

auxílio de cateter, por uma sequência de 5 dias. Após 24 horas da última aplicação, as coelhas 
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sofrem eutanásia e são enviados para exame histopatológico, o qual objetiva assentar o 

potencial de irritação. 

 10- Teste de Irritação da Mucosa Peniana Aplica-se o produto sobre a mucosa peniana de 

coelhos com 4 aplicações em um intervalo de 1 hora entre estas. Neste teste, as leituras são 

realizadas anteriormente a cada aplicação, e também 24 e 48 horas depois da última aplicação. 

Com o fim da leitura os animais são submetidos à eutanásia e depois submetidos a exame 

histopatológico, a fim de que seja determinado o potencial de irritação do cosmético.  

 

2.2.2 Metodologia de Ensaios in vitro 

 

 A partir deste ponto, analisam-se alguns testes “in vitro” ou seja, aqueles não 

realizados em animais. 

 Os ensaios “in vitro” são meios alternativos aos testes feitos em animais. Acontece que 

há dificuldade na avaliação da reatividade de sistemas mais complexos como a do risco 

toxicológico. Por isso, é necessário o acesso a uma bateria de testes que sejam 

complementares, de maneira que o conjunto destes ofereça um resultado com os mesmos 

níveis científicos e de informação, em relação aos obtidos, anteriormente, com os modelos em 

animais. Tais modelos alternativos devem ser, portanto, validados, de acordo com os 

procedimentos internacionais na área de aplicação, para que sejam reconhecidos pelo meio 

científico e pelos órgãos regulatórios (MANZINI, 2000; BARILE, 2008) Apud Anvisa - Guia 

Para Avaliação de Produtos Cosméticos
30

.  

 Pode-se dizer que pertence à classe de testes “in vitro” o HET CAM- Membrana 

Córioalantóide, em que avalia-se, com a intenção de verificar irritação ocular, semi-

quantitativamente, o potencial irritante de um ingrediente sobre a membrana córioalantóide de 

ovo embrionado de galinha, no décimo dia de incubação em busca de sinais como hiperemia, 

hemorragia e coagulação após 5 minutos da aplicação do produto, puro ou diluído, sobre a 

                                                 
30

 MANZINI, J. Declaración De Helsinki: Principios Éticos Para La Investigación Médica Sobre Sujetos 

Humanos. Acta bioeth. Santiago,  v. 6,  n. 2, dez.  2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X 2000000200010&lng=pt&nrm=iso> e 

BARILE, Frank A. Principles of Toxicology Testing. Florida: Taylor and Francis Group, 2008 apud ANVISA, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos. p. 29. 

2 ed. Brasília. 2012. Disponível em 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/106351/107910/Guia+para+Avalia%C3%A7%C3%A3o+de+Seguran%C

3%A7a+de+Produtos+Cosm%C3%A9ticos/ab0c660d-3a8c-4698-853a-096501c1dc7c> Acesso em 14/06/2019 
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membrana córioalantóide.  Após a observação, uma escala que considera os fenômenos 

observados é feita.   

 É exemplo, também, o teste de corrosividade que visa analisar a irritação cutânea e 

chama-se “Teste de Epiderme Reconstituída”, que consiste em aplicar o produto estudado 

sobre uma unidade de epiderme humana reconstruída. Busca-se avaliar a viabilidade celular, e 

para isso, observa-se e mede-se a atividade mitocondrial por meio da aplicação do corante 

MTT, que forma um precipitado azul (formazan) sobre as células viáveis. Cabe também o 

teste de Resistência Transepidermal (TER), que objetiva avaliar a resistência elétrica em pele 

isolada de rato, aplicando, para tal fim, aparelhagem específica para este fim.  

 Por fim, pode citar-se o teste de fototoxicidade, realizado através da metodologia 3T3 

NRU-UV, é definido como a resposta tóxica clara após a primeira exposição da célula a 

agentes químicos e posterior exposição à irradiação em que se compara a citotoxicidade de 

um agente químico testado com ou sem exposição adicional a doses não tóxicas de luz UVA. 

A citotoxicidade é expressa na determinação da dose dependente que reduz o crescimento 

celular (linhagem 3T3) através do emprego de um corante vital (vermelho neutro). 

 

2.3 Estudos Clínicos Em Humanos 

 

2.3.1 Estudos de Compatibilidade 

 

 Conforme a Anvisa, esse tipo de estudo  representa o primeiro contato do produto 

finalizado em seres humanos.  O objetivo é comprovar a segurança do cosmético sob 

condições maximizadas, com área de aplicação e quantidade aplicada controlada. Frise-se 

que, nos casos em que for realizado o estudo de compatibilidade, este será realizado antes dos 

estudos de aceitabilidade, tendo em vista que o primeiro visa comprovar a segurança pré-

determinada pelos dados pré-clínicos, a fim de minimizar riscos de reações adversas nos 

estudos do segundo.  

 Como exemplo desses testes pode-se citar o de “Avaliação da Irritação Cutânea 

Primária e Acumulada”, estudos que visam comprovar a ausência de reações de irritação 

dérmica primária e acumulada na população estudada, que quando se trata da irritação 

acumulada geralmente conta com 50 voluntários. O estudo de avaliação de ausência de 

irritação dérmica primária pode ser considerado como a primeira etapa clínica e não deve ser 
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utilizado de maneira isolada, uma vez que ele sozinho não se faz suficiente para comprovação 

de segurança do cosmético.  

 Outro exemplo é o teste de “Avaliação de Fotoirritação”, que busca comprovar que o 

produto aplicado na pele não expõe o consumidor a irritações quando exposto à radiação 

ultravioleta. 40 

 O estudo da fotoirritação consiste em uma única aplicação (24h) de forma aberta, 

semioclusiva ou oclusiva, de acordo com o produto a ser avaliado em, no mínimo, 25 

voluntários, seguindo a interpretação dos resultados considerando o ICDRG. O sítio de 

aplicação deve ser irradiado com espectro de emissão de radiação ultravioleta e energia 

previamente padronizada
31

  

2.3.2 Estudos de Aceitabilidade 

 

 A Anvisa considera que 

 Os estudos de aceitabilidade têm por objetivo confirmar em condições reais de uso 

a ausência de risco de irritação primária e/ou acumulada e captar sensações de 

desconforto relatadas pelos voluntários em condições normais ou razoavelmente 

previsíveis de uso. Da mesma forma, podem, também, ser aplicados para 

investigação de segurança de uso para reações subjetivas ou não necessariamente 

cutâneas, por exemplo, lacrimejamento. Estes estudos não têm por objetivo 

confirmar ausência do risco sensibilizante (alergia)
32

 

 Cabe salientar que os cosméticos que contem com apelos específicos de segurança, 

como aqueles que levam o selo “oftalmologicamente testado”, devem ser avaliados por um 

especialista.  

 

2.3.3 Éticas E Boas Práticas Clínicas Na Avaliação De Segurança De Produtos Cosméticos 

Em Humanos – 
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 Consoante visto anteriormente, não são feitos testes em humanos para verificar riscos 

de cosméticos, mas, unicamente para confirmar a sua eficácia e segurança. No Brasil, a 

regulamentação de pesquisas que envolvem seres humanos foi realizada pelo Conselho 

Nacional de Sáude.  

 As boas Práticas Clínicas facilitam que sejam cumpridas as pesquisas com respeito à 

ética. Algumas das recomendações foram elencadas pelo guia da Anvisa, sendo elas as 

seguintes: 

1. desenvolvimento de protocolo de pesquisa e sua justificativa;  

2. dados pré-clínicos consistentes que garantam a segurança nas avaliações 

clínicas: experimentação prévia realizada in vitro, em animais, dados de 

literatura científica e de Cosmetovigilância;  

3. infra-estrutura para condução da pesquisa com profissionais qualificados e 

atendimento médico para o caso de intercorrência (ISO, 2005; BRASIL, 

2009b);  

4. consentimento voluntário do sujeito de pesquisa, documentado através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que deve conter todas 

as informações necessárias ao sujeito de pesquisa para que ele entenda e 

aceite sua participação na pesquisa. Este documento deve ser assinado pelo 

voluntário. 

 

 Pode-se perceber os princípio da dignidade humana e da liberdade de decisão, assim 

como a preocupação com a que a saúde e a segurança do ser humano que se submete aos 

testes foram observados quando da elaboração das boas práticas clínicas.  

 

2.4 Margem de segurança dos margem de segurança dos ensaios clínicos 

 

 O objetivo dos estudos clínicos é proporcionar que o produto cosmético seja seguro 

para o usuário nas condições normais ou razoavelmente previsíveis de uso. Para tanto, faz-se 

necessário que tais cosméticos apresentem uma margem de segurança adequada. Esta margem 

é definida como 

 a relação entre a dose experimental mais elevada que não produz qualquer efeito 

sistêmico adverso (NOAEL – Non observed adverse effect level/nenhum efeito 

adverso observado) e a dose diária absorvida (SED – Systemic Exposure Dose/Dose 

de Exposição Sistêmica), a qual o usuário pode ser exposto por via cutânea: MS = 

NOAEL/SED. O NOAEL representa a maior dose da substância administrada em 

um estudo de toxicidade subcrônico (doses repetidas de 30, 60 e 90 dias) em que não 

se observa nenhum efeito adverso nos animais de experimentação. Esta informação 

deve ser obtida diretamente com o fornecedor da matériaprima, através dos dados 

toxicológicos da mesma, ou ainda nos bancos de dados de informações toxicológicas 

da substância. A SED representa a dose diária absorvida, que para a área cosmética e 

dermatológica, refere-se à estimativa de absorção pela pele, quando do contato com 

a substância.  
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2.4.1 A prática clínica e a tendência atual da preferência por métodos “in vitro” em 

detrimento da técnica “in vivo” 

 

 É fato que na indústria há casos em que não se pode prever o risco que um cosmético 

pode oferecer. Nessas ocasiões, por questões éticas, deve-se recorrer a métodos de 

experimento “in vitro” ou in “vivo”. (24) 

 Em se tratando das práticas de estudo clínico, William Russel e Rex Burch, em 1959, 

no livro “Principles of Humane Experimental Technique” propuseram o conceito conhecido 

como 3Rs, o qual busca efetivar pesquisas de segurança dos produtos minimizando o 

sofrimento dos animais usados como cobaias. Nessa proposta, o Refinamento tem como 

escopo reduzir a dor e o estresse causado aos animais, até porque esses sentimentos podem 

aumentar a variabilidade experimental dos resultados. Por seu turno, a Redução intenta 

diminuir o número de animais, maximizando a informação que cada bicho pode oferecer. Já a 

substituição propõe o emprego de material não senciente ao invés de animais vertebrados 

vivos, a exemplo de não sacrificar um animal, mas obter algumas células para estudo
33

.  

 É relevante alertar que para que um método alternativo venha a ser adotado 

oficialmente, ele precisa passar por estudos de validação em âmbito internacional e ser 

publicado em compêndios oficiais (o que demonstra a aceitação regulatória).  

 Os métodos alternativos podem ser divididos em: 

 Métodos alternativos válidos: são técnicas que não necessariamente tenham passado 

pelo processo completo de validação, mas para as quais existe quantidade de dados 

suficientes provando sua relevância e confiabilidade.  (PAUWELS; ROGIERS, 

2004)
34

.  
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 Métodos alternativos validados: são os métodos para os quais a relevância e 

confiabilidade estão estabelecidas para um propósito particular de acordo com 

critérios determinados por órgãos oficiais (PAUWELS; ROGIERS, 2004). 
35

 

 Frise-se que a utilização de animais para testes de cosméticos deve acompanhar os 

preceitos do rigor científico e da ética indicados não só no Brasil, mas ao redor do mundo, 

com o objetivo de reduzir o sofrimento a que eles possam ser expostos durante a realização de 

ensaios biológicos
36

. 

 No Brasil, ao longo dos anos, foram criadas normas com a intenção de garantir a 

proteção dos animais, como o Decreto Federal nº 24.645 de 10 de julho de 1934, que protegia 

os animais de grande porte; a Lei das Contravenções Penais – Decreto lei nº 3688 de 1941, a 

qual proíbe que animais sejam submetidos a experiências dolorosas em lugar público, ainda 

que para fins científicos – tal lei deu, implicitamente, permissão para que esse tipo de ato 

fosse realizado em locais privados, motivo pelo qual restou insuficiente para a proteção dos 

bichos-a Lei Federal nº 6638 de 08 de maio de 1979, que regulamentava a vivisseção dos 

animais, a Constituição Federal, que em seu artigo 225 tratou de proteger a fauna e a flora e 

vedou a submissão dos animais à crueldade; e a Lei dos Crimes Ambientais – Lei 9.606 de 12 

de fevereiro de 1998, que versa sobre a sanção destinada aos que pratiquem abuso, maus 

tratos, ou que firam ou mutilem os animais, domésticos ou usados para fins científicos
37

. 

 Cumpre deixar claro que tanto o Decreto Federal nº 24.645 de 10 de julho de 1934 

como a Lei Federal nº 6638 de 08 de maio de 1979 foram revogados.  

 

 

 

2.4.2 “Cruelty-free”, “green marketing” e resultado dessas ações nas compras das 

consumidoras brasileiras 
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 É sabido que mesmo com a implementação das técnicas alternativas, o uso de animais 

para testes cosméticos continua a ser opção principal das indústrias
38

. Acontece, porém, que 

algumas empresas seguem em linha oposta à tradição. Atualmente podem ser encontrados 

produtos com a estampa cruelty free, termo usado para produtos ou marcas que não realizam 

seus testes em animais
39

. No Brasil há empresas famosas que aderem ao lema da não 

crueldade com os animais, como Natura, Avon, Granado, Água de Cheiro, Contém 1g, 

Davene, Embeleze, Impala, O Boticário, Racco. Estas e outras inúmeras fabricantes são 

listadas no site da entidade ambiental (OSCIP) PEA (Projeto Esperança Animal), com o 

objetivo de divulgação da produção sem crueldade
40

.  

 Ambas as medidas devem ser parabenizadas, a primeira porque garante que menos 

animais sofram e morram em prol da indústria do embelezamento; e a segunda porque 

permite que os consumidores se atentem às empresas que buscam o bem estar dos animais, os 

quais são seres vivos e merecem tratamento digno, e por consequência, passem a comprar 

produtos destas empresas, que podem ser recompensadas pela bela atitude. 

 Há que se destacar, todavia, que as empresas podem ter aderido ao cruelty free visando 

adequarem-se ao mercado consumidor. O conceito de Green Marketing, ou seja, produção de 

produtos de forma sensível a preocupações ecológicas, a fim de que sejam minimizados os 

efeitos negativos ao ambiente, ou seja, a busca por uma produção sustentável
41

, gerou o green 

consumer, conceituado por Boztepe (2012) como consumidor mais consciente e mais 

tolerante, disposto a experimentar produtos novos
42

. Esse novo tipo de consumidor está 

propenso a comprar produtos que não testem em animais, pois estão mais atentos ao efeito 

que os testes “in vivo” geram nestes
43

. 

  Diana Tostes, em seu trabalho de conclusão de curso da graduação de administração 

de empresas, do ano de 2018, verificou, através de pesquisa qualitativa, que 63% das 

entrevistadas afirmavam consumir produtos cruelty free, 64% sabiam identificar um 

cosmético com esse selo e 59% puderam listar marcar adeptas ao estilo. Percebeu-se que as 
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veganas ou vegetarianas eram as mais preocupadas com a procedência livre de crueldade 

animal (94% das mulheres disseram só comprar cosmético cruelty free), e que preço e 

qualidade dos produtos são determinantes na decisão de compra de mulheres brasileiras. 

Conclui-se com a pesquisa, portanto, que as pessoas de forma geral não se importam se a 

produção de cosméticos emprega ou não testes em animais e, mais além, que as empresas que 

se propõem a produzir sem testar nos bichinhos devem oferecer ao consumidor preços e 

qualidade similares aos produtos tradicionais
44

.  

  

2.5 Da importação de produtos cosméticos  

 

 Conforme já apresentado por esta monografia, o mercado de cosméticos proporciona a 

movimentação da economia dentro do mercado brasileiro. Acontece que nem todos os 

cosméticos que se encontram a disposição para venda aos consumidores são nacionais, muitos 

produtos de beleza são provenientes de outros países, ou seja, são importados. Dessa forma, a 

Anvisa, a fim de regulamentar a entrada de embelezadores estrangeiros no Brasil, editou a 

RDC nº 81 de 05 de novembro de 2008, a qual foi alterada em alguns aspectos pela RDC nº 

208 de 5 de janeiro de 2018.  É necessário esclarecer que apenas será autorizada à importação 

de cosmético que atenda o que foi regulamentado nas RDCs supracitadas.  

 Para o importador colocar seus produtos no mercado brasileiro, este deve apresentar 

licença de importação, consoante o item 2 da Subseção I do CAPÍTULO III da RDC nº 81 de 

2008. 

 Cumpre salientar que, nos termos do item do item 9 da Subseção 4 

9. O deferimento do Licenciamento de Importação dar-se-á após cumprimento, pelo 

importador, das exigências sanitárias ou nos casos previstos nos Capítulos deste 

Regulamento. 

 

 No que cabe ao registro do licenciamento da importação, vale informar que o tema 

vem regulamentado no item 3 da Subseção II e “deverá ser feito pelo importador ou seu 

representante legal, habilitado, por meio do SISCOMEX, Módulo Importação”. 

 Em se tratando do SISCOMEX, o Governo Federal informa, em seu site oficial, que  
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O Programa Portal Único de Comércio Exterior é uma iniciativa de reformulação 

dos processos de importação, exportação e trânsito aduaneiro. Com essa 

reformulação, busca-se estabelecer processos mais eficientes, harmonizados e 

integrados entre todos os intervenientes públicos e privados no comércio exterior. 

Da reformulação dos processos, o Programa Portal Único passa ao desenvolvimento 

e integração dos fluxos de informações correspondentes a eles e dos sistemas 

informatizados encarregados de gerenciá-los
45

. 

 

 Ainda, aduz que a implementação do meio eletrônico SISCOMEX simplificou o 

processo da importação, reduzindo prazos e custos do ato, e o tornou transparente e previsível, 

visto que “os intervenientes privados nas operações de comércio exterior terão conhecimento 

de todos os requisitos que deverão cumprir para concluir suas operações”
46

. 

estabelece que a licença de importação de cosméticos vence após 150 dias do protocolo no 

sistema, conforme observa-se: 

 

11. O processo de importação/DATAVISA que contém a Petição de que trata o 

Capítulo II, subitem 1.2, findo o prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias a contar 

do seu protocolo na ANVISA deverá ser indeferido e arquivado, junto ao Sistema de 

Informações DATAVISA. 
 

 Quando se trata de Remessa Expressa, Remessa Postal E Encomenda Aérea 

Internacional, a RDC em comento cuidou de dispor no item Seção II, item 13.1, o seguinte:  

 13.1. Constituir-se-á exigência sanitária a fiscalização sanitária antes do 

desembaraço aduaneiro e entrega para fins de exposição ou consumo humano. 

  

 Já o item 14 diz que: 

14. Será vedada a entrada no território nacional de: a) bens e produtos proibidos 

previstos no Procedimento 1A deste Regulamento e em demais atos normativos 

externados pelas Diretorias que integram a Direção Colegiada da ANVISA
47

 b) bens 

e produtos desprovidos de identificação em suas embalagens primária e/ou 

secundária originais. 

 

 Nos itens 13.1 e 14, é possível identificar a função fiscalizadora da Anvisa, que busca, 

como exposto anteriormente, a proteção dos consumidores que se sujeitarão aos cosméticos.

 Em se tratado de produtos que não foram autorizados pela Anvisa a entrarem em 

território brasileiro, cabe dizer, segundo item 15 da Seção II, que  
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15. A autoridade sanitária competente, em exercício no local de desembaraço, está 

autorizada a conceder rechaço sanitário imediato do bem, material ou produto sob 

importação, que não teve a sua nacionalização autorizada, por não atendimento as 

exigências sanitárias em vigência no território nacional. 

 

 Observe-se que quanto à rotulagem dos produtos importados se aplica o que já foi 

abordado por este trabalho, isto porque as informações constantes nas embalagens são de 

extrema importância para o uso correto do produto pelo usuário. Frise-se que o capítulo XV 

da RDC nº 80 de 2008 esclarece que o cosmético não poderá ser rotulado em idioma 

estrangeiro.  

 No que cabe aos bens e produtos, a RDC regulamentou o tema na Seção V e alguns 

aspectos devem ser observados no diz respeito às características do cosmético, conforme 

elencado abaixo: 

1. Os bens e produtos sob vigilância sanitária deverão apresentar-se, quando da 

chegada no território nacional:  

a) em conformidade com os Padrões de Identidade e Qualidade - PIQ, exigidos pela 

legislação sanitária pertinente; 

b) com prazo de validade e em vigência, conforme legislação pertinente;  

c) com embalagem primária e secundária identificadas em conformidade com as 

Boas Práticas de Fabricação – BPF 

d) com embalagem externa identificada para transporte, movimentação e 

armazenagem. 

 

 

 O capítulo VI da RDC em estudo trata do despacho aduaneiro e dispõe que o 

importador deve cadastra um despachante para obter a certificação para despachar o seu 

produto: 

1. Será obrigatório o cadastro do despachante aduaneiro, perante a Coordenação de 

Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras do Estado onde ocorrerá o 

desembaraço aduaneiro, que, satisfeitas as condições da legislação pertinente, 

efetivará a competente certificação. 

 

 Conforme item 2, para efetivação  do cadastro do despachante aduaneiro, o importador 

deve apresentar alguns documentos e informações, assim como se conclui abaixo:  

 2. O cadastro dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos e 

informações: 

 

 a) cópia da inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 

CNPJ; 

b) cópia do contrato social ou ata de constituição, registrado perante a Junta 

Comercial, e de suas alterações, quando for o caso, com a informação obrigatória e 

explícita dos objetivos da atividade requerida; 
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c) instrumento de procuração do importador que deverá ser apresentado na sua 

forma original e cópia, para sua autenticação, ou previamente autenticado, o qual 

ficará retido, não podendo ter prazo de vigência superior a 12 (doze) meses contados 

da sua assinatura. O referido instrumento deverá conter na delegação de poderes 

perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, obrigatoriamente as 

seguintes subalíneas: 

c.1) “peticionamento de fiscalização e liberação sanitária para importação de 

produtos sob vigilância sanitária”; 

 c.2) “acompanhamento das etapas da inspeção sanitária de bens ou produtos sob 

vigilância sanitária”; 

 c.3) “recepção de amostras de contraprova de produtos sob vigilância sanitária para 

análises fiscal ou de controle”; 

c.4) “tomar ciência de termos legais e outros documentos relacionados à fiscalização 

de produtos sob vigilância sanitária, e apresentação dos meios de defesa, como 

impugnação, produção de provas e interposição de recursos”; E adicionalmente, as 

sub-alíneas: 

c.5) “subscrição de Termo de Guarda e Responsabilidade para autorização da saída 

de produtos sob vigilância sanitária da área alfandegada com ressalva”; c.6) 

“efetivação da inutilização de produtos sob vigilância sanitária na forma da 

legislação sanitária”. d) documento subscrito pelo representante legal do importador 

com relação nominal dos funcionários legalmente habilitados à execução dos 

poderes delegados no instrumento de procuração de que trata a alínea anterior, com 

cópia dos respectivos documentos de Cadastro de Pessoa Física - CPF. 

 

 Em se tratando de cosméticos que estejam em estágio intermediário de seu processo de 

produção ou de fabricação, em etapas de produto semi-elaborado  ou a granel, a RDC 

determinou, em seu Capítulo XVI, que  

4. Os produtos pertencentes às classes de alimentos, perfumes, cosméticos, produtos 

de higiene, saneantes, produtos para diagnóstico in vitro, produtos médicos, em 

estágio intermediário de seu processo de produção ou de fabricação, etapas de 

produto semi-elaborado e a granel, deverão ser submetidos ao departamento técnico 

da empresa importadora instalada no território nacional, para ensaios laboratoriais, 

necessários à comprovação da sua natureza, identidade e qualidade. 

4.1. O controle da qualidade dos bens ou produtos de que trata esta Seção poderá ser 

efetivada por institutos ou laboratórios oficiais, por meio de convênios ou contratos.  

5. À autoridade sanitária competente, federal, estadual ou municipal, caberá o 

exercício da fiscalização sanitária originária, complementar ou concorrente de que 

trata esta Seção, de modo a garantir manutenção de sua natureza, identidade e 

qualidade quando da exposição ou consumo. 

  

 

 

 

2.5.1 Importação de cosméticos falsificados 

 

 Com a intenção de conquistar um público que deseja cosméticos famosos, mas não 

tem condições financeiras de compra-los, contrabandistas passaram a fabricar cosméticos 
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falsificados, que em muito se assemelham aos originais na aparência, mas que diferem, e 

muito, na composição química
48

. 

 Conforme foi apresentado, os cosméticos passam por rígida avaliação para verificar a 

segurança e eficácia destes, para que só assim, possam ser colocados no mercado de consumo. 

Ocorre que os produtos de beleza que chegam ao Brasil via contrabando não são submetidos a 

essa severa fiscalização, sendo assim, oferecem diversos riscos à saúde dos usuários, tais 

como irritação de pele. 

 Um estudo feito pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE)
49

 e pelo Escritório de Propriedade Intelectual da UE (EUIPO, na sigla 

em inglês)
50

, apontou que a China é a principal fabricante de produtos falsificados, e que a 

Turquia também tem boa participação na produção de cosméticos pirateados. Hong Kong, 

Emirados Árabes Unidos e Cingapura são países pelos quais os itens passam até chegar nas 

mãos do consumidor.  Os contrabandistas costumam realizar essas paradas para esconder a 

origem ilícita dos cosméticos, falsificando documentos e misturando os produtos ilegais aos 

carregamentos que atendem às legislações
51

.  

 Segundo pesquisas realizadas pela empresa de cosméticos Estee Lauder, cerca de 90% 

dos cosméticos falsificados e contrabandeados vem da China e são produzidos em locais sem 

higiene, onde os produtos ficam expostos à bactérias e outras diversas substâncias perigosas 

para a saúde
52

. 

 A Anvisa, em 2014, atuando com sua função fiscalizadora, procedeu a apreensão e 

a inutilização de um lote do cosmético Havellis Professional Extreme Restore Máscara 

Reconstrutora, de cor preta, em embalagem de 100 ml, o qual  continha em seu rótulo os 

                                                 
48

 RODRIGO. Riscos da Pirataria Cosmética. Shop, Beleza & Cia. 28/05/2015. Disponível em 

<http://www.shopbelezaecia.com.br/blog/pirataria/> Acesso em 03/05/2019. 
49

 Segundo informações do site do Ministério da Educação, disponível em < http://portal.mec.gov.br/encceja-

2/480-gabinete-do-ministro-1578890832/assessoria-internacional-1377578466/20746-organizacao-para-a-

cooperacao-e-desenvolvimento-economico-ocde> acessado em 05/07/2019, a Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico (OCDE) “constitui foro composto por 35 países, dedicado à promoção de 

padrões convergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais. 

Suas reuniões e debates permitem troca de experiências e coordenação de políticas em áreas diversas da atuação 

governamental”. 
50

Conforme dados do site da União Europeia, acessado em 05/07/2019, disponível em < 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_pt> “O Instituto da Propriedade Intelectual da União 

Europeia gere os direitos relativos às marcas e aos desenhos e modelos da UE e é responsável pelo Observatório 

Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual e a base de dados sobre obras órfãs”. 
51

 SALVATIERRA, Javier. De onde vêm as falsificações? Assim são as rotas mundiais dos produtos de 

imitação.  Um estudo da OCDE e da UE analisa as rotas do tráfico de falsificações. Há uma crescente 

importância do correio para distribuir bens piratas. El país. 25./06/2017. Disponível em 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/21/economia/1498059940_560889.html> Acesso em 03/07/2019 
52

 ALMEIDA, Helóra. Cosméticos Falsificados e o Risco a Saúde.  31/08/2017. Disponível em 

<http://heloraalmeida.com.br/maquiagem/cosmeticos-falsificados-e-o-risco-saude/> Acesso em 03/07/2019. 



45 

 

dizeres “Aut. Func. Anvisa 2.02097-6”. A agência contactou a empresa responsável pela 

fabricação do produto, que por sua vez informou que não havia produzido aquele lote, ou 

seja, o produto apreendido era uma falsificação
53

.  

 Em São Paulo, no ano de 2017, o Grupo de Atuações Especiais de Combate ao Crime 

Organizado (Gaeco), em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Civil, agiram contra uma 

quadrilha brasileira suspeita de falsificar cosméticos das marcas L'Óreal, Revlon e Silicon Mix, que 

seriam destinados aos cabelos
54

. Os produtos pirateados eram revendidos até no Paraguai e os 

falsificadores movimentaram entre 2015 e 2017 cerca de 1,4 milhão com a venda deles.  Na operação, 

18 pessoas foram presas e cerca de 500 mil em produtos foram apreendidos.  

 A fim de evitar comprar produtos falsificados, que se assemelham em muito aos produtos 

originais, é importante que o consumidor se atente a verificar  alguns aspectos, como: o preço, 

cosméticos muito baratos devem chamar atenção para a possibilidade de adulteração; a 

embalagem dos produtos falsificados costuma ter design menos detalhado
55

, ou não contém 

informações como prazo de validade e composição dos cosméticos; além disso as tonalidades 

das maquiagens costumam variar bastante quando se compara o item original e o 

contrabandeado
56

. 
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3 MEIOS DE GARANTIR OS DIREITOS DOS CONSUMIDORES E SANÇÕES 

APLICADAS ÀQUELES QUE DESRESPEITAM TAIS DIREITOS 

 

3.1 A Anvisa e sua função reguladora 

 

 Cumpre lembrar que a Anvisa realiza ações nas quais busca por irregularidades nos 

cosméticos colocados no mercado e os retira dele quando estes produtos não se adequam às 

normas. Essas ações foram ilustradas no capítulo anterior, a fim de tornar mais claro como os 

fabricantes agem em desconformidade com o CDC e por consequência, cometem prática 

abusiva.  

 

3.2  A Anvisa e a Cosmetovigilância 

 

 Sabe-se que a Anvisa aprova normas e as atualiza conforme o passar dos anos e a 

necessidade. Por consequência da sua missão institucional, a Anvisa editou a Resolução 

Colegiada - RDC Nº. 332, de 1º. de dezembro de 2005, que dispôs que as empresas 

fabricantes e/ou importadoras de Produtos de Higiene Pessoal Cosméticos e Perfumes, 

instaladas no Território Nacional deveriam implementar um Sistema de Cosmetovigilância, a 

partir de 31 de dezembro de 2005
57

. 

 Segundo a Anvisa, “Cosmetovigilância é a atividade que consiste em observar e 

analisar eventos adversos dos produtos cosméticos disponíveis no mercado de modo a tomar 

condutas pertinentes, de acordo com a relação de causa estabelecida
58

”. 

 Destaque-se que a RDC em estudo foi elaborada a para estar em conformidade com a 

Resolução do Mercosul MERCOSUR/GMC/RES. Nº 19/05, que determinou que se desse a 
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implantação de um sistema que garantisse a segurança e eficiência dos cosméticos
59

. 

Consequentemente, as empresas fabricantes, assim como aquelas que realizam importação de 

produtos cosméticos, quando instaladas no território nacional, foram obrigadas a implementar 

um Sistema de Cosmetovigilância.
60

 

 De acordo com o Parágrafo único do artigo 1º desta RDC, o Sistema de 

Cosmetovigilância permite que o usuário informe à empresa fabricante de um cosmético os 

problemas que este provoca, como defeitos de qualidade ou efeitos indesejáveis. Ademais, tal 

sistema permite que o consumidor tenha acesso à informações prestadas pelas fabricantes. 

 Outrossim, conclui-se com a leitura dos artigos. 2º e 3º da RDC em comento que as 

empresas fabricantes e/ou importadoras de Cosméticos que se encontrem instaladas no Brasil 

devem manter registro dos relatos de cosmetovigilância, e avaliá-los. E caso encontrem algo 

que julguem oferecer risco para a saúde do consumidor, elas deverão notificar a Anvisa e as 

Autoridades Sanitárias Federais dos Estados Partes do Mercosul envolvidos. 

 Isabela Behrens e Jorge Guido Chociai, no artigo “A cosmetovigilância como 

instrumento para a garantia da qualidade na indústria de produtos cosméticos” chamam 

atenção para o fato de  

Problemas relacionados ao uso de produtos cosméticos, desde fatos relacionados à 

instabilidade dos produtos e defeitos de embalagens, até o desencadeamento de 

irritações, reações alérgicas e infecções, sempre foram constatadas, porém, nunca 

foram devidamente registrados e nem encaminhadas a ANVISA, a qual não tinha 

controle das ocorrências, da sua freqüência e nem das substâncias a elas 

relacionadas. Assim, na maioria das vezes, o problema não tinha o encaminhamento 

necessário, resultando no simples abandono do uso do produto pelo consumidor. A 

cosmetovigilância é uma tentativa de vencer esta barreira na atuação da vigilância 

sanitária em produtos cosméticos
61

.   

 

 De fato, com a implantação do referido sistema, resta mais fácil acompanhar as 

reclamações dos consumidores, que passam a constar em um banco de dados, o que 

possibilita identificar produtos que causam risco a saúde do consumidor.  

 A Anvisa informa que a Cosmetovigilância permite, dentre outras coisas, 1- facilitar a 

comunicação por parte dos usuários sobre problemas decorrentes do uso, de defeitos de 

qualidade que afetem a segurança ou de eventos adversos a cosméticos, 2- construir e 

gerenciar um banco de dados, possibilitando o conhecimento dos riscos associados, a saber: 

uso dos produtos cosméticos, suas matérias-primas, ocorrência de eventos adversos e 

                                                 
59

BEHRENS, Isabela; CHOCIAI, Jorge Guido. A cosmetovigilância como instrumento para a garantia da 

qualidade na indústria de produtos cosméticos. p. 2. Visão Acadêmica. Curitiba. 2017. Disponível em < 
https://revistas.ufpr.br/academica/article/view/11663/8222> Acesso em 29/06/2019 
60

 ANVISA, op.cit, p. 49.  
61

 BEHRENS, Isabela; CHOCIAI, Jorge Guido. Op. cit, p. 3.  



48 

 

segurança de uso e 3- estimar a frequência de eventos adversos relacionados a novos 

cosméticos
62

.  

 

3.3 NOTIVISA 

 

 Nos termos da Anvisa, Notivisa é um sistema informatizado desenvolvido pela 

agência para receber notificações de incidentes, eventos adversos (EA) e queixas técnicas 

(QT) relacionadas ao uso  de produtos e de serviços sob vigilância sanitária, como nos casos 

nos quais o consumidor suspeite que um produto não tenha registro ou uma empresa opere 

sem autorização de funcionamento (AFE)
63

.  

 Com as informações obtidas, a agência mantém o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, meio pelo qual se obtém informações sobre possíveis reações não esperadas 

causadas pelos produtos e assim, pode aperfeiçoar as normas de regulamentação cosmética
64

.  

 As notificações podem ser feitas por pessoas com formação técnica como os 

profissionais ligados aos serviços de saúde, os agentes da Anvisa, não só da agência Federal, 

mas também os das agências dos estados e municípios, além das Universidades, Centros de 

pesquisa, entre outros profissionais e, logicamente, por cidadãos de forma geral. É possível 

que se notifique algo que se tenha confirmação ou que se suspeite. Tal notificação será 

mantida pela Anvisa sob sigilo. Nem sempre a esta gera uma medida pelo órgão sanitário. 

Segundo a agência, o sistema as avalia conforme a gravidade, a previsibilidade do evento, a 

relação causal entre o evento descrito e o produto e o risco associado ao evento 

adverso/queixa técnica. Após analisadas as notificações, muitas medidas podem ser tomadas, 

tais como o início de um processo de investigação e blitz nos estabelecimentos envolvidos
65

.  

                       

3.4 Webinar da Anvisa 

 Seria incrível se a Anvisa oferecesse a possibilidade de pessoas com acesso a internet 

assistirem à palestras sobre temas técnicos de onde estiverem. Mais incrível ainda seria se 
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essas pessoas pudessem interagir com o palestrante. Isso tudo é possível graças ao sistema 

Webinar da Anvisa. 

  Segundo a agência  

O Webinar Anvisa é um novo formato utilizado pela Agência para discussão de 

temas técnicos com seus usuários. É uma conferência virtual, transmitida pela 

internet, na qual os participantes podem interagir por meio de um serviço de 

mensagens, como um chat, e enviar perguntas ao palestrante. Os vídeos também 

ficam disponíveis para assistir depois, a qualquer tempo
66

. 

 

 Percebe-se que tal sistema é de muita valia, pois auxilia estudantes em pesquisas 

relacionadas aos temas de competência da Anvisa, bem como permite que o consumidor se 

informe sobre questões técnicas que podem auxiliá-lo na hora da compra de um cosmético, 

como dicas referentes aos rótulos ou produtos nocivos. 

 

3.5 O Procon E A Proteção Aos Direitos Dos Consumidores 

 

 O PROCON é órgão do Poder Executivo municipal ou estadual destinado à proteção e 

defesa dos direitos e interesses dos consumidores. Para que um PROCON seja criado, é 

necessário que o município ou estado edite uma lei ou decreto
67

.  

 Este órgão tem bastante importância na proteção dos direitos dos consumidores, pois é 

ele que acompanha e fiscaliza as relações de consumo ocorridas entre fornecedores e 

consumidores. Cumpre informar que esse atendimento pode ser realizado por meio de 

telefone ou e-mails, ocorre, porém, que o mais indicado é o atendimento pessoal, uma vez 

que, dessa maneira, o consumidor pode provar as suas reclamações mais facilmente e, assim, 

receber orientações mais efetivas
68

. 

 Ressalte-se que o PROCON atua como instância administrativa que, em decisão 

motivada, conclui pelo acolhimento ou não de reclamação fundamentada pelo consumidor. 

Cabe a este órgão buscar acordos entre os consumidores e fornecedores, quando possível, mas 

não cabe impô-los. Sendo realizada a transação, ela tem força de título executivo perante a 
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Justiça. Frise-se que as decisões do PROCON são disponibilizadas a fim de garantir 

transparência do processo administrativo
69

. 

 Assim como a Anvisa, o Procon fiscaliza, dentro de suas atribuições, os cosméticos 

disponíveis nas prateleiras dos comércios. Exemplos dessas ações serão apontados abaixo. 

 No estado do Rio de Janeiro, no ano de 2013, através da Operação Rapunzel, o Procon 

vistoriou 21 estabelecimentos com o escopo de interromper a distribuição de alisantes ou 

relaxantes capilares que pudessem liberar formol mas que não informavam isso nas 

embalagens. Em razão da operação, o Procon-RJ instaurou Processos Administrativos 

Coletivos contra cinco fabricantes, a saber: Duetto Super Indústria e Comércio de Cosméticos 

Ltda; GK Hair MG Distribuidora Ltda; ABA Cosméticos Indústria e Comércio Ltda; Ki 

Charme Produtos de Beleza Ltda; e Ana Maria Rosa "Lola Cosmetics"
70

.  

 No mesmo sentido agiu o Procon de Fortaleza, em 2013, que realizou blitz em lojas de 

cosméticos e salões de beleza, em busca de produtos que pudessem liberar formol, como os 

que contém ácido glioxílico na composição do cosmético
71

. 

 A Anvisa e o Procon de Fortaleza, em 2015, atuaram em parceria para potencializar as 

ações de fiscalização nos salões de beleza da Capital. Nessa ação, 25 fiscais do Procon foram 

instruídos por agentes da Anvisa acerca de alvará e licença sanitária, tipos de cosméticos 

usados nos salões e como são classificados pela Agência sanitária, assim como acerca de 

informações sobre rótulos. Esta ação teve o objetivo de identificar salões sem licença para 

atuar e observar se os produtos usados nesses locais se adequavam a legislação da Anvisa, A 

ação buscou proteger a população, pois a atividade desenvolvida nesse tipo de 

estabelecimento é considerada de alto risco
72

.  
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3.6 Sanções previstas aos infratores de normas sanitárias 

 

3.6.1 Sanções previstas pelo CDC 

 

 O Código do Consumidor versa sobre as sanções administrativas em seu capítulo VII. 

Observe-se o artigo 55, a seguir: 

    Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas 

suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à 

produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 

        § 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e 

controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e 

serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da 

segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se 

fizerem necessárias. 

        § 2° (Vetado). 

        § 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com 

atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões 

permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°, 

sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. 

        § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, 

sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do 

consumidor, resguardado o segredo industrial. 

 

 Através da análise deste artigo fica mais clara a atuação dos PROCONs que atuam 

juntamente com outros órgãos de proteção, como a Anvisa. 

 Em seguida, o artigo 56 do CDC elenca as sanções administrativas, conforme abaixo:  

        Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza 

civil, penal e das definidas em normas específicas: 

        I - multa; 

        II - apreensão do produto; 

        III - inutilização do produto; 

        IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 

        V - proibição de fabricação do produto; 

        VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; 

        VII - suspensão temporária de atividade; 

        VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; 

        IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

        X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 

        XI - intervenção administrativa; 

        XII - imposição de contrapropaganda. 

 

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, 

inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento 

administrativo. 
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 Ressalte-se que as sanções administrativas são realizadas por meio de processo 

administrativo que observa a ampla defesa.  

 Em se tratando de sanções penais, o CDC tipificou algumas condutas, sendo que as 

seguintes guardam relação com a fabricação e distribuição dos cosméticos, como passa a se 

verificar. 

 Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de 

produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: 

        Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

        § 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante 

recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. 

        § 2° Se o crime é culposo: 

        Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

 

 Aqui, cabe lembrar dos produtos alisantes, que como foi explicado, precisam expor em 

seus rótulos dizeres especiais. Caso a fabricante não observe este mandamento, poderá ser 

condenada pelo crime tipificado no artigo acima.  

 Após, tem-se o artigo 64: 

        Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a 

nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua 

colocação no mercado: 

        Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

        Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do 

mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os 

produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo. 

 

 Testes dos mais variados são feitos nos cosméticos pelas empresas que os fabricam, 

mas, podem acontecer contaminações posteriores, ou reações que não foram previstas. 

Acontecendo esse tipo de coisa, deve a produtora de embelezadores comunicar tanto os 

consumidores, como os órgãos competentes, sob pena de serem punidas com fulcro no artigo 

anterior.  

    Em seguida, o artigo 65 traz que:   
     Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando 

determinação de autoridade competente: 

        Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

        § 1º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à 

lesão corporal e à morte 

        § 2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também 

caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. 

 

 Cumpre relembrar que os cosméticos são classificados em grau 1 e grau 2, sendo estes 

últimos aqueles que apresentam maior risco aos usuários. Assim, a fabricante que produzir 

esses produtos contrariando regulamentações da Anvisa pode sofrer punições na esfera penal 

conforme aduz o artigo 65. 
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 Por fim, o artigo 66 estabelece que: 

 

        Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante 

sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 

durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: 

        Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

        § 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 

        § 2º Se o crime é culposo; 

        Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

  

 Aqui cabe lembrar da rotulagem dos produtos, e exaltar mais uma vez a sua 

importância,  que já foi tratada em muitos pontos deste trabalho.  

 

3.6.2 A Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 

 

 A lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 configura infrações à legislação sanitária 

federal e estabelece as sanções respectivas. O conteúdo desta lei que é pertinente aos 

cosméticos será analisada a partir deste tópico. 

 Segundo o art. 2 da lei em tela 

Art . 2º - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações 

sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: 

        I - advertência;  

        II - multa; 

        III - apreensão de produto; 

        IV - inutilização de produto; 

        V - interdição de produto; 

        VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto; 

        VII - cancelamento de registro de produto; 

        VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento; 

        IX - proibição de propaganda;  

        X - cancelamento de autorização para funcionamento de empresa; 

        XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento. 

        IX - proibição de propaganda;  (Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998) 

         X - cancelamento de autorização para funcionamento da empresa;             

(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998) 

        XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento;             

(Redação dada pela Lei nº 9.695, de 1998)  

        XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de 

qualquer esfera.             (Incluído pela Lei nº 9.695, de 1998) 

        XII - imposição de mensagem retificadora;      (Incluído pela Medida Provisória 

nº 2.190-34, de 2001) 

        XIII - suspensão de propaganda e publicidad  (Incluído pela Medida Provisória 

nº 2.190-34, de 2001)  

   

 Chega-se a conclusão de que são inúmeras as possibilidades de sanções pensadas pelo 

legislador, que vão da simples advertência até o cancelamento da permissão de funcionamento 
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da empresa. Ele, no art. 6º, determinou que quando da escolha da pena e da sua graduação, a 

autoridade sanitária deverá levar em conta os seguintes aspectos I - as circunstâncias 

atenuantes, como a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento 

(inciso I, art. 7º), e agravantes, como a reincidência (inciso I, art. 8º); II - a gravidade do fato, 

tendo em vista as suas conseqüências para a saúde pública; III - os antecedentes do infrator 

quanto às normas sanitárias. 

 Consoante o art. 4º, as infrações sanitárias são classificadas em leves, quando o 

transgressor é beneficiado por circunstância atenuante; graves, nos casos que que houver uma 

circunstância agravante e gravíssimas nas situações nas quais se observe a existência de duas 

ou mais circunstâncias agravantes. Frise-se que a classificação do delito importa para a 

quantificação da multa aplicada, que, nos termos do art. 2º, varia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) nos de natureza leve a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) nos 

considerados graves.   

 Por inteligência do art. 3º, conclui-se que sofrerá a sanção aquele que infringiu a 

legislação sanitária ou para ela concorreu. Considera-se causa, como define o parágrafo 1º, a 

ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido. Já o parágrafo 2º aduz que em casos 

em que haja a avaria, deterioração ou alteração de produtos por razões de eventos naturais ou 

circunstâncias que não poderiam ser previstas, a imputação de infração será excluída.  

 O art. 10 define as infrações sanitárias e as suas respectivas sanções. Aqui serão 

apresentadas aquelas que guardam relação com os cosméticos.  

  O inciso  I deste artigo dispõe que aquele que “construir, instalar ou fazer funcionar, 

em qualquer parte do território nacional, laboratórios de produção de (...), cosméticos (...) sem 

registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas 

legais pertinentes estará sujeito a pena de advertência, interdição, cancelamento de 

autorização e de licença, e/ou multa”. 

 Já o inciso IV determina que o sujeito que “extrair, produzir, fabricar, transformar, 

preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, 

armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar (...) cosméticos (...) sem 

registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na 

legislação sanitária pertinente” poderá sofrer como sanção a pena de advertência, apreensão e 

inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa. 

   O legislador, por meio do inciso X, cuidou de garantir que quem “obstar ou dificultar a 

ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no exercício de suas funções” será 
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imputado com pena de advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou 

multa. 

 Mais adiante, conforme determinado pelo inciso XVI, constata-se que aquele que 

“alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modificar os seus 

componentes básicos, nome, e demais elementos objeto do registro, sem a necessária 

autorização do órgão sanitário competente” sofrerá pena de advertência, interdição, 

cancelamento do registro da licença e autorização, e/ou multa. 

 Após, percebe-se que, nos casos em que alguém “industrializar produtos de interesse 

sanitário sem a assistência de responsável técnico, legalmente habilitado” o agente terá como 

pena advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa, 

segundo dizeres do inciso XIX . 

  Por sua vez, o inciso XXVIII institui que àquele que “fraudar, falsificar ou adulterar 

(...) comésticos (...) será imputada  pena de advertência, apreensão, inutilização e/ou 

interdição do produto, suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do 

registro do produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de 

autorização para o funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do 

estabelecimento e/ou multa, conforme a redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 

2001.„ 

 Em seguida, o inciso XXXIV dispõe que caso haja “descumprimento de normas legais 

e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas à 

importação ou exportação, por pessoas física ou jurídica, de matérias-primas ou produtos sob 

vigilância sanitárias ao agente será imputada pena de advertência, apreensão, inutilização, 

interdição, cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do 

produto e/ou multa, nos termos da redação incluída pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 

2001. 

       Mais a frente, o inciso XXXV determina que em havendo o “descumprimento de normas 

legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas a 

estabelecimentos e às boas práticas de fabricação de matérias-primas e de produtos sob 

vigilância sanitária ao infrator será imputada pena de advertência, apreensão, inutilização, 

interdição, cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do 

produto e/ou multa, conforme redação incluída pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001. 

 Após, o inciso XXXVII aduz que o sujeito que “proceder à comercialização de 

produto importado sob interdição terá a pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, 
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cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou 

multa, nos termos da Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001. 

  Por fim, o inciso XXXVIII diz que quem “deixar de garantir, em estabelecimentos 

destinados à armazenagem e/ou distribuição de produtos sob vigilância sanitária, a 

manutenção dos padrões de identidade e qualidade de produtos importados sob interdição ou 

aguardando inspeção física terá como pena advertência, apreensão, inutilização, interdição, 

cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou 

multa, segundo texto incluído pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001. 

 Após a definição das sanções e das suas respectivas penas, a lei passa a tratar do 

processo administrativo pelo qual as infrações sanitárias serão apuradas.  

 Por meio de leitura e análise do art. 12 ao art. 40, pode-se perceber que o processo tem 

início com a lavratura do auto de infração pela autoridade sanitária, sendo que o infrator 

tomará ciência do documento pessoalmente, através dos correios ou via postal ou, ainda, por 

edital, nas ocasiões em que não se tiver ideia do paradeiro do contraventor. Após a 

notificação, o transgressor terá o prazo de 15 dias pata oferecer defesa ou impugnação ao ato 

de infração, sendo que a autoridade que julgar o caso deve dar o prazo de 10 dias para o 

agente que autuou o infrator se manifestar a respeito da impugnação ou defesa.  

 Para se apurar ilícitos relativos aos cosméticos, serão apreendidas amostras, a fim de 

que se realize análise fiscal e de interdição, caso seja necessário. Ressalte-se que não será 

apreendido o produto, a não ser que haja evidente indício de que este foi alterado, ocasião em 

que será determinada a apreensão preventiva ou cautelar, que pode durar o máximo de 90 

dias, sendo os cosméticos liberados após este prazo, ou quando por meio de prova obtida em 

laboratório se constatar a falsificação ou adulteração do produto, situação em que restará 

obrigatória a interdição.  

 Quando da apreensão e interdição do produto, o agente da vigilância fará constar no 

termo a natureza e a quantidade do cosmético, assim como a marca deste e a sua procedência, 

além do nome e endereço da empresa que fabricou o embelezador. O agente colherá a amostra 

e a dividirá em três partes, de maneira que restem invioláveis, como escopo de garantir as 

características do produto. Dessas três partes, uma será entregue ao detentor ou responsável 

pelo cosmético, e as outras duas serão enviadas imediatamente ao laboratório oficial da 

agência. Importante dizer que, não estando presente o detentor ou responsável do produto, 

duas testemunhas serão chamadas para observar a realização da análise.   

 Realizada a análise, deve ser lavrado laudo no qual conste a conclusão do laboratório, 

no qual ficará arquivado. Cópias do laudo serão juntadas ao processo e outra será 
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disponibilizada ao detentor ou responsável pelo cosmético. Em havendo discordância do 

transgressor acerca do resultado, este tem a possibilidade de requerer a contraprova, e é por 

isso que uma amostra é entregue a ele quando do ato de interdição do cosmético. Para isso, o 

infrator deve indicar um perito diferente do da agência. Ressalte-se que nas situações nas 

quais haja indício de violação da amostra não será realizada a contraprova e, como 

consequência, o laudo da agência será considerado definitivo. Sendo analisada a contraprova 

e existindo divergência entre os resultados do infrator e o oficial, cabe recurso à autoridade 

superior no prazo de dez dias. A autoridade determinará a realização de mais um exame 

pericial e, para isso, será usada a segunda amostra em poder do laboratório oficial. 

 Após a perícia, se o cosmético for considerado próprio para o consumo, a autoridade 

sanitária fará despacho liberando-o e determinando o arquivamento do processo. 

         Cumpre informar que se for aplicada a pena de multa, o infrator será notificado, por 

registro postal, ou por meio de edital, para efetuar o pagamento em trinta dias, contados da 

data da notificação. O valor da multa é destinado para a conta do Fundo Nacional de Saúde, 

ou às repartições fazendárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o que varia de 

acordo com a jurisdição administrativa em que ocorre o processo. Decorrido o prazo sem 

pagamento, a dívida pode ser cobrada via judicial.  

 Frise-se que tendo fim a instrução do processo, sem possibilidade de mais recursos, a 

autoridade sanitária proferirá a decisão final e o processo será dado por terminado após a 

publicação da decisão na imprensa oficial e da adoção das medidas impostas nela. Destaque-

se que somente caberá inutilizar os produtos e o cancelar o registro da autorização para o 

funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos depois da publicação, na 

imprensa oficial, da decisão irrecorrível. 

 Por fim, é de se alertar que as infrações às disposições legais e regulamentares de 

ordem sanitária prescrevem em cinco anos, sendo tal prescrição interrompida quando houver 

notificação, ou outro ato da autoridade competente, que busque a apuração e consequente 

imposição de pena. Ainda, cabe dizer que não o prazo da prescrição não corre enquanto 

houver processo administrativo pendente de decisão. 

 

3.6.3 Código penal e os cosméticos 

 

O Código Penal, em sua parte especial, enumera delitos e suas respectivas sanções. O 

art. 273, que teve sua redação alterada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998, 



58 

 

conhecida como “Lei dos Remédios”, ao cuidar do crime de falsificar, corromper, 

adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, acabou por 

equiparar os cosméticos a estes últimos, conforme se vê abaixo:  

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

        Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. (Redação dada pela 

Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

       § 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em 

depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o 

produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado; 

 § 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, 

as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de 

uso em diagnóstico. (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

 

 O Código, no § 1º-B, determina que se sujeitará às penas do artigo em tela quem 

pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:  

        I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; 

(Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

        II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 

anterior; (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

        III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua 

comercialização; (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

        IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; ((Incluído pela 

Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

        V - de procedência ignorada; (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

        VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente. (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 

 

 Observe-se que o legislador buscou garantir que aquele que cometa atos que atentem 

contra a vigilância sanitária fossem punidos também na esfera penal. Pode-se afirmar que isso 

é importante para tentar coibir que os fabricantes produzam cosméticos em desacordo com as 

normas sanitárias, uma vez que a pena para quem age em desconformidade com estas é 

considerada pesada, variando de reclusão de 10 a 15 anos em caso de dolo, conforme visto 

acima, e de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se a conduta for culposa, segundo § 

do art. 273, CP.  

 Chama atenção o fato de que a Lei n.º 9.695, de 20 de agosto de 1998 incluiu o 

referido artigo no rol de crimes hediondos. À época, a doutrina pátria manifestou seu 

descontentamento com a alteração legal, por entender que cosméticos não podem ser 

comparados aos medicamentos porque os primeiros não tem a mesma importância para a 

saúde dos seres humanos se comparados aos últimos
73

.  
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  Ocorre que há casos, como os que serão expostos mais adiante, que o contato dos 

consumidores com cosméticos sem registro, com substâncias que não poderiam estar na 

fórmula, etc. expõem estes a riscos de sérias lesões corporais e até mesmo a morte. Então, se 

analisado por esse lado, parece não ser tão desproporcional a inclusão desse tipo de conduta 

no rol de crimes hediondos, pois consumidores podem ter seu direito à vida cerceada apenas 

pela vontade de ficarem mais bonitos e serem expostos a condutas reprováveis de terceiros. 

 

3.7 Casos de venda de produtos em desconformidade com as normas da ANVISA  

 

 Em um mundo ideal, as empresas atuariam em total conformidade com a legislação, 

ofereceriam bons produtos com a intenção de conquistar o mercado e auferir lucro, além de 

gerar empregos e movimentar a economia, sem deixar de garantir a proteção aos direitos dos 

consumidores. Infelizmente, essa não é a realidade de um mundo capitalista, que visa o 

dinheiro a qualquer custo.  

 Muitas fabricantes produzem cosméticos sem observar o que dispõem as normas de 

regulamentação do tema. Certas empresas deixam de cumprir apenas alguns comandos legais, 

ao passo que outras agem com total desrespeito ao que o ordenamento jurídico brasileiro 

institui. 

 Ilustra bem a situação referida o caso da empresa Biotec Cosméticos Indústria e 

Comércio Ltda, que teve alguns lotes de produtos como sabonetes, antitranspirantes, creme de 

tratamento detox e óleo capilar, suspensos em todo território nacional, em caráter definitivo 

pela Anvisa, por meio da Resolução-RE 2.856, de 18 de outubro de 2018, tendo em vista que 

os produtos não obedeciam as normas de registro/notificação do órgão de vigilância sanitária, 

uma vez que contavam com divergências em relação aos dados de formulação, além de 

estarem em desacordo com os parâmetros microbiológicos estabelecidos na Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC 481, de 1999
74

.   

 Outro exemplo que pode ser citado é o da Resolução-RE nº 3.185, de 22 de novembro 

de 2018, que determinou que o shampoo “Morte Súbita”, da marca Lola Cosmetics, fabricado 
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pela empresa Farmativa Indústria e Comércio LTDA-ME, fosse suspenso também por 

divergência no registro, pois a fórmula praticada era diferente da notificada à Anvisa. Assim, 

a agência determinou que em todo o território nacional fosse suspensa a fabricação, 

distribuição, divulgação, comercialização e uso do referido produto
75

.  

 Chama atenção o caso da empresa Raiz Cosméticos, que vendia em seu site produtos 

cosméticos como manteiga corporal, máscara facial de argila rosa, repelente, tônico facial, 

máscara facial de argila verde, creme facial, desodorante em spray, desodorante em creme e 

esfoliante de café sem autorização da Anvisa. Ressalte-se que esta empresa é desconhecida e 

não possui Autorização de Funcionamento.  Por essas razões, através da Resolução nº 2.673, 

de 27 de setembro de 2018 a Anvisa determinou em todo o território nacional, a proibição da 

fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso dos produtos
76

. Cumpre dizer que 

esta não foi a única ocasião em que a Anvisa suspendeu todos os produtos cosméticos de uma 

empresa. A Resolução-Re Nº 1.770, de 5 De Julho De 2018, dispôs que a empresa Viavip 

Cosméticos LTDA, suspendesse a fabricação, distribuição, divulgação e comercialização dos  

seus produtos cosméticos, levando em conta que tal empresa não atuava de acordo com as 

Boas Práticas de Fabricação de Cosméticos
77

. 

 Outro produto vendido sem registro ou notificação era o Keraprimer, cosmético para a 

unha da marca KERAGEL, fabricado pela empresa Ipoal Indústria De Produtos Para Ótica E 

Aerosol LTDA. Como consequência, a Anvisa proibiu a distribuição, divulgação, 

comercialização e uso do cosmético em questão fabricado até a data de 12/04/2017
78

. 
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 Destaca-se também caso em que o botox capilar da marca Forever Liss (Forever Liss 

Btox), produzido pela empresa Aguss Indústria E Comércio De Cosméticos Ltda-Me foi 

retirado do mercado pela Anvisa, por meio da Resolução nº 2.176, de 14 de agosto de 2018. 

Nesta situação, a agência constatou que o produto apresentava características de alisante, 

razão pela qual deveria ser registrado, por ser um produto de grau 2 sujeito a registro
79

.  

 Apenas para enfatizar o quão comum é que as empresas atuem com esse tipo de 

pratica, cabe apresentar o caso da Palmindaya Cosméticos Ltda, que teve loções pós barba, 

creme de barbear e creme hidratante, assim como desodorante para mãos, retirados do 

mercado pela Resolução-Re Nº 1.751, De 5 De Julho De 2018, por apresentarem alteração da 

faixa de PH dos seus produtos, o que interfere na acidez do cosmético
80

.  

 

3.8 Casos em que o consumidor foi exposto a risco devido a má conduta do fabricante 

 Tendo em vista a grande quantidade de empresas que colocam no mercado de 

consumo produtos sem adequação as normas sanitárias, pode-se afirmar que diversos 

consumidores serão colocados em risco e sofrer danos. 

 Infelizmente, foi o que aconteceu com uma consumidora de Florianóplis. Consoante 

publicado no portal de notícias G1
81

, a mulher comprou um alisante de cabelos e, após aplicá-

lo, sofreu severos danos no couro cabeludo e viu seus cabelos caírem. O produto alisante 

Sfera, da empresa Nazca, indicava ser livre de formol, assim como esclarecia que o cosmético 

podia ser aplicado em todos os tipos de cabelos, sendo dermatologicamente testado. Ocorreu 

que, após análise da fórmula, descobriu-se que esta apresentava substâncias nocivas 
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(glyoxyloyl cysteine e glyoxyloyl keratin amino acids) que não eram reconhecidos pela 

Anvisa. Ainda de acordo com a reportagem  

 

 

Estudantes do Curso de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí 

(Univali) analisaram a fórmula do produto e descobriram as substâncias glyoxyloyl 

cysteine e glyoxyloyl keratin amino acids. "São tão perigosos quanto formol, 

causam os mesmos danos e ambos não são reconhecidos pela Anvisa no uso de 

alisamento", afirmou a coordenadora do curso, Juliana Galas. 

 

 Em razão do dano, a consumidora recorreu ao PROCON para obter ajuda em relação 

aos procedimentos que poderia adotar. Em audiência com representantes do PROCON mais a 

empresa fabricante do cosmético, esta última se comprometeu a rever a apresentação do 

produto e custear e acompanhar todo tratamento, tanto dermatológico quanto o psicológico da 

consumidora
82

.  

 Situação semelhante ocorreu em Pindamonhangaba, onde uma consumidora morreu 

após alisar os cabelos. Segundo a Prefeitura do local o falecimento da compradora teve como 

causa a “insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e asma, decorrentes de uma 

intoxicação por produto químico no cabelo, pescoço e nas vias respiratórias, de correntes da 

inalação”. Ressalte-se que a substância química que provocou a reação não foi identificada, 

mas acredita-se que tenha sido o formol, proibido em produtos desde 2005 pela Anvisa, nos 

casos em que a concentração desta substância seja maior que 0,2%, por ser tóxico e 

cancerígeno
83

.  

 

3.9 Exame de julgados e alguns comentários 

  

 Saliente-se que esta monografia previa comentar casos de denúncias na esfera 

administrativa de consumidores que se sentiram lesados por fabricantes de cosméticos que 

agiram em desacordo com as normas vigentes. Ocorre, todavia, que tanto no site do Procon 

como da Anvisa apenas é possível realizar consultas com o número do processo, motivo pelo 

qual apenas serão apresentados apenas julgados na seara judicial. Frise-se que havia muitos 
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julgados que tratavam do fato do produto e responsabilidade do fornecedor, mas 

pouquíssimos que versavam sobre o desrespeito às normas técnicas e que se encaixavam no 

tema proposto por este trabalho. Sendo assim, passa-se a análise:  

 

 Nesse caso, a Anvisa autuou a empresa Phitoteraphia Biofitogenia Laboratorial Ltda 

por vender o cosmético "Ativador Amacihair Chocolate Branco" sem registro na Anvisa. A 

empresa recorreu ao judiciário a fim de tentar reduzir a multa arbitrada pela agência 

reguladora, de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mas conseguiu apenas reduzir os 

honorários sucumbenciais, conforme a seguir:  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EM 

CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 458, II, DO CPC/73. FUNDAMENTAÇÃO 

SUFICIENTE. NULIDADE AFASTADA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE P R O D U T O . A U S Ê N C I A D 

E R E G I S T R O N A A N V I S A . M U L T A APLICADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. (...) Na hipótese, a apelante foi autuada pela 

ANVISA, em razão do descumprimento da Notificação 318/2009/GFIMP/GGIMP, 

por fabricar e comercializar o produto "Ativador Amacihair Chocolate Branco", que 

não possuía registro perante à referida agência reguladora (fls. 286/287), sendo 

multada no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme decisão 

administrativa de fl. 358. -Em razão do não atendimento à referida notificação, 

foi editada a Resolução - RE 3695, de 26/08/2009, resolvendo, com base no 

artigo 12 da Lei 6.360/76 : "Determinar, como medida de interesse sanitário, a 

suspensão da fabricação, distribuição, comércio e uso, em todo o território 

nacional, do produto Ativador Amacihair Chocolate Branco, fabricado por 

Phitoteraphia Biofitogenia Laboratorial Biota Ltda (CNPJ 00.104.603/0001-33), 

com endereço na Rua Maria de Andrade, 79- A- Marco II - Município de Nova 

Iguaçu - RJ, por não possuir registro nesta Agência" (fl. 319). (...)No caso, a autora, 

por ter fabricado e comercializado o cosmético "Amacihair Chocolate Branco", 

sem registro, incorreu na infração tipificada no inciso IV, do artigo 10, da Lei 

6.437/77 (...) afigura-se razoável a redução do valor fixado a título de verba 

sucumbencial para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (R$ 

400.000,00). -Recurso parcialmente provido para, tão somente, reduzir os honorários 

advocatícios para 5% (cinco por cento) do valor da causa (R$ 400.000,00). 

(TRF-2 - AC: 00056495420124025101 RJ 0005649-54.2012.4.02.5101, Relator: 

VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 21/06/2017, 8ª TURMA 

ESPECIALIZADA)
84

 

  

 Aqui, o Réu foi condenado na esfera criminal pela venda de cosméticos sem registro. 

Destaque-se que o magistrado reduziu a pena aplicada pelo juiz de 1º grau, declarando a 

inconstitucionalidade do § 1.º-B do art. 273 do Código Penal. Como visto, este parágrafo 

equipara a distribuição de cosméticos sem registro a crimes hediondos. Observe abaixo: 
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Distribuição de produto cosmético sem registro em órgão de vigilância sanitária e de 

procedência ignorada. Materialidade e autoria confirmadas. Versão do réu 

inverossímil. Condenação acertada. Inconstitucionalidade do preceito 

secundário do art. 273, § 1.º-B, do Código Penal. Conduta que social e 

juridicamente é parelha à de tráfico de entorpecentes. Desproporção da pena 

abstrata com a intensidade de lesão do bem jurídico tutelado. Aplicação do 

preceito secundário do art. 33 da Lei de Tóxicos reconhecida pela Corte Especial do 

E. STJ como solução adequada. Necessidade de aplicação do redutor em sua fração 

máxima. Possibilidade de fixação do regime aberto e substituição da pena corporal 

por restritiva de direitos. Recurso improvido, concedido "habeas corpus" de ofício 

para reformar a pena na forma acima. 

(TJ-SP - APL: 00033922020138260348 SP 0003392-20.2013.8.26.0348, Relator: 

Francisco Bruno, Data de Julgamento: 30/08/2018, 10ª Câmara de Direito Criminal, 

Data de Publicação: 03/09/2018)
85

 

 

3.10 Abusividade das práticas 

 

 É importante relembrar que as agências reguladoras possuem profissionais capacitados 

para regulamentar normas técnicas referentes a produtos e serviços, bem como para fiscalizar 

a atuação das empresas que os ofertam. Logo, as normas da Anvisa aplicáveis aos cosméticos 

são elaboradas por pessoas que detém o devido conhecimento técnico acerca de como deve se 

dar a produção desses itens de maneira eficaz e segura. Por isso, todas as regras relativas à 

rotulagem, substâncias químicas permitidas para fabricar um produto de beleza, necessidade 

de registro ou apenas comunicação, testes de segurança e eficiência do produto e etc. são 

pensadas para que o produto final cumpra a sua função primordial, de tornar os consumidores 

mais satisfeitos com sua aparência, sem expô-los a riscos
86

. Os fornecedores de cosméticos 

que não se sujeitam a observar as normas oferecem danos reais aos usuários, até mesmo o de 

morte, assim como visto neste trabalho. Dessa maneira, restou acertada a decisão do 

legislador de definir como abusiva a prática de colocar, no mercado de consumo, qualquer 

produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. 

E, portanto, conclui-se que é abusiva a prática das fabricantes que vendem seus cosméticos 

ignorando total ou parcialmente normas da Anvisa, ao vender cosméticos sem registro, sem 

autorização sanitária para funcionar, sem a devida rotulagem... Isto, porque, uma vez que 

as referidas normas se prestam a garantir a segurança e eficácia dos produtos de beleza que 

são oferecidos aos consumidores, as fabricantes, ao deixarem de observar tais normas, agem 
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com abuso do direito de fabricar seus produtos, direito este garantido pelos princípios 

constitucionais da livre incentiva e da livre concorrência porque, ao abusarem de tal direito, 

estas fabricantes desrespeitam inúmeras garantias constitucionais (direito a vida, saúde, 

segurança, dignidade) do outro sujeito da relação de consumo, ou seja, dos consumidores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do presente estudo foi possível concluir que cada vez mais a venda de 

cosméticos é estimulada pelas empresas, através dos mais variados meios, como televisão e 

internet. As fabricantes destes itens investem fortemente em propagandas e em novas 

tecnologias para alcançar os consumidores. Consoante o apresentado, homens e mulheres 

idosas passaram a comprar mais produtos de beleza e são responsáveis por boa parcela da 

venda destes artigos no Brasil, mercado que movimenta e muito a economia brasileira.  

 Tendo em vista que a venda de cosméticos é uma forma de relação consumerista, 

aplica-se à esta relação as normas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ficou 

clara a importância deste instituto para a garantia dos direitos dos usuários de cosméticos, 

visto que o CDC tratou de estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor, assim 

como garantiu direitos básicos a este, além de coibir práticas abusivas e definir crimes e suas 

respectivas sanções para aqueles que agirem com desrespeito ao código. 

 No que cabe às práticas abusivas, concluiu-se que os fornecedores de cosméticos as 

cometem sempre que atuam em desconformidade com os regulamentos estabelecidos pela 

Anvisa, agência reguladora competente para tratar desta classe de itens. A abusividade da 

prática existe porque a fabricante exorbita o seu direito de produzir os referidos produtos, 

pois, ao ignorar a regulamentação formulada justamente para garantir a segurança destes, para 

que possam ser oferecidos ao usuário, o fornecedor expõe o consumidor a riscos e danos.  

 Ademais, pode-se perceber o quão necessárias são as agências reguladoras na 

atualidade, levando em conta que o Estado não consegue gerir todos os serviços e alguns 

deles passaram a ser oferecidos pela iniciativa privada. Em se tratando especialmente da 

Anvisa, restou possível entender que este órgão regulador é fundamental para a adequada 

vigilância sanitária dos cosméticos, e através dos diversos casos avaliados neste trabalho, 

conclui-se que esta agência cumpre bem o seu papel, seja por meio da criação de normas 

técnicas, fiscalizações, meios oferecidos aos consumidores a fim de que estes possam oferecer 

suas denúncias, sugestões ou procurar sanar dúvidas. 

 É viável asseverar que os testes indicados pela Anvisa para se verificar a eficácia e a 

segurança dos cosméticos são rígidos e reconhecidos no cenário internacional, tanto dos 

países do Mercosul, como pelos outros países do mundo. Observou-se a tendência das 

empresas em buscar praticar mais testes “in vitro” em detrimento do método “in vivo”, e este 
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fato está ligado à proteção dos animais, assim como ao novo mercado de consumidores que 

desejam usar produtos que danifiquem menos o meio ambiente.  

 Através da análise de pesquisas, constatou-se que muitos cosméticos que chegam às 

prateleiras dos mercados e são ofertados aos consumidores aparentam ser originais e seguros, 

mas são, na verdade, produtos falsificados, fruto de contrabando, indústria que movimenta 

milhões de reais. Tais cosméticos, por serem falsificados, não se sujeitam às rígidas normas 

de vigilância sanitária e pode-se afirmar que certamente oferecem mais riscos a quem os 

consumidor do que aqueles embelezadores produzidos por empresas que se comprometem 

com a qualidade e segurança de seus produtos. A fim de evitar que os usuários sejam expostos 

aos danos que os cosméticos pirateados podem causar, este trabalho se propôs a apresentar 

algumas dicas, como não se deixar levar por preços extremamente baixos e se atentar às 

embalagens, pois, geralmente, produtos falsos não trazem em seus rótulos informações 

essenciais como data de validade e composição química do item.  

 Por fim, foi possível concluir que o legislador cuidou de coibir as práticas ilegais no 

que tange a fabricação e distribuição de cosméticos na esfera penal. Foram instituídas diversas 

sanções, tanto pelo CDC, quanto pelo Código Penal e pela Lei de Infrações Sanitárias. 

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de sanções administrativas, as quais podem ser aplicadas 

pelos Procon‟s e pela Anvisa. Infelizmente, tendo como base os inúmeros casos de práticas 

abusivas apontadas por esta monografia, afirma-se que tantas medidas punitivas não são 

suficientes para conter este tipo de conduta por parte dos fornecedores e contrabandistas de 

cosméticos.   
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